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RESUMO 

 

A poesia experimental portuguesa surgiu em 1964 com um grupo de poetas, que, 

reunido em torno do Caderno antológico da poesia experimental I, seguia de perto o 

movimento da poesia concreta brasileira e europeia. Em termos criativos, publicaram 

poemas concretos e visuais, realizaram exposições e happenings em colaboração com 

músicos e artistas plásticos. Em resposta ao desfasamento da crítica da altura, os poetas 

experimentais publicaram ainda textos teóricos com o objetivo de contextualizarem as 

suas experiências criativas, tendo defendido uma revalorização do barroco, ao encontrar 

paralelos criativos entre esta época histórica e a sua contemporânea.  Ao existir um 

encontro entre a poesia e as artes visuais na poesia experimental portuguesa, esta 

expressão híbrida inseriu-se num fenómeno internacional, criando padrões literários, 

estéticos e artísticos diferentes dos estabelecidos, desmontando-os e produzindo 

poemas-objetos baseados na crescente comunicação visual. A tese analisa as atividades 

coletivas da poesia experimental portuguesa balizada no período de 1964-1974, 

incidindo na leitura visual dos poemas-objetos produzidos, procurando as suas 

características peculiares no panorama artístico e estético-literário. Foi tido em conta 

não só a influência da ditadura nestes primeiros dez anos de produções criativas, como 

também a criação pontes com grupos de semelhantes no estrangeiro. O núcleo reunido 

em torno dos Cadernos antológicos da poesia experimental (1964 e 1966), foi bastante 

heterogénio e nem todos os autores praticaram a experimentação verbo-visiva; foram 

por isso, abordados os vários experimentalismos e também individualmente as obras 

dos autores que mais insistiram no encontro entre a poesia e as artes visuais entre 1964-

1974: António Aragão, Salette Tavares, E.M. de Melo e Castro, Ana Hatherly e Alberto 

Pimenta. 
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ABSTRAC 

 

Experimental poetry emerged in Portugal in 1964, with the issue of Caderno antológico 

da poesia experimental I by a group of poets who were following attentively the 

Brazilian and European concrete poetry movements. The group published concrete and 

visual poems, exhibited object-poems in art galleries and also organized happenings 

with musicians and visual artists. The Portuguese experimental poets published articles 

where they defended their experimental creativity as a gesture of dissatisfaction towards 

the incomprehension of the existing literary criticism. They also revalued the baroque, 

because they saw creative parallels between this historical era and their present day. In 

Portuguese experimental poetry there was a fruitful merging between poetry and the 

visual arts, which was developed in an international context of a new literary, aesthetic 

and artistic frame: the creation of object-poems based on their increasing visual 

communication. This thesis analyses the collective activities of the Portuguese 

experimental poetry between 1964 and 1974, focusing on the visual reading of the 

object-poems and investigating their characteristics in their literary and artistic context. 

For this analysis, we took into account the influence the dictatorship in Portugal, and the 

fact that they also built bridges with similar groups in other countries.  The group of 

poets around the publication of Cadernos antológicos da poesia experimental (1964 and 

1966) was very heterogeneous and not everyone practiced verbal-visual 

experimentation. Therefore, in this thesis we will scrutinize the various 

experimentalisms that occurred, and also the individual works of the poets whose 

encounter between poetry and the visual arts was more intense: António Aragão, Salette 

Tavares, E.M. de Melo e Castro, Ana Hatherly e Alberto Pimenta. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O objetivo deste estudo é o encontro entre a poesia e as artes visuais existente na poesia 

experimental portuguesa entre 1964 e 1974, tendo em conta o contexto artístico, 

estético-literário nacional e internacional. Esta expressão híbrida necessita de uma 

abordagem interdisciplinar para ser entendida, uma vez que em termos criativos foram 

publicados poemas concretos e visuais, realizadas exposições de poemas-objetos 

artísticos, e happenings em colaboração com músicos e artistas plásticos. 

 

A problemática da investigação centra-se nas relações entre a palavra e a imagem nesta 

poética verbo-visiva, que participou das correntes experimentais do movimento 

internacional da poesia concreta. A poesia concreta libertou as palavras do verso linear e 

valorizou o espaço gráfico da página através da ideografia, tal como foi proposto no 

programa estético redigido pelo grupo brasileiro Noigandres1 em 1958, assim como nas 

“Constelações” de Eugen Gomringer (1925-) em 1953. Em Portugal, no final da década 

de cinquenta, já tinham sido publicados poemas concretos, mas ao reunir-se um grupo 

em torno do Caderno antológico da poesia experimental I (1964), organizado por 

António Aragão (1925-2008) e Herberto Helder (1930-2015), esta expressão verbo-

visual ganhou um novo impulso. A par das práticas criativas interdisciplinares, os 

próprios experimentalistas produziram reflexões teóricas e historiaram o seu 

movimento, posteriormente, em Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa (1981)2
.  

 

A poesia experimental portuguesa foi também investigada no campo literário, por 

autores exteriores ao fenómeno, nomeadamente, Pedro Reis que, em Poesia concreta: 

uma prática intersemiótica (1998)3, elaborou uma sistematização crítica e uma 

contextualização nacional desta prática transnacional, optando por designá-la de poesia 

concreta, encarando o termo como o mais consensual. Para tal, não teve em conta a 

                                                           
1 Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos (org.). Teoria da poesia concreta: textos 

críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Edições Invenção, 1965.  
2 Ana Hatherly e E.M de Melo Castro (org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa. Lisboa: Moraes Editores, 1981.  
3 Pedro Reis. Poesia concreta: uma prática intersemiótica (1998). Porto: edições da Universidade 

Fernando Pessoa, 1998. Esta publicação resultou da sua dissertação de Mestrado em Literatura 

Comparada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1995.  
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relação entre a poesia concreta, a arte concreta4 e a música concreta5, necessária para se 

compreender o desenvolvimento desta expressão na década de sessenta, que originou 

outras terminologias. As vertentes do concretismo afastaram-se do rígido programa 

estético da poesia concreta, deixando de sintonizar com a arte geométrica ou com a 

música composta com sons reais gravados. O termo ‘experimental’ surgiu então devido 

à infiltração das tecnologias nas produções literárias e artísticas, estimulada também 

pelo aparecimento da música eletrónica, funcionando igualmente como sinónimo de 

uma vertente do concretismo. Mais recentemente, na Antologia da poesia experimental 

portuguesa: anos 60-anos 80 (2004)6, organizada por Carlos Mendes de Sousa e Eunice 

Ribeiro, foi enfatizado que os poetas portugueses se autointitularam de experimentais, 

sendo clarificada a terminologia nesta importante obra para a divulgação desta poética.  

 

Ana Hatherly (1929-2015), no texto do catálogo da exposição Concreta, experimental, 

visual: poesia portuguesa 1959-1989 (1989)7, considerou que a poesia visual no nosso 

país se iniciou com a poesia concreta, sendo depois alargada pela poesia experimental 

na década de sessenta e setenta. Esta exposição retrospetiva foi apresentada em várias 

cidades europeias8, mas não foi apresentada em território nacional. Em 1999, realizou-

se a primeira retrospetiva em solo português, intitulada Po.Ex: o experimentalismo 

português entre 1964-1984, comissariada por João Fernandes (1964-) no Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves no Porto, mas infelizmente não foi acompanhada de um 

prometido catálogo. 

 

Visto que as principais publicações da poesia experimental portuguesa se encontram há 

muito esgotadas, e também no sentido de preencher a ausência de catálogo na exposição 

retrospetiva de Serralves, surgiu o projeto Po.Ex: poesia experimental portuguesa, 

cadernos e catálogos (2005-2008) do qual resultou a digitalização das publicações 

coletivas, um CD-ROM de divulgação e o site Po.Ex-net. Posteriormente foi ampliado 

                                                           
4 A arte geométrica da segunda metade do século XX, na linha de Max Bill. 
5 Música composta com sons reais registados em fita eletromagnética iniciada por Pierre Schaeffer em 

1949. 
6 Publicada na editora Angelus Novu em Coimbra. 
7 Silvestre Pestana e Fernando Aguiar (org.). Concreta, experimental, visual: poesia portuguesa 1959-

1989. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1989.  
8 A exposição retrospetiva Concreta experimental, visual: poesia portuguesa 1959-1989 foi apresentada 

na Universidade de Bolonha em Itália, em 1989 e seguiu no ano seguinte para França, estando patente no 

Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris. Em 1991, a exposição foi 

apresentada na Universidade de Lyon e no ano seguinte, na Universidade de Poitiers.  
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com a criação de Po.Ex ’70-80: arquivo digital da literatura experimental portuguesa 

(2010-2014) sendo ambos os projetos organizados por Rui Torres (1972-), e financiados 

pela União Europeia através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tendo a 

Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa (Porto) como Instituição proponente. Mas 

tanto a publicação da Antologia da poesia experimental portuguesa: anos 60-anos80 

(2004), como o Po.Ex’70-80: arquivo digital da literatura experimental portuguesa 

(2010-2014) foram acompanhados de análises que incidem sobretudo no contexto 

literário, estando ainda por fazer uma abordagem mais aprofundada do encontro entre a 

poesia e as artes visuais nesta expressão. 

 

Na área dos estudos literários nos últimos anos assistiu-se a um crescente interesse pela 

poesia experimental portuguesa, presente em investigações publicadas tanto em 

Portugal9 como no Brasil10, das quais se destaca Suspeita do avesso: barroco e 

neobarroco na poesia contemporânea portuguesa (2008)  de Vicenzo Russo (1974-)11. 

Neste estudo, o autor abordou uma grande constelação neobarroca com filões diversos, 

presente na poesia portuguesa da segunda metade do século XX, onde inseriu os poetas 

experimentais. Nesse sentido destacou-os devido a resgatarem esteticamente o barroco 

nas suas produções criativas, resgate que Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (1932-) 

posteriormente ampliaram, através de uma revisão crítica e teórica.  

 

Na área dos estudos artísticos existe a dissertação de mestrado em teorias de arte de 

António Preto (1974-)12 onde se defende uma perspetiva sincrónica das práticas 

criativas da poesia experimental portuguesa entre 1960-1980, baseada na historização 

do movimento realizada por Ana Hatherly e Melo e Castro em 1981, à qual o autor 

acrescentou alguns factos e documentos, mas de forma pouco rigorosa, limitando-se a 

descrever os objetos e a caracterizar por décadas as atividades dos poetas experimentais. 

                                                           
9 Ver Maria de Lurdes Afonso. “The debt british poetry owes to Portugal”: das relações entre os grupos 

de poesia concreta em Portugal e na Grã-Bretanha. Dissertação de mestrado em estudos anglo-

portugueses. FCSH Universidade Nova de Lisboa, 2009; também Sara Lacerda Campino. O 

experimentalismo na obra de Alexandre O’Neill. Dissertação de mestrado em estudos portugueses, FCSH 

Universidade Nova de Lisboa, Setembro 2011.  
10 Ver Cláudio Teixeira. A Estética do labirinto: barroco e modernidade em Ana Hatherly. Dissertação de 

mestrado em literatura portuguesa. FFLC. Universidade de São Paulo, 2009. 
11 A publicação resultou da tese de doutoramento em literatura portuguesa na Universidade de Bolonha 

onde Vincenzo Russo leciona. 
12 António Manuel Preto. A poesia experimental portuguesa 1960-1980. Dissertação de mestrado em 

teorias de arte, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2005. 
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Também Ana Marin Martinho (1975-)13 realizou uma dissertação de mestrado em 

desenho onde incidiu no encontro entre a poesia e o desenho no percurso individual de 

Ana Hatherly. Ambas as teses representaram um primeiro passo na leitura visual das 

produções criativas do experimentalismo, apesar de serem ainda limitadas ou apenas 

leituras parciais do fenómeno.  

 

Mais recentemente, Jorge dos Reis (1971-) publicou Os três movimentos da letra: o 

desenho da escrita em Portugal (2012)14 em resultado da sua pesquisa sobre o uso da 

tipografia e da caligrafia no âmbito das artes visuais portuguesas, tendo dedicado uma 

parte à poesia tipográfica, analisando exemplos de poemas experimentais de E.M. de 

Melo e Castro e de Salette Tavares (1922-1994)15. Na sua análise focou sobretudo o 

modo como a tipografia foi um instrumento privilegiado para os autores, tendo como 

perspetiva as estratégias gráficas aplicadas ao processo de construção de obras, 

iniciando assim uma importante abordagem visual no contexto do design gráfico.  

 

Por esta altura, surgiu ainda a tese de doutoramento em ciências e teoria de arte de 

Prudência Coimbra (1958-), intitulada A palavra na pintura portuguesa no século XX 

(2013)16, na qual se defendeu que a escrita teve um carácter transgressor na pintura 

portuguesa, sobretudo em dois momentos de rutura: na pintura moderna de Amadeo de 

Souza-Cardoso (1887-1918), logo no início da conturbada primeira república e nos anos 

sessenta, na obra de alguns pintores, que viviam o ambiente hostil dos últimos anos do 

estado novo. Neste último contexto, Prudência Coimbra analisou a obra visual de Ana 

Hatherly, considerando que estabeleceu contactos diretos com a pintura, apesar de ser 

habitualmente classificada de poesia visual. A obra visual de Hatherly foi inserida na 

categoria da pintura gestual, mais concretamente, na representação caligráfica, agrupada 

com vários pintores17 que utilizaram estratégias de fuga aos sistemas da escrita ocidental 

                                                           
13 Ana Marin Martinho. Quando o desenho encontra a escrita: território contaminado a partir da obra de 

Ana Hatherly. Dissertação de mestrado em desenho. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa, 2007. 
14 Obra que resultou da sua dissertação de doutoramento em belas-artes (design de comunicação), 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2008. 
15 Jorge dos Reis também abordou poemas tipográficos de Américo Rodrigues e de Manuel Portela, 

autores mais jovens que surgiram na década de 80. Nas artes visuais portuguesas focou as obras de 

António Sena, João Vieira, João Penalva e João Louro. 
16 Prudência Maria Fernandes Antão Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX: do início 

da república ao fim do estado novo. Tese de doutoramento em belas-artes (ciências e teorias de arte), 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2012. 
17 No grupo da representação caligráfica inseriu ao lado de Ana Hatherly as obras de Fernando Lemos, 

José Escada, Eurico Gonçalves, António Sena e Emerenciano. 
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na pintura, como a exploração das características morfológicas esvaziadas de sentido 

semântico, a criação de novos sinais gráficos organizados como a escrita, ou ainda a 

exploração das potencialidades da simulação do alfabeto ocidental. 

 

A presente investigação distancia-se dos anteriores estudos ao estar centrada no 

encontro entre a poesia e as artes visuais, fenómeno intrínseco na poesia experimental 

portuguesa, e por realizar uma análise visual dos poemas-objetos publicados e expostos 

em galerias de arte. A abordagem interdisciplinar desta poética foi realizada tendo em 

conta o contexto da literatura, das artes visuais, das artes performativas e da música, 

devido aos poetas experimentais terem alargado as suas criações ao happening. O 

estudo está balizado entre 1964 e 1974, período em que as atividades coletivas foram 

mais intensas, que coincide com os últimos anos da ditadura.  

 

A investigação inicia-se com a publicação do Caderno antológico da poesia 

experimental I (1964)18, que deu origem às atividades coletivas da expressão verbo-

visiva; já a escolha de 1974, como limite da investigação, deve-se à queda da ditadura a 

25 de Abril, e à chegada da liberdade de expressão, que criou um novo contexto para 

produções criativas nacionais. Foi ainda tido em conta que, na véspera do 25 de Abril de 

1974, surgiu a Antologia da poesia concreta em Portugal (1973)19, publicação que já 

tinha um carácter retrospetivo. Na década de setenta assistiu-se à individualização dos 

percursos dos experimentalistas, apesar de continuarem pontualmente a publicar e expor 

em conjunto. 

 

A presente tese intitulada O encontro entre a poesia e as artes visuais: poesia 

experimental portuguesa 1964-1974 tem uma estrutura tripartida dividida em 

contextualização, análise histórica e artística das produções coletivas, e caracterização 

da poesia experimental portuguesa. A primeira parte foi composta por uma panorâmica 

artística e literária, nacional e internacional, com o objetivo de contextualizar o 

surgimento do encontro entre a poesia e as artes visuais nesta poética. A segunda aborda 

as produções coletivas deste período no contexto histórico, político, artístico nacional, 

assim como a sua receção. A caracterização da poesia experimental portuguesa, na 

                                                           
18 Esta data também foi escolhida como ponto de partida para a exposição retrospetiva realizada no 

Museu de Serralves em 1999. 
19 E.M. de Melo e Castro e José-Alberto Marques (org.). Antologia da poesia concreta em Portugal. 

Lisboa: Assírio & Alvim, 1973. 
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terceira parte, inicia-se com a teorização realizada pelos poetas experimentais, 

seguindo-se a revalorização do barroco, que esteve presente na experimentação verbo-

visual deste período, e foi desenvolvido, posteriormente, numa revisão crítica e teórica 

por Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro. A caracterização foi encerrada com a 

abordagem da fusão entre a poesia com as artes visuais nos percursos individuais dos 

poetas experimentais. 

 

A contextualização internacional na primeira parte da tese inicia-se com o movimento 

da poesia concreta, devido à filiação que a poesia experimental portuguesa teve nesta 

corrente mundial, seguindo-se a apresentação das vertentes do concretismo no Brasil e 

no polo europeu, sendo focados sobretudo os países de origem dos autores estrangeiros 

que realizaram intercâmbios com os poetas portugueses. Foi esclarecida a origem do 

termo “experimentalismo”, assim como o “espacialismo” proposto por Pierre Garnier 

(1928-) e outras terminologias aplicadas às vertentes do concretismo. Seguiu-se a 

abordagem da fusão da poesia com o happening através do fenómeno fluxus, e também 

com a arte conceptual, já em finais da década de sessenta. Nesta última tendência das 

artes visuais, o uso da linguagem escrita tornou-se preponderante, ao estabelecer uma 

ponte entre o verbal e o visual, mas com um carácter anti-objetual. A arte conceptual 

olhou para a poesia concreta e para os happenings do grupo fluxus, como antecedentes 

da desmaterialização do objeto artístico.  

 

Na contextualização nacional foram apresentados os movimentos literários-artísticos 

que marcaram a primeira metade do século XX em Portugal, com início no modernismo 

da geração de Orpheu e Portugal futurista, referindo a heterogeneidade das produções 

criativas desta geração, assim como as relações entre a literatura e as artes visuais. Neste 

sentido, foram destacados o poema futurista «Manucure» (1915) de Mário de Sá-

Carneiro (1890-1916), e as pinturas onde Amadeo de Souza-Cardoso se apropriou de 

palavras, por serem breves encontros verbo-visivos. Segue-se a revista Presença, que 

difundiu o modernismo no período entre guerras no nosso país, focando a prática de 

uma crítica abrangendo também as artes visuais, onde divulgou a estética 

expressionista. Foram depois apresentados os movimentos que surgiram depois segunda 

guerra mundial: o neorrealismo, com o seu carácter ideológico tanto na literatura como 

nas artes visuais, e os grupos surrealistas portugueses, onde existiu automatismo verbo-

visual, sobretudo, na obra de Mário Cesariny (1923-2006), e Alexandre O’Neill (1924-
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1986). A panorâmica nacional encerra com a década de cinquenta, conhecida pela 

«década do silêncio», devido ao prolongamento da ditadura em Portugal depois da 

segunda guerra mundial, originar a rutura entre as produções culturais e o regime do 

estado novo.  

 

A segunda parte inicia-se com um enquadramento histórico, político e cultural 

contemporâneo à poesia experimental portuguesa, no período que ficou marcado pela 

guerra colonial (1961-1974), e a breve esperança na primavera marcelista (1968-1974), 

que malogrou, prolongando-se a ditadura até 1974. Foi abordada depois a expatriação 

da arte portuguesa na década de sessenta, resultante da emigração dos artistas durante 

este período, que foi acompanhada também por uma descentralização da arte 

internacional, em que Paris deixou de ser o único polo, devido à afirmação dos centros 

anglo-saxónicos. Esta panorâmica foi desenvolvida com a análise das produções 

criativas, focando também os encontros entre a escrita e a pintura neste período.  

 

Após esta contextualização, desenvolveu-se a análise das publicações, exposições e 

happenings coletivos dos poetas experimentais portugueses, partindo de uma perspetiva 

sincrónica. Foi importante no presente estudo a realização de entrevistas incluídas no 

Anexo I da tese, devido a conterem depoimentos orais inéditos, que acrescentam novos 

dados aos já publicados relatos dos autores experimentais presentes na historização do 

seu movimento. O carácter transnacional desta poética foi também enfatizado devido à 

colaboração de autores estrangeiros, e a realização de pontes culturais que 

estabeleceram com o Brasil, Itália, Inglaterra, França e países de língua alemã. Seguiu-

se a abordagem da receção a esta poética, partindo dos textos antologiados na 

historização organizada por Ana Hatherly e Melo e Castro em 1981, aos quais foram 

adicionadas recensões críticas pesquisadas nos jornais da época, sobretudo da autoria de 

João Gaspar Simões (1903-1987). 

 

A caracterização realizada na última parte da tese foi estruturada a partir das premissas 

lançadas por Ana Hatherly no catálogo da exposição Concreta, experimental, visual: 

poesia portuguesa 1959-1989 (1989). Nesta obra, a autora defende que as principais 

formas de criatividade desta poética, antes do 25 de Abril, foram a produção de poemas 

visuais com influência do concretismo, o happening e a reflexão teórica; referiu ainda a 

revalorização do barroco e o carácter político das obras no período da ditadura. A 
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caracterização dos primeiros dez anos da poesia experimental portuguesa inicia-se com 

a teorização realizada pelos poetas experimentais portugueses. Partindo da antologia de 

textos publicados em Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa. (1981), foi acrescentada a análise dos artigos de reflexão estética que 

Salette Tavares publicou entre 1965 e 1969 na revista Brotéria, assim como artigos 

publicados na imprensa da época, que não estão presentes nesta antologia. Realiza-se 

depois uma análise às críticas que João Gaspar Simões e Eduardo Prado Coelho fizeram 

à teorização de Melo e Castro sobre a poesia experimental, e a abordagem de um 

conjunto de artigos de Natália Correia sobre o experimentalismo. 

 

Segue-se um capítulo dedicado à revalorização do barroco, com a abordagem do 

barroquismo nas práticas lúdico-combinatórias dos experimentalistas, que se destacou 

por também ser praticada em termos verbo-visuais, tendo em conta que, na década de 

setenta, Ana Hatherly e Melo e Castro realizaram esse resgate, numa revisão teórica e 

crítica das suas práticas na década anterior. Desenvolveu-se então a abordagem do 

encontro entre a poesia e as artes visuais, desde a experimentação verbo-visiva com a 

filiação no concretismo, seguindo-se a análise visual das obras tendo em conta a 

variedade de expressões e a importância no percurso de cada autor. Por fim, foram 

analisadas as obras visuais dos autores que no período 1964-1974 mais insistiram na 

componente verbo-visual: António Aragão, Salette Tavares, E.M. Melo e Castro, Ana 

Hatherly e Alberto Pimenta (1937-).  

 

A presente tese inclui ainda dois anexos: o Anexo I, composto por entrevistas realizadas 

durante a investigação, que foram gravadas, transcritas e até agora inéditas. Devido à 

sua importância testemunhal, foram também incluídas duas entrevistas publicadas na 

revista Arteteoria nª1 (2000), realizadas por mim e por Carla Carbone ainda durante a 

licenciatura. O Anexo II apresenta grande parte das imagens, que não sendo possível 

colocar todas na tese, também exemplificam e ilustram o texto da investigação, e que 

derivado do seu elevado número, se encontram em suporte digital. 
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I PARTE: CONTEXTUALIZAÇÃO DA POESIA 

EXPERIMENTAL PORTUGUESA 
 

INTRODUÇÃO 

 

A primeira parte da tese apresenta uma panorâmica internacional e nacional, onde se 

contextualiza o surgimento da poesia experimental portuguesa, abrangendo os seus 

antecedentes históricos, focando as relações entre a poesia e as artes visuais, sobretudo 

no que toca às fusões que anteriormente existiram entre ambas as expressões artísticas.  

 

O primeiro capítulo expõe uma contextualização internacional, com início no 

movimento da poesia concreta, devido à filiação da poesia experimental portuguesa 

nesta corrente internacional. A poesia concreta surgiu em meados da década de 

cinquenta do século XX, e é apresentada em termos históricos, com o seu programa 

estético, as principais referências e antecedentes, tendo em conta as relações que 

estabeleceu com a arte e a música concreta. Segue-se uma abordagem do 

experimentalismo na década de sessenta, focando as várias vertentes do concretismo 

neste período, assim como as diferentes denominações que surgiram para classificar a 

expressão verbo-visual, tanto no Brasil, como no polo europeu, destacando as que 

exerceram maior influência nos poetas experimentais portugueses. 

 

O segundo capítulo aborda os movimentos artísticos portugueses no século XX, 

incidindo nas relações entre a literatura e as artes visuais, assim como nos seus breves 

encontros. A contextualização nacional inicia-se com o modernismo de Orpheu e 

Portugal futurista, seguindo-se a geração da Presença, que sedimentou e divulgou o 

modernismo no nosso país no período entre as duas guerras mundiais. Foram depois 

apresentados os movimentos no pós-guerra: o neorrealismo e o surrealismo, sendo esta 

panorâmica completada com uma abordagem da década de cinquenta, período em que 

surgiram as primeiras publicações dos poetas experimentais. 

 
 

 

 

 



 

10 

 

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZAÇÃO INTERNACIONAL  
 

1.1. O MOVIMENTO DA POESIA CONCRETA 

 

1.1.1 – Ut pictura poesis? 

 

 

“(…) de oral (até à Idade Média) a poesia tornou-se depois escrita e, agora, em nossos 

dias, foi arrebatada pelos sentidos: poesia visual, auditiva e táctil.”20 

 

 

A poesia começou por ser oral, só mais tarde se tornou escrita: mais ou menos ritual, 

com carácter mais ou menos sagrado, a poesia começou por ser ritmo sonoro 

encantatório, som de palavras melodioso e ritmado. De ritmo sonoro obtido por palavras 

transformou-se depois em escrita, e ainda em imagem criada a partir de palavras escritas 

ou ritmo visual21. A poesia, ao ser ritmo sonoro de palavras tem um corpo temporal, 

estando na sua origem ligada ao sentido da audição, tal como a música. A escrita fixou 

visualmente a sua oralidade, tornou o som das palavras imagem que se lê, tal como as 

partituras fixaram em imagem a invisibilidade da música. 

 

Curiosamente, os seres humanos começaram por registar o ritmo em termos gráficos, 

antes de representarem figuras explícitas. Segundo André Leroi-Gourhan (1911-1986)22, 

os grafismos mais antigos foram compostos por pequenas incisões equidistantes, linhas 

de cúpulas ou séries de traços gravados em osso ou em pedra23. Não existem certezas 

quanto ao significado destas “marcas de caça”, mas a sua existência prova que o 

grafismo não nasceu como expressão servil do real. Leroi-Gourhan encontrou uma 

relação entre o aparecimento da arte figurativa e o desenvolvimento da linguagem, ao 

ver nestas séries de traços uma correspondência com o ritmo verbal, o suporte de uma 

oralidade irremediavelmente perdida24. Esta perda levou-o também a concluir que a 

música, as manifestações coreográficas ou a poesia da pré-história ficaram para sempre 

desconhecidas, mas talvez possuíssem a qualidade das pinturas e gravuras rupestres. 

 

                                                           
20 António Aragão. Caderno antológico da poesia experimental I (1964) in Ana Hatherly e E.M. de Melo 

e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). p.35.  
21 Alberto Pimenta. A magia que tira os pecados do mundo. (1995). p.77. 
22 Etnólogo, arqueólogo e historiador francês, especialista na pré-história, refletiu sobre a tecnologia e a 

cultura. 
23 André Leroi-Gourhan. O gesto e a palavra: 1- técnica e linguagem. Tradução de Vítor Gonçalves. 

(1990). p. 189. 
24 Idem. pp. 190-191. 
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Em contrapartida, existem muitos documentos dos primórdios da humanidade nas artes 

visuais: as séries rítmicas ou de pontos mantiveram-se até ao fim do Paleolítico 

superior, e paralelamente, a partir do Aurignacense25, ordenaram-se as primeiras figuras, 

cujo conteúdo implicava uma convenção inseparável de conceitos já organizados pela 

linguagem. Durante o Gravettiense26 organizaram-se figuras mais elaboradas tornando-

se os animais identificáveis; no Solutrense27 a técnica de gravação ou de pintura era já 

bastante elaborada. Nesta evolução, as figuras humanas perderam o carácter realista, 

orientando-se para triângulos, quadriláteros, linhas de pontos como se vê no 

Madalenense28, o momento dos grandes conjuntos de Altamira ou de Niaux. Concluiu-

se assim que a arte começou por ser abstrata e nos milénios seguintes assistiu-se ao 

lento aparecimento do realismo29. Leroi-Gourhan chamou ainda a atenção para a 

ausência de tema narrativo na arte paleolítica, visto ter sido composta por um sistema 

figurativo de carácter geral30: as figuras apresentam-se repartidas nas cavernas, ao longo 

das salas, moldando-se ao dispositivo topográfico em progressão e sem a perspetiva a 

organizar a simbologia das superfícies. Deste modo, seja qual for a base do mito destas 

pinturas, foi ordenado de forma linear e repetida31. 

 

O autor defendeu ainda que a escrita teve origem nas pinturas rupestres, numa evolução 

onde a representação de grupos de figuras mitográficas se tornou símbolo linear 

comprometido com a fonetização32. A seu ver, os mitogramas pré-históricos, a certa 

altura conjugaram-se com a contabilidade rudimentar, dando origem aos sistemas de 

escrita sumérios e chineses primitivos, onde as imagens extraídas deste reportório foram 

simplificadas e encadeadas, mas sem originar ainda textos. Estes sinais associados ao 

rigor da contabilidade apareceram ao serviço da memória, como se verifica nas antigas 

escritas do Mediterrâneo, Extremo Oriente ou da América. Com a fixação agrícola, 

                                                           
25 Aproximadamente em 30 000 a.C. 
26 Cerca de 20 000 a.C. 
27 Perto de 15 000 a.C. 
28 Entre 11 000 e 8 000 a.C. 
29 André Leroi-Gourhan. O Gesto e a Palavra: 2- memória e ritmos. Tradução de Emanuel Godinho. 

(2002). p. 189. 
30 Na sua construção mitológica intervinham pares de figuras masculinas e femininas, um par de dois 

animais, a maior parte dos casos o bisonte e o cavalo, e um terceiro animal, regra geral o cabrito-montês, 

o cervo ou o mamute.. 

31 Idem. pp. 135-136. 
32Ibidem. O Gesto e a Palavra: 1- técnica e linguagem. Tradução de Vítor Gonçalves. (1990). p. 200. 
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houve uma evolução tecno-económica33, e a escrita nasceu neste contexto, com a 

fundação das cidades e associada ao comércio. 

 

Das civilizações antigas, apenas o Egipto34 e a China desenvolveram sistemas 

ideográficos fonetizados, mantendo-se a escrita chinesa ideográfica até aos nossos dias, 

sendo possível a decifração dos seus caracteres, também devido à manutenção do 

fonetismo por tradição oral. A língua chinesa começou por ser polissilábica, tornando-se 

monossilábica no decurso dos séculos, por isso, a língua falada agrupou monossílabos, 

reconstituindo numerosos dissílabos e trissílabos, originando que a notação escrita se 

aproximasse de uma escrita silábica. A língua chinesa é composta por uma sucessão de 

palavras-sílabas, e na escrita cada sinal representa o som de uma palavra, sendo apenas 

compreensível recorrendo à leitura visual ou mental de sinais correspondentes35. 

 

Quanto às escritas lineares de consoantes, tiveram origem na ideográfica, numa 

evolução para a total transcrição fonética. Em 1500 a.C., surgiram os primeiros 

alfabetos consonânticos fenícios. Seguiram-se os alfabetos de vogais na Grécia, e pouco 

tempo depois a filosofia estava em pleno desenvolvimento36. A escrita evoluiu assim da 

representação de objetos traduzidos em palavras, para a transcrição noutras palavras do 

som equivalente, num sistema de simplificação que tornou o objeto identificável e 

símbolo fonético. Por fim, passou deste agrupamento de símbolos distintos para a 

transcrição de sons associados a letras, onde o linearismo no espaço foi subordinado à 

linguagem verbal, tornando a escrita um instrumento de expressão racional, reduzindo a 

importância do grafismo simbólico. No Oriente, sobretudo na China e no Japão, o 

carácter mítico e simbólico da escrita permaneceu, também na unidade cultural 

paradigmática do “poeta-pintor-calígrafo”37.  

A escrita de consoantes trouxe um restringimento à visualização da escrita, em resultado 

da rigorosa linearização dos símbolos. O pensamento clássico e moderno ao possuir o 

alfabeto deteve um instrumento rigoroso onde o símbolo se submeteu à mesma notação 

                                                           
33 Originando o desenvolvimento das artes do fogo, da arquitetura monumental, surgindo também uma 

hierarquia social que transformou a capital dos grupos étnicos num núcleo humanizado, situado no centro 

de um território onde se produziam os alimentos. 
34 Mas o Egipto a partir do século VII a. C. perdeu uma grande parte do seu arcaísmo. 
35 André Leroi-Gourhan. O gesto e a palavra: 1- técnica e linguagem. Tradução de Vítor Gonçalves. 

(1990). p. 204. 
36 Idem. p. 209. 
37 Ver Ana Hatherly. A Reinvenção da leitura. (1975).p.7. 
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na palavra e no gesto, com um empobrecimento dos meios de expressão irracionais 38. 

A visualidade de um texto no Ocidente tornou-se de tal forma implícita, que passou para 

a região da invisibilidade, devido também ao processo mecânico da imprensa, que 

tornou o texto sobretudo o que significa, os dados conceptuais da mensagem 39.  

 

Voltando à oralidade da poesia na sua origem, Jorge Luis Borges (1889-1986)40 numa 

palestra intitulada “A cegueira” (1977) referiu-se assim à poesia na Grécia antiga:  

 

Não sabemos se Homero existiu. O facto de sete cidades disputarem o seu nome basta 

para nos fazer duvidar da sua historicidade. Talvez não tenha havido um Homero, e sim 

muitos gregos que ocultamos sob o nome de Homero. As tradições são unânimes em 

mostrar-nos um poeta cego; no entanto, a poesia de Homero é visual, muitas vezes 

esplendidamente visual41;  

 

Borges acrescentou ainda que os gregos insistiram em mostrar o poeta cego, devido a 

encararem a poesia sobretudo como música e lira, ou seja, ritmo sonoro e encantatório 

de palavras, referindo ainda que a poesia poderia ser ou não visual. Que relação existe, 

então, entre a poesia e as artes visuais?  

 

Plutarco (46 d.C. – 120 d.C.)42 registou uma afirmação que atribuiu a Simónides de 

Keos,43 “A poesia é pintura muda, a pintura é poesia falante”,44 retomada por Horácio 

(65 a.C. – 8 a.C.)45  ao afirmar “Ut pictura poesis”46 na sua Ars Poetica (18 a.C.). Será a 

pintura como a poesia? No Renascimento, Leonardo da Vinci (1452-1519) afirmou que 

não: “Se tu chamas à pintura poesia muda, o pintor poderá dizer que a poesia é pintura 

cega” 47. Da Vinci tinha o objetivo de enaltecer a pintura em relação à poesia, 

argumentando que utilizava o mais nobre dos sentidos: a visão. A pintura era assim 

colocada no topo da hierarquia das artes, com um estatuto natural e universal, que não 

                                                           
38 André Leroi-Gourhan. O gesto e a palavra: 1- técnica e linguagem. Tradução de Vítor Gonçalves. 

(1990). p. 211. 
39 Ana Hatherly. «Uma experiência programática da poesia: labirintos portugueses dos séculos XVII e 

XVIII», Colóquio/Artes nº45, F.C.G, Junho 1980. A casa das musas: uma releitura da tradição. (1995). 

p. 37. 
40 Escritor, poeta e ensaísta argentino. 
41 Jorge Luís Borges. «A cegueira» (1977). Trad. José Colaço Barreiros Obras completas III: 1975-1985. 

(1998). p. 294. 
42 Filósofo e Historiador grego. 
43 Poeta grego do período arcaico que viveu no século V a.C.  
44 Muta poesis, Elequens Pictura . 
45 Quinto Horácio Flaco foi um poeta e filósofo romano. 
46 A pintura é como a poesia. 
47“Si tu llamas a la pintura poesia muda, el pintor poderá decir que la poesía es pintura ciega.”

 

Leonardo da Vinci. Tratado de pintura. Trad. de Angel González García (1980).p. 51. 
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existia na arte das palavras. Leonardo desconfiava da audição porque enobrecia apenas 

o que já tinha sido visto. A seu ver, a poesia imitava as ações e as afirmações dos 

homens. E tinha também o obstáculo das línguas diferirem de nação para nação, por 

isso não era universal como a pintura, que tornava possível o inominável e possuía a 

verdade das obras da natureza48. Mais tarde, Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)49  

no seu ensaio Laocoonte (1766), encontrou, nesta antiga afirmação atribuída a 

Simónides de Keos, a origem da tendência descritiva na poesia e o alegorismo na 

pintura. Neste ensaio, questionou as diferenças entre as duas artes, para além do que 

tinham em comum, o efeito estético que provocam. Para encontrar as fronteiras dos dois 

géneros artísticos, partiu da descrição de Laocoonte do poeta romano Virgílio (70 a.C. – 

19 a.C.) na Eneida (século I a.C.) e comparou-a com célebre grupo escultórico 

helenístico (cerca de 40 a.C.)50. A sua intenção era afastar a tese de Winckelmann 

(1717-1768) 51, que justificava as diferenças das representações com o temperamento 

romano e grego dos autores. Lessing verificou que Laocoonte no grupo escultórico 

apresentava um rosto quase impassível, diferindo da descrição de Virgílio, na qual 

gritava. Por isso, questionou a representação digna dos heróis nas artes visuais mesmo 

quando tinham dores físicas, ao contrário do que se passava nas epopeias, e concluiu 

que era impossível ao leitor visualizar um herói aos berros a partir de uma descrição 

num poema52. Lessing era fiel a Aristóteles (384 a. C–322 a.C.), que valorizou a 

mimesis na sua Poética (século IV a.C.) e distinguiu as artes rítmicas53 das artes 

estáticas54. Encarando a arte como um reflexo do belo natural e dependente da natureza, 

em Laocoonte concluiu que a poesia representava corpos em movimento ou ações no 

tempo. E a pintura representava-os no espaço, usando corpos justapostos num tempo 

único e unidos pela perspetiva55. 

 

                                                           
48 Ver Leonardo da Vinci. Tratado de pintura. Trad. de Angel González García (1980).  pp. 47-51. 
49 Gotthold Ephraim Lessing foi um filósofo, poeta, dramaturgo e crítico de arte alemão do Iluminismo. 
50 Que se pensa ser obra coletiva de três escultores gregos, e foi descoberta no século XVI encontrando-se 

no Vaticano. A escultura representa Laocoon e os seus filhos a serem atacados por serpentes. 
51 Johann Joachim Winckelmann foi um arqueólogo e historiador de arte alemão, que estabeleceu 

distinções entre a arte Grega, Greco-Romana e Romana, influenciado o aparecimento do neoclassicismo 

no século XVIII. 
52 “When Virgil’s Laocoön screams, does it occur to anyone that a wide-open mouth is necessary in order 

to scream, and that with-open mouth makes the face ugly?”. Gotthold Ephrain Lessing. Laocoön: an 

essay on the limits of painting and poetry .Translated by Edward Allen McCormick (1994). p.23. 
53 A dança, poesia e música. 
54 A pintura e escultura. 
55 Ver Idem. pp.76-79. 
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Nas artes visuais, teríamos de esperar pelo século XX para o tempo ser inserido no 

espaço pictórico, quando o cubismo implodiu com a perspetiva classicista que unificava 

a representação das formas no espaço. Ao representar os objetos em várias perspetivas, 

sem o predomínio de um ponto de vista, o cubismo substituiu as três medidas da 

perspetiva pela quarta dimensão, ou seja, por uma medida relacional espaço-tempo56. 

Mais tarde, Alexander Calder (1898-1876) criou os mobiles, esculturas mecânicas, 

inicialmente animadas com motores, introduzindo assim o tempo real nos objetos 

tridimensionais. A partir de 1929, Calder remeteu para as puras leis da gravidade o 

movimento destes objetos, ao suspendê-los com equilíbrio instável, tornando-os 

“simultaneamente invenções líricas, combinações técnicas, quase matemáticas e o 

símbolo sensível da natureza”57. Não foi por acaso que Marcel Duchamp (1887-1968) 

sugeriu a Calder o termo mobile58 para os apelidar, uma vez que já havia construído 

«Rotative plaque verre (optique de précision)» (1920), um disco ótico movido a 

motor59. 

 

Na segunda metade do século XX assistiu-se também a uma espacialização na música. 

Compositores como Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Luciano Berio (1925-2003) 

ou Iannis Xenakis (1922-2001) conceberam peças musicais onde os intérpretes, ou as 

colunas, no caso da música eletrónica, foram dispostos em torno do público, em vários 

pontos da sala de concerto, até mesmo em vários pisos. Na música espacial, o 

movimento do som no espaço, e a velocidade com que circulava à volta do público, era 

tão importante como a melodia, a harmonia, o ritmo, a dinâmica e o timbre60. Na poesia, 

um pouco antes, Stéphane Mallarmé (1848-1898) introduziu o espaço na dimensão 

poética em «Un coup de dés jamais n´abolira le hasard» (1887), ao criar um poema 

tipográfico de coordenada visual. Esta estrutura espácio-temporal foi retomada depois, 

pelo movimento da poesia concreta, revitalizando a visualidade da escrita literária no 

Ocidente, iniciando também uma redescoberta dos poemas visuais do passado. 

 

 

                                                           
56 Ver Renato de Fusco. História da arte contemporânea, tradução da Editorial Presença (1988).p.113. 
57 Jean-Paul Sartre. «Os mobiles de Calder». (1946). Tradução de Paula Mascarenhas. Catálogo Calder 

(1998). Lisboa: Fundação Arpad-Szenes-Vieira da Silva. p.7. 
58 Que significava coisa que mexe e também ‘motivo’. 
59 Ver Marcel Duchamp. O engenheiro do tempo perdido: entrevistas com Pierre Cabane. (1966). 

Tradução de António Rodrigues. (1990). pp.97-98. 
60 Ver Karlheinz Stockhausen. «Para a evolução da música» (1989). Tradução de J. Pedrosa Cardoso. 14º 

Encontros de música contemporânea. F.C.G. (1990). pp. 13-17. 
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1.1.2 – A poesia concreta 

 

A poesia concreta surgiu nos anos cinquenta, em simultâneo no Brasil, com o grupo 

Noigandres, e na Europa com Eugen Gomringer. No Brasil, Noigandres teve como 

mentores Augusto de Campos (1931-), Décio Pignatari (1927-2012) e Haroldo de 

Campos (1929-2003), que em 1952 lançaram a primeira publicação do mesmo nome, 

em São Paulo. Sem ter conhecimento da existência do grupo brasileiro, o suíço-

boliviano Eugen Gomringer publicou Konstellation (1953) e um pequeno manifesto 

intitulado «Do verso à constelação» (1954), onde defendeu uma nova poesia de 

linguagem elementar e direta, baseada na palavra e na sua organização ortogonal no 

espaço da página. Tanto Gomringer como Noigandres criavam uma poética a partir «Un 

coup de dés jamais n´abolira le hasard» (1887), poema em que Stéphane Mallarmé 

utilizou o verso livre, introduzindo a decomposição prismática da frase, dispersando as 

palavras sobre a página, valorizando os espaços em branco entre as palavras e à volta 

delas (fig.1). «Un coup de dés» funcionou como porta-estandarte do concretismo, 

devido à estrutura espácio-temporal do poema, onde a sintaxe tradicional era substituída 

pela sintaxe não discursiva da disposição tipográfica.  

 

O contacto entre o grupo brasileiro e Gomringer só aconteceu em 1955, em Ulm61. Na 

altura, Gomringer denominava a sua poesia de «Constelações» (fig.2), termo adotado de 

Mallarmé e ficou surpreendido pela coincidência do grupo brasileiro realizar uma 

pesquisa poética semelhante. Gomringer concordou com Décio Pignatari62 em utilizar 

poesia concreta para designar o movimento63, igualmente para título de uma futura 

antologia conjunta. O pintor sueco Öyvind Fahlström (1928-1976) tinha publicado 

«Manifesto da poesia concreta» (1953), anterior ao encontro de Ulm, mas o seu 

manifesto não teve impacto na criação do movimento internacional, porque circulou de 

forma restrita, sendo apenas divulgado entre os poetas concretos na década seguinte64. 

 

 Em 1955, a poesia concreta brasileira foi lançada num espetáculo no teatro Arena em 

São Paulo, onde foram recitados três poemas de «Poetamenos» (1952) de Augusto de  

                                                           
61  Gomringer era secretário de Max Bill na Escola Superior da Forma nesta cidade Alemã. 
62  Sobre o encontro entre Décio Pignatari e Gomringer, ver Haroldo de Campos. A arte no horizonte do 

provável. (1977). p.159.  
63 Idem. p.160. 
64 Muitas das propostas Fahlström eram semelhantes às de Eugen Gomrimger e do grupo Noigandres. Ver 

Mary Ellen Solt. Concrete poetry: a world view. (1968). pp.29-30. 

http://www.ubu.com/historical/fahlstrom/index.html
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Figura 1. Stéphane Mallarmé. Fragmento de «Un coup de dés jamais n´abolira le hasard» (1887). 

Catálogo Tarefas infinitas. (2012). Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian. p.25. 

 

 
 
Figura  2. Eugen Gomringer . «Silence» (1953).  Stephen Baan. Concrete poetry: an international 

anthology. (1967). p. 31. 
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Campos65 (ver anexo II - 1. p.1) ao lado de composições musicais de Anton Webern 

(1883-1945), Ernest Mahle (1929-) e Damiano Cozzella (1929-).66 Em dezembro de 

1956 e fevereiro de 1957, no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Ministério da 

Educação e Cultura no Rio de Janeiro, respetivamente, realizou-se a primeira 

«Exposição nacional de arte concreta», onde os poetas Décio Pignatari, Augusto e 

Haroldo de Campos, Wlademir Dias-Pino (1927-), Ronaldo Azeredo (1937-2006) e 

Ferreira Gullar (1930-2016) expuseram os seus poemas em forma de cartazes, ao lado 

das produções plásticas brasileiras desta corrente. 

 

Em 1958, publicaram o «Plano-piloto da poesia concreta»67, uma síntese dos propósitos 

estéticos do movimento: o programa baseou-se na ideografia de «Un coup de dés» de 

Mallarmé, no método ideogramático de Ezra Pound (1885-1972), na apresentação 

«verbi-voco-visual»68 de James Joyce (1882-1941), na mímica verbal de e.e. cummings 

(1894-1962) e secundariamente, nos Calligrammes (1918) de Apollinaire (1880-1918), 

na escrita livre dos futuristas e na tipografia rítmica dos dadaístas. No polo europeu, 

Gomringer divulgou-a a partir de Berna, através da revista Spiral69, tendo impacto 

sobretudo nos países de língua alemã.  

 

O movimento da poesia concreta na década de cinquenta teve uma forte expressão em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, com repercussões em toda a América Latina. Na Europa, 

partiu da Suíça, onde vivia Gomringer, expandindo-se para os países de língua alemã: 

na Áustria foi praticada pelos Wiener gruppe70, constituído pelo compositor Gerhard 

Rühm (1930-) (ver anexo II - 2. p.1), o músico de jazz Oswald Wiener (1935-), o 

arquiteto Friedrich Achleitner (1930-), e os poetas H.C. Artmann (1921-2000) e Konrad 

Bayer (1932-1964). O Wiener gruppe realizou uma intensa produção interdisciplinar, 

                                                           
65 Realizados em 1953 e usando o método ideográfico. 
66 Compositor que ao lado de Willy Corrêa de Oliveira, Gilberto Mendes, Julio Medaglia, Rogério Duprat 

e Sandino Hohagen, redigiu o manifesto «Música nova» (1963), defendendo a música de vanguarda 

brasileira. No mesmo ano, utilizou a programação computacional em «Klavbim II» para piano solo, 

composto com Rogério Duprat.  
67 No número 4 da revista Noigandres, em São Paulo. 
68 James Joyce utilizava palavras metáforas, que funcionavam como ideogramas. 
69 Revista dos artistas gráficos Dieter Roth e Marcel Wyss, onde Eugen Gomrimger foi editor literário. 
70 Ver Mary Ellen Solt. Concrete poetry: a world view. (1968). pp.  pp.17-18. 
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atuando com um espírito neodadaísta entre 1954-196471, para além de praticarem a 

poesia concreta, realizaram happenings, gravações de poesia fonética e filmes72. 

 

Mais tarde, na Alemanha, formou-se o Darmstadt circle (1957-1959) 73, um grupo 

reunido em torno da revista Material74, que organizou a primeira antologia internacional 

de poesia concreta em 1958. O grupo foi composto pelo dramaturgo alemão Claus 

Bremer (1924-1996) (ver anexo II - 3. p.2), pelo poeta americano Emmett Williams 

(1925-1997) e por Daniel Spoerri (1930-)75(ver anexo II - 4. p.2), e na revista 

colaboraram também Dieter Roth (1930-1998)76(ver anexo II - 5. p.3) e Carlfriedich 

Claus (1930-1998)77. Em Estugarda, formou-se outro importante polo de poesia 

concreta, em torno de Max Bense (1910-1990)78, que com Elisabeth Walther (1924-) 

criou a revista Rot79. Bense (ver anexo II - 6. p.3) e os seus alunos realizaram das 

primeiras experiências com computadores. 

 

Na década de sessenta, a poesia concreta de língua alemã e brasileira internacionalizou-

se. No final da década, Haroldo de Campos estabeleceu contactos com vários países, 

numa estadia europeia, criando novas pontes com o concretismo de língua alemã 

nomeadamente com o polo de Estugarda80, contactando também com o poeta visual 

italiano Carlo Belloli (1922-2003), com os franceses Pierre Garnier e Ilse Garnier 

(1927-) e com o grupo que se formou na Checoslováquia.81 Nesta altura, o programa 

estético, tal como foi apresentado no «Plano-piloto» do grupo Noigandres e na regra da 

«Constelação» de Gomringer tinha tomado diversos rumos, num experimentalismo 

variado, originando vertentes que já não estavam em sintonia com o formalismo do 

concretismo plástico inicial. 

 

                                                           
71 O grupo desfez-se após o suicídio de Konrad Bayer em 1964. 
72 Ver o catálogo The Viena group: a moment of modernity 1954-1960. Peter Weibel (ed.), Bienal de 

Veneza, 1997. 
73Ver Mary Ellen Solt. Concrete poetry: a world view. (1968). p.16 
74Na década seguinte, Daniel Spoerri, Dieter Roth e Emmett Williams participaram em festivais Fluxus. 

Ver na tese Parte I.Capítulo 1. 2.5 – Fluxus e o conceptualismo. pp.42-45. 
75 Artista suíço alemão nascido na Roménia, que publicou na revista Spiral no início da década de 

cinquenta e depois fez parte do nouveau réalisme em França. 
76 Artista suíço alemão que na altura residia na Islândia e já tinha publicado na revista Spiral. 
77 Autor que vivia em Dresden, na Alemanha de Leste. 
78 Lecionava filosofia na Technische Hochschule em Estugarda.  
79 Ver Mary Ellen Solt. Idem. 
80 Ibidem. 
81 Formado por Josef Hirsal, Bohumila Grogerová, Ladislav Novak e Jiri Kolar. 
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1.1.2 – Arte, música e poesia concreta 

 

 Em sincronização com a terminologia adotada pelas artes visuais e, até certo ponto, 

pela música de vanguarda (concretismo, música concreta), diria eu que há uma poesia 

concreta.82 

 

O termo “arte concreta” surgiu em substituição de “arte abstrata” no período entre as 

duas guerras mundiais do século XX. Foi Theo van Deosburg (1883-1931)83 em 

substituição de “abstrato”84, ao publicar um manifesto no primeiro número da revista 

Art concret (1930)85, publicado em Paris. Van Deosburg defendia que a arte abstrata já 

não lidava com formas abstraídas da natureza, como inicialmente o fez e propunha a 

substituição “porque nada mais concreto, mais real que uma linha, uma cor, uma 

superfície”86. Para tal baseou-se em El Lissitzky (1890-1941), que em 1919 utilizou 

Proun87 para apelidar as suas produções criativas interdisciplinares (ver anexo II - 7. 

p.4), encaradas como síntese e superação da pintura, escultura e arquitetura88.  

 

El Lissitzky, tal como os outros construtivistas russos, defendia uma arte objetiva 

colocada ao serviço da sociedade, com um funcionalismo baseado na forma geométrica 

e mecânica, utilizando uma linguagem lógica e estruturada com vista a alcançar um 

valor universal89, para servir o ideal social e político da revolução bolchevique de 

191790. Ao apropriar-se do termo “objeto concreto” de El Lissitzky, Van Deosburg não 

pretendia criar um movimento estético, apenas dar um nome mais exato à arte liberta da 

mimesis, num período em que ainda não existia uma diferença teórica entre abstrato e 

concreto. 

 

                                                           
82 Augusto de Campos, «Poesia concreta», in Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos 

(org.). Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. (1965). p.32. 
83 Artista plástico multifacetado e membro ativo do De Stijl. 
84 Ver De Michaelis. Las vanguardias artísticas del siglo XX. (1979). p.259. 
85 O manifesto intitulado «The basis of the concrete painting» foi também assinado por Carslung, Hélion, 

Tutundjian, Wantz. Ver Theo Van Doesburg. «The Basis of the Concrete Painting». Catálogo Van 

Doesburg & the International avant-garde: constructing a new world. (2009). London: Tate publishing. 

p.187. 
86  Theo van Doesburg citado por Ferreira Gullar. Etapas da arte contemporânea: do cubismo ao 

neoconcretismo (1985).p.207. 
87 Objeto concreto. 
88 Ver Sophie Lissitzky-Kruppers (org.). El Lissitzky: life, letters, texts. (1968). p.348. 
89 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. (2012). Vol.I.p.156. 
90 Isabel Nogueira. Teoria da arte no século XX: modernismo, vanguarda, neovanguarda, pós-

modernidade. (2012). p. 69. 
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Mais tarde, em 1936, o arquiteto e artista plástico Max Bill (1908-1994)91 designou de 

arte concreta a edificada objetivamente com pressupostos matemáticos (ver anexo II - 8. 

p.4), e encarou a arte abstrata como a transição para a concreta, não estando a primeira 

totalmente desligada da representação da natureza, num processo iniciado no cubismo, 

que, como foi visto92, implodiu o do espaço classicista baseado na perspetiva. A arte 

concreta, pelo contrário, abandonou totalmente a representação do real, e consistiu na 

estruturação, no uso de uma linguagem metonímica, geométrica, correlacionada às 

ciências e matemáticas modernas, assim como à geometria não-euclidiana. Na década 

de cinquenta, Max Bill fundou e dirigiu a Escola Superior da Forma em Ulm93, que 

surgiu como a sucessora da Bauhaus na Alemanha do pós-guerra, onde o concretismo se 

afirmou como movimento.  

 

Na década de cinquenta, a arte concreta teve também uma forte expressão no Brasil, 

surgindo neste país não em resultado natural da evolução da arte moderna, mas de um 

modo reativo ao modernismo brasileiro, que na altura era dominado pela figura do 

pintor Cândido Portinari (1903-1962)94. O crítico de arte Mário Pedrosa (1900-1981), 

depois de recensear uma obra mural de Portinari, começou a chamar a atenção para a 

arte abstrata e concreta internacional, ideias às quais aderiram vários pintores95. Em 

1951, a primeira «Bienal do museu de arte moderna» em São Paulo deu um novo 

impulso ao concretismo, ao mostrar obras dos artistas concretos suíços96 e atribuindo o 

primeiro prémio de escultura a Max Bill97. Na altura, surgiu também no Rio de Janeiro o 

grupo Frente98, composto por ex-alunos99 do pintor Ivan Serpa (1923-1973)100 que não 

seguiam um programa estético rígido e utilizavam a linguagem geométrica como um 

campo aberto e questionável101. Em São Paulo, o grupo reunido em torno de Waldemar 

Cordeiro (1925-1973) e Geraldo de Barros (1923-1998), cujo primeiro foi mentor 

                                                           
91 Max Bill estudou na Bauhaus e fez parte do grupo Abstracion-créacion. Em 1944, organizou a 

exposição internacional de arte concreta na Kunsthalle de Bale e editou entre 1944-45, a revista 

Abstrakt/Konkret, onde no título ressurgia a dialética vandeosburguiana. 
92 Ver na tese Parte I. Capítulo. 1.1.1 – Ut pictura poesis?. p.15. 
93 Nesta escola lecionaram os mais destacados seguidores da arte concreta como Josef Albers, 

Vordemberge-Gildeward, Max Bense ou Tomás Maldonado. 
94 Os artistas Di Cavalcanti, Segall e Pancetti eram os principais seguidores de Portinari.  
95 Como Ivan Serpa, Almir Mavignier e Abraão Palatnik. 
96 Sophie Taeuber-Arp, Richard P. Lohse, Walter Bodmer, Oskar Dalvit e Leo Leuppi. 
97Ver Ferreira Gullar. Etapas da arte contemporânea: do cubismo ao neoconcretismo. (1985). p. 205 
98 Formou-se em 1953. 
99 Grupo composto por Abraão Palatnik, Aloísio Carvão, Décio Vieira, Franz Weissmann, Eric Baruch, 

Hélio Oiticica, Ivan Serpa, João José Silva Costa, Ivan Serpa, Lygia Clark  e  Lygia Pape. 
100 Que recebeu o prémio de jovem pintura na primeira «Bienal de São Paulo». 
101Ver Idem. p. 228. 
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teórico de um concretismo mais programático, procuravam o barroco da 

bidimensionalidade através da vibração óptica da cor, com o objetivo de introduzir a 

dimensão temporal na pintura. Em 1958, iniciou-se também a construção de Brasília 

(ver anexo II - 9. p.5), a nova capital do Brasil, erguida de raiz no interior do país, com 

uma arquitetura e urbanismo da autoria de Lúcio Costa (1902-1998) e Óscar Niemeyer 

(1907-2012), onde a expressão matemática e funcional da arte concreta foi utilizada em 

todo o seu esplendor, resultando na concretização da uma utopia modernista. 

 

Em relação à música, o termo surgiu com Pierre Schaeffer (1910-1995), quando estreou 

o seu «Concert de Bruit» (1949), peça composta com sons reais registados em fita 

eletromagnética. Schaeffer apelidou-a de música concreta, aludindo assim à semelhança 

com o concretismo plástico102. O concretismo musical teve vários antecedentes: os 

futuristas deram concertos de ruídos antes ainda da I guerra mundial, influenciando as 

composições de Edgar Varèse (1883-1965), músico americano ligado ao grupo da 

Rádio Nacional de França, fundado por Schaeffer; anteriormente, Marcel Duchamp 

(1887-1968) compôs «Erratum musical» (1913)103.  

 

Pierre Schaeffer iniciou uma dialética abstrato/concreto na música, ao considerar a 

música tradicional abstrata, ao contrário da música que partia de sons reais104, uma vez 

que o objeto musical concreto não podia ser notado e era gravado em fita magnética105. 

A música concreta reclamou a conquista da pura sensação auditiva. Não sendo uma 

corrente rígida106, vários autores produziram também composições mistas, conjugando a 

gravação com instrumentos tradicionais, como Varèse em «Désert» (1954). Tendo um 

ponto de partida sensualista, a música concreta procurou todos os sons e ruídos 

possíveis em música, não estando sedimentada na ciência como aconteceu no 

concretismo plástico. No entanto, os sons reais gravados eram a matéria concreta para 

compor, tal como a linha, a cor e o plano na pintura, ou as palavras nos poemas 

concretos. 

 

 

                                                           
102 Ver Filipe Boso, «El concretismo», in Cesar Espinosa (org.). Signos corrosivos: selección de textos 

sobre poesia-visual-concreta-experimental- alternativa. (1987). p. 41. 
103 Música constituída por timbres isolados tomados ao acaso, sem quaisquer indicações de duração. 
104  Ver Pierre Schaeffer. La musique concrète. (1973). p.16. 
105 Ver Gil Miranda. «Os rumos da música concreta». Colóquio/Artes nº1, outubro de 1971. p.60. 
106 Ibidem. p.59 
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1.1.4 – O programa estético da poesia concreta 

 

“poesia concreta: tensão de palavras-coisas no espaço-tempo.”107 

 

A poesia concreta foi um movimento de síntese que teve como principal objetivo a 

libertação da palavra da sintaxe tradicional, trabalhando-a isolada, como elemento 

autónomo. O verso linear foi substituído por palavras-coisas, pelo jogo espacial destas, 

que podia ser feito através de palavras ou letras de tamanhos diferentes, dentro de uma 

mesma palavra, ou através da disposição espacial em ideograma, que permitia um jogo 

criativo por parte do leitor. As palavras mostravam assim o seu valor material verbal, 

vocal e visual, adquirindo um valor de substantivo absoluto. O programa estético da 

poesia concreta teve como referências «Un Coup de dés jamais n´abolira le hasard» de 

Stéphane Mallarmé, o método ideogramático de Ezra Pound, a apresentação verbo-

voco-visual de James Joyce e a mímica verbal de e.e. cummings. Por outro lado, 

baseou-se também nos Calligrammes (1918) de Apollinaire, na escrita livre dos 

futuristas e na tipografia rítmica dos dadaístas, mas secundariamente. 

 

Como já foi informado atrás, Mallarmé a referência primordial da Poesia Concreta, 

nomeadamente, a sua obra «Un Coup de dés» onde o autor utilizou um processo 

compositivo que apelidou de “Subdivision prismatique de l’idée”108, tornando a 

apreensão visual do poema preponderante, através da criação de uma estrutura espácio-

temporal. «Un Coup de dés» foi composto com motivos preponderantes, secundários e 

adjacentes109 que graficamente se reconhecem pelo tamanho das letras maior ou menor , 

assim como pelo uso de diferentes caracteres. Os versos livres foram disposto no espaço 

permitindo uma leitura relacional em duas páginas (fig.1), e a pontuação foi substituída 

pelo espaço em branco da página. O silêncio foi assim usado como uma pausa 

musical110, tornando-se um elemento primordial na organização rítmica do poema.  

 

Os Cantos (1904-1972) de Ezra Pound foram uma base para a poesia concreta, devido à 

sua conceção ideogramática, influenciada pela investigação de Ernest Fenollosa (1853-

                                                           
107 Ver Augusto de Campos. «Poesia concreta», in Décio Pignatari e Haroldo de Campos (org.). Teoria da 

poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. (1965). p.45 
108 Stéphane Mallarmé. Poésie et autre texte. (1998). p.253. 
109 Ver Augusto de Campos. «Pontos-periferia-poesia concreta» in Idem. (1965). p.17. 
110 Haroldo de Campos relacionou este aspeto do poema com a definição de música de Boulez, como um 

contraponto de som e silêncio, e não apenas como a arte dos sons. Ver Ibidem. p.75. 
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1908)111 sobre a escrita chinesa e a ideografia. Pound nesta obra agrupou fragmentos de 

realidades díspares, criando uma interação entre blocos de ideias, que se criticam 

reciprocamente, numa dialética entre os princípios do ideograma e a ideia de 

metamorfose, com conceção ideogramática, sem utilizar o espaço gráfico da página. 

 

 James Joyce foi também uma importante referência, sobretudo as suas obras Ulisses 

(1922) e Finnegans wake (1939): a estrutura circular desta última, onde a frase de 

abertura de obra continua a frase final do livro, foi uma influência em termos 

compositivos. Em «Un coup de dés» de Mallarmé também existe esta circularidade, as 

últimas palavras do poema são iguais às primeiras, permitindo um jogo criativo circular 

na sua leitura. Outro aspeto da obra de Joyce que os concretistas valorizaram foi as 

palavras-metáfora, que funcionavam como pequenos ideogramas verbo-voco-visuais112. 

 

 Igualmente a mímica verbal de e.e. cummings foi importante, ao ser realizada através 

de letras isoladas, ou postas em relevo no interior das palavras113; e.e. cummings usou 

também sinais de pontuação, inclusive para substituir letras, obrigando, assim, as 

palavras a gesticulações expressivas, libertando os vocábulos da sua grafia tradicional, 

pondo em evidência os seus elementos formais, visuais, fonéticos e acionando-lhes uma 

nova dinâmica.  

 

Num plano secundário, a poesia concreta partiu dos Calligrammes (1918) de 

Apollinaire: o poeta francês apelidava-os de puros ideogramas, onde o analítico-

discursivo era substituído por uma visão sintético-ideográfica. No entanto, os 

Calligrammes (ver anexo II - 10. p.6) funcionavam como uma representação figurativa, 

onde as palavras desenhavam o tema do poema, receita114 que não foi seguida pelos 

concretistas. Igualmente em plano secundário, a escrita livre do futurismo influenciou a 

poesia concreta, sobretudo a utilização de símbolos e equações da matemática, a livre 

pontuação e o uso de caracteres diferentes. As experiências tipográficas do dadaísmo foi 

também uma referência, mas a libertação do verbo do pensamento, ou a associação de 

                                                           
111 Orientalista americano que lecionou filosofia na Universidade de Tóquio. 
112 Décio Pignatari apresentou o seguinte exemplo: “Silvamoon – silva= silva do latim selva, silver=prata, 

Moon= lua, Lake= lago.” Ver Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos (org.). Teoria da 

poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. (1965). p.62. 
113 Segundo Augusto de Campos, Cummings “desintegra as palavras para criar com a sua articulação uma 

dialética de olho e de folgo, em contacto direto com a experiência que inspirou o poema”. Augusto de 

Campos. «Poesia concreta» in Idem (1965). p.32. 
114 Ver Augusto de Campos «Pontos-periferia-poesia concreta» in Ibidem (1965). p.19 
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palavras criando nonsense foram processos rejeitados, devido à subjetividade que lhes 

era inerente. A poesia concreta distanciou-se também dos processos de automatismo do 

surrealismo115, que criticaram por se encontrarem no polo da subjetividade, acusando-os 

de comunicarem sobretudo conteúdos, em vez de formas. 

  

Os poetas concretos não encararam o lettrisme como seu antecessor; este movimento, 

fundado em 1945 por Isidore Isou (1925-2007)116 acreditava na construção de uma 

sociedade melhor a partir da desconstrução da linguagem. Na sequência da 

experimentação visual da linguagem realizada nas vanguardas do início do século XX, o 

lettrisme117 pretendia renovar a poesia, a música, a pintura e outras expressões artísticas, 

através da utilização de um vocabulário visual de signos e letras (ver anexo II – 11. p.6), 

que passariam a funcionar como hieróglifos. O lettrisme desenvolveu uma linguagem 

silenciosa, através do despojamento do papel linguístico do alfabeto, recuperando-lhe ao 

mesmo tempo a visualidade. Na poesia letrista utilizou-se simples letras traçadas 

gestualmente, assim como glifos, caracteres caligrafados e impressos, conjugados 

também com outro tipo de signos118. O concretismo e o lettrisme foram correntes 

formais de experimentação plástica e literária do pós-guerra119, e tiveram em comum a 

hipótese de construir poemas a partir de um material dado120, colocando o conteúdo 

semântico das palavras num plano secundário. Os concretistas valorizaram a estrutura-

conteúdo e os letristas debruçaram-se no aspeto visual e fonético das letras, palavras e 

outros signos.  

 

Partindo assim de Mallarmé, Joyce, e.e. cummings e Pound, a poesia concreta foi 

apresentada pelo grupo brasileiro como o produto da evolução de formas, que abolia o 

verso linear, ao introduzir no poema uma estrutura espácio-temporal através do 

ideograma. O poema apresentava assim uma maior coincidência entre a linguagem 

                                                           
115Ver Haroldo de Campos. «Poesia concreta–linguagem-comunicação», in Augusto de Campos, Décio 

Pignatari e Haroldo de Campos (org.). Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. 

(1965). p.75. 
116 A partir de 1946 juntaram-se a Isidore Isou, Maurice Lemaître, François Dufrêne, Guy Debord, Roland 

Sabatier e Alain Satié para criar poemas, pinturas e filmes: ao início desconstruíram apenas as palavras 

em letras nas suas práticas criativas interdisciplinares mas depois de 1950, introduziram vários tipos de 

alfabetos e signos, reais ou inventados para criarem o que apelidaram de hipergrafias.  
117 Ver Stephen C. Foster. Lettrism: Into the Present. (1983). p.7. 
118 Ver Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.102. 
119Ver Johanna Drucker, «Visual performance of poetic text». in Charles Bernstein (edited). Close 

listening: poetry and the performed word. (1998). p.152. 
120 ´Ver Haroldo de Campos. In Ob.Cit (1965). p.75. 
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verbal e não-verbal, um fenómeno de metacomunicação. O poema concreto era 

composto por uma estrutura-conteúdo, onde se criavam relações espaciais entre as 

palavras, sendo este fenómeno apelidado de ‘isomorfismo.’ 

 

A sintaxe era puramente relacional, baseada apenas na ordem das palavras, e tendendo 

para a substantivação, devido ao uso dos mínimos múltiplos da linguagem, que 

originaram a síntese crítica isomórfica121. Os poetas brasileiros consideraram que, numa 

primeira fase, a poesia concreta tendeu para uma fisionomia e movimento imitativo do 

real, num isomorfismo orgânico (fig.3), evoluindo depois para um isomorfismo 

geométrico (fig.4), onde predominou a matemática nas relações estruturais, com 

problemas mais exatos na arte geral da palavra. Através do isomorfismo, o poema foi 

reduzido a poema-objeto, a uma estrutura-conteúdo, num mecanismo que se 

regularizava a si próprio. Pretendendo o poema concreto uma comunicação rápida e 

eficaz, nele estava implícito um problema de funcionalidade.  

 

Mais tarde, o crítico inglês Mike Weaver (1937-)122 dividiu a poesia concreta em três 

em poesia visual ou óptica, poesia fonética ou sonora e poesia cinética123; e subdividiu 

ainda os poemas dentro destas categorias, em construtivistas e expressionistas, numa 

relação com as artes visuais124, num período em que a experimentação verbo-visual se 

tornou mais vasta. De facto, a ideografia no concretismo tornou o papel da visão 

essencial na apreensão e construção dos poemas, o que levou os poetas a expor os 

poemas em galerias e museus, elevando-os à categoria de objetos artísticos. Apesar da 

técnica do texto-visual ser muito antiga, o movimento da poesia concreta contribuiu 

para a criação de poemas fora do suporte livro, algo que na década de sessenta seria 

desenvolvido numa vasta experimentação. 

 

                                                           
121Ver Décio Pignatari. «Poesia concreta: organização», in Augusto de Campos, Décio Pignatari e 

Haroldo de Campos (org.). Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. (1965). p. 

87. 
122 Que organizou a primeira «Exposição internacional de poesia concreta e cinética» (1964) em 

Cambridge, Inglaterra. 
123 Onde existia a noção de movimento criada por sequências visuais. 
124 Ver Mary Ellen Solt. Concrete poetry: a world view. (1968). p.7 
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Figura 3. Ferreira Gullar. S/título (1956). Publicado em Formigueiro (1957). 

<http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/ferreira_gullar2_formigueiiro.html consultado a 22 de 

setembro de 2012 

 

 

 
 

Figura 4. Décio Pignatari. «Terra» (1956) in Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de 

Campos. Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. (1965). p.73. 
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1.2. O EXPERIMENTALISMO NA DÉCADA DE SESSENTA 

 

1. 2.1 – Arte, música e poesia experimental 

 

O termo ‘experimental’ nasceu da infiltração das novas tecnologias nas produções 

artísticas e literárias representando circunstâncias totalmente novas, e foi também 

utilizado como sinónimo de ‘aleatório’ nas produções artísticas da década de sessenta 

do século XX e entendido como uma vertente do concretismo. 

 

Nas artes visuais o experimentalismo surgiu associado ao fenómeno fluxus, um estado 

de espírito partilhado por um grupo de músicos, artistas e poetas surgido em 1962, em 

simultâneo na Alemanha e nos Estados Unidos. Este estado de espírito desenvolveu-se 

depois como um fenómeno global com a realização de festivais fluxus em vários pontos 

do mundo. Para os artistas fluxus, “experimental” significava a procura de novas 

experiências e também a análise dos seus resultados. Experimentação, investigação e 

iconoclastia foram os três lemas deste grupo que atuou de forma interdisciplinar, onde a 

fusão das artes foi fundamental, assim como a colaboração entre artistas. Ao 

reclamarem as noções científicas de investigação, colaboração, teorização e 

experimentação para o domínio artístico125, valorizavam as produções coletivas, a sua 

fundamentação e a criação a partir de um debate de ideias. Os artistas fluxus foram 

também pioneiros em relação ao uso de novas tecnologias nas suas produções criativas. 

 

 Na música, o experimentalismo apareceu associado à música eletrónica, sobretudo a 

partir das pesquisas iniciadas na Universidade de Bona em 1949-50, apresentadas 

depois publicamente em Darmstadt126, importante polo de vanguarda, onde os 

compositores Pierre Boulez, John Cage (1912-1992), Luciano Berio (1925-2003), 

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) lecionavam cursos de verão. Stockhausen também 

colaborou com o estúdio da rádio de Colónia, o primeiro de música experimental, que 

foi fundado e dirigido por Herbert Eimert (1897-1974)127, em 1951. Ao estúdio de 

Colónia seguiram-se os de Milão, Tóquio, Londres, Varsóvia, e o da Universidade de 

                                                           
125 “In science, the notion of collaboration, of theoreticians, experimenters and researcher working 

together to build new methods and results, is well established. Fluxus applied this idea of art.” Ken 

Friedman, «Fluxus and company» in Ken Friedman (edited).  The fluxus reader. (2000). p. 248. 
126 Nesta cidade, nos finais dos anos cinquenta existiu o Darmstadt circle, grupo que publicou poesia 

concreta na revista Material. 
127Ver Pierre Schaeffer. La musique concrète. (1973) p.11. 
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Columbia em Nova Iorque, onde John Cage lecionou. Cage foi sem dúvida um 

precursor desta expressão musical, ao utilizar registos magnéticos reproduzidos em 

velocidades distintas, osciladores áudio e uma espiral de arame amplificada na sua obra 

«3 imaginary landscapes» (1939-1940). 

 

Inicialmente, a música eletrónica era composta apenas por sons sintetizados 

eletronicamente, diferenciando-se assim da música concreta por utilizar sons totalmente 

novos e produzidos por máquinas. A denominação música eletrónica passou depois a 

ser utilizada para definir toda a música produzida por meios eletrónicos, sendo o 

resultado sonoro gravado em fita magnética. Nos anos cinquenta, a composição das 

obras eletrónicas era um processo lento, devido ao equipamento ser rudimentar, algo 

que foi revolucionado com o aparecimento dos sintetizadores na década seguinte, 

permitindo a composição do registo, sem ser necessária a montagem, onde se cortava a 

fita. Nesta altura, surgiram também aparelhos que passaram a ter uma síntese 

computadorizada digital, possibilitando ao equipamento memorizar informação. 

 

 Por seu turno, a música concreta na escola de Paris na década de sessenta evoluiu no 

sentido de serem introduzidas partes instrumentais não gravadas128, executadas ao vivo 

por intérpretes de instrumentos tradicionais, a par da gravação em fita magnética. Por 

esta altura, Pierre Schaeffer reconheceu a inexistência da sensação musical pura, tal 

como defendera inicialmente, e passou a encarar o som e o objeto musical como 

fenómenos de significação. No entanto, continuou a criticar a música que utilizava sons 

sintetizados eletronicamente, acusando-a de cerebralismo e abstração129, opondo-se à 

criação científica da obra musical, por considerar que ignorava a natureza do facto 

musical, seguindo assim a sua postura sensualista. 

 

 Neste aspeto, Schaeffer aproximou-se nos anos sessenta de algumas vertentes que 

criticaram o concretismo plástico e poético ortodoxo. As suas críticas dirigiam-se 

sobretudo à escola de música matemática e automática de Paris, criada por Iannis 

Xenakis (1922-2001), em 1966. Esta escola seguiu uma corrente musical estocástica130, 

                                                           
128 Ver Filipe Boso, «El concretismo». Cesar Espinosa (org.). Signos corrosivos: selección de textos sobre 

poesia visual-concreta-experimental-alternativa. (1987). p.43. 
129Ver Gil Miranda, «Os rumos da música concreta». Colóquio/Artes nº 1, fevereiro de 1971. p.60. 
130 Música composta por processos matemáticos. Xanakis utilizou a probabilidade, a teoria de jogos, a 

teoria de grupos ou a álgebra de Boole nas suas composições musicais. 
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onde foram aplicados cálculos estatísticos à composição para determinar, por exemplo, 

a velocidade de glissandos ou as densidades sonoras de instrumentos musicais 

tradicionais, aplicados ainda os meios eletroacústicos nas suas composições. A música 

eletrónica na década de cinquenta, sobretudo a que se produzia na rádio de Colónia, 

esteve também relacionada com o serialismo integral de Herbert Eimert, corrente que 

utilizou cálculos matemáticos e princípios estatísticos como métodos de composição, à 

semelhança da arte concreta. Na década seguinte, as composições eletrónicas 

diversificaram-se, uma vez que o desenvolvimento tecnológico as tornou mais 

acessíveis.  

 

Em termos literários, o termo “experimental” na década de sessenta aplicou-se 

igualmente às vertentes do concretismo, abrangendo uma gama muito vasta de 

práticas131. As vertentes da poesia concreta surgiram com diversas denominações132 

continuando a ser incluídas neste movimento, apesar de se afastarem do programa 

estético ortodoxo. A introdução da imagem nos poemas concretos, acentuada depois 

pelo uso da fotografia, que lhe permitia uma montagem realista, em jogo com a 

materialidade das palavras, gerou uma certa confusão em relação à denominação desta 

expressão. Por esta altura, os alemães utilizaram o termo ‘texte-bilder’133, para 

denominar os poemas figurados ou imagens poéticas134 do passado, surgindo depois a 

denominação ‘poesia visual’ para classificar este encontro entre a poesia e as artes 

visuais. 

 

Nesta década, Max Bense135 fez a distinção entre texto e texto visual. Enquanto o 

primeiro era entendido como um produto unidimensional136, onde os predicados 

funcionam linearmente, conservando o princípio do enfileiramento, o texto visual137 

                                                           
131 Ver Filipe Boso. «El concretismo». Cesar Espinosa (org.). Signos corrosivos: selección de textos sobre 

poesia visual-concreta-experimental-alternativa. (1987). p. 43. 
132 Ver E.M. de Melo e Castro, «A preposição 2.01: poesia experimental». in E.M. de Melo e Castro e 

Ana Hatherly (org.). Po.Ex: texto teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp. 

115- 116. 
133 Texto visual. 
134  Ver Paul de Vree, «Poesia concreta e visual». Tradução de Alexandre O’Neill. Catálogo A arte belga 

depois de 1945. Lisboa: F.C.G, 1980. p.71. 
135 Professor na Escola Superior da Forma em Ulm desenvolveu uma estética tendo como base a 

semiótica e a teoria da informação. Foi também um importante teorizador da poesia concreta alemã. 
136 Ver Max Bense. Pequena estética. (1968) Tradução de Haroldo de Campos. p. 175. 
137 “(…) trata-se de textos que, em essência, se desenvolvem de maneira bidimensional ao invés de 

unidimensional, cujo fluxo de signos e de informação deve ser considerado como um acontecimento 
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funcionava como um produto bidimensional, onde a superfície textual substituía o texto 

linear, necessitando assim de uma descoberta sensível e de uma apreensão visual. 

Relativamente à classificação dos textos visuais, Max Bense dividiu-os em concretos e 

semânticos: nos primeiros, a superfície textual tendia para a materialidade, enquanto os 

semânticos eram conteudísticos, caracterizavam-se pela superfície textual ser 

fenomenal. A poesia concreta utilizou textos visuais com carácter material e o crescente 

uso da imagem nos poemas originou uma dialética palavra-imagem, e uma consequente 

espacialização dos poemas, que se afastavam da estrutura-conteúdo, silenciosa e formal, 

do concretismo, onde os poemas eram construídos apenas com palavras. Com a 

infiltração da imagem no poema concreto, surgiu a denominação poesia visual, termo 

mais abrangente para apelidar esta expressão interdisciplinar. 

 

Ainda em relação à questão da terminologia, Ana Hatherly138 considerou que a poesia 

concreta se deveria aplicar ao que foi realizado na década de cinquenta, e 

posteriormente:  

 

 (…) em virtude da importância crescente – e por vezes mesmo exclusiva – que foi 

sendo atribuída à visualidade dos textos por grande parte dos praticantes dessa 

tendência, fixou-se a designação de poesia visual para esse tipo de produção.139  

 

Também Alberto Pimenta140, quando questionado sobre a terminologia concordou que a 

designação poesia visual se fixou por ser mais técnica141. Em termos mundiais, a regra 

da «Constelação» de Gomringer e o «Plano-piloto» do grupo Noigandres nos anos 

sessenta foram contestados, sobretudo o aspeto positivista e cientista do seu programa, 

dando origem a novas expressões e denominações como veremos de seguida. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

sobre o plano, não sobre a linha, que, portanto, precisam ser vistos, observados, para serem percebidos e 

compreendidos.” Max Bense. Pequena estética. (1968). Tradução de Haroldo de Campos. p. 177. 
138 Nascida no Porto em 1929, Ana Hatherly foi um dos membros mais ativos da poesia experimental 

portuguesa. Ver Parte III. Capítulo. 7.2.4. O silêncio da escrita: Ana Hatherly. pp. 316-326. 
139 Ana Hatherly. Um calculador de improbabilidades. (2000). p. 8. 
140 Poeta nascido no Porto em 1937 que se estreou com Labirintodonte (1970), seguindo-se Os entes e 

contraentes (1971) e Corpos estranhos (1973) que serão abordados mais adiante nesta tese. Ver Parte III. 

Capítulo 7.2.5 Poeta independente: Alberto Pimenta. pp. 327-335. 
141 Ver Anexo I. Entrevistas. 2.2. Entrevista a Alberto Pimenta. pp.512-516.. 



 

32 

 

1.2.2 – Vertentes do concretismo no Brasil 

 

 A primeira cisão do concretismo no Brasil foi realizada pelo grupo neoconcreto do Rio 

de Janeiro, quando os seus elementos se opuseram ao objetivismo mecanicista da 

pintura concreta, e sobretudo, à aproximação entre a ciência e a arte, presentes no 

programa estético do grupo de São Paulo, por fatalmente resultar no predomínio da 

ciência. Esta submissão aconteceu de modo mais evidente na pintura do que na 

escultura, onde a matemática sob proposta de Max Bill, passou a ser encarada como 

verdadeiro meio de elaboração de objetos, reduzindo, as formas e as cores, a simples 

veículos de dinâmica visual. Os neoconcretos defenderam que na expressão individual, 

estes elementos transportavam uma significação que transcendia o nível percetivo142. 

 

 O grupo neoconcreto143 foi encabeçado pelo poeta Ferreira Gullar144 (ver anexo II -12. 

p.7) e realizou a sua primeira exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

em 1959. No ano seguinte, estiveram presentes na Exposição internacional de arte 

concreta em Zurique, organizada por Max Bill, sendo a sua última exposição coletiva 

no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1961. Nas artes visuais, os neoconcretos 

consideravam que o concretismo se havia transformado num jogo rudimentar de formas 

geométricas, por isso romperam com o conceito tradicional de quadro e moldura. Este 

aspeto esteve presente sobretudo nas obras de Lygia Clark (1920-1988)145 (ver anexo II 

- 13. p.7), e Hélio Oiticica (1937-1980)146 (ver anexo II - 14. p.8), que passaram a 

trabalhar a linguagem não-figurativa no espaço real. Na escultura, a convenção da base 

foi posta em causa nas obras de Franz Weissmann (1911-2005) (ver anexo II - 15. p.8). 

Com o objetivo de ultrapassarem os limites da pintura, escultura e poesia, os 

neoconcretos usaram também o manuseio do livro como ação formuladora de poemas e 

realizaram uma exposição coletiva de livros-poemas na redação do Jornal do Brasil, no 

Rio de Janeiro em 1959, onde o livro funcionou como prática interdisciplinar para os 

poetas e artistas do grupo. São disso exemplo os livros de Lygia Pape (1927-2004) deste 
                                                           
142 Ver Ferreira Gullar. Etapas da arte contemporânea: do cubismo ao neoconcretismo. (1985). p.232. 
143 Publicaram um manifesto assinado pelos poetas Ferreira Gullar e Theon Spanúdis, o escritor Reynaldo 

Jardim, os artistas Franz Weissmann, Amílcar Castro, Lygia Clark e Lygia Pape. Posteriormente 

participaram nas exposições neoconcretas, os artistas Hélio Oiticica, Aloísio Carvão, Claúdio Melo e 

Sousa, Décio Vieira, Hércules Barsotti, e os poetas Carlos Fernando Fortes de Almeida, Roberto Pontual 

e Osmar Dillon 
144 Pseudónimo do escritor e poeta brasileiro José Ribamar Ferreira que foi também crítico de arte, 

biógrafo, tradutor, memorialista. Recebeu o prémio Camões em 2010. 
145 Ver Idem. p. 252. 
146 Ibidem. p. 257. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_de_arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3grafo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memorialista
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período, compostos por narrativas dialéticas entre palavra e imagem (ver anexo II - 16. 

p.9). Lygia Pape e o escritor Reynaldo Jardim (1926-2011) realizaram ainda um ballet 

neoconcreto em 1961. Na poesia, os neoconcretos defenderam o poema como ser 

temporal, onde as palavras desdobravam a sua natureza significativa, encarando a 

página como espacialidade do tempo verbal, mas sem voltar à poesia discursiva. 

Criticando a poesia concreta ortodoxa por encarar as palavras como meros sinais óticos, 

devolveram as palavras à sua condição de verbo147, extrapolando os limites da 

linguagem verbal com a interpelação das artes visuais, e materializando poemas em 

objetos espaciais, que criavam também novas relações com o leitor148. No Brasil, o 

rígido programa estético do concretismo foi assim colocado em causa por este  grupo, 

através da introdução de componentes sensoriais na arte geométrica.  

 

No que diz respeito ao grupo Noigandres de São Paulo, Décio Pignatari, Luís Ângelo 

Pinto (1941-) e Ronaldo Azeredo (1937-2006) criaram, a partir de 1964, a poesia 

semiótica (fig.5), uma vertente informacional do concretismo onde utilizaram 

pontos/espaços e volumes codificados nos poemas. Por seu turno, Augusto de Campos 

introduziu elementos da arte pop, criando a vertente popconcreta (fig.6). Neste período, 

o grupo Noigandres foi responsável pelas publicações Invenção em São Paulo, que 

incluiu uma revista com o mesmo nome, onde colaboraram também Pedro Xisto (1901-

1987), Edgar Braga (1897-1985), e José Lino Grünewald (1931-2000). Em meados de 

sessenta, surgiu ainda o ‘Poema processo’, corrente criada por Wlademir Dias-Pino 

(1927-)149 e Álvaro de Sá (1935-2001), que se centrava no ato poético, colocando o 

processo criativo em primeiro plano e não a estrutura espácio-temporal da poesia 

concreta ortodoxa. No polo de São Paulo, as vertentes do concretismo não tiveram a 

componente plástica do grupo neoconcreto do Rio de Janeiro, permanecendo mais 

literária, ao contrário do que se passou na Europa, onde a poesia e as artes visuais se 

fundiram de um modo intenso, na sequência da interdisciplinaridade das vanguardas do 

início do século XX. 

 

 

 

                                                           
147 Ver Ronaldo Brito. Neoconcretismo: vértice e rutura do projeto construtivo brasileiro. (1985) p. 11. 
148 Ver Ferreira Gullar. Neoconcretismo / 1959-1961. (1984) p. 12. 
149 Que participou na primeira «Exposição de arte concreta» com o grupo Noigandres em 1956/57 no Rio 

de Janeiro e São Paulo. 
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Figura 5. Décio Pignatari. «Pele» (1964). Décio Pigntari. Poesia, pois é, poesia 1950-2000. (2004). 

p.169. 
 

 

 
 

Figura 6. Augusto de Campos. «Luxo/Lixo» (1965). Iumna Maria Simon e Vinicius Dantas (org.). 

Poesia concreta. 1982. s/p 
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1.2.3 – O espacialismo de Pierre Garnier 

 

Em 1962, Pierre Garnier (1928-2014) publicou «Manifesto para a nova poesia visual e 

sonora»150, onde defendeu que a partir do concretismo151, a poesia se tornou uma arte do 

espaço, ideia que partia também do desenvolvimento da poesia fonética152, com a 

utilização do magnetofone nesta expressão a partir dos anos cinquenta. O autor 

denominava esta tendência de espacialismo, em resultado de sentir que na era espacial 

em que se vivia, existia uma consciência nova do ser humano enquanto ser cósmico. No 

ano seguinte, Pierre Garnier reuniu autores em torno de um segundo manifesto, poetas 

que mundialmente realizavam experimentações sonoras e/ou visuais153. Intitulado de 

«Plano-piloto do espacialismo» (1963), o manifesto sustentava que o poema se tornava 

cada vez mais um objeto espacial, ao funcionar como um centro de energia. A sua 

publicação154 foi acompanhada das assinaturas dos poetas que o aprovaram, e também 

de um texto onde se definia os vários tipos de poesia espacial155. 

 

Em França, o «Plano–piloto do espacialismo» (1963) foi assinado por Pierre e Ilse 

Garnier  (ver anexo II - 17. p. 10). O poeta Henri Chopin (1922-2008), que na altura se 

destacava na poesia fonética nesse país, achou a denominação espacialismo bastante 

precisa, mas não concordou com a ideia de ser um movimento internacional.156 No polo 

europeu contou também com o poeta belga Paul de Vree (1909-1082), o holandês Frans 

Van der Linde, o finlandês Anselm Hollo (1934-2013), e os checos Josef Hirsal (1920-

2003) Bohumila Grögerova (1921-2014) e Ladislav Novak (1925-1999). Na 

Checoslováquia, surgiu um importante polo filiado no concretismo, por influência de 

Max Bense e do grupo Noigandres157, de que foi exemplo a experimentação tipográfica 

realizada por Josef Hirsal e Bohumila Grögerova (ver anexo II - 18. p. 10), da qual 

                                                           
150 Na revista Les lettres n.29 
151 Ver Pierre Garnier.  Poésie concret et spatial. (1968). p.35. 
152 Idem. p.44. 
153 Mary Ellen Solt. Concrete poetry: a world view. (1968). p.32. 
154 Na revista Les Lettres n.32, a 10 de Outubro de 1963. 
155 O espacialismo englobava a poesia concreta, a poesia visual, a poesia objetual, a poesia fónica e a 

Poesia fonética. 
156 “Aussi «position» nous dit où nous sommes. Les mouvements dont nous sommes tous des «membres» a 

priori n’existe pas. Je ne suis pas membre d’un mouvement mais je suis «avec» le mouvement. Je suis  

mouvement. […] Mais je ne suis pas membre d’un mouvement international, car je suis le mouvement lui-

même, même dans mon sommeil… Je suis mouvement avec tout le Mouvement. ” Henri Chopin citado por 

Pierre Garnier.  Poésie concret et spatial. (1968). p. 142. 
157 Em 1964, Haroldo de Campos em 1964 realizou uma conferência no Clube Mánes em Praga, onde 

mostrou slides de poemas concretos e contactou com os poetas checos Josef Hirsal, Bohumila Grogerová, 

Ladislav Novak e Jiri Kolar.. 
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resultou a publicação Job Bob (1960-62), composta por poemas espaciais construídos 

com jogos de palavras em espelho158. 

 

No que toca aos poetas de língua alemã, o manifesto foi assinado por Eugene 

Gomringer, Carlfriedrich Claus159, Franz Mon (1926-) e pelo austríaco Ernst Jandl 

(1925-2000)160. A tendência para a espacialização esteve sem dúvida presente nos 

poemas visuais de Carlfriedrich Claus, autor que vivia em Dresden na Alemanha de 

Leste, e que desenvolveu uma obra gráfica onde a escrita manual era usada como meio 

expressivo de construção de complexas paisagens (fig.7). Franz Mon (ver anexo II - 19. 

p. 11) realizou, neste período, uma experimentação em torno de textos-visuais não-

semânticos, onde o elemento subjetivo foi preponderante, utilizando-o numa poesia de 

superfície com a presença da ideografia, incorporando também formas negativas161. O 

autor expunha a sua poesia em galerias, tal como Ferdinand Kriwet (1942-), que nesta 

altura desenvolveu poemas visuais circulares (ver anexo II - 20. p.11). Kriwet 

concordou em parte com o manifesto, mas achava-o limitado por estar focado na poesia 

fonética, visual e objetual.  

 

O «Plano-piloto do espacialismo» (1963) foi também aprovado pelos brasileiros Mário 

Chamine (1933-2011)162, L.C. Vinholes (1933-)163 e pelo poeta experimental português 

E.M. de Melo e Castro (1932-). Nos anos sessenta, Melo e Castro divulgou a poesia 

concreta no Reino Unido, ao publicar uma carta no Times literary supplement (1962) 164 

que despertou interesse do poeta e crítico de arte Herbert Read (1893-1968), que 

também assinava o «Plano-piloto do espacialismo»; o poeta inglês Dom Sylvester 

Houédard (1924-1992), que era um monge beneditino, assinou igualmente este 

manifesto: Houédard construía poemas cinéticos executados com a máquina de 

escrever, apelidando a sua técnica de typestract (ver anexo II - 21. p. 12). Este «Plano- 

                                                           
158 Mary Ellen Solt. Concrete poetry: a world view. (1968). p.24. 
159 O autor colaborou na revista Material do Darmstadt circle em finais dos anos cinquenta. 
160 Iniciou a sua experimentação em 1955, foi influenciado por Gomringer e pela liberdade criativa do 

grupo de Viena. 
161 Idem. p.18 
162 Poeta concreto que colaborou com o grupo Noigandres de São Paulo na revista Invenção, durante a 

década de sessenta e também no Caderno antológico da poesia experimental I (1964). Ver Parte II. 

Capítulo 2. pp. 
163 Luiz Carlos Lessa Vilholes para além de poeta é um compositor, pioneiro na música aleatória no 

Brasil.  
164 Ver E.M. de Melo e Castro. «Carta publicada pelo Suplemento Literário Times de 25 de maio de 

1962» in Ana Hatherly e E.M de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. p. 215. 
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Figura 7. Carlfriedrich Claus.  «Allegorical Essay for Albert Wigand». (1965). Berjouhi Bowler. The 

words as image. (1970). p. 96.  
 

 

 
 

 

Figura 8. Ian Hamilton Finlay. Poemas/esculturas no jardim do Instituto Max Planck , Estugarda 

(1975), Alemanha. Catálogo Ian Hamilton Finlay : Works in Europe 1972-1995. (1995). Edited by 

Herausgegeben von Zdenek Felix &Pia Simig, Cantz. pp. 4-5. 

 

 

 

 

 



 

38 

 

-piloto» foi também aprovado por John Furnival (1933-) (ver anexo II - 22. p.12) e 

pelos escoceses Edwin Morgan (1920-2010) e Ian Hamilton Finlay (1925-2006); este 

último foi responsável pela publicação da revista Poor.old.tired.horse (1961-1967) e 

desenvolveu em finais dos anos sessenta, uma obra escultórica a partir da poesia 

concreta, materializando poemas em metal, desenvolvidos no espaço real. Na década de 

setenta Finlay realizou intervenções em jardins, com poemas-objetos em pedra 

(fig.8)165. O «Plano–piloto do espacialismo» (1963) foi ainda assinado pelos poetas 

norte americanos Emmett Williams166 e Jonathan Williams (1929-2008); bem como 

pelos japoneses Fujitomi Yasuo (1928-), Toshihiko Schimizu e Kitasono Katué (1902-

1978)167, que igualmente se interessaram por esta expressão por considerarem a 

ideografia da escrita japonesa (ver anexo II - 23. p. 13) um antepassado dos poemas 

concretos168. 

 

Em relação ao espacialismo de Pierre Garnier, em França o desenvolvimento da poesia 

visual e sonora foi também influenciado pelo lettrisme169, que nos finais da década de 

cinquenta, se desenvolveu numa vertente politizada, a internacional situacionista. O 

principal mentor do situacionismo foi o escritor e cineasta Guy-Ernest Debord (1931-

1994)170, que defendia o détournement, ou desvio171, como forma de subversão na 

sociedade capitalista de carácter revolucionário, uma vez que encarava as palavras ao 

serviço das estruturas do poder, que lhes atribuíam um carácter oficial e falso. O 

détournement era realizado a partir da apropriação e reordenação da informação dos 

mass media. Mais tarde, inspiraram-se também nos grafitis dos estudantes do maio de 

68 em Paris, num período de confrontos com a polícia nas ruas e em que as galerias de 

arte fecharam as suas portas. Este espírito radical marcou a arte nos finais da década de 

sessenta, não apenas em França, mas também em Itália.  

 

 

                                                           
165 As suas obras surgem, habitualmente, integradas na arte conceptual inglesa, por utilizar a linguagem 

escrita materializada em objetos e instalações, mas a sua obra afasta-se filiou-se na poesia concreta, 

estando por isso distante do conceptualismo linguístico ortodoxo.  
166 Que tinha feito parte do Darmstadt circle em finais da década de cinquenta. 
167 Em Fevereiro de 1957, Kitasono Katué visitou a exposição de arte e poesia concreta no Ministério da 

Educação e Cultura do Rio de Janeiro, e divulgou a poesia concreta através da revista YOU.  
168 Mary Ellen Solt. Concrete poetry: a world view. (1968). p.12 
169 Ver na tese I Parte. 1.1.3 – O programa estético da poesia concreta. p. 23-27. 
170 Ver Carlos Vidal. «Guy-Ernest Debord: da deriva como liberdade». Democracia e livre iniciativa: 

política, arte e estética. (1996). pp. 47-65. 
171Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.122. 



 

39 

 

1.2.4 – A poesia visiva italiana 

 

Em Itália, a experimentação ‘verbo-visiva’172 ficou conhecida como poesia visiva, 

termo lançado pelo poeta Eugenio Miccini (1925-2007) (ver anexo II - 24. p. 13) num 

ciclo de conferências intitulado de «Arte e comunicação» (1963) em Florença. Esta 

expressão artístico-literária adquiriu contornos peculiares neste país, onde a poesia 

concreta não teve grande impacto. A poesia visiva italiana foi beber sobretudo às 

vanguardas do início do século XX e ao lettrisme francês que as seguiu. A obra de Carlo 

Belloli (1922-2003) foi também uma importante referência: em 1944, após a Itália se 

render e declarar guerra à Alemanha, publicou «Testi-poemi murali» (fig.9) e «Parole 

per la guerra»173, com prefácio de Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944)174. 

Aparentemente, os seus poemas assemelham-se ao concretismo, mas Belloli apelidou-os 

de ‘audiovisuais’ (ver anexo II - 25. p. 14) em 1959, para se demarcar deste movimento, 

uma vez que não lhe agradava o seu carácter formal175. Nesta altura, existiam dois 

importantes centros onde surgiram experimentações verbo-visivas: em Génova, na 

revista Ana etetc176 e em Nápoles, na revista Línea sud177. 

 

No início da década de sessenta surgiu o gruppo 63178 que desenvolveu uma poética 

híbrida usando a assemblage para se apropriar de imagens e material gráfico da cultura 

popular do dia-a-dia da comunicação179, de que são exemplo as colagens tipográficas 

(fig.10) que Nanni Balestrini (1935-) desenvolveu neste período. Alguns poetas deste 

grupo também realizaram obras em parceria com artistas visuais180. A poesia visiva foi 

uma expressão forte da neovanguarda italiana, contribuindo também para a sua afirma- 

                                                           
172 Termo utilizado pelo poeta Lamberto Pignotti na sua obra La scrittura verbo-visiva. Florença: 

Expresso Strumenti, 1980. 
173 Em Milão, nas Edizioni di futuristi in armi. 
174 Intitulado «Manifesto futurista della patrarte». Marinetti poucos meses antes de morrer afirmou neste 

manifesto que a poesia experimental de Belloli era uma criação original de zonas sonoras (zona-rumor) 

dispostas opticamente para observar no total da página. Ver Mary Ellen Solt.  Concrete poetry: a world 

view. (1968). p. 38. 
175 Idem. p. 39. 
176 A revista reuniu os poetas Ana e Martino Oberto, Ugo Carrega, Corrado D’Ottavi, Lino Matti entre 

outros. 
177 Dirigida por Luigi Castellano, contando com as colaborações de Stelio Maria Martini, Luca, Luciano 

Caruso e Mario Diacono. 
178 O grupo reuniu pela primeira vez em Palermo em 1963 e era composto por Alfredo Giuliani, Elio 

Pagliarani, Edoardo Sanguineti, Nanni Ballestrini e Antonio Porta. 
179 Ver Carlos Mendes e Eunice Ribeiro. (org.) Antologia da poesia experimental portuguesa: anos 60-

anos 80. (2004). p.38 
180 Como as do poeta António Porta com o pintor Romano Ragazzi ou do poeta Alfredo Giuliani com o 

pintor Toti Scialoia. 



 

40 

 

 
 

 

Figura 9. Carlo Belloli. «Texto poema» (1961). Pierre Garnier. Spacialisme et poésie concrète. (1968). 

p.17. 

 

 

 
 

 
Figura 10. Nanni Balestrini.  s/ título (1964). Colagem sobre cartão. 22.5 x 22.5 cm.   

<http://www.redfoxpress.com/corinaldi.html, consultado a 19 de março de 2013. 

 

http://www.redfoxpress.com/corinaldi.html
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ação o gruppo 70181 de Florença, que atuou de modo interdisciplinar, apropriando-se do 

material da cultura de massas, mas centrando-se mais no contexto comunicativo 

televisivo que o gruppo 63182. O gruppo 70 usava também a assemblage para o 

desconstruir e criar novas relações entre a palavra e a imagem, e ampliaram as suas 

ações ao happening183. Em 1965, este grupo expôs nas galerias La vigna nova e Numero 

de Florença, em colaboração com artistas fluxus184. Nesse ano, surgiu a primeira 

antologia de poesia visiva italiana, organizada por Lamberto Pignotti (1926)185 (ver 

anexo II - 26. p. 14) que incluiu obras do gruppo 70 e do grupo 63, assim como autores 

do núcleo de Génova e de Nápoles.  

 

Segundo o poeta belga Paul de Vree186, com a crise do maio de 68 e a primavera de 

Praga, a poesia visiva italiana sofreu um forte abalo, tomando um novo rumo. 

Desenvolveu-se então uma tendência de forte componente política e socio-crítica e 

vinculada com o mundo exterior. A seu ver, a poesia visiva aproximou-se da arte pop, 

afastando-se no modo como usou a linguagem: a arte pop trabalhou-a de um modo 

metonímico, falsificando a identidade do objeto autónomo, enquanto na poesia visiva a 

metáfora foi fundamental, numa linguagem de signos, onde as relações entre palavra e 

imagem aconteciam de forma imprevisível, através da colagem com carácter 

proxiglóssico187. A poesia visiva de carácter ideológico explícito criou um contra 

discurso em relação aos mídea, enquanto a arte pop se agarrou às mensagens 

aperfeiçoadas da publicidade. Esta tendência política da poesia visiva esteve presente 

em Lotta poética (1971-1975), revista criada pelo poeta italiano Sarenco (1945-) (ver 

anexo II - 27. p. 15) e pelo belga Paul de Vree (ver anexo II - 28. p. 15), que contou 

também com diversas colaborações internacionais 188.   

                                                           
181 Composto pelos poetas Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Lúcia Marcucci e o músico Giuseppe 

Chiari. 
182 Ver Carlos Mendes e Eunice Ribeiro. (org.) Antologia da Poesia Experimental Portuguesa 1960-1980. 

(2004). p.38 
183 Em 1963 iniciaram em Florença, um happening coletivo itinerante intitulado Poesie e no. 
184 Entre os quais estavam George Brecht, Dick Higgins, Philip Corner, John Cage, Yoko Ono, Wolf 

Wostell, Toshi Ichiyanagi e Nam June Paik. 
185 Intitulada Poesia Visive, foi publicada na editora Sampietro em Bolonha. Ver Maurizio Spatola 

«Poesie Visive (Sampietro, Bolonha, 1965) a cura di Lamberto Pignotti».  

<http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_storici/S00250.pdf (consultado a 14 de fevereiro de 

2017) 
186 Ver Paul de Vree, «Poesia concreta e visual». Tradução de Alexandre O´Neill. Catálogo Arte belga 

depois de 1945. Lisboa: FCG, 1980. p.72 
187 Colagens utilizada em relação ao movimento da língua. 
188 De que são exemplo: o grupo francês Approche, Ilda e Pierre Garnier, do belga Alain Árias-Misson, o 

germano-americano Emmett Williams, e os alemães Tim Ulrichs e Benard Heidsieck. 
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1.2.5 – Fluxus e a arte conceptual 

 

Nos anos sessenta, a regra da constelação de Gomringer e o «Plano-piloto» do grupo 

Noigandres foram contestados a nível mundial, sobretudo o aspeto positivista e cientista 

do seu programa, dando origem a novas expressões. Ao formalismo concretista, por um 

lado, sucedeu-se a valorização do ato criativo do poema, à silenciosa estrutura-

conteúdo, por outro, seguiu-se a composição do poema como processo189.  

 

Segundo o poeta belga Paul de Vree190 a fusão da poesia com o happening, e 

posteriormente, com a arte conceptual, surgiu a partir do fenómeno fluxus, que como já 

referimos, foi constituído por artistas, compositores, atores e escritores que 

questionaram as barreiras tradicionais entre diferentes disciplinas artísticas, assim como 

as relações entre a arte e a vida, que irrompeu como fenómeno global de 

experimentação no início da década de sessenta191. As suas produções criativas 

englobaram eventos, concertos, poesia, pintura, caixas fluxkits compostas por 

assemblagens de objetos do quotidiano, pesquisas em torno do óptico e do visual que 

resultaram nos filmes flicker192, surgindo ainda neste contexto as primeiras obras de 

videoarte193.  

 

Fluxus nasceu nos Estados Unidos e na Alemanha. Nos Estados Unidos contribuiu para 

o seu aparecimento as aulas de John Cage na New School for Social Research em Nova 

Iorque, frequentadas, entre 1958-1959, por George Brecht (1926-2008), Hal Hansen 

(1927-) (ver anexo II - 29. p. 16), Dick Higgins (1938-1998), Scott Hyde (1926-) e 

Allan Kaprow (1927-2006), artistas que na década seguinte criaram eventos Fluxus. Na 

Alemanha, os músicos Nam June Paik (1932-2006) e La Monte Young (1935-) 

conheceram-se em finais dos anos cinquenta, nos cursos de verão que Karlheinz 

Stockhausen lecionava em Darmstadt, onde contactaram também com o poeta 

                                                           
189Ver Johanna Drucker, «Visual Performance of poetic Text», in Charles Bernstein (edited). Close 

Listening: poetry and the performed word. (1998). p. 157 
190 Ver Paul de Vree, «Poesia concreta e visual». Tradução de Alexandre O’Neill. Catálogo Arte Belga 

depois de 1945. Lisboa: FCG, 1980. p.71 
191 Ver Parte I. Capítulo.1. 2.1 Arte, música e poesia experimental. p.30. 
192 Isabel Nogueira. Teoria da arte no século XX: modernismo, vanguarda, neovanguarda, pós-

modernidade. (2012).p. 86. 
193 Em 1963, o casal Jährling convidou Nam June Paik para mostrar o seu trabalho na sua casa em 

Wuppertal, conhecida como Galerie Parnass, onde foi apresentada a primeira performance pública de 

videoarte, intitulada Exhibition of Music – Electronic Television (entre 11 e 20 de Março de 1963). Ver 

Idem. 
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americano Emmett Williams194, e os outros membros do Darmstadt circle de poesia 

concreta. Outro importante ponto de encontro para futuros artistas fluxus foi em 

Colónia, o ateliê195 da mulher de Stockhausen, a pintora Mary Bauermeister (1934-), 

que funcionou como palco para diversos eventos196.  

 

O primeiro festival fluxus (1962) foi organizado por George Maciunas (1931-1978)197 

em Wiesbaden na Alemanha. Maciunas foi também o responsável pelo lançamento do 

termo fluxus198. O festival de Wiesbaden provocou escândalo, e teve a cobertura da 

televisão alemã, repetindo-se depois em várias cidades da Europa, dos Estados Unidos e 

no Japão. Para além dos festivais fluxus surgiram a partir de 1964, diversas publicações 

coletivas com formatos pouco convencionais como a Fluxus I (1964), uma caixa 

composta por partituras, imagens, textos (ver anexo II - 30. p. 16) e a Fluxus year box 2 

(1966), com material diverso, incluindo película de filme. Nesta altura, o compositor e 

poeta Dick Higgins fundou em Nova Iorque a editora Something else press, responsável 

pela publicação de grande parte dos artistas fluxus199, onde Emmett Williams organizou 

Anthology of concrete poetry (1967)200 infelizmente sem incluir trabalhos de poetas 

experimentais portugueses. 

 

Fluxus não foi propriamente um movimento com um programa estético ou manifesto, 

foi sim um grupo de artistas experimentais com uma atitude iconoclasta em relação às 

convenções e ao establishment da sua época, que atuou coletivamente de uma forma 

interdisciplinar201, tendo Marcel Duchamp e John Cage como figuras tutelares. Quando 

surgiu no início dos anos sessenta, o expressionismo abstrato nas artes visuais e o pós-

serialismo weberiano202 na música eram as expressões dominantes, por isso, houve uma 

                                                           
194 Ver Emmett Williams. Schemes & variations. (1988). p.11. 
195 Frequentado por Emmett Williams, Nam June Paik, Wolf Vostell e Ben Patterson entre outros. 
196 Onde em 1960 foram apresentados composições de John Cage e dos seus alunos George Brecht e 

LaMonte Young integrados num festival de contracultura desta cidade alemã, antes dos festivais Fluxus. 
197 Ver Dick Higgins. «Fluxus: theory and reception».  Ken Friedman. (edited). The fluxus reader.  

(2000). p.220 
198 Maciunas lançou este termo a pensar na publicação de uma revista. 
199 Como Alison Knowles, Patterson, Corner, Schmit, Robert Filliou e Daniel Spoerri. 
200 Ver Emmett Williams (edited) An Anthology of Concrete Poetry (1967/2013). New York: Something 

else press, New York, 1967, New edition primary information, 2013. 

<https://monoskop.org/images/a/a6/Williams_Emmett_ed_Anthology_of_Concrete_Poetry.pdf 

(consultado a 12-12-016) 
201 Em 1966, Dick Higgins utilizou o termo intermedia, para caracterizar as produções fluxus, que 

procuravam a fusão entre as várias artes, assim como entre a arte e a vida. 
202Ver Dick Higgins. «Fluxus: theory and reception», in Ken Friedman. (edited). The fluxus reader.  

(2000). p. 225. 

https://monoskop.org/log/?p=15439
https://monoskop.org/images/a/a6/Williams_Emmett_ed_Anthology_of_Concrete_Poetry.pdf
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tendência para o uso do humor, para a valorização dos aspetos lúdicos nos seus eventos. 

fluxus teve ainda presente o conceito de mudança como ideia central, concretizada na 

utilização de materiais pobres e efémeros. 

 

John Cage tinha uma interpretação pessoal do budismo zen, do taoismo e interessava-se 

pelo trabalho de Marcel Duchamp, assim como pelas teorias de Marshal McLuhan 

(1911-1980)203. Cage defendia que o acaso era fundamental na criação artística, e atuava 

interdisciplinarmente, procurando chamar a atenção para uma forma de estar no mundo 

anterior à linguagem, ao conhecimento, privilegiando o silêncio em relação ao som, o 

vazio em relação à forma e o nonsense em relação ao sentido204. Nas aulas que lecionou 

na New School for Social Research em Nova Iorque, incentivava os alunos a realizar 

uma experimentação vasta, com formatos variáveis, incluindo não apenas a música, mas 

também a poesia e a performance. Os projetos dos alunos eram apresentados e 

debatidos em termos teóricos de um modo informal nas aulas, que foram o balão de 

ensaio205 para as produções fluxus na década seguinte.  

 

Foi numa destas sessões que surgiu o termo happening, usado pela primeira por Allan 

Kaprow em 1958, para apelidar a sua experimentação teatral206. Posteriormente, Al 

Hansen e Dick Higgings deram continuidade à experimentação iniciada com John Cage, 

ao fundarem o New York audiovisual group (1959-1960), e o poeta Jackson MacLow 

(1922-2004) e La Monte Young iniciaram a publicação da revista Beatitude east. 

 

As palavras tiveram papel primordial nas produções criativas fluxus, mas sem uma 

presença ambígua como na anterior arte moderna. As palavras foram usadas para 

nomear, designar e descrever, formando legendas ou instruções claras. O seu uso remetia para a 

publicidade, a criação de produtos, apesar do estilo de escrita ser vário, englobando a tipografia 

excêntrica, impressa mecanicamente, cartazes, etiquetas de jogos, edições em álbuns, até ao 

                                                           
203 Filósofo e professor foi um pioneiro dos estudos culturais e das transformações sociais provocadas 

pela revolução tecnológica.  
204 Ver Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.118. 
205 Por exemplo, o poeta Jackson Mac Low apresentou os seus poemas concretos numa sessão e 

planificou uma performance de poesia, apresentada posteriormente em festivais fluxus; Al Hansen 

apresentou numa aula o seu processo experimental que culminou num happening no Hershey Bar 

Collage. 
206 Ver Hannah Higgins. Fluxus experience. (2002). p.2. 
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cursivo pintado à mão pelo francês Ben Vautier (1935-), passando pelos scores207 de 

George Brecht ou de La Monte Young208.  

 

As palavras surgiram assim num campo artístico expandido, em obras multissensoriais 

que permitiam experiências interativas, deixando de ser puramente visuais. Em 1961, 

Allan Kaprow realizou a instalação «Words» (fig.11), onde construiu um labirinto de 

textos, acentuando o caos deste ambiente com gravações de vozes que podiam ser 

escutadas em auriculares, numa simultaneidade, em que era incentivava a interação com 

a obra. Através da sobrecarga verbal e omnipresença das palavras, a instalação 

funcionava também como uma crítica ao uso inadequado da linguagem209. Um bom 

exemplo de como a poesia se fundiu com o happening, funcionando de um modo 

multissensorial foi «Alphabet symphony» (1962) de Emmett Williams, que se tornou 

num dos mais populares eventos Fluxus. Neste happening, Dick Higgins no papel de 

maestro desenhava letras e chamava-as em voz alta, enquanto Emmett Williams 

executava uma atividade correspondente (ver anexo II - 31. p. 17) a cada uma delas. Os 

«Public Poems» (ver anexo II - 32. p. 18) do belga Alain Arias-Mission (1936-) também 

ilustram o modo como a poesia e o happening se fundiram neste período. 

 

O percurso do artista francês Ben Vautier, que ao início esteve ligado ao nouveau 

réalisme, aderindo ao Fluxus a partir de 1962, foi representativo também da fusão da 

poesia com o happening, e também com a posterior arte conceptual. Este autor 

desenvolveu, a par da publicação de livros de uma poesia conectada com o quotidiano, 

as mais variadas formas plásticas onde utilizou a escrita, em gestos de carácter 

iconoclasta. Por exemplo, Ben Vautier expôs-se na montra de uma galeria (ver anexo II 

- 33. p. 19) e criou a loja Ben em Nice, onde assinava notas propostas como objetos 

artísticos, numa reflexão crítica e satírica sobre a autoria e o papel do artista na 

sociedade, centrada nas relações entre a arte e a vida. Desta forma, questionava ainda o 

funcionamento das instituições e do meio artístico através das suas ações, aproximando-

se da arte conceptual, mas de um modo heterodoxo.  

                                                           
207 Partituras para performances. 
208 Ver Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.120. 
209 Idem. 
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Figura. 11. Allan Kaprow. «Word», (1961). Instalação com som e luz. Catálogo Hors limites: l’art et la 

vie 1952-1994. (1995). Paris: Centro Gorge Pompidou. p.66.   
 

 

 
 

 

 

Figura 12. Lawrence Weiner. «Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust» (1970).  Simon Morley. 

Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.143.  

 

 

 

 



 

47 

 

A arte conceptual foi uma tendência nas artes visuais que apareceu já no final da década 

de sessenta, em simultâneo nos Estados Unidos210 e em Inglaterra211. Esta corrente 

caracterizou-se pela valorização do ato criativo, da ideia ou conceito em prol da forma 

ou resultado final da obra de arte. Em consequência, a forma era reduzida ao seu 

mínimo, como objeto desmaterializado212. Lucy R. Lippard (1937-)213 no artigo «The 

dematerialization of art» (1968), publicado na revista Art international, encarou os 

happenings do grupo fluxus como um antecedente direto da performance desenvolvida 

no conceptualismo, e viu a poesia concreta como uma arte pré-conceptual214, devido a 

usar a linguagem escrita. Na arte conceptual existiram obras onde se assistiu a uma 

simbiose com a poesia, mas na linha mais ortodoxa a ponte entre o verbal e visual foi 

bem diferente. Por exemplo, a obra conceptual de Lawrence Weiner (1942-) esteve 

centrada no uso da imaterialidade das palavras, num compromisso onde ainda se 

utilizava a forma física, mas expondo a visualidade mínima e focando-se sobretudo o 

processo de criação (fig.12)215. 

 

Na arte conceptual o processo mental do criador foi colocado em primeiro plano, numa 

proclamação da morte do objeto, surgindo a primazia da linguagem como expressão do 

conteúdo da ideia do artista, que era expresso através da qualidade semântica das 

palavras escritas216. O discurso verbal explicava e descrevia o não-objeto, sendo a 

escrita usada também para questionar as instituições artísticas e o seu funcionamento217. 

Tornou-se possível nesta corrente artística, mais do que usar as palavras nas artes 

visuais, as próprias palavras serem arte218. A linguagem escrita era utilizada para 

interpelar a literatura ou a filosofia, criando uma ponte entre o verbal e visual, mas sem 

o carácter morfológico da poesia concreta e visual.  

 

                                                           
210 Com as obras de Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Mel Bochner, Dan Graham, Hanne Darboven, Bruce 

Naum, Ed Rushua, Lawrence Weiner entre outros. 
211 Com o grupo Arte & language. 
212  Lucy R. Lippard. Six Years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972. (1973). p. 7. 
213 Foi uma das responsáveis pela teorização desta corrente. 
214   Lucy L. Lippard não incluiu as obras produzidas antes de 1966. Ver Idem. p.6. 
215 Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.143. 
216 Idem. p.140. 
217 Isabel Nogueira. Teoria da arte no século XX: modernismo, vanguarda, neovanguarda, pós-

modernidade. (2012).p. 87. 
218 “With art like this it now became possible to speak not simply of words in art, but words as art.” 

Simon Morley. Ob. Cit.  (2003). p.139. 
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Muitos dos artistas conceptuais optaram pelo uso de técnicas neutrais, que visualmente 

funcionavam como uma não-estética, com materiais provenientes do design industrial, 

assim como do domínio das tecnologias. Usaram sobretudo lettrings modestos em 

superfícies não expressivas, fotografias a preto e branco, textos dispostos com 

metodologias funcionais, tomando a forma de um índice, catálogo, assim como 

definições do dicionário, proposições filosóficas, listas e outras estruturas seriais. Desta 

forma rejeitarem os meios tradicionais das Belas-Artes, afastando-se da retórica 

expressiva e formalista 219. Pelo contrário, a poesia concreta foi uma corrente literária 

que incidiu na valorização da materialidade da palavra, onde ideografia implicava uma 

visualização do poema-objeto, numa linha formal que alargava a receção a exposições 

em galerias e museus, tornando possível ver os poemas fora do suporte livro. 

 

A linha ortodoxa da arte conceptual refletiu sobre a ideia e a natureza da arte através da 

própria produção artística, usando a teoria e a crítica de arte em resultado do culminar 

da estética processual e na procura do autoconhecimento 220. Joseph Kosuth (1945-) foi 

um dos principais representantes desta ortodoxia, que substituiu a morfologia pela 

linguagem escrita221. O autor negava qualquer relação entre a poesia e a arte conceptual. 

Por exemplo, em «Uma e três cadeiras» (1967) (ver anexo II - 34. p. 19) questionou as 

afinidades entre objeto físico, a representação visual e verbal222, ao colocar uma cadeira 

ao lado da sua representação fotográfica e de uma definição do dicionário da mesma, 

transformando o observador também num leitor223, numa obra que remete de imediato 

para a alegoria da caverna platónica. Em Inglaterra, o grupo Art & language224 praticava 

também um conceptualismo linguístico, que pretendia banir o autor individual, 

centrando-se no processo de produção de sentido, encarando a forma física como uma 

materialização ad hoc do discurso sobre arte, utilizando, por isso, deliberadamente, 

formas muito variadas225.  

 

                                                           
219 Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.145. 
220 Isabel Nogueira. Teoria da arte no século XX: modernismo, vanguarda, neovanguarda, pós-

modernidade. (2012). p. 87. 
221 Joseph Kosuth acreditava que a estética e as questões de gosto não eram intrínsecas à arte, e encarava a 

obra de Duchamp como precursora desta problemática, sendo também influenciado por Ludwig 

Wittgenstein, e por filósofos analíticos anglo-saxónicos mais recentes. 
222 Ver Paul Wood. Arte conceptual. (2002). Tradução de Maria da Graça Caldeira . p.35. 
223 Simon Morley. Ob.Cit (2003). p.145. 
224 Grupo coletivo composto por Terry Atkinson, David Bainbrige, Michael Baldwin e Harold Hurrel. 
225 Idem. p.147. 
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Numa linha conceptual heterodoxa e com influências também da arte pop e do nouveau 

réalisme, assim como da pintura paradoxal de René Magritte (1898-1967), o belga 

Marcel Broodthears (1924-1976) desenvolveu uma obra onde se estabeleceu uma 

relação ambígua entre a poesia e as artes visuais. Broodthears iniciou a sua obra visual 

aos quarenta anos, deixando para trás a profissão de jornalista, assim como a publicação 

de livros de poesia. Em «Pense-bête» (1964), presente na sua primeira exposição, 

afundou o seu último volume de poesia em gesso, tornando-o uma escultura (ver anexo 

II - 35. p. 20). O autor realizou a partir daí uma crítica iconoclasta aos sistemas de 

representação tradicionais substituindo a imagem e o objeto, quer pela efemeridade de 

objetos biológicos quer pela linguagem226. Na sua obra estabeleceu relações entre a 

visão e a leitura, minando as expectativas em relação à palavra e à imagem, criando 

modos de a interpretação visual poder ser complementada por uma discursividade 

oculta227. 

 

Por exemplo, na série «Museu» (1968-1969), uma paródia composta por placas de 

sinalização impressas industrialmente em plástico, semelhantes às utilizadas nos museus 

(fig.49), a pontuação nos textos impressos provocava distúrbios na leitura, sendo 

também impedida por imagens228. Neste período acrescentou ainda um novo elemento à 

ao seu percurso, a figura de uma águia utilizada ironicamente como critério para tornar 

qualquer coisa em obra de arte. Esta crítica à instituição museu foi depois desenvolvida 

em «Musée d’art moderne, département des aigles. Section des figures (Der adler von 

oligozam bis heute)» (1972), uma instalação de cerca de trezentos objetos variados, 

todos contendo a presença visual de uma águia, que ostentavam sempre a legenda «Isto 

não é uma obra de arte», apropriando-se assim do paradoxo da pintura «A traição das 

imagens» (1948), de René Magritte, num novo contexto. Nos seus jogos de linguagem, 

Marcel Broodthears anulava o sentido das imagens e da linguagem escrita, ao atacar 

todos os códigos e alfabetos, encarados como constrangimentos culturais que podiam 

colidir com a liberdade individual229. 

 

 

                                                           
226 Carlos Vidal. «Marcel Broodthaers: isto não é uma obra de arte». Democracia e livre iniciativa: 

política, arte e estética. (1996). p.103. 
227 Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.163. 
228 Idem. 
229Carlos Vidal. Ob.Cit. p.104 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL  

 

2.1. O MODERNISMO EM PORTUGAL 

 

2. 1.1 – Enquadramento histórico 

 

O termo modernismo começou a ser utilizado na década de vinte do século XX, estando 

relacionado com a modernidade estética, em reação ao realismo pictórico e literário, 

com início na última década do século XIX, tendo-se desenvolvido até ao princípio da 

segunda guerra mundial. Dentro do modernismo houve um caminho rebelde que 

derivou na desconstrução, na abstração e no relativismo, onde a arte se tornou crítica de 

si própria, num percurso em direção à anti-arte, desempenhado pelas vanguardas do 

início do século XX230.  

 

Em Portugal, o modernismo nasceu em Lisboa em 1915, com a geração de Fernando 

Pessoa (1888-1935), Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros (1893-1970), Guilherme 

Santa-Rita (1889-1918) conhecida como geração de Orpheu devido à revista que 

publicaram com o mesmo nome. Orpheu surgiu do desejo de introduzir uma 

componente europeia, atual e nova no ambiente literário português por parte de 

Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. Ambos se tinham conhecido através da 

revista A águia, e esse desejo encontra-se documentado nas cartas que Sá-Carneiro231 

escreveu a Pessoa232 de Paris, onde o cubismo e o futurismo começavam a revelar-se 

internacionalmente. Mário de Sá-Carneiro revelou estes movimentos artísticos a Pessoa, 

apesar de ser bastante reticente em relação às vanguardas.  

 

A águia foi fundada em 1912, e funcionou como órgão do saudosismo, onde se 

praticava um “lirismo eivado de influências simbolistas”233. Este movimento literário 

nasceu com a atividade da Sociedade Portuense Renascença Portuguesa234, e procurava 

                                                           
230 Ver Isabel Nogueira. Teoria da arte no século XX: modernismo, vanguarda, neovanguarda, pós-

modernidade. (2012). p. 53. 
231 Residia em Paris desde 1912, estando inscrito no curso de direito da Sorbonne.  
232 Fernando Pessoa surgiu como crítico em A águia, publicando, em 1912, uma série de artigos 

intitulados de «A nova poesia portuguesa sociologicamente considerada», que no ano seguinte completou 

com «A nova poesia portuguesa no seu aspeto psicológico». 
233 Nuno Júdice. «O futurismo em Portugal» in AAVV. Portugal futurista: edição fac-similada. (1981) 

p.VII. 
234 Fundada por Jaime Cortesão, Teixeira de Pascoais, Álvaro Pinto e Leonardo Coimbra. 
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o traço definidor da alma nacional, numa atmosfera mental impregnada do idealismo e 

nacionalismo tradicionalista dos finais do século XIX235. Teixeira de Pascoaes (1877-

1952) foi o seu principal mentor e defendeu esta doutrina nas suas páginas, também em 

ensaios como A arte de ser português (1915). O ideal saudosista da Renascença 

portuguesa coabitava com o espírito positivista dominante do recente regime 

republicano, num contexto cultural que oscilava entre o naturalismo e o romantismo 

decadentista236. Foi também nas páginas da revista A águia, que Fernando Pessoa 

escreveu em 1913, sobre uma exposição de caricaturas de Almada Negreiros (ver anexo 

II - 37. p. 21), na Escola Internacional em Lisboa, destacando o seu talento em relação 

aos outros humoristas. Almada procurou depois Fernando Pessoa, dando origem a uma 

frutífera amizade.  

 

No ano seguinte, desencadeou-se a primeira guerra mundial, obrigando Santa-Rita, 

adepto do futurismo (ver anexo II - 38. p. 21), Mário de Sá-Carneiro, José Pacheko 

(1885-1934), Amadeo de Souza-Cardoso e Eduardo Viana (1881-1967) a regressarem a 

Portugal. Amadeo recolheu-se em Manhufe237, não muito longe do pintor Eduardo 

Viana (ver anexo II - 39. p. 22), que se estabeleceu em Vila do Conde238, com os 

pintores Sónia (1885-1979) e Robert Delaunay (1885-1941). Em 1915, surgiu a revista 

Orpheu, que teve apenas dois números. 

 

Em 1916, Amadeo de Souza-Cardoso expôs no Porto e em Lisboa, as suas pinturas 

apelidadas de “abstracionistas”239 causando grande polémica e escândalo, também por 

terem sido aclamadas pelos poetas de Orpheu240. O movimento futurista em Portugal 

marcou o ano de 1917, apesar de ter a curta duração de oito meses. Seguiu-se o fim da I 

guerra mundial e as prematuras mortes de Santa-Rita e Amadeo de Souza-Cardoso, que 

em conjunto com o suicídio, em Paris, de Mário de Sá-Carneiro em 1916, encerraram 

tragicamente este ciclo do modernismo português. 

 
                                                           
235Ver Jacinto Prado Coelho (org.). Dicionário de literatura portuguesa, brasileira, galega. (1973). Vol. 

IV.p.1006. 
236 Ver José Carlos Pereira. «O futurismo na literatura portuguesa: Orpheu e Portugal futurista» in 

AA.VV. As artes visuais e as outras artes: as primeiras vanguardas. (2007). p.100. 
237 Propriedade da família nos arredores de Amarante, no Minho. 
238Numa casa batizada de La simultanée. 
239 Ver José Augusto França. A arte em Portugal no século XX. (1974). p.64. 
240 Almada Negreiros foi o autor do texto do catálogo da sua exposição em Lisboa, e escreveu depois o 

manifesto K4, o Quadrado azul (1917), publicado em edição de autor com arranjo gráfico de Amadeo 

Souza-Cardoso. 
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2.1.2 – A geração de Orpheu e o Portugal futurista 

 

A revista Orpheu introduziu o modernismo em Portugal. Ainda que a literatura fosse 

preponderante nas suas páginas e as colaborações plásticas em menor quantidade, as 

obras plásticas tinham a novidade de terem um papel autónomo, sem o carácter 

ilustrativo habitual, seguindo neste aspeto as vanguardas europeias suas 

contemporâneas241. Apesar de ter tido apenas dois números, Orpheu englobou diversas 

correntes literárias e integrou-se no modernismo europeu, contendo alguns traços de 

rutura e vanguarda. 

 

O primeiro número de Orpheu foi dirigido por Luís de Montalvor (1892-1947) e pelo 

poeta brasileiro Ronald de Carvalho (1893-1935)242, surgindo o jovem António Ferro 

(1895-1956)243 como editor. O editorial escrito por Montalvor tinha um carácter 

simbolista-decadentista, assim como os seus poemas e os de Ronald de Carvalho244, 

inéditos nesta revista. O paulismo, criado por Fernando Pessoa em 1913 esteve presente 

nos «Treze sonetos» de Alfredo Pedro Guisado (1895-1975) e na colaboração de Mário 

de Sá-Carneiro245, intitulada «Poemas para indícios de oiro» (1914). O paulismo foi 

uma corrente efémera resultante do afastamento de Pessoa do saudosismo, cujo nome 

derivou de «Pauis»246, palavra inicial do primeiro poema do díptico «Impressões do 

crepúsculo» (1913). Esta corrente fundia aspetos do saudosismo e do decadentismo, e 

procurava o ‘vago’, a ‘subtileza’ e a ‘complexidade’, caracterizando-se por uma 

voluntária:  

 

(…) confusão entre o subjetivo e o objetivo, pela «associação de ideias desconexas», 

pelas frases nominais, exclamativas, pelas aberrações da sintaxe («transparente de Foi, 

oco de ter-se»), pelo vocabulário expressivo do tédio, do vazio da alma, do anseio de 

«outra coisa», um vago «além» («ouro», «azul», «Mistério»), pelo uso de maiúsculas 

que traduzem a profundidade espiritual de certas palavras («Outros Sinos, «Hora»).”247 

                                                           
241 Ver José Carlos Pereira. «O Futurismo na literatura portuguesa: Orpheu e Portugal futurista» in 

AA.VV. As Artes visuais e as outras artes: as primeiras vanguardas. (2007). p. 100. 
242Poeta brasileiro simbolista com quem Montalvor elaborou o projeto, ainda quando estava no Rio de 

Janeiro. 
243 Na altura tinha apenas vinte anos. 
244Ver João Gaspar Simões. História da poesia portuguesa do século XX. (1958). p.514. 
245Quando conheceu Pessoa, Sá-Carneiro escrevia uma prosa de influência decadentista. O paulismo 

revelado por Pessoa despertou-o para a poesia, escrevendo o primeiro poema sob esta influência em 

Fevereiro de 1913, ainda em Paris e o último em Fevereiro de 1916, um mês antes do seu suicídio 
246 Ver Fernando J.B. Martinho. Pessoa e a moderna poesia portuguesa: do Orpheu a 1960. (1983).p.27. 
247Jacinto Prado Coelho (org.) Dicionário da literatura portuguesa, brasileira, galega. vol. II (1973). 

p.656. 
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Os poemas de Mário de Sá-Carneiro possuíam a sensibilidade paulista, revelando ainda 

influências de Cesário Verde (1855-1886), António Nobre (1867-1900) e Camilo 

Pessanha (1867-1926), num registo onde a metáfora substituía a expressão lógica e a 

desarticulação do discurso, proporcionando um encantamento às palavras conjugadas 

com imagens modernas, que o tornaria único na poesia pós-simbolista portuguesa. 

 

Neste primeiro número, assistiu-se ainda à estreia literária do desenhador Almada 

Negreiros com «Frisos», pequenos contos simbolistas de enorme riqueza imagética. Em 

matéria de artes visuais teve apenas o arranjo gráfico da capa, composto por um 

desenho de caráter simbolista (ver anexo II - 40. p. 22) de José Pacheko. Quanto a 

traços de rutura, a colaboração de Fernando Pessoa foi exemplo, ao publicar textos em 

nome próprio e no do seu heterónimo Álvaro de Campos (1890-1935). 

 

 Na altura, a teorização do paulismo de Fernando Pessoa entrara numa nova fase, ao 

surgir o intersecionismo, a partir do seu poema «Chuva oblíqua» (1914), publicado 

depois no segundo número de Orpheu. No intersecionismo as sucessivas intersecções de 

paisagens e estados de alma, os jogos de interpenetrações de inquietos modos de sentir e 

de pensar adotavam a dinâmica poética da visão cubista-futurista248. «Chuva oblíqua» 

foi escrito a 8 de abril de 1914, na altura em que Pessoa deu vida aos seus heterónimos. 

Após esta descoberta, criou ainda o sensacionismo, corrente onde conciliava contrários, 

onde fundia o nacionalismo e o cosmopolitismo, assim como o neosimbolismo e os 

‘ismos’ de vanguarda. O sensacionismo teve como princípio fundamental “sentir tudo 

de todas as maneiras e ser tudo e ser todos”249, numa arte da soma-síntese, tendo como 

principal protagonista o heterónimo Álvaro de Campos. 

 

Fernando Pessoa publicou ainda neste primeiro número, «O marinheiro» (1913)250, a 

única obra dramática que escreveu antes de se tornar o drama Pessoa. Nesta obra, três 

veladoras dialogam de madrugada num espaço-tempo em suspensão e questionam a sua 

própria existência. Na voz das veladoras, Pessoa traçou o processo de desprendimento 

do eu de si mesmo, numa prefiguração do desdobramento heteronímico, através da 

                                                           
248 Ver Paula Cristina Costa. «Interseccionismo». Fernando Cabral Martins. (org.) Dicionário de 

Fernando Pessoa e do modernismo. (2008). p.363. 
249 Fernando Pessoa citado por Paula Cristina Costa. «Sensacionismo». Idem. p.786 
250 A revista A águia tinha recusado publicar «O marinheiro» levando Pessoa a romper com o 

Saudosismo. 
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reflexão sobre o mistério do ser. Como já foi referido, o seu heterónimo Álvaro de 

Campos estreou-se neste primeiro número com «Opiário» e «Ode triunfal»: o primeiro 

escrito à maneira decadente, e o segundo diretamente inspirado pela vanguarda. 

«Opiário» foi escrito depois de «Ode triunfal», mas publicado para completar a aparição 

pública de Álvaro de Campos, para o apresentar em metamorfose. 

 

O segundo número de Orpheu foi dirigido por Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, 

apresentando aspetos inovadores em relação ao primeiro, nomeadamente, obras 

portuguesas de influência futurista, dentro das correntes lançadas por Pessoa. No 

entanto, nas suas páginas também apareceram poemas com carácter simbolista-

decadentistas, como os de Armando Côrtes-Rodrigues (1891-1971)251, de Luís de 

Montalvor e de Alfredo Pedro Guisado252. Foi ainda publicado Ângelo de Lima (1872-

1921), poeta que se encontrava internado em Rilhafoles. De carácter simbolista e de 

sensibilidade paulista, nos poemas de Lima o ‘vago’, o ‘subtil’ e o ‘complexo’ 

resultaram do encadeamento de sugestões, onde predominava a sintaxe entrecortada, 

pontuada por reticências e exclamações (ver anexo II - 41. p. 23), que produziam uma 

espécie de transe alucinatória, numa realidade paralela e delirante em termos 

semânticos.  

 

Mário de Sá-Carneiro publicou «Manucure» neste número, entusiasmado com a 

teorização do interseccionismo de Fernando Pessoa, poema que mais adiante será 

abordado devido ao seu carácter verbo-visual. «Manucure» estava precedido de 

«Elegia», de tendência estética diferente, surgindo ambos com a designação de «Poemas 

sem suporte». Álvaro de Campos esteve presente com «Ode marítima», poema 

sensacionista que se insere em parte na estética futurista, presente na velocidade das 

imagens e na simultaneidade de emoções, acentuadas por repetidas onomatopeias com 

carácter gráfico e semântico. Raul Leal (1886-1964) surgiu com «Atelier», ficção em 

torno do conceito de vertigem. O número contou ainda com a presença de quatro hors-

textes de Santa-Rita, colagens de carácter cubo-futurista com longas legendas/títulos 

típicas do futurismo. (ver anexo II - 42. p. 23). Orpheu teve mais um número 

planificado, onde estariam previstas colaboração de Amadeo de Souza-Cardoso e a 

                                                           
251 Que surgiu com o pseudónimo Violante de Cysneiros. 
252 Publicados com o pseudónimo Eduardo Guimarães. 
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publicação de «A cena do ódio» (1915) de Almada Negreiros, mas ficou apenas em 

provas. 

 

No ano de 1917, o futurismo em Portugal foi espoletado por um comité formado por 

Almada Negreiros e Santa-Rita, tendo o movimento durado apenas oito meses. A 14 de 

abril desse ano, Almada Negreiros realizou uma conferência no Teatro República253, 

onde leu «Ultimatum futurista às gerações portuguesas do Século XX», vestido com um 

fato de macaco de operário254, numa sessão pública que também contou com a 

participação de Santa-Rita. Neste manifesto, Almada defendia o corte radical com a 

tradição, glorificando as virtudes futuristas, fazendo também uma apologia da guerra em 

tom jocoso, no sentido de despertar o adormecido povo português. Este texto foi depois 

publicado em novembro na revista Portugal futurista, apreendida após a edição. O 

diretor da revista foi Carlos Filipe Porfírio (1895-1970), pintor algarvio também 

responsável por uma página dedicada ao futurismo publicada no jornal Heraldo de Faro 

(4 de fevereiro de 1917)255. 

 

O futurismo foi o primeiro movimento de vanguarda a ter um programa pré-

estabelecido, e procurava uma síntese das artes através da rutura com o passado 

histórico, com uma adesão incondicional à vida moderna, numa antecipação ao espírito 

do futuro. O primeiro manifesto futurista256 foi uma revolução devido a Filippo 

Tommaso Marinetti o publicar no jornal Le figaro, atingindo um público muito mais 

vasto que uma revista ou livro, também por usar uma linguagem retórica mais habitual 

no lançamento de movimentos políticos257. Em 1910, surgiu o «Manifesto dos pintores 

futuristas»258 que o ampliou às artes visuais, sobretudo a partir da exposição que os 

pintores futuristas realizaram em 1912, na galeria Berheim jeune em Paris259. 

                                                           
253 Hoje teatro de S. Luiz. 
254 Ver Mariana Pinto dos Santos. «Contrastes simultâneos e futurismo». Catálogo O círculo Delaunay. 

(2015).Lisboa: F.C.G. p. 151. 
255 Nesta página do Heraldo de Faro, surgiram traduzidos vários de textos futuristas e dentro da estética 

de vanguarda, apareceram também poemas inéditos de Apollinaire e Cendrars, publicados por Sónia 

Delaunay. 
256 «Fundação e manifesto do futurismo» (1909) de Filippo Tommaso Marinetti foi traduzido e divulgado 

pelo poeta Luiz Francisco Bicudo no ano da sua publicação, no Diário dos Açores ao lado de uma 

entrevista ao seu autor, mas sem consequências. Ver Jacinto Prado Coelho (org.). Dicionário da literatura 

portuguesa, espanhola e galega. vol.II. (1973).  p.355. 
257 Ver Nuno Júdice. «O futurismo em Portugal» in AA.VV. Portugal futurista: edição fac-similada. 

(1981).p.XI. 
258Assinado pelos artistas plásticos Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e Balla. 
259Que Santa-Rita Pintor visitou, levando-o a aderir com entusiasmo ao movimento.  
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Os princípios do futurismo foram o antagonismo entre passado e futuro, o 

antiesteticíssimo, a dessacralização da arte, o dinamismo, a simultaneidade de tempo e 

espaço, e sobretudo de estados de alma. Os futuristas valorizaram a beleza, a 

velocidade, a nova visão do mundo, onde o presente se tornou futuro. O automóvel, o 

avião e a ideia do homem transformado em máquina foram temas centrais, resultando na 

ausência de sentimentalismo, onde a psicologia deveria desaparecer, assim como a visão 

individualista, dando lugar à multidão e ao progresso da sociedade moderna. No 

«Manifesto técnico da literatura futurista» (11 de maio 1912), Marinetti defendeu que a 

linguagem deveria adaptar-se ao mundo da máquina, através das palavras em liberdade, 

sustentando a destruição da sintaxe tradicional, o uso dos substantivos dispostos ao 

acaso e o verbo no infinitivo para se libertar da subjetividade. Defendeu ainda a 

duplicidade do substantivo, através da analogia e da abolição da pontuação, sendo 

substituída por sinais geométricos e musicais, sugerindo ainda o uso de onomatopeias e 

de variadas disposições tipográficas, por corresponderem ao som das máquinas e do 

mundo moderno260. 

 

Em Portugal, Almada Negreiros já havia causado sensação com o «Manifesto anti-

Dantas» (1916)261. Em Portugal futurista (1917)262, publicou «Ultimatum», «Mima-

fatáxa» e «Saltimbancos: contrastes simultâneos», aplicando neste último texto o 

mecanismo de contrastes sucessivos de cores, num texto com imagens traduzidas por 

palavras sem pontuação263. Assinou ainda um artigo com o músico Rui Coelho (1889-

1986) e José Pacheko, sobre a passagem dos bailados russos em Lisboa. Álvaro de 

Campos publicou «Ultimatum», poema-manifesto do sensacionismo. A obra de Santa-

Rita foi aclamada em textos de Bettencourt-Rebelo (1894-1969) e Raul Leal, ao lado de 

reproduções das suas pinturas. Também publicaram pinturas de Amadeo de Souza-

Cardoso, obra que de seguida será abordada com a devida atenção, devido à apropriação 

que fez das palavras no contexto pictórico. 

 
                                                           
260 Ver Teolinda Gersão. «Para o estudo do futurismo em Portugal» in AA.VV. Portugal futurista: edição 

fac-similada. (1981).pp.XXIII-XXV. 
261O manifesto foi escrito por ocasião da estreia da peça de teatro «Soror Mariana Alcoforado» (1915) de 

Júlio Dantas (1876-1962), e publicado no ano seguinte em edição de autor. Ver Sara Afonso Ferreira. 

«Manifesto anti-Dantas». Fernando Cabral Martins. (org.) Dicionário de Fernando Pessoa e do 

modernismo português. (2008). p.433. 
262 Na Portugal futurista foram publicados três poemas de Sá-Carneiro e «Episódios e Ficções de 

interlúdio» de Fernando Pessoa, que não se enquadram na estética futurista. 
263 Ver Mariana Pinto dos Santos. «Contrastes simultâneos e futurismo». Catálogo O círculo Delaunay. 

(2015).Lisboa: F.C.G. p. 146. 
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2.1.3 – Breves encontros verbo-visuais 

 

Na primeira geração modernista em Portugal, houve exemplos de breves encontros entre 

a palavra e imagem: no poema «Manucure» (1915) de Mário de Sá-Carneiro, que 

incluía a experimentação tipográfica, e em obras de Amadeo de Souza-Cardoso, onde a 

palavra entrou no contexto pictórico pela primeira vez no nosso país264. «Manucure» 

(1915) foi um caso pontual na obra de Sá-Carneiro, e Fernando Pessoa viu como 

blague, estando a suposta ausência de seriedade na sua dimensão futurista, presente 

também nos fragmentos com carácter gráfico e visual265. Amadeo de Souza-Cardoso 

nunca considerou futurista e experimentou de forma vertiginosa as várias correntes do 

modernismo europeu, personalizando-as no seu curto percurso artístico.  

 

No poema «Manucure» assiste-se a um sujeito poético projetando-se na sensação de 

polir as unhas, representando-se numa mesa de café, entediado e desinteressado, numa 

pose esteticista com ambição modernista, também numa singular identificação com o 

feminino. O poema desenvolve-se com a dinâmica da visão cubo-futurista266, através da 

sucessiva interpenetração de planos, a mistura de sensações e de registos diferentes. O 

sujeito no café encontra-se rodeado de uma paisagem urbana, onde o movimento dos 

transportes, o ideal da velocidade, a geometria da nova arquitetura reflete as sensações 

da sociedade moderna, que foram exaltadas em versos, com encenações da nova beleza, 

também em arranjos gráficos característicos das ‘palavras em liberdade’.  

 

«Manucure» inicia-se num tom simbolista, aproximando-se depois do futurismo, o que 

levou Fernando Pessoa a considerá-lo um poema ‘semi-futurista’, devido à sua 

fragmentação, mas estes dois registos diferentes, segundo Ana Luísa Amaral (1956-), 

interligam-se através do verniz como metáfora267. Ao início, o verniz surge como a 

dimensão cultural e civilizada, num registo verbal de imagens vagas e delicadas, que 

contrasta depois com a “beleza futurista das mercadorias” em trânsito cosmopolita, 

num fragmento tipográfico composto por um lettering em caixa alta, proveniente das 

embalagens de transporte (ver anexo II - 43. p. 24). Surge depois o ideograma “É no ar 

                                                           
264 Ver Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. (2012). Vol.I. p. 205. 
265 Ver Ana Luísa Amaral. «Mário de Sá-Carneiro. “Manucure”» in Osvaldo Silvestre e Pedro Serra 

(org.). Século de ouro: antologia crítica da poesia portuguesa do século XX. (2002). p.117. 
266Ver Paula Cristina Costa «Intersecionismo» in Fernando Cabral Martins (org.). Dicionário de 

Fernando Pessoa e do modernismo português. (2008), p.364. 
267Ana Luísa Amaral. Ob. Cit. (2002). p116. 
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que ondeia tudo! É lá que tudo existe!...” (ver anexo II - 44. p. 25) tipograficamente 

ondulante, numa clara referência aos Calligrammes de Apollinaire, revelando que Mário 

de Sá-Carneiro ao parodiar o futurismo neste poema, conhecia bem a sua estética268. 

 

O verniz representou também o próprio arranjo tipográfico da estética futurista, presente 

nos seguintes fragmentos verbo-visuais: a “Assunção da beleza numérica” composta 

por uma composição de números ondulantes (ver anexo II - 45. p. 26); “ – Abecedários 

antigos e modernos/gregos/góticos/eslavos, árabes, latinos -,” que surgem num pequeno 

emblema quadrangular em torno de um Y (ver anexo II - 45. p. 26); a “indústria 

tipográfica” das “empresas jornalísticas” numa colagem de diferentes cabeçalhos de 

jornais (ver anexo II - 46. p. 27); a “estética futurista – up-to-date das marcas 

comerciais” numa colagem de marcas de produtos com letterings variados (fig.13). O 

final foi marcado por uma equação em homenagem a Santa-Rita, Fernando Pessoa e 

Álvaro de Campos, apresentados como maiores que Paris, Marinetti e Picasso (ver 

anexo II - 47. p. 28), e encerrado por um conjunto de onomatopeias (fig.14), onde 

incluiu uma citação direta ao ‘ZangTumbTumb” de Marinetti, evocando os sons 

repetitivos de máquinas269. 

 

Em relação à pintura de Amadeo de Souza-Cardoso, na sua obra experimentou e 

integrou de um modo próprio as várias correntes da pintura moderna, com as quais 

contactou na sua estadia em Paris270. A presença do texto foi visível desde cedo no seu 

contexto pictórico, resultando da aproximação ao cubismo e das suas derivações, mas 

foi sobretudo a partir de 1916, que explorou o seu potencial de modo mais sistemático. 

Em A palavra na pintura portuguesa do século XX. (2013), Prudência Coimbra analisou 

as obras de Amadeo-Souza-Cardoso, debruçando-se em primeiro lugar num pequeno 

guache «sem/ título» (1911-1912)271. Esta imagem era composta por um cavalo, 

representado com o corpo revestido com um padrão de círculos concêntricos, ao lado de 

um pequeno chapéu triangular. (ver anexo II - 48. p. 29). As palavras surgem num canto 

  

                                                           
268Ricardo Marques. «Algumas notas para a leitura de "Manucure", de Mário de Sá-Carneiro». Revista 

Anuário de Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Nº2.Florianópolis. Santa Catarina. 

Brasil. 2016. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/view/2175-7917.2016v21n2p30 (10-

12-2016) p. 36 
269Idem. p.39 
270Amadeo estabeleceu-se em Paris entre 1905 e 1914. 
271Período em que o pintor estabeleceu uma forte relação com o italiano Amadeo Modigliani. 
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Figura 13. Mário de Sá-Carneiro. «Manucure» (1915). Mário de Sá-Carneiro. Verso e prosa (edição 

Fernando Cabral Martins), 2010. p.50. 

 

 

 

Figura 14. Mário de Sá-Carneiro. «Manucure» (1915). Mário de Sá-Carneiro. Verso e prosa (edição 

Fernando Cabral Martins), 2010. p.52. 
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inferior da pintura, como legenda ambígua ao modo dos simbolistas, numa evocação 

enigmática272; lemos ‘clown’ a azul e associamos à presença do chapéu, ‘cavalo’ a 

vermelho representado na imagem e ‘salamandra’ a amarelo, ausente na pintura. A 

associação das duas últimas palavras em português, e escritas com cores quentes 

resultam em ‘cavalo-salamandra’, a chave do enigma. O ambiente poético e antirrealista 

desta imagem foi assim acentuado pela sinestesia das cores associadas às palavras. 

 

A partir de 1912, Amadeo de Souza-Cardoso abandonou a psicologia romanesca273 das 

suas obras e aproximou-se do cubismo de forma heterodoxa, mantendo uma dinâmica 

de espaço própria, assumindo a utilização do movimento e da cor, com liberdade 

temática. Neste período participou nos salons parisienses e conheceu Sónia e Robert 

Delaunay274. O simultaneísmo e orfismo275 provocaram ressonâncias na sua pintura, 

mas não cumpriu o seu programa científico276, realizando ainda uma incursão no 

abstracionismo, por via da sua pesquisa do cubismo. No ano seguinte, iniciou um 

processo de progressiva proliferação de linhas de pesquisa, que muitas vezes se 

cruzaram e sobrepuseram cronologicamente277. Com o início da primeira guerra 

mundial, regressou a Portugal, estabelecendo-se a quinta da família nos arredores de 

Amarante, onde ao início realizou uma pesquisa figurativa expressionista em estudos de 

cabeças, desenvolvendo-os mais tarde livremente ao aproximar-se do futurismo278. 

 

Em 1915, o pintor Eduardo Viana, Sónia e Robert Delaunay estabeleceram-se também 

no Minho, em Vila do Conde numa casa batizada de La simultanée. Durante a estadia 

em Portugal (1915-1917), os Delaunay elaboraram o projeto «Exposition 

mouvantes»279, que seria acompanhado pela edição de álbuns realizados em pochoir280, 

editados pela Corporations nouvelle, no qual trabalharam Eduardo Viana, Amadeo de 

                                                           
272 Ver Simon Morley.  Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). pp.28-29. 
273 Período influenciado pelo orientalismo dos Ballets Russos de Diaghilev, com cenários e figurinos de 

Golovine ou de Bakst. 
274 Também o pintor e crítico de arte americano Walter Pach, que o ajudou a escolher obras para 

participar no Armory show (1913) em Nova Iorque. 
275 Praticados pelo casal Delaunay. 
276O simultaneísmo foi explorado plasticamente por Robert Delaunay e sugeria uma reacção à 

monocromia do cubismo analítico, através da representação da luz em contrastes simultâneos de cor. 
277Helena de Freitas. Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: diálogo de vanguardas. (2006). Lisboa: F. C. 

G.p.39. 
278 Ver José-Augusto França. Amadeo e Almada. (1983). pp.92-96. 
279 O projeto consistia numa exposição itinerante em Barcelona, Estocolmo e Oslo. 
280 A técnica do pochoir ou stencil consiste no uso de escantilhões recortados em cartão sobre os quais se 

passa o pincel com tinta, permitindo assim reproduzir manualmente múltiplas imagens. Trata-se de um 

processo mecânico, onde uma vez cortado o escantilhão, qualquer pessoa pode aplicar a tinta. 
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Souza-Cardoso e outros autores281, projeto não resultou, sobretudo devido às 

expectativas criadas em torno das exposições internacionais282. No decurso da sua 

estadia, o casal Delaunay produziu criativamente a partir do artesanato minhoto, pelo 

qual se apaixonou, introduzindo-o nas suas composições órficas.  

 

Amadeo de Souza-Cardoso integrou também nas suas pinturas temas do folclore e 

artesanato minhoto. Em «Canção d’açude» (1915) e «Serrana» (1915), duas aguarelas 

com o subtítulo poemas em cor283, baseou-se em letras de canções populares para criar 

dois poemas sinestésicos visuais, que remetiam para o soneto «Voyelles» (fig.15) de 

Arthur Rimbaud (1854-1891). Estes poemas em cor foram compostos por caracteres 

ondulantes, em dinâmicas composições estruturadas com linhas curvas, tornando o 

flutuar das palavras primordial em relação à leitura, sugerindo um colorido som 

composto por contrastes de opostos. No poema «A Canção d’açude» (ver anexo II - 50. 

p.30), “Os moleiros deste açude adoram a virgem toda de branco” foi representado   

 

 
 

Figura 15.  Arthur Rimbaud.  «Voyelles». <https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelles_(sonnet) 

Consultado a 20 de abril de 2017.(ver tradução de Augusto de Campos no anexo II. 49.p.29) 

 

 

                                                           
281Os poetas Blaise Cendrars e Guillaume Apollinaire, e o pintor russo Wladimir Baranoff-Rossiné. 
282 Amadeo e Viana não participaram nas exposições internacionais, mas Sónia Delaunay enviou para 

Estocolmo vinte e seis trabalhos e Robert Delaunay quatro.  
283 Possivelmente seriam para o álbum a editar pela Corporations nouvelle. Ver Joana Cunha Leal. «A 

corporation  nouvelle, o projeto da exposição em Barcelona e a internacional simultaneísta». Catálogo O 

Círculo Delaunay. (2015).Lisboa: F.C.G.p.42 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelles_(sonnet)
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num ambiente rural composto por pontes, água, casas, vegetação, animado também por 

um par de pássaros. Em «Serrana» (ver anexo II - 51. p.30), “Os serranos desta serra 

adoram um santo que é de pedra; Os serranos desta serra adoram os penedos” 

representou uma paisagem serrana também com casas, conjugado com a representação 

de uma faca, um homem com um coração ferido na mão, uma cabeça de mulher 

sangrando, remetendo assim para um crime passional284. 

 

Para Amadeo de Souza-Cardoso, a técnica do pochoir utilizada no álbum da 

Corporations nouvelle resultou demasiado rígida, mas posteriormente utilizou-a para 

elaborar o lettering das palavras, introduzindo-as nas suas pinturas de um modo mais 

livre, onde se assistiu a uma crescente presença das palavras articuladas com os 

elementos pictóricos, sobretudo a partir de 1916285. Nestas composições continuou a 

integrar a iconografia local, como as janelas de aldeias de pescadores, ou o tiro ao alvo 

das barracas nas feiras. Em «S/ título (Mucha)» (1916) (ver anexo II - 52. p.31), o pintor 

cruzou o cubo-futurismo com um tratamento expressionista, numa composição onde 

associou círculos concêntricos com a palavra ‘mucha’, inscrita com caracteres 

tipográficos. ‘Mucha’, um aportuguesamento da palavra em francês mouche que 

significa tiro286, descontextualiza a referência aos círculos órficos, remetendo-os para o 

tiro ao alvo. Datam também de 1916 três óleos onde retomou o tema das canções 

populares, mas em representações mais próximas do cubismo cézaniano, com 

figurações identificáveis conjugadas com os círculos órficos, fios elétricos que remetem 

para o futurismo. As palavras a pochoir nestas composições simulam as colagens de 

papéis de jornais dos cubistas, como se pode ver em «Canção popular e pássaro Brasil» 

(ver anexo II - 53. p.31). Deste grupo, «Canção popular» (ver anexo II - 54. p.32) teve a 

particularidade de conter uma moldura construída com tábuas de uma caixa de 

transporte de produtos, onde se encontravam vestígios de palavras, que foram 

contornadas a branco, numa apropriação que remete tanto as colagens cubistas, como 

para o ready-made de Duchamp287. 

 

                                                           
284 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. Vol.I. p. 240. 
285Helena de Freitas. Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: diálogo de vanguardas. (2006). Lisboa: F. C. 

G. p. 57. 
286 Ver José-Augusto França. Amadeo e Almada. (1983). p.99. 
287 Ver Prudência Coimbra. Ob. cit. pp. 242- 243. 
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Nesta fase, Amadeo de Souza-Cardoso aproximou-se também do futurismo, inserindo 

não só palavras, mas também números e letras nas composições, assim como longos 

títulos ao gosto futurista como em «Arabesco Dinâmico=Real/ocre rouge café/Rouge/ 

ZIG ZAG/Vibrações metálicas, Esplendor mecano-geométrico/ cantante/ couraceiro/ 

ban-dolim» (1916) (ver anexo II - 55. p.32). Em «S/título (TOROS)» (1916) (ver anexo 

II - 56. p.33) realizou uma composição que remete para o universo mecânico moderno, 

onde palavras, letras e números interagem com os outros elementos numa dinâmica 

formada por planos sobrepostos. Na pintura foi representada também um elemento 

icónico cubista, uma guitarra que remetia para o som da Fiesta ou tourada, tal como a 

palavra ‘toros’ inscrita na composição288.  

 

Entretanto, em 1916 Amadeo Souza-Cardoso decidiu expor individualmente no Porto e 

em Lisboa, após somar os fracassos de Exposition mouvantes e projetos expositivos 

americanos289. No ano seguinte, realizou uma série de pinturas de difícil classificação 

histórica, onde conjugou as experiências em torno do cubismo e do futurismo, com 

reações expressionistas em composições de leituras múltiplas, marcadas pela presença 

de elementos insólitos. Segundo José-Augusto França (1922-), estas composições foram 

marcadas por um humor dadaísta, apesar de no seu refúgio em Manhufe desconhecer o 

que se passava em Zurique ou Nova Iorque290. Nestas pinturas assistiu-se a um 

alargamento sinestésico, onde objetos representados, palavras, números, ritmos, cores, 

texturas e objetos colados estimulam todos os sentidos291. Por exemplo, «S/ título 

(COTY)» (1917) (ver anexo II - 57. p.33) foi composta por fragmentos de um nu 

feminino, algo proibido no futurismo ortodoxo, conjugados com colagens de ganchos de 

cabelo, estilhaços de vidros, numa pintura de colorido vibrante, com texturas variadas, 

onde usou areias misturadas nas tintas. Na composição escreveu apenas a palavra 

‘Coty’, marca de um perfume feminino, invocando o aroma para esta pintura táctil.  

 

Recentemente, descobriu-se «S/título (McCall’s)» (1917-1918)292, uma pequena 

colagem do período final, obra bastante singular onde as palavras e as imagens se 

encontram numa composição ritmada, formada por sobreposições de planos e realizada 

                                                           
288 Ver Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. Vol. I.. pp.248- 249. 
289 Apesar dos esforços verdadeiros do seu amigo Walter Pach. 
290 José-Augusto França A arte em Portugal no século XX. (1974) .p.93 
291 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. Vol. I. pp. 261-262. 
292Foi encontrada no acervo que pertence à família de Amadeo de Souza-Cardoso. Ver Helena de Freitas. 

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso.  (2016). Paris: Édition de la réunion de Musées Nationaux. p.262. 
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com papéis impressos (fig.16). Se iniciarmos a leitura das palavras maiores desta 

colagem, a partir do lado esquerdo, temos a sequência ‘Call’s’, ‘Amadeo’, seguindo-se a 

representação de uma guitarra a branco sobre negro, e sobreposta em diferentes planos 

cromáticos. Por cima, em movimento circular, lê-se ‘yes’, ‘this’, ‘woman’ e em baixo 

encontram-se imagens fragmentadas de bordados e de umas meias de mulher. Ao lado 

foi colado um S, o logótipo de uma máquina de costura Singer. Em baixo à direita 

encontra-se ‘magazine’ que se sobrepõe a ‘ouvre’.  

 

As palavras presentes nesta colagem permitem vários jogos de leitura, devido aos 

diferentes tamanhos e cores, assim como a disposição no espaço conjugada com os 

outros elementos da composição, jogo que remete para futuras estruturas abertas das 

poéticas da segunda metade do século XX. Os fragmentos de texto colados nesta obra 

provem de McCall’s (1873-2002), uma popular revista feminina, e as assinaturas 

dopintor resultam da apropriação do material gráfico de K4 o quadrado azul (1917) o 

que permitiu datar a colagem com a hipótese de ser de 1918293, ano em que Amadeo 

Souza-Cardoso não pintou devido a uma doença de pele, falecendo em outubro, vítima 

de gripe pneumónica. 

 

 

Figura 16. Amadeo de Souza- Cardoso. «S/título (McCall’s)». (1917-1918). Colagem s/cartão. 

15x24cm. Coleção particular. Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso. (2016). Paris: Édition de la réunion 

de Musées Nationaux. p.262. 

 

 

 

                                                           
293Ver Helena de Freitas. Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso.  (2016). Paris: Édition de la réunion de 

Musées Nationaux. p.262.  
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2.1.4 – O Estado Novo nos anos trinta 

 

Os anos vinte em Portugal ficaram marcados por uma estagnação cultural e pelo 

desaparecimento do entusiasmo que caracterizou as iniciativas da década anterior294. No 

entanto, o modernismo português continuou a manifestar-se em publicações como 

Contemporânea (1922-26) e Athena (1924-1925). O ambiente hostil e desinformado em 

que o país vivia, em quase nada se alterou com o novo regime autoritário, que deu 

continuidade aos valores oitocentistas e ao academismo naturalista. O Estado Novo em 

Portugal teve início com o golpe militar de 28 de maio de 1926, e sedimentou-se num 

período de consolidação dos regimes totalitários na Europa.  

 

As condições de uma propaganda moderna, e eficaz do regime foram desenvolvidas 

ainda em finais da década de vinte, com a introdução de uma modernidade gráfica, que 

se manifestou nas revistas, capas de livros, nos cartazes e na publicidade. Em 1933, o 

regime de António de Oliveira Salazar (1889-1970) criou o SPN (secretariado de 

propaganda nacional) dirigido por António Ferro. Com a criação do SPN e da doutrina 

da «Política do espírito» do editor da revista Orpheu, a modernidade assumiu-se na 

ditadura do Estado Novo como política artística, com o objetivo de montar uma fachada 

de nacionalidade dentro de um indispensável equilíbrio. Salazar encarou a SPN como 

instrumento de governo, onde António Ferro definiu uma ideologia nacionalista, 

alicerçada nas tradições lusitanas e cristãs295. O SPN apadrinhou os diversos ramos de 

expressão cultural através da atribuição de prémios, da organização de salões de arte 

moderna ou do envio de obras modernas portuguesas para exposições internacionais. 

 

 A década de trinta em Portugal ficou também conhecida como «Década de ouro» das 

obras públicas, onde arquitetos como Cottinelli Telmo (1897-1948), Adelino Nunes 

(1903-1948) e Pardal Monteiro (1897-1957) construíram um novo panorama 

arquitetónico oficial, em obras dirigidas pelo ministro Duarte Pacheco (1900-1943). Os 

primeiros colocaram em prática modelos arquitetónicos internacionais, onde o moderno 

era temperado pela monumentalidade. Este período áureo, em que o modernismo se 

tornou a imagem do estado novo, culminou com a «Exposição do mundo português», 

inaugurada a 23 de junho de 1940 em Belém, comemorando a fundação e restauração de 

                                                           
294 Almada Negreiros e Eduardo Viana, figuras da geração anterior, haviam sobrevivido, mas partiram 

para o estrangeiro. 
295 Ver Patrícia Esquível. Teoria e crítica de arte em Portugal: 1921-1940. (2007). pp.79-80. 
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Portugal. A exposição celebrou o regime onde vestígios modernistas marcaram 

presença, a par de um novo estilo artístico marcado por revivalismos nacionalistas e 

desenvolvido numa expressão de monumentalidade academizante. No final da década 

trinta, assistia-se, na arquitetura, a uma aproximação ao vocabulário historicista e 

regionalista, baseado numa narrativa de raiz clássica296, influenciado pelos modelos 

nazis e fascista, numa mudança de rumo da «política do espírito»297. A «Exposição do 

mundo português» favoreceu esta nova ilustração plástica do discurso ideológico do 

regime, presente não só na arquitetura oficial, mas também na escultura pública de 

temática histórica, expansionista e imperialista que Salazar muito apreciava298. 

 

Neste panorama, surgiu a revista Presença (1917-1939)299, funcionando como órgão de 

difusão do modernismo português e europeu. Fundada em Coimbra por José Régio 

(1901-1969), Branquinho da Fonseca (1905-1974) e João Gaspar Simões tinha o 

objetivo dar continuidade ao impulso da geração Orpheu. Na década de trinta houve um 

crescente confronto entre a Presença e o SPN, uma vez que a revista se assumiu como 

órgão livre em matéria informação e crítica, não sendo bem vista por António Ferro, que 

considerava os seus autores déspotas da liberdade de pensamento. A Presença insurgiu-

se por diversas vezes contra a ideologia nacionalista do Estado Novo, considerando-a 

redutora, e apontava a obra de Afonso Duarte (1884-1958) como um bom exemplo de 

nacionalismo, a tender para o universal. Em 1939, a Presença iniciou uma nova série de 

maior formato, secretariada por Alberto de Serpa (1908-1992), numa altura já bastante 

contestada pelos neorrealistas. Seguiu-se uma cisão ideológica entre Adolfo Casais 

Monteiro (1908-1972) e Gaspar Simões, colocando um ponto final na publicação. 

 

 

 

 

 

                                                           
296 Ver José Augusto França. «Exposição do mundo português». Colóquio/Artes nº45, julho de 1980. p. 

47. 
297 Ver Ana Tostões. «Arquitetura moderna e obra global a partir de 1900» in Dalila Rodrigues (coord.) 

Arte portuguesa: da pré-história ao século XX.  n.º16, (2009) p. 43 
298 Cujos protagonistas foram Francisco Franco, Leopoldo de Almeida, Barata Feyo ou António Duarte. 

Ver Eduardo Duarte. «Escultura contemporânea» in José Fernandes Pereira (org.) Dicionário da 

escultura em Portugal. (2005). p.260 
299“O nº1 traz a data de 10 de março de 1927.” Jacinto Prado Coelho. «Presença» in Jacinto Prado Coelho 

(org.). Dicionário de literatura portuguesa, brasileira, galega. vol. III. (1973). p.868. 
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2.1.5 – A Presença 

 

No primeiro número da Presença, José Régio publicou um editorial intitulado 

«Literatura viva», onde definiu a orientação estética da revista fundamentando-a no 

individualismo criador, no anti-academismo, na originalidade, na sinceridade artística, 

na consciência do ‘eu’ e no psiquismo humano300. Estas características estiveram 

presentes na obra da maior parte dos presencistas, filiadas nas correntes vitalista e 

intuicionista em voga desde finais do século XIX. Sigmund Freud (1856-1939) e Henri 

Bergson (1859-1941) foram as principais fontes de teorização, e Fernando Pessoa, 

Afonso Duarte e Almada Negreiros301 as figuras tutelares entre os colaboradores302. Nas 

suas páginas divulgaram-se inúmeros escritores europeus modernos303, também poetas 

ligados à Nouvelle revue française304, assim como novos poetas e prosadores 

brasileiros305. 

 

Uma das características dos autores presencistas foi a representação do poeta e da 

poesia, em modo de autorretrato ou do alo-retrato, com modelações diversas, 

conjugando o paradigma romântico do artista como ser predestinado, singular, superior 

com a modernidade de uma consciência onde a poesia “reflete sobre si-mesma ou a si-

mesma se reflete”306. Este aspeto esteve presente na reflexão de José Régio sobre o 

modernismo, uma vez que o definiu como viragem da atenção exterior para a realidade 

interior, tornando-o sinónimo de individualismo e humanismo. Régio desconfiava do 

carácter dogmático das correntes literárias e escolas, e destacou individualmente autores 

que considerou verdadeiros modernos, num regresso à tradição das grandes obras e 

artistas do passado, assim como à leitura dos clássicos. Tanto Adolfo Casais Monteiro 

como Gaspar Simões tinham a perspetiva da arte como expressão da individualidade 

artística. 

                                                           
300 Ver Patrícia Esquível. Teoria e crítica de arte em Portugal: 1921-1940. (2007). p.58. 
301Almada ao regressar de Madrid em 1932, reconheceu o importante papel que o grupo conimbricense 

teve na sua ausência. Ver Idem. p.70. 
302 Para além dos já referidos fundadores encontram-se Saúl Dias, Mário Saa, Raul Leal, Luís de 

Montalvor, António Navarro, Alberto de Serpa, Irene Lisboa, António de Sousa, Vitorino Nemésio, 

Tomaz de Figueiredo, Pedro Homem de Mello, Olavo de Eça Leal e António Botto. Revelaram ainda 

autores como José Bacelar, José Marinho, Delfim Santos e críticos como Albano Nogueira e Guilherme 

Castilho. 
303 Como Dostoievski, Marcel Proust, André Gide, James Joyce, Paul Valéry, Pirandello ou Apollinaire. 
304 Valéry Larbaudou Jules Supervielle. 
305 Jorge de Lima, Cecília Meireles, Ribeiro Couto, Manuel Bandeira e José Lins do Rego. 
306 Clara Rocha. «Presença». Fernando Cabral Martins (coord.). Dicionário de Fernando Pessoa e do 

modernismo português. (2004). p.684. 
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Nas páginas da Presença associou-se a crítica de literatura e das artes plásticas, por 

serem encaradas com os mesmos pressupostos, partindo do mesmo conceito de arte307. 

Apesar de a literatura ser preponderante na revista, os presencistas apoiaram o primeiro 

«Salão dos independentes» (1930)308. Em matéria de artes visuais, a Presença teve um 

importante papel na divulgação da estética expressionista. Nesta corrente, assistiu-se à 

renúncia da arte naturalista, através da procura de um referente interior, numa nova 

relação entre realidade e subjetividade, em resultado das faculdades intuitivas e 

inconscientes. José Régio acreditava sobretudo na visão sincera, ingénua e pessoal do 

artista e aceitava a deformação da realidade como processo formal, se garantisse a sua 

comunicabilidade e humanidade. Gaspar Simões foi mais longe ao aceitar que o valor 

da sinceridade artística tinha inerente uma desconfiança em relação ao exterior, 

aceitando assim o abstracionismo309. Em 1936, Vieira da Silva (1908-1992) expôs 

pinturas de carácter abstratizante (ver anexo II. 58. p.34) no seu ateliê em Lisboa, onde 

Gaspar Simões realizou uma conferência intitulada «Introdução à pintura abstrata»310. 

 

 O pintor mais fiel à Presença foi sem dúvida Júlio (1902-1973)311, que desenvolveu a 

partir de 1923, uma pintura com tratamento expressionista ingénuo, em composições de 

conteúdo crítico e satírico (ver anexo II. 59. p.34). Mais tarde, Manoel de Oliveira 

(1908-2015) realizou «As pinturas do meu irmão Júlio»312 (1965), onde registou as 

palavras e voz de José Régio, seguindo a sua sombra a entrar na velha casa em Vila do 

Conde, para visionarmos depois as pinturas do seu irmão, sequenciadas como se de 

poesia se tratassem, ao som da guitarra de Carlos Paredes (1925-2004). Outro pintor que 

colaborou na Presença foi Mário Eloy (1900-1951), que realizou uma curta obra onde 

exprimiu lirismos, angústias e visões (ver anexo II. 60. p.35). João Gaspar Simões 

considerava-o primeiro artista a “fazer entrar o sonho nas artes plásticas nacionais”313. 

                                                           
307Ver Patrícia Esquível. Teoria e crítica de arte em Portugal:1921-194. (2007). p.147. 
308Que foi organizado por Diogo de Macedo e António Pedro na S.N.B.A. em Lisboa. Ver Raquel 

Henriques da Silva. «Sinais de rutura: livres e humoristas» in Paulo Pereira (org.).História da Arte 

Portuguesa III: do barroco à contemporaneidade. (1997).p. 389. 
309 Ver Patrícia Esquível. Ob. Cit. (2007). p.108. 
310 Nesta conferência, Gaspar Simões defendeu a possibilidade da imitação das leis ou do poder criador da 

realidade, em contraponto com a imitação da realidade exterior do naturalismo, abrindo a possibilidade 

para autorreferenciação da linguagem pictórica, numa época em que internacionalmente o abstracionismo 

ainda se estava a afirmar. 
311 Irmão de José Régio, Júlio dos Reis Pereira teve uma breve passagem pela Escola de Belas-Artes do 

Porto, enquanto ao mesmo tempo estudava engenharia, a sua futura profissão. Também publicou poemas 

na Presença, assinados por Saúl Dias. Ver Maria João Fernandes. Julio/Saúl Dias. (1984). 
312 Ver Manuel de Oliveira. «As pinturas do meu irmão Julio» (1965) 

https://www.youtube.com/watch?v=zfW31OxTmv4 (11-11-2011) 
313 João Gaspar Simões citado por José Augusto França. A arte em Portugal no século XX. (1974). p.289. 

https://www.youtube.com/watch?v=zfW31OxTmv4
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Dominguez Alvarez (1908-1942) também praticou uma pintura expressionista, sendo 

bastante apreciado pelos presencistas (ver anexo II. 61. p.35)314. A Presença publicou 

ainda pinturas de Sarah Afonso (1889-1983), marcadas por um peculiar lirismo de 

inspiração popular (ver anexo II. 62. p.36). 

 

Ao ser o principal órgão difusor do modernismo em Portugal no período entre guerras, a 

Presença assumiu uma vocação pedagógica, historiográfica e crítica, que a levou a ser 

encarada como uma ‘contrarrevolução’ por Eduardo Lourenço (1923-), ou apelidada de 

segundo modernismo por Eugénio Lisboa (1930-), devido à articulação entre o moderno 

e os aspetos clássicos da tradição. À ideia de ser classificado de segundo modernismo 

esteve inerente a continuidade em relação à geração Orpheu, algo a que Eduardo 

Lourenço315 se opôs, ao denunciar uma diferença316 nessa continuidade, uma 

divergência ontológica e formal. A seu ver, o «não-ser»317 de Fernando Pessoa e o «ser-

outro» de Mário de Sá-Carneiro foram aspetos revolucionários, marcando uma 

divergência ontológica em relação à subjetividade da doutrina presencista, vista em 

continuidade com o passado romântico. Posteriormente, Fernando Guimarães 

(1928)318defendeu que a revista teve duas linhas de desenvolvimento antagónicas, a da 

tradição e a da vanguarda, afirmando-se assim neste duplo apelo. 

 

No início da década de quarenta surgiu na esteira da Presença, os Cadernos de 

poesia319, uma publicação independente onde alguns presencistas colaboraram ao lado 

de neorrealistas e dos surrealistas, revelando novos autores, todos unidos sob o signo da 

ética da autenticidade320. Nesta publicação estrearam-se Jorge de Sena (1919-1978), 

Sophia de Mello Breyner Andersen (1919-2004) e Eugénio de Andrade (1923-2005), 

autores que desenvolveram percursos autónomos, com identidades próprias e se viriam 

a destacar nas décadas seguintes. 

                                                           
314Miguel Torga dedicou-lhe dois poemas, Casais Monteiro e Alberto de Serpa escreveram sobre a sua 

obra. Ver Alberto de Serpa. Alvarez. s/d. p.11. 
315 Ver Eduardo Lourenço. Tempo e poesia. (1974). pp.165-194. 
316 Ver Clara Rocha. «Presença». Fernando Cabral Martins (cord.) Dicionário de Fernando Pessoa e do 

modernismo português. (2008).p.686. 
317 O seu processo heteronímico. 
318 Ver Fernando Guimarães. Simbolismo, modernismo e vanguardas. (1982). pp.17-24. 
319 Entre 1940 e 1942, os Cadernos de poesia foram organizados por Tomaz Kim, José Blanc de Portugal 

e Ruy Cinatti, e na década seguinte também com Jorge de Sena e José-Augusto França na direção, 

lançaram uma segunda série em 1951 e uma terceira em 1952-1953.Ver Carlos Reis. (org.). História 

crítica da literatura portuguesa do neo-realismo ao post-modernismo. Volume IX. (2005). p.75. 
320 Ver Clara Rocha. Revistas literárias do século XX em Portugal. (1985). p.480 
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2.2. OS MOVIMENTOS PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

2.2.1 – O pós-guerra em Portugal 

 

Com o fim da segunda guerra mundial, nasceu a esperança de que o Estado Novo 

pudesse seguir um novo rumo. Em setembro de 1945, Salazar anunciou eleições 

antecipadas e um grupo de advogados em Lisboa conseguiu autorização para se reunir. 

Foi assim fundado o movimento de unidade democrática (MUD), na esperança de que 

Salazar admitisse o pluralismo democrático. Também nesse ano houve alterações no 

círculo eleitoral321, foram amnistiados presos do Tarrafal 322 e extintos os tribunais 

militares especiais. No entanto, estas medidas serviram apenas para iludir aos 

diplomatas ingleses de que a ditadura caminhava para a democratização. O MUD foi 

depois intimidado pelos governadores civis, e a polícia política continuou a atuar, 

mudando o seu nome de PVDE para PIDE323. As eleições apenas reforçaram o regime e 

mostraram a impossibilidade de existir oposição. 

 

Após a segunda guerra mundial, a propaganda do regime ditatorial terminou dando 

lugar à informação: o SPN foi transformado em Secretaria Nacional de Informação, 

Cultura Popular e Turismo (SNI). Antes, em 1941, António Ferro tinha acumulado 

também a direção da emissora nacional, e viu ainda o seu secretariado ser alargado à 

inspeção geral dos espetáculos, assim como à direção-geral dos serviços de censura324, 

que dependiam diretamente do presidente do conselho. No pós-guerra o SPN passou a 

controlar a atividade das agências noticiosas. As tipografias eram obrigadas a enviarem 

os livros antes de serem distribuídos, e os correios controlavam a circulação de livros325. 

A PIDE fazia mandatos de busca em livrarias, e podia mandar encerrar tipografias, e 

existia ainda a inspeção superior das bibliotecas e arquivos que condicionava o acesso a 

leituras. Foi neste panorama de acentuada repressão que se desenvolveram as correntes 

contra culturais no pós-guerra em Portugal: o neorrealismo e o surrealismo.  

                                                           
321 O Governo substituiu o círculo eleitoral único por trinta círculos e aumentou o número de deputados 

de noventa para cento e vinte, revendo a Constituição no sentido de reforçar os seus poderes em relação à 

Assembleia nacional. 
322 Cerca de cento e dez dos cento e sessenta e dois presos do Tarrafal, reconhecendo o direito de habeas 

corpus. 
323 Polícia internacional e de defesa do estado. 
324 A censura prévia existiu no Estado Novo a partir de 11 de abril de 1933, mas a organização dos seus 

serviços apenas se efetuou em 1936, sem publicação no Diário do Governo. 
325  Ver Graça Almeida Rodrigues. Breve história da censura literária em Portugal. (1980). p.73. 
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2.2.2 – O neorrealismo literário e visual  

 

O neorrealismo surgiu primeiro na literatura em Portugal, enquanto na vizinha Espanha 

a guerra civil intensificava a reação no campo social e político. O movimento foi 

também reativo ao psicologismo e individualismo da Presença, resultando ainda da 

revolta dos artistas em relação à «Política de espírito» de António Ferro. Em finais da 

década de trinta, apareceu uma crítica que defendeu a arte moderna com compromissos 

políticos e sociais de orientação realista, presente nas revistas Sol nascente e O diabo. 

Nas páginas desta última, em 1939, Álvaro Cunhal326 (1913-2005) (ver anexo II. 63. 

p.36), publicou um texto onde defendeu que a arte deveria “exprimir a atual tendência 

histórica progressista”327, lançando a base ideológica deste movimento, a partir do 

realismo socialista, como foi definido por Maximo Gorki (1868-1936) em 1934, e 

instituído depois por Andrei Jdanov (1896-1948) no regime estalinista na União 

Soviética328. 

 

O neorrealismo caracterizou-se pela abordagem de temas relacionados com os 

condicionalismos socioeconómicos do povo, pela análise da luta de classes, 

fundamentada na ideologia marxista, com o objetivo de contribuir para o 

desaparecimento da exploração do homem. Após surgir em Portugal, primeiro em 

artigos e polémicas em diversas revistas329, seguiu-se um período onde predominou a 

publicação de poesia e contos. Deste período, resultaram os dez volumes do Novo 

cancioneiro (1941-44) editados em Coimbra, depois completados com a série Novos 

prosadores, a que se seguiram as séries editoriais O galo (1948) dirigida por Carlos de 

Oliveira (1921-1981) e Joaquim Namorado (1914-1986) e o Cancioneiro geral (1950). 

Em 1943, a revista Vértice tornou-se o órgão oficial do movimento, iniciando uma fase 

mais madura onde se desenvolveu o romance, a teorização estética e a elaboração de 

ensaios históricos.  

 

                                                           
326 Que seria o futuro secretário-geral do partido comunista português, e também pintor e escritor 

assinando os seus livros como Manuel Tiago.  
327 Álvaro Cunhal citado por José-Augusto França. A arte em Portugal no Século XX. (1974). p.355. 
328Jacinto Prado Coelho. «Neo-realismo» in Jacinto Prado Coelho (org.) Dicionário da literatura 

portuguesa, brasileira, galega . vol. III (1973).  p.725. 
329Como Gleba (Lisboa, 1934), Outro ritmo (Porto, 1934), Agora (Coimbra, 1934), Gládio (1935), no 

órgão do Instituto de Cultura Socialista Pensamento (Porto, 1930), também em O diabo e Sol nascente. 



 

72 

 

Gaibéus (1939), de Alves Redol (1911-1969), marcou o aparecimento do neorrealismo 

literário em Portugal, numa narrativa que focava o drama anónimo dos camponeses do 

Ribatejo. Anteriormente, alguns contos de Afonso Ribeiro (1911-1993) no livro Ilusão 

da morte (1938) já abordavam temas sociais. Esteiros (1941) de Soeiro Pereira Gomes 

(1909-1949), também foi uma obra emblemática, que relatava o trabalho operário 

juvenil nos canais das margens do Tejo. Neste período inicial, houve uma forte 

influência dos escritores brasileiros330, seguindo-se uma fase em que se procurou ir além 

da mera descrição documental, onde os autores investigaram as contradições da 

organização social, procurando fontes históricas, para aprofundarem a análise da vida 

dos camponeses e operários, para denunciar e fundamentar os aspetos negativos do 

progresso industrial331. Foi neste sentido que as obras de Alves Redol evoluíram, 

atingindo a maturidade a partir de A barca dos sete lemes (1958)332, a par de outros 

autores neorrealistas que se destacaram também em matéria de ficção333.  

 

Na década de cinquenta, o neorrealismo foi vítima de debates internos que o 

debilitaram, devido a dificuldades em conciliar o marxismo e a literatura moderna, 

assim como discussões antigas de fundo e forma, que levaram os neorrealistas a 

polémicas contraproducentes nas revistas Mundo literário (anos 1946-1947), Ler (ano 

1952), e Árvore (anos 1951-1953). No entanto, a crise não impediu que surgisse uma 

segunda vaga de autores desta corrente, mas sem o protagonismo da década anterior. A 

nova geração apareceu nas páginas das revistas Serpente (1951)334 e Notícias do 

bloqueio (1957-1961), ambas surgidas no Porto e dirigidas por Egito Gonçalves (1920-

2001). Nesta última afirmaram-se Daniel Filipe (1925-1964), Papiniano Carlos (1918-

2012), Luís Veiga Leitão (1912-1987) e António Rebordão Navarro (1933-2015) com 

uma poesia militante que abordava a temática da solidariedade humana, apoiando-se em 

                                                           
330 Sobretudo Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Amando Fontes, que alertavam as 

consciências para os problemas socioeconómico do nordeste brasileiro. Ver Jacinto Prado Coelho. 

«Neorrealismo» in Jacinto Prado Coelho (org.) Dicionário da literatura portuguesa, brasileira, galega. 

Vol .III (1973). p.726 
331 Idem.  
332Seguiram-se Uma fenda na muralha (1959), O cavalo espantado (1960), Barranco de cegos (1961), 

Histórias afluentes (1963) e O Muro branco (1966). 
333 Como Fernando Namora, Carlos de Oliveira, Virgílio Ferreira, Afonso Lopes Ribeiro, Manuel da 

Fonseca, Mário Braga, Faure Rosa e Romeu Correia. Houve ainda escritores experimentados que 

passaram temporariamente pelo neorrealismo, como Domingos Monteiro, Miguel Torga, Aleixo Ribeiro, 

Assis Esperança, Castro Soromenho e Aquilino Ribeiro. 
334Colaboraram novos autores como Alexandre Pinheiro Torres, José Fernandes Fafe ou Armindo 

Rodrigues, ao lado dos presencistas Adolfo Casais Monteiro e António de Navarro, e Sophia de Mello 

Breyner Anderson, Eugénio de Andrade e Jorge de Sena dos Cadernos de poesia. 
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séries de oposições dialéticas, dando continuidade a uma tendência de ‘poesia-grito’ e 

de ‘poesia-panfleto’335. 

 

Em relação às artes plásticas, o neorrealismo surgiu em 1945, com um grupo de jovens 

artistas que se uniu à contestação política do Estado Novo, seguindo as pisadas do 

movimento literário. As suas referências estéticas foram as obras do brasileiro Cândido 

Portinari (1903-1962), os muralistas mexicanos, e alguns aspetos formais do 

expressionismo alemão e do cubismo. Em termos ideológicos, seguiram as teses 

jdanovistas do realismo socialista e a nível nacional, encararam a obra de Abel Salazar 

(1889-1946) 336 como um direto antecedente. O grupo de jovens artistas neorrealistas 

procedia da Escola de Artes Decorativas António Arroio em Lisboa, e foi composto por 

Júlio Pomar (1926-), Marcelino Vespeira (1925-2002), Fernando Azevedo (1923-2002), 

Pedro Oom (1926-1974) e José Gomes Pereira. Na altura, frequentavam o café 

Hermínius em Lisboa, onde se reuniam também com Mário Cesariny, António 

Domingues (1920-2004), Fernando José Francisco (1923-2008) e José Leonel 

Rodrigues.  

 

Nesse ano, Júlio Pomar apresentou pinturas na nona «Missão estética de férias da 

SNBA», cuja temática social chamou a atenção de Mário Dionísio (1916-1993), que 

sobre elas se debruçou na revista Vértice. Decorreu igualmente nesse ano a «Exposição 

independente» no Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde realizou conferências com 

Victor Palla (1922-2006). Por esta altura, Manuel Filipe (1908-2002) abordou temas 

sociais em desenhos representando mineiros (ver anexo II. 64. p.37)337, e denunciavam 

as suas condições precárias de trabalho. Em 1946, a decoração do cinema Batalha no 

Porto, realizada por Júlio Pomar, foi mandada destruir por ordem governamental.  

 

O neorrealismo visual caracterizou-se pela abordagem de temas sociais, denunciando a 

exploração das classes trabalhadoras, através da representação dos camponeses e 

operários com um realismo moderno. O povo, encarado como entidade abstrata e ao 

mesmo tempo mítica foi o grande protagonista das suas obras, mas distanciando-se do 

                                                           
335 Clara Rocha. Revistas literárias do século XX em Portugal. (1985). p.538. 
336 Abel Salazar foi pintor, crítico de arte, ensaísta em variados domínios, e autor de um género então 

prestigiado, o de impressões de viagem e arte. Foi também um investigador científico e divulgador do 

neopositivismo e desta característica aplicada a escritores ou artistas. 
337Manuel Filipe realizou duas exposições individuais no Porto e em Coimbra, onde apresentou estes 

desenhos. 
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naturalismo, que o representavam bucólico e passivo. O povo em ação, num agir 

quotidiano, movido pelo inconformismo, pela injustiça, surgiu assim representado em 

desenhos de Manuel Ribeiro Pavia (ver anexo II. 65. p.37), de Vespeira ver (anexo II. 

66. p.38), ou na pintura de Júlio Pomar (ver anexo II. 67. p.38) e de Lima de Freitas (ver 

anexo II. 68. p.39). 

 

Os neorrealistas tiveram uma forte presença nas «Exposições gerais de artes plásticas338, 

organizadas anualmente pelo MUD, entre 1946 e 1956 na SNBA. Estas exposições 

marcaram a rutura entre a política cultural do Estado Novo e as novas gerações de 

artistas, e surgiram como alternativas aos «Salões de arte moderna» do SPN, antes de 

António Ferro ser afastado definitivamente em 1950339. Na segunda «Exposição geral 

de artes plásticas» (1948) o núcleo inicial foi alargado340, numa homenagem a Abel 

Salazar recentemente falecido. 

 

Em 1952 estreou-se o filme «Saltimbancos» de Manuel de Guimarães (1915-1975), 

alargando a estética neorrealista ao cinema, e o ano seguinte ficou marcado pelo «Ciclo 

do arroz», ao abrigo do qual um grupo de pintores organizou várias excursões em 

colaboração com o escritor Alves Redol, em torno dos trabalhadores dos arrozais do 

Ribatejo como temática. A «Exposição geral de artes plásticas» de 1953 foi a última na 

qual a pintura neorrealista se apresentou em força, encontrando-se já o movimento a 

viver uma crise interna. Em 1954, o historiador José-Augusto França (1922-) organizou 

o primeiro «Salão de arte abstrata» na galeria de Março em Lisboa, que despertou 

interesse pela abstração na obra de muitos artistas. Na década de cinquenta tanto nas 

artes visuais como na literatura, muitos dos autores neorrealistas enveredaram por novos 

caminhos, como veremos mais adiante. 

 

 

 

 

 

                                                           
338 Exceto em 1952, ano em que foi encerrada ao público por razões de ordem política. 
339 Ver Jorge Ramos do Ó. «Salazarismo e cultura» in A.H. de Oliveira Marques e Joel Serrão (dir). Nova 

história de Portugal. Volume XII, (1990). p.454 
340 Com pinturas de João Abel Manta, Sá Nogueira, Lima de Freitas, Nuno Tavares, Avelino Cunhal, José 

Viana Dionísio e Mário Dionísio (assinando José Chaves). 
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2.2.3 – Os grupos surrealistas portugueses 

 

Os grupos surrealistas portugueses organizaram-se a partir de 1947, sintonizando-se 

com a reestruturação do grupo francês no pós-guerra341. André Breton (1896-1966) 

havia regressado a Paris em 1946, e no ano seguinte organizou com Marcel Duchamp a 

segunda «Exposição do surrealismo», onde se assistiu a um acentuado interesse pela 

magia, pelo ritual e pelas forças mágicas do espírito. Nessa altura, o pintor Cândido 

Costa Pinto (1911-1976) contactou com Breton em Paris, figurando no catálogo da 

exposição, embora não tivesse participado. Também nesse ano, Mário Cesariny e João 

Moniz Pereira (1920-1989) realizam uma viagem a Paris onde conheceram os 

surrealistas franceses.  

 

O surrealismo tinha sido criado cerca de vinte anos antes. André Breton publicou um 

manifesto em Paris, em 1924, onde defendia o automatismo psíquico puro como forma 

de exprimir o funcionamento do pensamento. Baseando-se em Sigmund Freud, o 

surrealismo procurou a omnipotência do sonho, dissociado do pensamento, e a 

eliminação dos mecanismos psíquicos racionais com o objetivo de libertar os 

indivíduos. Em termos artísticos, essa liberdade foi concretizada em imagens e textos 

extraídos do inconsciente, através de técnicas de automatismo, que Breton definiu como 

prática sem controlo da razão342.  

 

Sendo um dos principais movimentos do período entre as duas guerras mundiais, 

existiram ecos do surrealismo nas páginas da revista Presença. João Gaspar Simões foi 

o primeiro a referir-se a este movimento nos finais da década de vinte, mas olhando-o 

com desconfiança343. O crítico começou por considerá-lo uma corrente infantilista, que 

rejeitava a herança cultural, mas depois encarou-o como o passo mais drástico na 

história da arte, devido ao seu desprendimento com a realidade. Considerando-o ainda o 

movimento moderno mais individualista, por refletir apenas a visão pessoal do artista, 

visto a exploração criativa do inconsciente permitir encarar apenas o interior do ser 

                                                           
341 Ver Maria José Ávila, «O surrealismo nas artes plásticas portuguesas 1934-1954». Catálogo 

Surrealismo em Portugal 1934-1952. Lisboa/Badajoz: Museu do Chiado e Museo Extremeño e Ibero-

americano de Arte Contemporâneo. (2001). p.63. 
342 Ver Mário Cesariny. Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial. (1966). 

p.76. 
343Ver Patrícia Esquível. Teoria e crítica de arte em Portugal: 1920-1940. (2007). p.108. 
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humano como fonte única criativa344. Em 1932, o pintor presencista Júlio teve uma 

breve incursão no surrealismo, ao realizar «Pequenos animais sobre a relva» (ver anexo 

II. 69. p.39)345, desenhos com carácter surrealizante e abstrato, influenciada por Miró, e 

mais tarde, desenvolveu ainda outro conjunto de desenhos (ver anexo II. 70. p.40), mas 

sem os aprofundar. 

 

 Na década de trinta, António Pedro (1909-1966) também se interessou pelo 

surrealismo, praticando-o a partir de 1936. Sendo um importante dinamizador do 

modernismo em Portugal, o autor iniciou a sua obra como poeta em 1926, e na década 

seguinte, criou a galeria UP (1933-1938) em Lisboa, onde se realizaram exposições dos 

principais artistas modernos. Em 1934, foi para Paris estudar estética e história de arte 

na Sorbonne e, no ano seguinte, assinou o «Manifesto dimensionista»346, e publicou em 

Paris «15 poèmes au hasard», livro composto de poemas visuais, participando com os 

mesmos no «Salon des surindépendants» de Paris. Em 1936, regressou a Portugal e, 

tendo apresentado os seus poemas dimensionistas na Galeria UP em Lisboa, traduzindo 

o manifesto.  

 

Paralelamente, António Pedro desenvolveu uma pintura surrealizante, sendo exemplo 

«A dança da roda (Sabat)» (ver anexo II. 71. p.40), quadro onde figuras rotativas 

encandeiam braços e seios, numa dança carnal pontuada por quatro cabeças calvas, cada 

uma com uma áurea em redor. Em 1940, apresentou as suas pinturas ao lado de um 

pintor mais jovem, António Dacosta (1914-1990), numa exposição na Casa do Repe, no 

Chiado, em Lisboa. Dacosta desenvolveu uma pintura onírica (ver anexo II. 72. p.41) 

bastante original, onde o sentido do fantástico esteve presente em composições 

complexas, criando estranhas personagens em espaços ambíguos, remontando alguns à 

sua infância nos Açores. Em 1944, recebeu o prémio Amadeo Souza-Cardoso do 

SPN/SPI, indo depois viver para Paris, de onde enviou as obras para a primeira 

«Exposição surrealista» (1949). Deixou depois de pintar, só retomando a atividade nos 

anos setenta. A exposição de António Pedro e Dacosta na Casa do Repe, contou 

também com a escultora inglesa Pamela Boden (1905-1981), que apresentou esculturas 

                                                           
344Ver Patrícia Esquível. Teoria e crítica de arte em Portugal: 1920-1940. (2007). p.108. 
345Ver Maria José Ávila, «O Surrealismo nas artes plásticas portuguesas 1934-1954». Catálogo 

Surrealismo em Portugal 1934-1952.Lisboa/Badajoz: Museu do Chiado e Museo Extremeño e Ibero-

americano de arte contemporâneo. (2001). p.9. 
346 Ao lado de Arp, Calder, dos Delaunays, Duchamp, Miró, Maholy-Nagy, Nicholson ou Picabia.  
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abstratas. Posteriormente, António Pedro viveu em Inglaterra onde foi correspondente 

da BBC, relacionando-se com os surrealistas ingleses, com os quais expôs em Londres, 

em 1945. Ao regressar a Portugal, participou ainda na primeira «Exposição geral de 

artes plásticas» (1947) na SNBA. 

 

O grupo surrealista de Lisboa foi constituído oficialmente a 17 de outubro de 1947, no 

café Mexicana da Praça de Londres, e foi composto por Fernando Azevedo, António 

Domingues, Marcelino Vespeira e Moniz Pereira, pintores anteriormente ligados ao 

neorrealismo, juntamente com os poetas Mário Cesariny e Alexandre O’Neill (1924-

1986), aos quais se juntaram também José-Augusto França e António Pedro. Um dos 

primeiros atos do grupo surrealista de Lisboa foi afastar Cândido Costa Pinto347 por 

divergências políticas, visto que colaborou nas exposições SPN/SPI de António Ferro. 

O grupo apoiou a candidatura do general Norton de Matos (1887-1955) à presidência da 

República.  

 

Em 1948, os membros do grupo surrealista de Lisboa retiram as obras enviadas à 

terceira «Exposição geral de artes plásticas» na SNBA, entrando em rutura com os 

neorrealistas. No ano seguinte, realizaram a primeira «Exposição surrealista»348 no 

atelier de António Pedro composta, em parte, por estas obras. A «Exposição surrealista» 

(1948) teve um aspeto inovador, até mesmo em termos internacionais: um cadavre-

exquis de grande dimensão349, pintado por António Pedro, António Domingos, 

Vespeira, Fernando Azevedo e Moniz Pereira (ver anexo II. 73. p.41).  

 

Esta exposição foi acompanhada de um catálogo, cuja capa fazia propaganda à 

candidatura do general Norton de Matos, que ao ser censurada, foi substituída por uma 

capa branca. O catálogo deu origem à coleção Cadernos surrealistas, onde foram 

publicados «Balanço de atividades surrealistas» de José-Augusto França, «Proto-poema 

da Serra d’Arga» (1949) de António Pedro e «Ampola miraculosa» (1949) de 

Alexandre O’Neill. Após a exposição do grupo surrealista de Lisboa, Marcelino 

                                                           
347 Ver Maria José Ávila, «O Surrealismo nas artes plásticas portuguesas 1934-1954». Catálogo 

Surrealismo em Portugal1934-1952. Lisboa/Badajoz: Museu do Chiado e Museo extremeño e ibero-

americano de arte contemporâneo. (2001). p.63. 
348 António Dacosta, António Pedro, Moniz Pereira, Fernando Azevedo, António Domingues, José-

Augusto França e Alexandre O’Neill 
349Em termos processuais, resultou de sucessivas intervenções individuais, que eram escondidas com um 

cortinado e só no fim os pintores virão o resultado do quadro coletivo, e realizaram algumas correções. 
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Vespeira e Fernando Azevedo realizam ainda, juntamente com o fotógrafo Fernando 

Lemos (1926-), a última exposição surrealista coletiva em 1952, na casa Jalco em 

Lisboa. Os surrealistas deste grupo prosseguiram depois com os seus variados percursos 

individuais.  

 

Mário Cesariny, que fez parte do grupo surrealista de Lisboa ao início, não participou na 

primeira «Exposição surrealista» (1949) afastando-se por não acreditar que fosse 

verdadeiramente surrealista, constituindo em alternativa ‘Os surrealistas’, grupo 

composto com António Maria Lisboa (1928-1953), Artur Cruzeiro Seixas (1920-), 

Pedro Oom, José Francisco, Mário Henrique Leiria (1923-1980), Carlos Eurico da 

Costa (1928-1988) e Henrique Risques Pereira (1930-2003). Em 1949, este grupo 

divergente expôs na sala do clube Pathê-baby e no ano seguinte, na livraria Bibliófila 

em Lisboa.  

 

Na segunda metade da década de cinquenta, os autores que se mantinham ligados direta 

ou indiretamente ao surrealismo, passaram a encontrar-se no café Gelo, no Rossio em 

Lisboa. Surgiu então uma segunda geração de surrealistas, reunidos sob o signo do 

abjecionismo de António Maria Lisboa e Pedro Oom, autores que fizeram parte de Os 

surrealistas. O abjecionismo foi uma intensificação da provocação dada e caracterizou-

se pela iconoclastia, a rejeição dos valores morais e sociais estabelecidos, com o lema 

“O que pode fazer um homem desesperado quando o ar é um vómito e nós sermos 

abjetos?”. Os modelos de intervenção do grupo do café Gelo foram homenageados logo 

no primeiro número da revista Pirâmide (1959)350. Mário Cesariny, apesar de ser um 

dos focos de atenção do grupo, foi crítico em relação ao niilismo trágico desta geração, 

por considerar que se afastavam da incursão surrealista da geração anterior. O grupo do 

café Gelo defendeu um reatamento da tradição modernista iniciada em Orpheu, 

entendendo-a apenas como rutura e nunca como equilíbrio, distanciando-se assim do 

modernismo presencista, também dos neorrealistas através do radical negativismo. 

Alguns dos seus autores colaboraram depois na revista KWY, editada em Paris no final 

dos anos cinquenta, como veremos mais adiante. 

 

 

                                                           
350Mário de Sá-Carneiro e Raul Leal surgiam ao lado de Mário Cesariny, António Maria Lisboa, Pedro 

Oom, para além do editor da Contraponto, Luiz Pacheco. 
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2.2.4 – O surrealismo verbal e visual 

 

A liberdade e a transgressão foram centrais nas práticas surrealistas e o automatismo, 

como o definiu André Breton, foi encarado como uma prática sem controlo da razão, 

como um acaso objetivo, onde se afastou o poder da lógica351. Ao início, Breton 

desconfiava da formulação visual do surrealismo, por ameaçar a autenticidade das 

imagens, mas em Surréalisme et la peinture (1928), defendeu a imagem como produto 

da criação do espírito, válida tanto na literatura como nas artes visuais, possibilitando 

também o seu encontro. Nas obras surrealistas foram aplicadas diversas técnicas de 

automatismo: na literatura a escrita automática352 foi a principal ferramenta, utilizando-

se também a colagem353, que possibilitava a associação livre de imagens e/ou textos, 

com carácter absurdo. Outra prática comum entre os surrealistas foi o cadavre-exquis354, 

podendo ser executado com a escrita ou com o desenho.   

 

No surrealismo português assistiu-se a uma íntima relação entre a literatura e as artes 

visuais. Como já foi referido, António Pedro expôs em 1936 na Galeria UP, vinte 

«Poemas dimensionistas» e traduziu para português, o manifesto que tinha assinado no 

ano anterior em Paris. O manifesto propunha colocar em prática a teoria do espaço-

tempo como quarta dimensão, apoiando-se na geometria não-euclidiana, possibilitando 

às artes adquirirem dimensões suplementares. Entre estes «Poemas dimensionistas», 

encontrava-se um objeto intitulado «Aparelho metafísico» (fig.17) que tinha: 

 

(…) direção especial a uma série de procuras caracterizadas pela ampliação das 

possibilidades formais de variadas artes, realizadas pelo aumento de uma ou mais 

dimensões espaciais355. 

 

Este objeto, assim como os outros poemas da exposição, pretendia ser a prova do 

alargamento da poesia às artes visuais, através da espacialização. Sobre estas 

experiências, António Pedro afirmou:  

                                                           
351 Ver Mário Cesariny. Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial. 

(1966).p.76. 
352Ver Maria José Ávila «Surrealismo nas artes plásticas em Portugal 1934-1954». Catálogo Surrealismo 

em Portugal 1947-1954. Lisboa/Badajoz: Museu do Chiado e Museo Extremeño e Ibero-americano de 

Arte Contemporâneo. (2001).p.302. 
353 Ver André Breton. Manifestos do surrealismo. Tradução de Pedro Tamen. (1985). p.63. 
354 Em português significa cadáver esquisito: Trata-se de um jogo onde, dobrando uma folha de papel em 

várias partes, em cada uma intervém um artista, escondendo o que faz, mas deixando uma palavra ou 

traço para outro prosseguir, num processo criativo em cadeia, que colocou a noção tradicional de autor 

em causa. 
355 António Pedro citado por José-Augusto França. A arte em Portugal no século XX. (1974). p.337. 
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Figura 17. António Pedro. «Aparelho metafísico de meditação» (1935). Madeira, baquelite, latão 

cromado. 18x25x25cm. Coleção Museu nacional de arte contemporânea – Museu do Chiado, Lisboa. 

Catálogo António Pedro: exposição comemorativa do centenário do nascimento. (2009) Caminha: 

Câmara Municipal de Caminha. p. 40 

 

 

 
 

 
Figura 18. António Pedro. S/ título (1936). Catálogo António Pedro: exposição comemorativa do 

centenário do nascimento. (2009) Caminha: Câmara Municipal de Caminha. p.50 
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A poesia precisa cada vez menos de palavras. A pintura precisa cada vez mais de 

poesia. O seu encontro dá-se numa nova arte se chama poesia dimensional356. 

 

«Aparelho metafísico» foi construído em madeira, com uma circunferência desenhada, 

onde surgem as palavras «Deus, homem, querido», que poderiam ser combinadas 

através de um pequeno triângulo transparente rotativo ao centro. Este poema 

tridimensional foi exposto numa galeria de arte como um objeto artístico. Nos «Poemas 

dimensionistas», António Pedro criou várias relações entre a palavra e a imagem. Em 

alguns, existiu o acompanhamento do texto pela imagem, sem qualquer interferência. 

Em «Poème dangereux» (ver anexo II. 74. p.42), a imagem onírica resultou 

independente do poema escrito, funcionando como discursos independentes, num 

mesmo espaço, criando uma relação de continuidade. Noutros, a imagem dominou o 

texto: quando o poema foi reduzido a um elemento visual, tornando-se uma pintura-

poesia. Em «Aquarelle sensible» (ver anexo II. 75. p.43), o título não explica a imagem, 

não ilustra o seu sentido, operando sim metaforicamente para a ampliar. Noutros, o 

poema e a imagem articulam-se criando textos-visuais (fig.18). 

 

Em relação a autores surrealistas portugueses mais jovens, a partir de 1947, a escrita e 

imagem surgiram associadas, sobretudo em obras realizadas com colagens. Esta técnica 

já tinha sido utilizada literariamente na produção de poemas dadaístas, possibilitando a 

infiltração do acaso na construção de textos. Os surrealistas utilizaram também o tipo de 

colagem proposto por Tristan Tzara, mas não se limitavam a relacionar palavras 

retiradas de um jornal de forma aleatória, realizavam uma seleção organizada depois 

com maior consistência poética. Exemplos da aplicação, em Portugal, desta técnica 

conhecida por dépaysement, foram os poemas «Teatro Venezuela» (1949) de Mário 

Henrique Leiria e o caderno «Nota oficioso» (1948-49) de Pedro Oom. Cruzeiro Seixas 

também realizou colagens de palavras retiradas de jornais, mas articulou-as com 

imagens, assim como Mário Cesariny e Vespeira.  

 

Mário Cesariny desenvolveu sobretudo a colagem «picto-poética»357, uma técnica 

inventada por Victor Brauner (1903-1966) na qual os fragmentos visuais sofrem 

manipulações, através de técnicas de automatismo. Em «La voie sauvage dessonge»  

                                                           
356António Pedro citado por José-Augusto França. A arte em Portugal no século XX. (1974). p.337. 
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Figura 9. Mário Cesariny. «La voie sauvage des songe» (1947). Tinta-da-china, aguada e colagem sobre 

papel. 20x14 cm. Colecção João Castelo-Branco Pereira. Catálogo Surrealismo em Portugal 1943-1952. 

(2001). Lisboa, Badajoz: Museu do Chiado, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporâneo. 

p.256 

 
 

 
Figura 10. Mário Cesariny. «O Homem Mãi». E.M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia 

experimental. (1965). p.50 

 

                                                                                                                                                                          
357 Ver Maria José Ávila, «Surrealismo nas artes plásticas em Portugal 1934-1952». Catálogo da 

exposição Surrealismo em Portugal 1934-1952.Lisboa/Badajoz: Museu do Chiado e Museo extremeño e 

ibero-americano de arte contemporâneo. (2001). p. 304 
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(fig.19) Cesariny colou palavras recortadas de jornais, sobre uma superfície trabalhada 

com aguadas, sopros de tinta, articulando assim o automatismo verbal e visual. Cesariny 

realizou ainda diversos poemas tipográficos de coordenada visual, de que são exemplo 

«Passagem»358(ver anexo II. 76. p.44) e «O Homem-Mãe» (fig.20).359 

 

Do grupo Os surrealistas, reunido em torno de Mário Cesariny, foram vários os autores 

que alargaram a poesia às artes visuais. Cruzeiro Seixas, a partir de 1953, desenvolveu 

uma intensa atividade de transferência interartística, em poemas-pinturas e poemas-

objetos (ver anexo II. 77. p.45). Carlos Eurico da Costa realizou uma série de retratos 

dos membros do grupo, associando texto e imagem de um modo direto. Mário-Henrique 

Leiria, por seu turno, transgrediu as fronteiras entre a escrita e as artes visuais, através 

da associação entre palavra e imagem, em desenhos com textos procedentes de poemas 

ou jogos automáticos, assim como António Maria Lisboa e Pedro Oom.  

 

O poeta Alexandre O’Neill realizou igualmente obras em que fundiu a literatura com as 

artes visuais. Como já foi referido, em 1949, publicou A ampola miraculosa (fig.21) nos 

Cadernos surrealistas, uma novela-colagem onde palavra e imagem foram justapostas e 

exploradas em termos narrativos.360 O’Neill apropriou-se de gravuras de manuais de 

divulgação científica, introduziu-lhe legendas, criando uma breve narrativa sobre um 

homem que sonha. Mais tarde, em Abandono vigiado (1960) o autor retomou a dialética 

entre a palavra e imagem, numa série intitulada «Divertimento com sinais ortográficos», 

onde criou jogos entre legendas e vários sinais utilizados na ortografia (ver anexo II. 78. 

p.45), num processo que remetia para a banda desenhada. Alexandre O’Neill esteve 

presente na Antologia da poesia concreta em Portugal (1973), organizada pelos poetas 

experimentalistas E.M. de Melo e Castro e José-Alberto Marques, com alguns exemplos 

desta série e também com outros poemas visuais que foi publicando nas páginas do 

Diário de Lisboa nos anos sessenta. 

 

                                                           
358 Mário Cesariny. Pena capital. (1957). p. 133. 
359 Este poema foi incluído em E.M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental (1965). 
360 A sua referência foi La femme 100 tête (1929) de Max Ernst, produzida com gravuras de novelas 

francesas de finais do século XIX, manipuladas com elementos perturbadores. 
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Figura 21. Alexandre O’Neill. A ampola miraculosa. (1949). Catálogo Surrealismo em Portugal 1943-

1952. (2001). Lisboa, Badajoz: Museu do Chiado, Museo extremeño e iberoamericano de arte 

contemporâneo. p.64. 
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2.3.5 – Anos cinquenta: a «década do silêncio»  

 

Os anos cinquenta foram marcados pelo clima internacional da guerra fria, que em 

Portugal foi delimitado culturalmente pela censura e isolamento. O regime do Estado 

Novo manteve-se apesar de a sociedade portuguesa sofrer algumas mudanças estruturais 

condicionadas, sobretudo, por três fatores361: o êxodo rural, a industrialização e a 

abertura da economia à Europa362. Neste período houve uma migração para as cidades 

devido ao trabalho na indústria, que surgiu cada vez mais em alternativa ao trabalho 

agrícola. A industrialização centrou-se nos núcleos urbanos do litoral, sobretudo no eixo 

Braga, Lisboa e Setúbal, originando um novo proletariado industrial e uma burguesia 

urbana empregada no sector terciário, que estavam impedidos de se associarem ou 

intervirem no sistema político em que viviam.  

 

Politicamente, Salazar controlava a censura e a PIDE. Estes continham, num espaço 

delimitado e vigiado, uma oposição intelectual em jornais363, revistas364, ou instituições 

como o Centro nacional de cultura365, companhias de teatro independentes ou 

cineclubes. A polícia prendia sem ser necessário um mandato judicial e interrogava 

suspeitos sem assistência jurídica, usando agressões verbais e físicas, aplicando 

sobretudo a privação de sono nos inquéritos. Fator importante neste período foi o 

afastamento de António Ferro, que deixou de dirigir a «política do espírito» do SNI em 

1950, sem nenhum sucessor à altura do cargo, o que originou uma separação entre as 

produções artísticas modernas e o regime. 

 

O descrédito do SNI junto dos autores modernos foi acompanhado por um 

esvaziamento cultural do regime na «década do silêncio»366, como ficou conhecida. As 

produções de qualidade nasceram sobretudo da iniciativa dos artistas e críticos presentes 

na modernização dos programas da SNBA ou na criação da cooperativa de gravadores 

portugueses. Neste contexto, surgiu entre 1952 e 1954 a galeria de Março367, que 

                                                           
361 Ver Fernando Rosas. «O Estado Novo (1926-1974)» in José Mattoso (dir.). História de Portugal. 

Volume VII. (1994). pp.495. 
362 A partir dos anos sessenta. 
363  De que são exemplo o República, de Lisboa, ou o Jornal do Fundão. 
364 Como a Seara nova, em Lisboa e a Vértice, em Coimbra. 
365 Composta sobretudo por monárquicos e católicos dissidentes. 
366 Idem. 
367 Ver Cristina Azevedo Tavares. A Sociedade Nacional de Belas-Artes: um século de história de arte. 

(2006). p. 145. 
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mostrou obras de artistas da segunda geração modernista, de neorrealistas, surrealistas e 

abstracionistas, dando ênfase à divulgação desta última corrente, num país onde não 

existia realmente um mercado de arte moderna. Em 1956, surgiu também a galeria 

Pórtico, dinamizada por René Bértholo (1935-2005) e Lourdes de Castro (1930-), 

artistas que depois emigraram para Paris, fazendo parte do grupo KWY. Todo este 

panorama apenas se alterou com a criação da Fundação Calouste Gulbenkian a partir de 

1956, como veremos mais adiante. 

 

 Em finais da década de cinquenta, assistiu-se a uma segunda crise do Estado Novo, 

espoletada pela candidatura do general Humberto Delgado (1906-1965) à presidência da 

República. A candidatura foi iniciada a 10 de maio de 1958, numa conferência onde 

afirmou publicamente que demitia António de Oliveira Salazar se fosse eleito. O 

general sem medo defendia uma pátria livre, antitotalitária e cristã, alicerçada na 

família, sintonizada com o Ocidente, prevendo a reforma da política ultramarina, com 

medidas para a realização de eleições livres. O carácter imprevisível da campanha de 

Humberto Delgado deveu-se também à sua coragem em relação à intimidação 

policial368 de que os seus apoiantes foram alvo, e a sua popularidade teve impacto na 

imprensa estrangeira. 

 

Porém, quem ganhou as eleições foi o almirante Américo Tomás (1894-1987) perante o 

descrédito geral, sendo depois os resultados denunciados como fraudulentos. Salazar 

reagiu demitindo o general Humberto Delgado dos seus cargos, obrigando-o a exilar-se 

depois no Brasil369. Por esta altura, também o bispo do Porto foi impedido de entrar no 

país, devido a uma carta aberta na qual quarenta e cinco católicos denunciaram a 

violência da polícia política, sendo os seus subscritores processados e presos. Em 

termos culturais, a década de cinquenta caracterizou-se por um afastamento do 

neorrealismo, também devido o malogro da oposição antifascista nas eleições de 1945-

1949, como veremos de seguida. 

 

 

                                                           
368 Ver Fernando Rosas. «O Estado Novo (1926-1974)» in José Mattoso (dir.). História de Portugal. 

Volume VII. (1994). p.528. 
369 Posteriormente, em 1961, Humberto Delgado entrou clandestinamente em Portugal para participar na 

tentativa de revolta no quartel de Beja, e foi assassinado pela PIDE a 13 de fevereiro de 1965, na fronteira 

espanhola, perto de Olivença. Oficialmente, o Governo culpou os seus rivais na oposição e omitiu os 

factos. 
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2.3.6 – A literatura e as artes visuais nos anos cinquenta  

 

A década de cinquenta caracterizou-se por um afastamento em relação ao neorrealismo, 

devido a uma forte crise artística e ideológica causada por três fatores370: a 

sobrevivência do salazarismo após a segunda guerra mundial, o malogro das eleições de 

1945-1949 e as tensões internas no movimento causadas pelo XX congresso do partido 

comunista da União Soviética (1956). Este último foi marcado pela denúncia dos erros 

do estalinismo, levando autores a afastarem-se da militância comunista. Como foi 

referido, esta crise, não impediu o aparecimento de uma segunda vaga de autores 

neorrealistas em torno das revistas Serpente (1951) e Notícias do bloqueio (1957-1961).  

 

Neste período apareceram também novos escritores influenciados pelo neorrealismo 

como José Cardoso Pires (1925-1998), Urbano Tavares Rodrigues (1923-2013), e mais 

tarde, Augusto Abelaira (1926-2003), que desenvolveram temáticas sociais, ampliando 

as suas referências através da reflexão sobre o marxismo, mas libertos da ideologia 

rígida do movimento. Em simultâneo, romancistas provenientes do neorrealismo como 

Fernando Namora (1919-1989) e Vergílio Ferreira (1916-1996), enveredaram pelo 

existencialismo. O período da guerra fria foi marcado por uma atmosfera de ceticismo 

perante as utopias, pelo pessimismo do mal-estar universal face à ameaça atómica. O 

panorama acentuou a singularidade e individualidade nas produções criativas. Em 

Portugal, destacaram-se também algumas escritoras como Agustina Bessa-Luís (1922-) 

afirmando-se como romancista com um percurso muito próprio. Igualmente, a poeta e 

ensaísta Natália Correia se distinguiu, estando inicialmente ligada ao surrealismo e 

contribuindo depois para a superação da herança modernista pela via da expressividade 

e discursividade poética, através de uma revisão do legado romântico371. 

 

Nesta atmosfera de ceticismo surgiram grupos de poetas em torno de revistas literárias, 

que sedimentaram o modernismo. Na esteira da Presença, evidenciou-se o grupo da 

revista Távola redonda (1950), dirigida por António Manuel Couto Viana (1923-2010), 

Luís de Macedo (1901-1971), David Mourão-Ferreira (1927-1996), que teve 

                                                           
370Ver Carlos Reis. «Do neo-realismo ao post-modernismo» in Carlos Reis. (org.). História crítica da 

literatura portuguesa. Volume IX. (2005). pp.27-28. 
371 Idem. pp.85-86. 
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continuidade depois em Graal (1956-57)372, onde se juntaram alguns autores de Távola 

redonda373, a antigos colaboradores dos Cadernos de poesia374. Também autores de 

Távola redonda e Graal publicaram depois nas páginas de Tempo Presente (1959), 

dirigida por Fernando Guedes (1929-2016), com tendência ideológica fascista375, mas 

que foi relevante na divulgação da poesia da beat generation americana ou do 

concretismo brasileiro376. 

 

A par destas correntes, surgiu a revista Árvore (1951-1953) dirigida por António Ramos 

Rosa (1924-2013) e outros autores377, que defendia um realismo liberto de ortodoxias, 

seguindo-se com o mesmo espírito Cassiopeia (1958-60)378 e igualmente os Cadernos 

do meio-dia (1958-60)379. Apareceram ainda as revistas Eros (1951-1958)380, dirigida 

por Fernando Guimarães, e Anteu (1954), em cujas páginas se destacaram Pedro Tamen 

(1934-) e António Osório (1933-). A primeira conjugou o modernismo com o 

existencialismo, e a segunda teve colaborações mais heterogéneas, reunidas em torno do 

artista definido como ‘Anteu’. No final da década de cinquenta surgiu a Antologia da 

novíssima poesia portuguesa (1959) organizada por Maria Alberta Menéres (1930-) e 

E.M. de Melo e Castro (1932-), que fez um balanço da poesia publicado depois de 1945, 

englobando os autores que surgiram nas páginas destas revistas geracionais. 

 

Quanto às artes visuais, nesta década desenvolveu-se um debate com carácter mais 

estético que na anterior. Assim, resultantes dos escombros das ortodoxias neorrealistas e 

surrealistas emergiram as correntes figuração e abstração381. O desmoronamento do 

neorrealismo originou uma figuração praticada por pintores, com afinidades com esta 
                                                           
372António Manuel Couto Viana foi diretor literário, António Vaz Pereira diretor artístico e o corpo 

redatorial esteve a cargo de Maria de Lourdes Belchior. 
373 David Mourão-Ferreira, Luiz de Macedo ou Fernando Paços. 
374 Como Ruy Cinatti, José Blanc de Portugal ou Natércia Freire. Nesta revista colaboraram também 

jovens autores como Fernanda Botelho, Matilde Rosa Araújo, Vítor de Matos e Sá, Fernando Echevarría, 

António Salvado e Herberto Helder 
375Ver Carlos Reis. «Do neo-realismo ao post-modernismo» in Carlos Reis. (org.). História crítica da 

literatura portuguesa. Volume IX. (2005). p. 559. 
376Ver Fernando J.B. Martinho. Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50. (1996). 

p.17 
377 Dirigida também por António Luís Moita, José Terra, Luís Amaro e Raul de Carvalho. 
378No seu elenco diretivo estavam António Ramos Rosa, Casimiro de Brito, Fernando Moreira Ferreira e 

Hernâni Lencastre. 
379Publicação que funcionou como antologia de poesia, de crítica e de ensaio. No seu elenco diretivo 

estavam António Ramos Rosa, Casimiro de Brito, Fernando Moreira Ferreira e Hernâni Lencastre.  
380 Dirigida também por Jorge Nemésio, com colaboração ensaística de José Maldonado. Nas páginas de 

Eros publicaram também Fernando Echevarría, Francisco Arco, José Bento e Vítor Matos de Sá.Em 

comum, estes autores tinham a formação universitária em Ciências Histórico-filosóficas. 
381Ver José-Augusto França. A arte em Portugal no século XX. (1974). p.401. 
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corrente, como Júlio Pomar, que na segunda metade da década, optou por temas 

tornados pretextos picturais, numa figuração com carácter expressivo, gestual e 

abstratizante (ver anexo II. 79. p.46). Lima de Freitas desenvolveu também uma 

figuração de carácter surrealizante, destacando-se sobretudo como desenhador 

minucioso (ver anexo II. 80. p.46). Alguns pintores que se estrearam nas «Exposições 

gerais de artes plásticas» na SNBA. praticaram também a figuração liberta do 

neorrealismo, como Júlio Resende (1917-2011) (ver anexo II. 81. p.47), João Hogan 

(1914-1988) (ver anexo II. 82. p.47) e António Charrua (1925-2008) (ver anexo II. 83. 

p.48). Sá Nogueira (1921-2002) revelou um lirismo irónico na figuração (ver anexo II. 

84. p.48) e Nikias Skapinakis (1931-) destacou-se como notável retratista dos 

intelectuais da sua geração (ver anexo II. 85. p.49). Alice Jorge (1924-2008) pintou e 

gravou figuras populares com sensível simplificação de formas nesta década (ver anexo 

II. 86. p.49)  

 

Quanto a artistas mais novos que sofreram influências do surrealismo, destacaram-se 

Carlos Calvet (1928-2014), António Areal (1934-1978) e Jorge Vieira (1922-1998), que 

em 1956 se apresentaram em conjunto na galeria Pórtico em Lisboa. Calvet produziu 

uma pintura com um forte imaginário metafísico (ver anexo II. 87. p.50); António Areal 

dedicou-se ao desenho de paisagens fantasmáticas pontuadas por símbolos reais e 

míticos (ver anexo II. 88. p.50)382; Jorge Vieira destacou-se com o premiado 

«Monumento ao prisioneiro político desconhecido» (1952) (ver anexo II. 89. p.51) 383, 

onde se afastou temporariamente da figuração, mas grande parte da sua escultura 

centrou-se na representação do corpo humano com um carácter surrealizante (ver anexo 

II. 90. p.51)384. Paralelamente, Eurico Gonçalves (1932-) estreou-se na galeria de Março 

em 1954, investigando a figura e o signo puro numa pintura surrealizante (ver anexo II. 

91. p.52), e no Porto, António Quadros (1923-1993), desenvolveu uma pintura com um 

imaginário narrativo de tradição popular e aforístico (ver anexo II. 92. p.52); Eduardo 

Luiz (1932-1988) no final desta década realizou uma pintura influenciada por Magritte, 

com grande preciosismo técnico (ver anexo II. 94. p.53). 

 

                                                           
382 Sendo premiado na primeira «Exposição de artes plásticas» da Fundação Calouste Gulbenkian, em 

1957. 
383 Apenas executado em 1994 na cidade de Beja. 
384 Ver José Fernandes Pereira. «Jorge Vieira» in José Fernandes Pereira (org.). Dicionário da escultura 

em Portugal. (2005). p.612. 
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Quanto ao abstracionismo geométrico, surgiu no Porto ainda nos anos quarenta, com a 

obra pictórica de Fernando Lanhas (1923-2012)385. Partindo da música com rigor 

matemático, Lanhas realizou pinturas bidimensionais, onde a divisão da superfície do 

suporte por meio de linhas tensas foi tratada com um cromatismo reduzido de 

castanhos, pretos (ver anexo II. 94. p.53) e mais tarde de cinzentos coloridos (ver anexo 

II. 95. p.54). Também no Porto, Nadir Afonso (1913- 2013)386 desenvolveu uma obra 

abstrato-geométrica na direção da pintura cinética (ver anexo II. 96. p.54). Em Lisboa, 

Jorge Oliveira (1924-2012) e Joaquim Rodrigo (1912-1997) (ver anexo II. 97. p.55), 

marcaram posições dentro do abstracionismo geométrico, assim como o brasileiro, 

residente em Portugal, Waldemar da Costa (1904-1982). Almada Negreiros realizou 

também uma série de quadros abstratos (fig.21), que resultavam da investigação 

realizada em torno das geometrias sagradas dos painéis de S. Vicente de Fora.  

 

Neste período houve ainda, um crescente interesse pela não-figuração, por parte dos 

pintores surrealistas. Vespeira enveredou pelo abstracionismo geométrico, 

desenvolvendo uma complexa morfologia e sintaxe espacial, através de expressivos 

espaços ambíguos (ver anexo II. 98. p.55) 387. Fernando Azevedo aproximou-se de 

forma lírica e sensível da natureza, ao criar espaços ambíguos e órficos (ver anexo II. 

99. p.56)388. Fernando Lemos389 desenvolveu o processo de ocultação na prática 

caligráfica com grande sentido rítmico (fig.22), criando uma escrita enigmática que 

funciona à maneira dos hieróglifos390. Mário Cesariny aplicou também várias técnicas 

de automatismo à não-figuração (ver anexo II. 100. p.56). Vieira da Silva391 foi a figura 

tutelar da pintura não-figurativa portuguesa neste período, ao cruzar elementos do 

expressionismo e surrealismo com pesquisas espaciais pós-cubistas e aspetos lumínicos 

pós-impressionistas (fig. ver anexo II. 101. p.57), influenciando também pintores mais 

novos como D’Assumpção (1926-1969) (ver anexo II. 102. p.57), Menez (1926-1995) 

(ver anexo II. 103. p.58) e Artur Bual (1926-1999) (ver anexo II. 104. p.58).  

                                                           
385 Sendo arquiteto de formação, Lanhas dedicou-se também à arqueologia e astronomia, assim como à 

museologia, artes gráficas, poesia e desenho. 
386 Viveu em Paris entre 1946 a 1951, onde trabalhou com Le Corbusier e entre 1952-1954 esteve no 

Brasil, onde colaborou com Niemeyer. 
387 Ver José-Augusto França. A arte em Portugal no século XX. (1974). p.422. 
388 Idem. 
389 Após alargar o surrealismo à fotografia, facto inédito em Portugal, que representou um marco na 

história de arte nacional, emigrou para o Brasil em 1953.  
390Ver Margarida Acciaiuoli. Fernando Lemos: desenho e desígnio. (2005). p.17. 
391Residente em Paris desde 1940, e exilada no Brasil durante a segunda guerra mundial, o seu trabalho 

foi mostrado em Portugal na galeria de Março em 1953, e em 1956 na galeria Pórtico.  
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Figura 21. Almada Negreiros. «Quadrante I» (1957). Óleo sobre platex. 60x60cm.CAM/ Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa. José-Augusto França. Arte em Portugal no século XX. (1992). Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian/ Câmara Municipal de Beja. p.499.   

 

 
 

 

 

Figura 22. Fernando Lemos. «série 1 – nº4» (1960). Tinta-da-china sobre papel.100x70cm. Colecção 

Maria Eugénia Garcia. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian/ Câmara Municipal de Beja. p.125. 
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PARTE II: ABORDAGEM HISTÓRICA E VISUAL DA 

POESIA EXPERIMENTAL PORTUGUESA 1964-1974 
 

INTRODUÇÃO 

 

A segunda parte é composta por um enquadramento político e cultural contemporâneo à 

poesia experimental portuguesa, seguida da análise literária e visual das atividades 

coletivas desta expressão poética, e da receção crítica presente nos jornais da época. 

 

 O enquadramento político tem um carácter introdutório e inicia-se com a abordagem 

dos últimos anos do estado novo, caracterizados pelo mal-estar social derivado do 

prolongamento da repressão. São abordadas igualmente as crises académicas, o início 

da guerra colonial, assim como o seu efeito na falência da aparente abertura do regime 

no marcelismo, e as suas consequências na queda da ditadura. O contexto artístico e 

literário contemporâneo à poesia experimental portuguesa é depois apresentado, 

focando também as obras onde se estabeleceram relações entre a escrita e a pintura. 

 

 

Segue-se a análise das produções coletivas da poesia experimental portuguesa, partindo 

de uma perspetiva sincrónica. A abordagem está dividida em dois períodos: o primeiro 

decorre entre 1964-1966 e engloba produções bastante heterogéneas; o segundo, com 

início em «Operação» (1967), define um novo rumo ao basear-se na semiótica, 

estruturalismo e teoria da informação. A última fase encerra-se com a publicação da 

Antologia da poesia concreta em Portugal (1973) organizada por José Alberto Marques 

(1939-) e E.M. de Melo e Castro, que já tinha um carácter retrospetivo. Por fim, a 

recensões à poesia experimental portuguesa são abordadas, analisando algumas críticas 

antologiadas em Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa (1981), às quais foram acrescentadas outras, pesquisadas na imprensa da 

altura, dando ênfase às críticas de João Gaspar Simões. 
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CAPÍTULO 3. ENQUADRAMENTO POLÍTICO E CULTURAL DE 

PORTUGAL ENTRE 1960-1974 

 
3.1. O ESTADO NOVO 1960-1974 

 

3.1.1 – Os anos sessenta em Portugal 

 

A década de sessenta em Portugal foi um período muito conturbado. Na sequência da 

crise gerada pela candidatura do general Humberto Delgado, o regime acentuou a 

repressão, nesta época marcada pela guerra colonial e as crises académicas. Os anos 

sessenta abriram com a «Operação Dulcineia»: a 22 de janeiro de 1960, o capitão 

Henrique Galvão (1895-1970) ocupou o paquete transatlântico «Santa Maria» no mar 

das Caraíbas, rebatizando-o de «Santa liberdade». Ao aproximar-se do Recife, foi 

recebido por Humberto Delgado, também por dezenas de jornalistas de todo o mundo. 

Em abril do mesmo ano ocorreu igualmente um malogrado golpe dirigido pelo general 

Botelho Moniz (1900-1970), levado a cabo por oficiais reformistas que desejavam 

mudanças liberalizantes na ditadura. Seguiu-se em 1961, a espetacular fuga de oito 

prisioneiros de Caxias, entre os quais se encontrava Álvaro Cunhal, e no ano seguinte, 

houve o assalto ao quartel de Beja, conduzido pelo capitão Varela Gomes (1924-2018). 

 

Em março de 1962 teve início a crise académica, com os estudantes universitários de 

Lisboa e Coimbra em greve, contestando a ditadura e a guerra colonial, levando 

Marcello Caetano (1906-1980) a demitir-se de reitor da Universidade de Lisboa, em 

protesto contra a ocupação policial da Cidade Universitária. O regime prolongou-se 

apesar destes abalos que provocaram um crescente mal-estar social, derivado 

igualmente da alteração de hábitos e costumes numa população silenciada. A televisão, 

inaugurada a 17 de março de 1957, foi também um dos fatores de mudança, uma vez 

que em conjunto com a rádio contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura 

popular, interclassista onde o fado, o futebol e Fátima eram os símbolos nacionais. O 

início da guerra colonial correspondeu a uma fratura, que contribuiu para a emigração 

da população mais jovem, para além do êxodo rural do país nesta década ser em direção 

à Europa, sobretudo para a França e a Alemanha. 
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3.1.2 – A guerra colonial 

 

A política colonial no Estado Novo teve um sistema centralizado392, onde toda a 

legislação visava trazer as populações autóctones para a nação portuguesa, obrigando-as 

a trabalharem393. Após a segunda guerra mundial, desenvolveu-se internacionalmente o 

espírito anticolonial. As organizações independentistas nas colónias portuguesas em 

África nasceram durante a década de cinquenta, mas o sistema português manteve-se; 

apenas em 1961 sofreu algumas alterações, com a nova «Lei orgânica do ultramar 

português»394. Esta lei aboliu as culturas obrigatórias, o estatuto do indígena e do 

trabalho forçado, permitindo aos habitantes de Angola, Moçambique e Guiné serem 

considerados cidadãos de Portugal395. Portugal manteve-se igualmente intransigente no 

estado português da Índia396, até em dezembro de 1961 a união indiana invadir Goa 

obrigando à rendição397. 

 

Em março de 1961, Portugal iniciou a guerra colonial em Angola, estendendo-se à 

Guiné em 1963, e no ano seguinte a Moçambique. Na Europa, Portugal contou com o 

apoio da Alemanha e da França de De Gaulle398; em África, contou com a Rodésia e a 

África do Sul, estando a maior parte dos países europeus e africanos contra. Os Estados 

Unidos durante a administração Kennedy opuseram-se à guerra colonial, mas depois 

Lyndon Johnson apoiou-a399. Nas Nações Unidas, o governo de Salazar foi 

sucessivamente condenado e já durante o marcelismo, as denúncias dos massacres 

contra populações repetiram-se na imprensa internacional400. O prolongamento da 

guerra colonial foi a principal ferida do governo de Marcello Caetano, uma vez que não 

se vislumbrava nenhuma solução política, e tornou-se depois o motivo central da queda 

do regime da ditadura no 25 de Abril de 1974. 

 

                                                           
392 Na constituição de 1933, foram introduzidas características ultranacionalistas. 
393 Ver A.H. de Oliveira Marques. História de Portugal. (1991). pp.159-164.  
394 Em 1953, que representou apenas algumas nuances em relação à política anterior: a denominação 

‘Império colonial’ foi substituída por ‘Ultramar’, tornando as colónias províncias de Portugal, mas os 

direitos dos povos autóctones continuaram muito limitados. 
395 Devido ao ministro do ultramar Adriano Moreira. 
396 Que englobava os territórios de Goa, Damão e Diu e os enclaves de Dadrá e Nagar Aveli. 
397 Em 1954, Portugal tornou-se membro da ONU, e colocou um processo no Tribunal Internacional de 

Justiça de Haia, pedindo o reconhecimento do direito de acesso aos enclaves Dadrá e Nagar Aveli, 

prolongando-se o processo até a união indiana invadir Goa em 1961. 
398 Países a quem concedeu bases militares: a de Beja à Alemanha (1960) e a dos Açores à França (1964). 
399 Durante a guerra do Vietname, a base das Açores foi usada pelos americanos. 
400 Como o escândalo dos massacres de Wiriyamu (1972), em Moçambique. 
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3.1.2 – O marcelismo (1968-1974)  

 

Em agosto de 1968, António de Oliveira Salazar sofreu um acidente, ficando sem 

capacidades para governar. Marcello Caetano foi anunciado seu sucessor, pelo 

presidente Américo Tomás: ao início, foi encarado com expectativa de mudança, ao 

tomar medidas de aparente abertura no regime401. Houve um apaziguamento de certos 

poderes da polícia política402, a PIDE passou a designar-se DGS (Direcção-Geral de 

Segurança) e foram revistas algumas leis403fundamentais; a união nacional foi 

rebatizada de ação nacional popular (ANP), permitindo que surgisse uma «ala liberal», 

constituída por jovens políticos adeptos da liberalização do regime, que integraram as 

listas como independentes404.  

 

Entretanto, os estudantes da Universidade de Lisboa entraram em greve, originando 

uma nova crise académica (1968-1969), desta vez inspirada pelo maio de 68 em França. 

As associações e assembleias de estudantes tornaram-se campos de treino político de 

grupos maoístas, cujo funcionamento a polícia política conhecia mal405e reagiu 

agravando a repressão. Seguiram-se várias greves, reivindicações e manifestações de 

rua por parte de ferroviários, metalúrgicos, bancários, empregados de comércio e dos 

têxteis, acompanhados pela eleição de diversas direções de esquerda nos sindicatos. Em 

outubro de 1969, realizaram-se eleições legislativas com o sufrágio a ser alargado às 

mulheres alfabetizadas, acompanhado da legalização de organismos para disputa 

eleitoral, da fiscalização de mesas de voto e da consulta dos cadernos de recenseamento. 

A oposição dividiu-se entre a comissão eleitoral de unidade democrática (CEUD) e a 

comissão democrática eleitoral (CDE), numa campanha marcada por intervenções da 

polícia política. O recenseamento foi extremamente limitado406, assim como a 

fiscalização das mesas de voto, e o resultado foi uma vitória oficial de Marcello 

Caetano, apesar da elevada taxa de abstenção.  

 

                                                           
401 Como o regresso do exílio de Mário Soares e do bispo do Porto. 
402 O prazo de detenção sem culpa formada às ordens da polícia passa de seis para três meses. 
403 Foram revistas a lei eleitoral (23 de dezembro de 1968), a lei sindical, permitindo a eleição de direções 

sem a aprovação do ministério e dinamizando a contratação coletiva (junho e agosto de 1969); a lei da 

imprensa (27 de maio de 1972); e a Lei do Fomento Industrial (27 de maio de 1972), com revisão do 

regime de condicionamento industrial e barreiras aduaneiras.  
404 Entre os quais se encontravam José Pedro Pinto Leite, Francisco Sá-Carneiro, João Pedro Miller 

Guerra, Francisco Pinto Balsemão, João Bosco Mota Amaral e Joaquim Magalhães Mota. 
405 Ver Miguel Cardina. Margem de certa maneira: o maoismo em Portugal 1964-1974. (2011). 
406 Só cerca de 28% dos cidadãos com capacidade eleitoral ativa se inscrevem nos cadernos. 



 

96 

 

Marcello Caetano logo após as eleições tornou claro que não permitia a existência de 

oposição407, ao criar uma nova lei sindical e encerrando as associações de estudantes.408 

A polícia política aumentou o número de detenções em todos os sectores de oposição do 

regime409. Em 1972, o presidente da república Américo Tomás foi reeleito sem sufrágio 

direto, e o regime foi-se degradando cada vez mais. Os deputados da «ala liberal» 

denunciavam a violência, a ilegalidade dos processos dos presos políticos, mas sem 

efeito. A maior parte dos jovens políticos e tecnocratas que apoiaram Marcello Caetano 

ao início tornaram-se então os seus maiores críticos410.  

 

O prolongamento da guerra colonial era também o principal fator de descontentamento: 

o chefe de comando em Moçambique, general Kaúlza de Arriaga (1915-2004), assim 

como o presidente Américo Tomás, discordavam da autonomia ultramarina. Os chefes 

de comandos da Guiné e Angola, generais Spínola (1910-1996) e Costa Gomes (1914-

2001), tinham consciência de que a guerra não tinha solução militar. Em 1973, foi 

criado o movimento das forças armadas (MFA)411, reunindo capitães e majores da 

academia militar, que adquiriram maior consciência política, ao contestarem a guerra e a 

ditadura. Entretanto, o general Spínola publicou Portugal e o futuro (22 de fevereiro de 

1974), no qual defendeu que a solução para a guerra colonial nunca poderia ser apenas 

militar. Marcello Caetano demitiu-o, assim como a Costa Gomes. O MFA respondeu à 

demissão de Spínola com um pronunciamento412, tendo sido presos os homens presentes 

na coluna à entrada de Lisboa. Após este malogro, no dia 25 de Abril de 1974 e de 

forma inesperada, o MFA efetuou um golpe que colocou um ponto final na ditadura do 

Estado Novo. 

 

 

                                                           
407 Ver Fernando Rosas. «O Estado novo (1926-1974)» in José Mattoso (dir.). História de Portugal. 

Volume VII (1994). p.547. 
408 A polícia política prendeu estudantes e incorporou-os no exército colonial. O ano de 1972 ficou 

marcado pelo trágico assassinato de José António Ribeiro dos Santos, aluno de Direito em Lisboa e pela 

colocação de ex-combatentes das tropas de elite nas universidades. 
409 Mário Soares foi novamente impedido de entrar no país, após declarações proferidas em Nova Iorque 

contra a guerra colonial em 1970. Neste período Jaime Gama, Salgado Zenha e Raul Rêgo foram também 

detidos. 
410 Sá-Carneiro e outros membros da «ala liberal» renunciaram ao seu lugar de deputados, passando a 

atuar na oposição, nas páginas do jornal Expresso, fundado por Francisco Balsemão em 1973. 
411Em resultado da publicação de dois decretos-lei, que permitiam aos oficiais milicianos do exército 

terem acesso ao quadro permanente. Ver Idem. pp.21-22. 
412 Na noite de 15 para 16 de março de 1974, viaturas e homens do regimento de infantaria das Caldas da 

Rainha rumaram a Lisboa, e foram barrados à entrada da capital.  
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3. 2. LITERATURA E ARTES VISUAIS 1960-1974  

 

3.2.1– A literatura 

 

O ambiente de mal-estar dos últimos anos do estado novo, marcado pelas crises 

académicas e a guerra colonial, refletiu-se nas produções literárias, num contexto em 

que se assistia a uma crescente difusão da linguística estrutural, da psicanálise e do 

marxismo de cunho althusseriano. Em resultado, a literatura foi encarada mais como 

pesquisa, focando-se na componente linguística do texto, sobretudo a poesia, uma vez 

que na ficção não houve uma rutura acentuada, assistindo-se sim à consolidação de 

autores vindos do período anterior413. 

 

Foi o caso do existencialista Vergílio Ferreira, consagrado com Aparição (1959), que 

nesta década viveu um período fecundo de produção ficcional e ensaística414, 

influenciando autores mais jovens. Nesse sentido destacou-se Almeida Faria (1943-), 

estreando-se muito jovem com Rumor branco (1962), romance com um registo 

discursivo próximo do monólogo interior, que se afastava do tradicional encadeamento 

narrativo, e se consolidou depois com a Tetralogia lusitana415. José Cardoso Pires, que 

anteriormente tinha ampliado as referências temáticas do neorrealismo, marcou este 

período com a publicação de O delfim (1968), romance onde a guerra colonial, a 

emigração e outras mudanças sociais, assim como os resquícios do marialvismo na 

sociedade portuguesa, foram retratados com a técnica desenvolta da montagem, 

influenciada pelo cinema e pela literatura anglo-saxónica. Oscilando entre a ficção e a 

autobiografia, destacou-se também Ruben A. (1920-1975) como narrador, diarista e 

memorialista416. 

Jorge de Sena nesta década publicou e preparou textos ficcionais417 com a mesma 

dimensão autobiográfica da sua poesia, numa abordagem subversiva e crítica em relação 

à moral e à cultura portuguesa, que observava com distância no seu papel de exilado. O 

poeta publicou no início da década Metamorfoses (1963)418, obra marcante onde 

                                                           
413 Ver Fernando Pinto do Amaral. «Narrativa» in Fernando J.B. Martinho. (cord.). Literatura portuguesa 

do século XX. (2004). p. 73 
414 Ver Carlos Reis. (org.). História crítica da literatura portuguesa. (2005). Volume IX. p. 241. 
415 Onde abordou a saga de uma família alentejana ao longo das décadas de sessenta e setenta.  
416 Ver Idem. p. 247. 
417Publicou os contos Andanças do demónio (1960) e Novas andanças do demónio (1966) e preparou 

grande parte de Sinais de fogo, obra que só publicada postumamente. 
418 Cuja primeira edição, na Morais editora, incluía dois desenhos a preto e branco de João Vieira. 
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estabelecia um diálogo com as artes visuais, numa ekphrasis419 dinâmica, onde a 

meditação poética ultrapassava a mera descrição das obras420. Metamorfose incluía 

«Quatro sonetos a Afrodite Anadiómena»421 compostos por uma experimentação 

linguística que remetia para a invenção de palavras de Ângelo de Lima, nos quais 

utilizava epítetos gregos de Afrodite em versos de caráter erótico. 

Relativamente a prosadores ligados à visão surrealista, o poeta Herberto Helder 

publicou Os passos em volta (1963), ficções onde afastou a narrativa da referência 

mimética do real, abordando situações de um quotidiano insólito, com um recorte 

onírico. Luiz Pacheco (1925-2008) assumindo-se como neo-abjecionista, desenvolveu 

uma obra marginal com forte pendor autobiográfico e libertino, constituída por 

pequenas narrativas e relatos das quais se destaca Comunidade (1964) pela realidade 

que evocava422. Nuno Bragança (1929-1985) estreou-se com A Noite e o riso (1969), 

onde recolheu lições do surrealismo na estrutura e no plano da linguagem narrativa, 

retratando a boémia lisboeta em ambientes marginais, traduzindo assim as experiências 

desta geração e as suas mudanças sociais, dando continuidade a estes temas 

posteriormente423. Já na década de setenta, Mário-Henrique Leiria publicou Os contos 

do gin tónico (1973), que se tornaram uma referência devido à imaginação delirante e 

sentido de humor cáustico. 

 

A década de sessenta foi também marcada por escritoras portuguesas, que se afirmaram 

num ambiente fechado à intervenção cultural das mulheres424. Natália Correia, como já 

referimos, e Agustina Bessa-Luís foram pioneiras nesta difícil tarefa. Agustina Bessa-

Luís revelou-se com A sibila (1954), aprofundando depois o seu imaginário em 

romances, onde abordou as mudanças de costumes e mentalidades, assim como os mitos 

e os valores do mundo rural, numa obra consolidada nas décadas seguintes. Nos anos 

sessenta distinguiram-se igualmente Maria Judite de Carvalho (1921-1998)425, Fernanda 

                                                           
419 O vocábulo grego, que significa ‘falar sobre’, utilizado por autores românticos que recorreram à 

descrição poética de obras de arte visuais, como em Ode on a grecian urn (1820) de John Keats.  
420 Ver Jorge de Sena. «Pós-fácio» (1963). Poesia II. (1988). p.158 
421 Publicados na revista Invenção nº2 (abril-junho de 1962) do grupo Noigandres de São Paulo. 
422Luiz Pacheco reuniu as narrativas deste período posteriormente em Exercícios de estilo (1971). 
423 Ver Fernando Pinto do Amaral. «Narrativa» in Fernando J.B. Martinho. (cord.). Literatura portuguesa 

do século XX. (2004). p.79 
424 Como veremos mais adiante, também nas artes visuais nacionais se afirmaram Paula Rego, Menez, 

Lourdes de Castro, Ana Vieira, Clara Menéres ou Helena de Almeida. 
425 Revelada na década anterior como uma das vozes da renovação do neorrealismo, deu, evidenciando-se 

depois sobretudo como contista em narrativas equilibradas, onde tudo se projetava em cenários femininos. 

Ver Carlos Reis (org.). História crítica da literatura portuguesa. (2005). Volume IX. pp. 242-244. 
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Botelho (1926-2007)426, Luísa Dacosta (1927-2015)427, Yvette K. Centeno (1940-)428 e 

Maria Ondina Braga (1932-2003)429. Um pouco mais tarde, surgiu um conjunto de 

escritoras com posicionamentos cívico-ideológicos questionando o ambiente fechado à 

intervenção cultural das mulheres: Maria Velho da Costa (1938-)430, Maria Isabel 

Barreno (1939-2016)431 e Maria Teresa Horta (1937-) publicaram Novas cartas 

portuguesas (1972)432. A obra provocou escândalo, e implicou um processo judicial 

com a apreensão dos exemplares pela polícia. Natália Correia foi igualmente 

processada, devido à responsabilidade editorial da obra, e antes já tinha sido condenada 

com pena suspensa, por organizar, na editora Afrodite, de Fernando Ribeiro de Mello 

(1941-1992), a Antologia da poesia portuguesa erótica e satírica (1966), considerada 

ofensiva dos bons costumes. 

 

Das três autoras das Novas cartas, Maria Teresa Horta tinha-se já destacado como 

poeta, ao fazer parte da poesia 61, que formou com a poesia experimental portuguesa, as 

duas principais orientações poéticas dos anos sessenta. Ambas surgiram com objetivos 

de rutura, com um espírito de neovanguarda, apontando para uma estética fundada na 

autonomia do texto, no seu carácter objetual, mas sob prismas diferentes. A poesia 61 

foi um conjunto de plaquetes que reuniu jovens autores, que se conheceram na 

Faculdade de Letras de Lisboa; os Cadernos antológicos da poesia experimental (1964 

e 1966) agruparam poetas mais maduros, já estreados em livro na década anterior. 

Houve uma linha de cumplicidade entre ambas no que diz respeito à desconstrução 

formal da linguagem e ao anti-discursivismo, mas os autores da poesia 61exploraram a 

materialidade apenas ao nível dos códigos fónicos-rítmicos, enquanto os poetas 

experimentais desenvolveram também a experimentação verbo-visual. 

 

                                                           
426 Estreou-se com O Ângulo raso (1959) onde desenvolveu uma obra ficcional, expondo o trajeto social, 

moral e ético da desencantada burguesia do pós-guerra, partindo de pontos de vista essencialmente 

femininos 
427 Abordou nas suas obras aspetos da vida quotidiana das mulheres e os seus sentimentos. 
428 Teve um registo mais lírico, desenvolveu uma ficção marcada pela carga simbólica ou esotérica, 

frequentemente ligada ao amor e alquimia. 
429 Com peculiares novelas situadas no espaço geográfico do Extremo–Oriente, onde expôs a visão de 

uma mulher ocidental em relação à cultura chinesa. Ver Fernando Pinto do Amaral. «Narrativa» in 

Fernando J.B. Martinho. (cord.). Literatura portuguesa do século XX. (2004). p.78. 
430 Maria Velho da Costa tinha-se já destacado com o romance Maina Mendes (1969) onde abordou a 

libertação dos constrangimentos sociais de uma personagem feminina. 
431 Tinha publicado De noite as árvores são negras (1968), e desenvolveu um discurso inovador, baseado 

na observação sociológica das mulheres na sociedade. 
432 A obra partia das apaixonadas cartas de Sóror Mariana Alcoforado ao Marquês de Chamilly, que 

originaram textos diversos onde se denunciava a opressão da condição feminina. 
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A poesia 61 foi impressa no Algarve e reuniu Casimiro de Brito (1938-), Fiama Hasse 

Pais Brandão (1938-2007), Gastão Cruz (1941-), Luiza Neto Jorge (1939-) e Maria 

Teresa Horta. Estes jovens poetas retraiam o empolamento discursivo presente em 

algumas produções presencistas e neorrealistas, valorizando a autonomia do texto, a 

substantivação da palavra e a recuperação da sua literalidade. António Ramos Rosa 

realizou um depuramento linguístico que os influenciou bastante, nesta altura em que se 

encontrava a residir em Faro. Ramos Rosa, como já foi referido, tinha surgido associado 

à revista Árvore (1951-1953), mas começou a publicar em livro já próximo dos anos 

sessenta, estabelecendo nexos de continuidade com a poesia 61 e com os poetas 

experimentais433. 

 

Quanto aos percursos individuais dos jovens autores da poesia 61, Gastão Cruz foi 

também ensaísta, e desenvolveu uma poesia tributária dos clássicos, conjugada com 

uma disciplina emocional, num registo sóbrio e rigoroso que resistiu ao desdobramento 

explicativo. Fiama Hasse Pais Brandão enquadrou-se ao início nesta poética, afastando-

se depois ao privilegiar um processo de interlocução criativa com a tradição, 

desenvolvendo um registo menos depurado e mais articulado no plano discursivo, de 

expressivo investimento imagístico434. Maria Teresa Horta adequou sempre a sua poesia 

sob o signo de Eros, estando ligada à emancipação feminina da sua geração, como já foi 

referido .Luiza Neto Jorge foi a mais influenciada pelo surrealismo, sobretudo na 

liberdade metafórica e nos procedimentos disruptivos do discurso, seguindo a tradição 

poética moderna portuguesa numa sensível implicação do corpo no trabalho da escrita, 

através de um campo de tensões e pulsões. Casimiro de Brito desenvolveu uma poesia 

mais orientada para pontos de equilíbrio com ressonâncias orientais435. 

 

Os autores da poesia 61 estiveram representados na Antologia de poesia universitária 

(1964), tal como Armando da Silva Carvalho (1938-2017) que sintonizou com o grupo 

na atenção dada à linguagem, mas desenvolveu um registo poético crítico e corrosivo, 

afastado da exteriorização subjetiva, inserindo-se numa tradição da poesia da irrisão. 

Fernando Assis Pacheco (1937-1995) revelou-se também nesta década, com uma poesia 

aberta à ironia e à componente lúdica, mas num registo mais discursivo e solto do ponto 

                                                           
433 Ver Carlos Reis. (org.). História crítica da literatura portuguesa. (2005). Volume IX. pp.85-86. 
434 Idem. p. 88. 
435 Ver Fernando J.B. Martinho. «Poesia» in Fernando J.B. Martinho. (cord.). Literatura portuguesa do 

século XX. (2004). pp.32-33. 
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de vista prosódico. Igualmente aberto à sátira, José Carlos Ary dos Santos (1937-1984) 

destacou-se com uma poesia que retomava a militância social e política, estando 

presente nas canções de intervenção que emergiram neste período, marcado pelas crises 

académicas e a guerra colonial, tal como Manuel Alegre (1936-), noutro registo436.  

 

Nos anos sessenta afirmaram-se ainda os poetas Herberto Helder e Ruy Belo (1933-

1978), com percursos individuais diferentes, mas ambos contrariando a orientação 

dominante da concentração expressiva do discurso, tornando-se referências 

fundamentais na década seguinte, em que se desenvolveu uma linha que privilegiou a 

discursividade437. Eduardo Lourenço associou a poesia de ambos ao momento em que 

“a modernidade de si mesma se despediu”438, devido a desaparecerem textos 

programáticos nas revistas dos anos setenta, apesar de também agruparem autores com 

uma consciência geracional. Ruy Belo desenvolveu uma poética, ao início, marcada 

pela vivência religiosa, com a qual rompeu num processo de deriva e crise, utilizando 

uma discursividade em versos de amplo fôlego, para colocar questões filosóficas, 

metafísicas e escatológicas, envolvendo a questão da morte ou a condição humana 

solitária439. Ruy Belo esteve para colaborar com um artigo de apresentação no Caderno 

antológico da poesia experimental I (1964), mas não o concretizou440. Herberto Helder 

desenvolveu uma obra poética de difícil classificação, com traços surrealistas presentes 

nas imagens que utilizou, na ênfase dada ao erotismo, à alquimia e ocultação, 

desenvolvendo de forma insólita a narrativa, para construir um universo em constante 

movimento, mudança e autossuperação. Este poeta teve uma breve passagem pela 

poesia experimental, da qual se afastou por ser avesso a movimentos ou escolas, como 

veremos de seguida. 

 

 

 

 

 

                                                           
436 Ver Fernando J.B. Martinho. «Poesia» in Fernando J.B. Martinho. (cord.). Literatura portuguesa do 

século XX. (2004). pp.33-34. 
437 Desenvolvida por Joaquim Manuel Magalhães, João Miguel Fernandes Jorge, Helder Moura Pereira 

ou António Franco Alexandre. 
438 Ver Eduardo Lourenço. Tempo e poesia (1974). p.222. 
439 Ver Carlos Reis. (org.). História crítica da literatura portuguesa. Volume IX. pp. 92-93. 
440 Ver Ruy Belo. Obra poética III. (1981). p.25 
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3.2.2 – As artes visuais 

 

Na década de sessenta assistiu-se a uma expatriação da arte portuguesa acompanhada de 

uma descentralização da arte internacional: Paris deixou de ser o único centro de arte 

mundial, devido à afirmação dos centros anglo-americanos, que se tornaram polos de 

atração para os artistas nacionais441. Neste período, assistiu-se à afirmação de artistas e 

tendências que aproximaram as artes nacionais da realidade internacional, num primeiro 

surto de globalização da cultura, onde a arte se desenvolveu a partir de um campo 

aberto, dominada por um princípio de experimentação, com a consciência do fazer vário 

e de uma estética fragmentária442. Vieira da Silva foi um exemplo para esta nova 

geração de artistas, uma vez que tinha fixado residência em Paris onde desenvolveu uma 

obra reconhecida internacionalmente, e recebeu o grande prémio da bienal de S. Paulo 

em 1961443. Foi igualmente pioneira ao afirmar-se como mulher artista de primeiro 

plano, abrindo caminho a Lourdes de Castro (1930-), Paula Rego (1935-), Menez, Clara 

Menéres (1943-) ou Helena Almeida (1934-), nestes primórdios da emancipação da 

mulher na sociedade Ocidental. 

 

O grupo KWY (1958-1968) inaugurou a expatriação da arte portuguesa, numa vaga de 

emigração possível devido às bolsas da Fundação Gulbenkian: o grupo formou-se em 

torno de uma revista com o mesmo nome, criada por Lourdes de Castro e René Bértholo 

(1935-2005), que após uma passagem por Munique se fixaram em Paris444. A 

publicação funcionou como espaço de experimentação livre, sendo impressa em 

serigrafia, como um objeto artístico de tiragem limitada, que aumentou a partir do 

número seis, circulando então no meio artístico parisiense445. Fizeram também parte dos 

KWY António Costa Pinheiro (1932-2015), José Escada (1934-1980), Gonçalo Duarte 

(1935-1986), João Vieira (1934-2009), o búlgaro Christo Javacheff (1935-) e o alemão 

Jan Voss (1936-); a revista contou ainda com colaborações literárias de Hélder Macedo 

                                                           
441 Ver António Rodrigues, prefácio do catálogo Anos 60/Anos de ruptura: uma perspectiva da arte 

portuguesa nos anos 60. (1994). Lisboa: livros horizonte. s/p. 
442 Ver Bernardo Pinto de Almeida. «O modernismo II: surrealismo e depois» in Dalila Rodrigues 

(coord.). Arte portuguesa: da pré-história ao século XX (2009). p.45 
443 Idem. 
444 Que em finais dos anos cinquenta tinham dinamizado a galeria Pórtico em Lisboa, agrupando uma 

geração de artistas que frequentava a Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Alguns dos artistas KWY 

partilhavam ateliê por cima do café Gelo no Rossio, antes de emigrarem e as páginas desta revista 

contaram com colaborações de poetas que se reuniam no café Gelo. 
445 Ver Margarida Acciaiuoli. «KWY: a revista, as edições e o grupo». Catálogo KWY: Paris 1958-1968. 

(2001). Lisboa: CCB. p.20. 
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(1935-), Nuno Bragança, Cristovam Pavia (1933-1968), Manuel de Castro (1934-1971), 

Herberto Helder ou Mário Cesariny, que recriou o nome do grupo com a expressão 

«KaWamosYndo»446. Os KWY tiveram um rápido reconhecimento crítico e de 

mercado, expondo em conjunto em Saarbrücken, Paris, Bolonha e também em 

Lisboa447.  

 

Os KWY estiveram no início ligados ao informalismo, mas nos anos sessenta Lourdes 

de Castro realizou uma rutura ao criar assemblages com objetos quotidianos. José 

Escada e João Vieira desenvolveram obras onde a escrita e a pintura se encontraram, 

mas com percursos diferentes. René Bértholo, António Costa Pinheiro e Gonçalo Duarte 

enveredaram com percursos singulares pela nova figuração448 multirreferencial, 

tendência que abrangeu artistas influenciados pela arte pop, nouveau réalisme, assim 

como pelo neodadaísmo.  

 

O início de sessenta em Portugal foi marcado pela guerra colonial, contribuindo também 

para emigração de muitos artistas, assim como da população mais jovem. A rejeição do 

regime era um sentimento comum entre os artistas449, mas não era possível expressá-lo 

claramente, aparecendo, com frequência, os conteúdos sociopolíticos e sociais 

encriptados nas obras deste período. Durante o marcelismo nada mudou em relação à 

censura, mas com a aproximação à Europa, houve um crescimento económico, 

inaugurando uma dinâmica no mercado de arte português. Abriram então novas galerias 

em Lisboa e Porto450, espaços com estratégias comerciais e programações de arte 

contemporânea, orientados por uma nova geração de críticos que publicavam textos no 

jornal de Letras e Artes (1961-1968), ou na revista Colóquio Letras/Artes451. O mercado 

foi igualmente dinamizado através de prémios atribuídos por empresas, mas sucedeu-se 

uma recessão económica, e a crise petrolífera mundial já nos anos setenta acentuaram o 

mal-estar social no país. 

                                                           
446 Ver Ana Filipa Osório Candeias. Revista KWY: da abstraçcão lírica à nova figuração (1958-1964). 

(1996). p.2. 
447 Realizaram uma exposição na SNBA em 1960. Ver Margarida Acciaioli. «KWY: a revista, as edições e 

o grupo». Catálogo KWY: Paris 1958-1968. (2001). Lisboa: CCB. p.18. 
448 Ver Fernando Rosa Dias. A nova-figuração nas artes plásticas em Portugal (1958-1975). Tese de 

doutoramento em ciências e teorias da arte. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2008. 
449 Ver António Rodrigues, prefácio do catálogo Anos 60/Anos de ruptura: uma perspectiva da arte 

portuguesa nos anos 60. (1994). Livros horizonte. s/p. 
450 Como a S. Mamede, Dinastia, Judite Cruz e algumas galerias/livrarias como a 111, Quadrante e 

Bucholz, as duas últimas com extensão no Porto. 
451A partir de 1971, José-Augusto França passou a dirigir esta revista editada pela Fundação Calouste 

Gulbenkian. 
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Na exposição Anos 60/Anos de rutura: uma perspetiva da arte portuguesa nos anos 60. 

(1994), António Rodrigues (1954-2008)452 considerou que surgiu uma nova figuração 

no início da década, assim como uma nova abstração a partir de 1965, mas optou por 

neutralizar o debate formalista. Nesse sentido, defendeu que a rutura nos anos sessenta 

se realizou em torno da imagem e do signo, assim como nos fundamentos conceptuais e 

percetivos do objeto. A seu ver, a nova figuração foi a afirmação do poder do signo 

através do predomínio da imagem com influência da arte pop anglo-saxónica, mas o 

signo afirmou-se igualmente através do questionamento da presença da imagem; ou da 

deslocação da imagem em função do auto centramento da obra; ou através do gesto 

expressivo e da manipulação formal da palavra; ou do gesto organizador da 

manipulação de estruturas óptico-espaciais. Por fim, e já no virar da década, considerou 

que o poder do signo se afirmou também através do gesto conceptual, levando à 

afirmação da arte como nome e a contaminações entre géneros artísticos453. 

 

No início de sessenta, Paula Rego e Joaquim Rodrigo (1912-1997) realizaram uma 

rutura com a estética ao diferenciarem-se com uma nova figuração na «II exposição de 

artes plásticas» (1961) da Fundação Calouste Gulbenkian na SNBA454: Paula Rego 

praticou uma figuração composta por narrativas visuais com uma imagética complexa, 

dependente de uma lógica pessoal, onde utilizou a fragmentação de figuras, associada à 

colagem, com um certo brutalismo expressivo aprendido na poética da arte bruta e com 

um clima de nonsense herdeiro do surrealismo (ver anexo II.105. p.59). Joaquim 

Rodrigo desenvolveu uma sinalética própria, em composições onde integrou elementos 

da pintura primitiva angolana455 para criar encadeamentos narrativos de imagens, 

referentes a momentos da sua vida diária, viagens ou abordando acontecimentos 

político-sociais como a guerra colonial, ou o assalto ao paquete «Santa Maria» (1960), 

que resultou na pintura «S. M.» (ver anexo II.106. p.59). Na escultura, João Cutileiro 

(1937-)456 destacou-se na nova figuração entre 1961-66, ao explorar o nu feminino, 

elaborando igualmente maquetes de estátuas equestres e guerreiros (ver anexo II.107. 

                                                           
452 Historiador e crítico de arte português. 
453 Ver António Rodrigues, prefácio do catálogo Anos 60/Anos de ruptura: uma perspectiva da arte 

portuguesa nos anos 60. (1994). Lisboa: livros horizonte. s/p. 
454  Ver João Pinharanda. «Anos 60: a multiplicação das possibilidades» in Paulo Pereira (org.) História 

da arte portuguesa: do barroco à contemporaneidade. Vol.III (1997). p. 603 
455 Ver Bernardo Pinto de Almeida. «O modernismo II: surrealismo e depois» in Dalila Rodrigues 

(coord.) Arte portuguesa: da pré-história ao século XX. (2009). p. 56 
456 Fez a sua formação na Slade school of art de Londres, entre 1955 e 1959, onde teve como professores 

Red Butler e Henry Moore. 
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p.60), nas quais experimentou materiais inovadores457, desconstruindo a escultura 

tradicional, partindo da escultura indiana, primitiva ou barroca; a partir de 1966, 

trabalhou a mesma temática exclusivamente em mármore. 

 

No âmbito da nova figuração marcada pela plenitude da imagem destacaram-se também 

as obras dos KWY, Réne Bértholo e António Costa Pinheiro: Bértholo no início da 

década dedicou-se sobretudo ao desenho, desenvolvendo um universo infantil na 

figuração, criando narrativas de influência da pop, que transpôs depois para objetos 

mecânicos de carácter lúdico (ver anexo II.108. p.60); Costa Pinheiro realizou uma 

pintura onde desconstruiu ironicamente mitos, abordando histórias de reis, rainhas e 

batalhas, resultando a série Os reis (ver anexo II.109. p.61) e a partir de 1967, iniciou 

uma pesquisa no âmbito da instalação, em torno de modelos da «Citymobillart – 

project»458. Gonçalo Duarte também regressou a uma figuração, mas conjugando 

elementos surrealistas com o expressionismo (ver anexo II.110. p.61)459. 

 

Por outro lado, António Palolo (1946-2000) e Eduardo Nery (1938-2013) 

desenvolveram uma figuração influenciada pela arte pop: Palolo praticou uma pintura 

com um colorido forte, onde fundiu estruturas geométricas e orgânicas, com uma lógica 

de explosão de sentidos e de grande preciosismo gráfico (ver anexo II.111. p.62); Nery 

cruzou o imaginário pop com uma evocação das paisagens metafísicas (ver anexo 

II.112. p.62). Na segunda metade de sessenta, a arte pop teve também ressonâncias na 

pintura de Eduardo Batarda (1943-), que citou os processos narrativos da banda 

desenhada, utilizando-os ironicamente como comentários críticos (ver anexo II.113. 

p.63); também em Ruy Leitão (1949-1976) ao representar objetos do quotidiano, mas 

com ambíguas alterações que provocam estranheza (fig.138); e na escultura, Clara 

Menéres deslocou uma certa neutralidade da imagem pop numa figuração de 

intervenção crítica e social (ver anexo II.115. p.64)460. 

 

Quanto a obras onde existiu um questionamento da presença da imagem, Lourdes de 

Castro, após as assemblages no início de sessenta, desenvolveu uma pesquisa sobre a 

                                                           
457 Como ferro soldado, cimento fundindo, polyester, fibra de vidro e objetos perdidos como caixas de 

ovos. 
458 Costa Pinheiro abandonou a pintura a partir de 1969, e publicou os resultados utópicos da sua 

conceção lúdica de cidade no ano seguinte em Imagination & ironie. 
459 Ver António Rodrigues, prefácio do catálogo Anos 60/Anos de ruptura: uma perspectiva da arte 

portuguesa nos anos 60. (1994) Lisboa: livros horizonte. s/p. 
460 Idem. 
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desidentificação da imagem, onde relacionou a perceção imaterial de silhuetas e de 

sombras, através da materialidade plástica e utilizando vários suportes (ver anexo 

II.116. p.64); mais tarde, nesse sentido, foi seguida por Ana Vieira (1940-2016), que 

explorou a presença do vazio em pinturas-objetos (ver anexo II.117. p.65); José Escada 

desenvolveu também objetos- pinturas, que remetiam para caligrafias, como veremos 

mais adiante (ver anexo II.118. p.65); Jorge Martins (1940-), após uma estadia em Nova 

Iorque em 1965, realizou composições compartimentadas por pequenas cenas e objetos 

representados sem contornos de identidade, numa pintura centrada no incorpóreo, onde 

a luz desmaterializava as representações (ver anexo II.119. p.66). Noronha da Costa 

(1942-) desenvolveu uma pintura centrada na transparência da imagem, utilizando 

formas onde a luz surgia como matéria (ver anexo II.120. p.66), e expandido a sua obra 

depois com experiências escultóricas e performances461. 

 

Relativamente à afirmação do signo através do gesto expressivo e da manipulação 

formal da palavra, esteve presente nas pinturas gestuais de João Vieira, António Sena 

(1941-) e Ana Hatherly que serão abordadas mais adiante, no devido contexto. Também 

no âmbito das relações entre a escrita e a pintura, será abordada uma linha reunida em 

torno de António Areal, artista que também produziu uma reflexão estética. Areal foi 

uma figura tutelar para Álvaro Lapa (1939-2006) e Joaquim Bravo (1935-1990), que 

desenvolveram obras com bases simultaneamente literárias e visuais462, onde o signo se 

afirmou na deslocação da imagem em função do autocentramento da obra. Areal vindo 

do contexto surrealista, nos anos sessenta realizou pinturas gestuais, seguindo-se uma 

série de caixas «inobjetuais» (ver anexo II.121. p.67)463, que retomou depois num 

conjunto de formas exploradas em pinturas.  

 

 

Na segunda metade da década, alguns artistas praticaram uma abstração com 

ressonâncias da pop art: foi caso de Artur Rosa (1926-)464 que criou objetos e serigrafias 

a partir de estruturas periódicas gerando ritmos visuais contraditórios, com um 

                                                           
461 Ver João Pinharanda. «Anos 60: a multiplicação das possibilidades» in Paulo Pereira (org.) História 

da arte portuguesa: do barroco à contemporaneidade. Vol.III (1997). p. 607. 
462 Sendo ambos eborenses, Lapa e Bravo foram alunos de Vergílio Ferreira no Liceu de Évora, 

contactando nesta cidade com a pintura de António Charrua, ali residente. Na década de sessenta 

frequentaram a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e conheceram António Areal. 
463 Assim denominadas devido a afastarem-se da imagem pop através da ambiguidade de significados. 
464 O autor do painel situado no átrio junto ao grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, onde 

se assiste ao movimento de rotação de um cubo no espaço, criando uma duplicidade entre 

interior/exterior.  
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vocabulário composto por formas-cores em multiplicação serial (ver anexo II.122. 

p.67); Manuel Baptista (1936-) desenvolveu pinturas-objetos onde utilizou hexágonos, 

trapézios, triângulos, círculos como suportes, onde colou formas recortadas e coloridas, 

criando ritmos contrários à estabilidade dos suportes (ver anexo II.123. p.68). Fernando 

Calhau (1948-2002) dedicou-se à gravura de relevos geométricos sem cor, com 

tratamento depurado, criando tensões entre cheio e vazio, desenvolvendo depois 

pinturas-objetos de recorte geométrico (ver anexo II.124. p.68). Ângelo de Sousa (1938-

2011) produziu esculturas com formas ondulantes em acrílico, ferro e aço, abordando 

depois estas estruturas em pinturas. (ver anexo II.125. p.69). Jorge Pinheiro (1931-) 

executou objetos pictóricos centrados em valores optico-espaciais, ao substituir a forma 

do quadro por suportes circulares, e simulando volumetrias com linhas paralelas em 

subtis relações de instabilidade no espaço (ver anexo II.126. p.69). Os dois últimos 

artistas fizeram parte do grupo «Os Quatro Vintes» (1968-1972) no Porto465, ao lado de 

Armando Alves (1938-) e o escultor José Rodrigues (1936-2016), e tal como os KWY 

tiveram percursos individuais bem demarcados, atuando sem programa estético e 

expondo também em Paris. 

 

No final da década de sessenta, surgiram igualmente obras com ressonâncias do 

conceptualismo, de que foram exemplo Alberto Carneiro (1937-2017) e Helena 

Almeida. Alberto Carneiro466 foi buscar à ruralidade a base do seu trabalho e realizou 

instalações a partir de 1967, manipulando materiais como árvores, canas, pedras em 

contraste com acrílico, cordas ou fotografias a preto e branco, criando uma relação entre 

natural/artificial em transformação (ver anexo II.127. p.70)467. Helena Almeida 

desenvolveu pinturas-objetos, por meio dos quais questionou a representação da pintura, 

e instalações com objetos domésticos em que desmontava valores semânticos da 

imagem (ver anexo II.128. p.70); a partir de 1969, deslocou a atividade para o seu 

próprio corpo, encenando situações registadas em fotografia. 

 

                                                           
465“Composto por quatro alunos da Escola superior de Belas-Artes do Porto, que se formaram com vinte 

valores e o nome do grupo ironizava com a marca de cigarros “Três vintes”. Ver Isabel Nogueira. Artes 

plásticas e crítica em Portugal nos anos 70 e 80: vanguarda e pós-modernismo. (2013). p. 86. 
466 Nascido em São Mamede do Coronado, em 1937, viveu num ambiente rural até tarde, trabalhando 

como santeiro numa oficina da sua terra natal, até 1958. Depois de se licenciar em escultura na Escola 

Superior de Belas-Artes do Porto, realizou uma pós-graduação na Saint Martin´s School of Art em 

Londres.  
467 Data deste período também a elaboração de um «Manifesto ecológico» da sua autoria, publicado 

posteriormente em 1973, onde defendeu a arte ecológica como a inscrição do corpo no mundo, num (re) 

encontro com a primordial unidade dos seus princípios fundadores. 
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Na década de setenta, Ernesto de Sousa (1921-1988) tornou-se um dinamizador artístico 

importante, ao divulgar o conceptualismo, estimulando muitos dos artistas aqui 

abordados no sentido de expandirem as suas obras à instalação e performance, numa  

 

 

 

Figura 24. Ernesto de Sousa. «Nós Não Estamos Algures» (1969). Evento multimédia em colaboração 

com Jorge Peixinho, Carlos Gentil-Homem e Fernando Calhau no Clube 1º Ato em Algés. Catálogo 

Ernesto de Sousa: revolution my body. (1998). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p. 113. 
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experimentação que implicava a contaminação dos géneros artísticos. Conhecido crítico 

de arte oriundo do neorrealismo, e ligado também ao novo cinema português, na década 

anterior468, Ernesto de Sousa participou em «Undicigiornidi arte collectiva» (1969), em 

Peja (Itália), onde contactou com artistas fluxus469. Ao regressar, trouxe a designação 

“operador estético”470, utilizando-a pela primeira vez no evento multimédia «Nós não 

estamos algures» (1969)471no clube 1º ato de Algés (fig.24), realizado com Jorge 

Peixinho (1940-1995), Carlos Gentil-Homem (1949-) e Fernando Calhau. Em 1972, 

Ernesto de Sousa visitou a documenta 5 em Kassel472, e interessou-se também pela obra 

de Joseph Beuys (1921-1986), debruçando-se sobre as relações entre a arte e a vida, e o 

ativismo social, divulgando estas propostas entre os artistas portugueses, tornando-se 

uma figura tutelar ao organizar exposições coletivas como «Do vazio à pró-vocação» 

(1972) e «Projetos-ideias» (1974) na SNBA em Lisboa473. 

 

Houve uma continuidade nos anos setenta com a década de sessenta, uma vez que se 

assistiu à consolidação dos percursos anteriores, apesar de esta década ser marcada pelo 

25 de Abril de 1974, durante o qual os artistas se envolveram no clima de festa da 

revolução. A chegada da liberdade de expressão foi vivida em diversas ações coletivas, 

como as pinturas murais políticas nas cidades, e surgiram também coletivos artísticos, 

como o grupo Acre (1974-1977)474 em Lisboa, ou o grupo Puzzle (1975-1981)475 no 

Porto, ambos utilizando uma linguagem plástico-performativa, influenciados pelo 

conceptualismo e com uma vertente social e interventiva. Depois desta aproximação à 

sociedade, o carácter de grupo nas produções criativas diluiu-se, encerrando esta 

experimentação com a exposição «Alternativa zero» (1977), organizada por Ernesto de 

Sousa, já na pós-revolução. 

 

                                                           
468 Realizou o filme «Dom Roberto» (1962) e foi crítico de cinema. 
469 Entre os quais Ben Vautier, Robert Filliou e WolfVostell. 
470 Com ‘Operador Estético’ denominava os produtores artísticos, eliminando a separação entre artista 

gráfico, pintor, escultor, realizador de cinema, encenador, assim como a separação entre artista, crítico de 

arte, historiador de arte, e dinamizador cultural. Ver Mariana Pinto dos Santos. Vanguardas & outras 

loas: percurso teórico de Ernesto de Sousa. (2007). p. 169. 
471 Título retirado de uma frase de «A Invenção do Dia Claro» de Almada Negreiros. 
472 Comissariada por Harald Szeemann, exposição-laboratório onde estiveram as várias tendências 

conceptuais e também as produções Fluxus. 
473 Ver Isabel Nogueira. Artes plásticas e crítica em Portugal nos anos 70 e 80: vanguarda e pós-

modernismo. (2013). p. 98. 
474 Composto por Alfredo Queiroz Ribeiro, Clara Menéres, Joaquim Lima de Carvalho. 
475  Fundado por Albuquerque Mendes, Armando Azevedo, Carlos Carreiro, Dario Alves, Graça Morais, 

Jaime Silva, João Dixo, Pedro Rocha, e virá a ter, pouco tempo depois, a colaboração de Fernando Pinto 

Coelho e Gerado Burmester. 



 

110 

 

3.2.3 – Encontros entre a escrita e a pintura 

 

A década de sessenta caracterizou-se pela expatriação da arte portuguesa, assistindo-se 

assim a uma pulverização de tendências e a uma fragmentação estética com pluralidade 

referencial476. Foi neste contexto que os poetas experimentais realizaram exposições e 

happenings em galerias de arte, a par das suas publicações coletivas, colaborando com 

autores estrangeiros. A poesia foi contaminada pela imagem em resultado da 

visualização ou espacialização dos poemas, gerando um vetor com origem na literatura 

em direção às artes visuais. Em sentido contrário, e em simultâneo, as artes visuais 

foram contaminadas pela escrita, fenómeno abordado por Prudência Coimbra (1958-) 

em A escrita na pintura portuguesa do século XX (2012). Neste estudo, a autora dividiu 

as obras que a partir dos anos sessenta estabeleceram relações entre a escrita e a pintura 

em «gestualismo», «caligrafias» e «presença da palavra».  

 

Em relação ao primeiro grupo, o gestualismo foi apresentado como a corrente artística 

que integrou o gesto na pintura ocidental. Nascendo após a segunda guerra mundial, 

esta tendência esteve associada à apropriação filosófica e formal da escrita oriental, 

assim como à prática dos graffiti nos espaços públicos dos centros urbanos. Na Europa, 

foi apelidada de informalismo e abrangeu todo o abstracionismo não geométrico, e 

caracterizou-se pelo prazer de cobrir de cor superfícies amplas, com a expressividade 

ligada à ação material do artista, num automatismo hedonista que diferia assim do 

onírico477. Em Paris, foi também apelidado de tachisme por se basear na caligrafia 

oriental, como ação gestual livre, na qual a marca do gesto corporal era encarada como 

fim em si mesmo478. Nesta corrente, as pinturas eram compostas por signos espontâneos 

expressivos, executados rapidamente e o gesto era separado do contexto linguístico.479 

A contribuição americana para a corrente ficou conhecida por expressionismo 

abstrato480, denominado também de action painting por ter um carácter mais 

performativo. 

 

                                                           
476 Ver António Rodrigues, prefácio do catálogo Anos 60/Anos de ruptura: uma perspectiva da arte 

portuguesa nos anos 60. (1994).s/p. 
477 Ver Renato de Fusco. História da arte contemporânea. Tradução da editorial Presença (1988). p.69. 
478 Georges Mathieu, Jean Degottex e Pierra Soulages em França, ou Hans Hartung na Alemanha 

encaravam o ato de pintar como testemunho da forma mais expressiva possível. 
479 Ver Simon Morley. Writing on the wall: word and image in modern art. (2003). p.107. 
480 Foram seus protagonistas Mark Tobey, Franz Kline e Jackson Pollock.  



 

111 

 

Prudência Coimbra dividiu as obras dos pintores gestuais portugueses em dois 

subconjuntos: no primeiro incluiu pinturas cujo gesto tinha uma intenção de rutura, e no 

segundo, em que o gesto foi uma opção. A análise do gesto como rutura inicia-se com 

os KWY, grupo que de início esteve ligado ao informalismo, e cujas obras foram 

contemporâneas do repensar da palavra e da imagem de Guy Debord e da internacional 

letrista. Referiu igualmente a pintura de Artur Bual, introdutor do gestualismo no nosso 

país, praticando-o em proximidade com o expressionismo abstrato desde 1958, mas 

desenvolvendo um percurso irregular onde oscilou entre o abstrato e figurativo481. 

 

Seguiu-se a abordagem das obras de António Areal, Joaquim Bravo e Eduardo Nery. 

Areal, antes de trilhar os caminhos da nova figuração, desenvolveu uma série onde 

explorou o gestualismo influenciado pela action painting, abandonando a tela e o 

cavalete, onde utilizou tintas industriais de secagem rápida, que se tornaram a própria 

expressão das pinturas, registando a espontaneidade do gesto (ver anexo II.129. p.71). 

Influenciado por António Areal, Joaquim Bravo aproximou-se igualmente do 

expressionismo abstrato a partir de 1962, desenvolvendo depois experiências próximas 

do Tachisme e da simulação caligráfica; Bravo explorou ainda um neo-abstracionismo, 

contrariado por títulos dirigidos a universos semânticos de retorno ao real, mantendo 

linhas caligráficas expressivas sobrepostas a formas rigorosas (ver anexo II.130. p.71). 

Quanto a Eduardo Nery, realizou obras experimentais na primeira metade de sessenta, 

onde a exploração gestual foi associada à espontaneidade intencional do gesto oriental, 

assim como ao drippings da action paiting americana (ver anexo II.131. p.72)482. 

 

No segundo subconjunto, analisou-se obras nas quais o gesto foi uma opção no percurso 

dos artistas, agrupando António Charrua, Justino Alves (1940-2015) e Vítor Pomar 

(1949). Charrua, na década de sessenta, abandonou a figuração e questionou a 

espacialidade através do expressionismo gestual, associado à colagem de papéis e 

objetos, numa obra solidificada nas décadas posteriores, onde se manteve fiel ao registo 

do gesto e da caligrafia (ver anexo II.132. p.72). Justino Alves estreou-se nos anos 

sessenta com uma pintura influenciada pelo seu conterrâneo Amadeo de Souza-

Cardoso, evoluindo depois para o informalismo, em composições apelidadas de 

«Formas» e «Espaços», nas quais desenvolveu uma simplificação formal através da 

                                                           
481 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. (2012). Vol.I. p. 322-325. 
482Idem. pp. 330-332. 
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exploração de harmonias cromáticas (ver anexo II.133. p.73).483 Vítor Pomar 

desenvolveu uma pintura gestual na década de oitenta, não sendo contemporânea ao 

período balizado na presente tese. 

 

Prudência Coimbra apresentou depois as caligrafias, referindo que se enquadram 

igualmente no gestualismo, mas se encontram mais próximas da escrita, sendo menos 

performativas, por não implicarem todo o corpo no ato de pintar. Na caligrafia o gesto 

era mais controlado, dependendo da mão, do pulso ou do braço. Inspiradas nas escritas 

orientais, as caligrafias resultavam da libertação da racionalidade dos sistemas de 

representação da imagem e da escrita ocidental, sobretudo do carácter racional da 

escrita como ferramenta de comunicação. Neste sentido, realizou um paralelo com a 

poesia visual, uma vez que em direção contrária aproximou a escrita da visualidade, 

referindo ainda a influência dos poetas brasileiros nas produções criativas 

portuguesas.484 

 

O conjunto foi iniciado com as «Caligrafias filiformes» de Fernando Lemos485, 

desenvolvidas a partir dos anos cinquenta, nas quais utilizou sinais gráficos organizados 

linearmente, que remetiam para elementos caligráficos. Nas suas caligrafias utilizou um 

léxico visual composto por vírgulas, parênteses, elipses, óvulos, formas serrilhadas, 

triângulos, cunhas, traços horizontais e verticais. As caligrafias eram desenhadas a preto 

no branco do papel e usava este léxico visual com espessuras e conjugações variáveis 

para criar jogos rítmicos. No início dos anos sessenta, Lemos foi viver para o Japão e, a 

partir da segunda metade desta década, ampliou as caligrafias em pinturas, criando 

jogos rítmicos com os sinais dos seus desenhos anteriores, usando sobretudo vírgulas e 

ovais, conjugadas e sobrepostas com outros símbolos486. 

 

Também José Escada estruturou sinais segundo regras da escrita. Os seus primeiros 

passos foram no informalismo, tendo revelado interesse caligráfico que explorou depois 

em pinturas centradas na metamorfose de formas arquetípicas. As formas utilizadas 

nestas composições partiam de manchas de tinta criadas como os testes de rochard, 

num processo que partia do acaso, mas era organizado pelas dobras do papel, 

                                                           
483  Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. (2012). Vol.I. pp.333 - 338. 
484 Idem. pp. 342-243. 
485 Elemento do grupo surrealista de Lisboa, que se estabeleceu no Brasil a partir de 1953. 
486 Ibidem. pp. 344-345. 
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originando assim formas simétricas e estruturadas. Escada jogou com o positivo e 

negativo destas figuras, desintegrando-as e metamorfoseando assim a linguagem, ao 

pintar sinais que simulam textos (ver anexo II.134. p.73). Estas figuras também foram 

recortadas em plexiglas, em folha-de-flandres ou em papel para criar pinturas-objeto. As 

formas remetiam por vezes para partes do corpo humano, devido à sua organicidade, 

compondo uma espécie de mapas de anatomia óssea, ao serem encaixadas e organizadas 

na superfície como um campo de palavras de morfologia regular, semelhantes a 

caracteres exóticos, à espera da descoberta de um sentido487. 

 

Eurico Gonçalves488 praticou também uma pintura caligráfica e sígnica nos anos 

sessenta: iniciado na década anterior no contexto do surrealismo, manteve-se fiel ao 

automatismo como processo, desenvolvendo uma pintura em que se apropriou das 

escritas orientais, do imediatismo do gesto, que funcionava como uma escrita 

ininteligível, como imagem e energia de escrita. Influenciado pelo budismo zen, 

procurava através da pintura coordenar o pensar e o sentir, num reencontro entre o 

individual e o cósmico, a ordem e o caos. A simulação de escrita surgia nas pinturas 

aparentando caracteres ordenados segundo linhas, numa suposta ideografia indecifrável 

(fig. 25), à qual juntou também alguns sinais identificáveis, como uma cruz ou um X489. 

No âmbito da caligrafia foi também incluída a pintura de António Sena490, com um 

percurso sólido em torno das relações entre o signo escrito e os elementos visuais. Na 

sua pintura, composta por diferentes tipologias, recorreu ao graffiti, às garatujas, às 

caligrafias e pseudocaligrafias, às rasuras caligráficas e à sobreposição exaustiva de 

palavras e textos para construir verdadeiros palimpsestos (fig. 26). A escrita e a pintura 

estiveram sempre associadas na sua obra, seja na estrutura, no uso da simulação da 

escrita ou na sua reinvenção, integrando-a nas composições para a tornar ilegível, numa 

espécie de antiescrita com significado visual, ultrapassando deliberadamente as 

fronteiras entre o verbal e visual, expandindo os respetivos campos para criar novas 

sínteses comunicativas491. 

                                                           
487 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. Vol.I. pp. 346-347. 
488 Entre 1965-1966, foi bolseiro da Gulbenkian e trabalhou em Paris no ateliê de Jean Degottex. 
489 Idem. pp. 348-350. 
490 Que em meados da década de sessenta foi bolseiro da Gulbenkian na St. Martin’s school of art, e fixou 

residência em Londres até 1975. 
491Ver Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. (2012). pp. 352-358. 
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Figura 25.  Eurico Gonçalves. «Põe quando és no mínimo que fazes» (1966). Acrílico s/papel. 

56x76cm. Catálogo  Eurico:35 anos de pintura. (1997). Macau:  Centro de Atividade Turística.s/p 

 

 

 
 

 
Figura 26. António Sena. S/título (1967) Spray industrial sobre tela. 67x116cm. Colecção do autor. 

Catálogo Anos de ruptura: uma perspectiva da arte portuguesa nos anos 60. (1994). Lisboa: Livros 

Horizonte. p. 371. 
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Prudência Coimbra inseriu ainda nas caligrafias492, a obra visual de Ana Hatherly, dado 

considerar que estabeleceu contactos diretos com a pintura. Neste sentido, analisou as 

relações entre a escrita e a pintura, tendo em conta a influência da filosofia e arte 

oriental, e as referências aos anagramas barrocos. A autora considerou que incidiu na 

legibilidade e visibilidade das palavras, no modo como se invalidam ou complementam, 

concluindo que tornou a escrita ilegível, mas sem deixar de a identificar, na 

ilegibilidade ao limite. Deste modo, transformou o registo de gesto em memória de 

palavra, numa rede visual que testemunha a estrutura do texto (ver anexo II.135. p.75).  

 

Em relação ao último conjunto, Prudência Coimbra reuniu as obras da nova figuração 

onde a palavra, frases ou textos visíveis estiveram presentes na pintura. Este conjunto 

inicia-se com a análise de pinturas de Francisco Relógio (1926-1997) e Tomás Mateus 

(1918-1979), autores com percursos anteriores, e com princípios já adquiridos, que nos 

anos sessenta integraram a palavra: foi abordada uma série de paisagens urbanas de 

Relógio, composições sobrecarregadas de elementos e pormenores descritivos, onde 

também letras ganharam materialidade e espessura (ver anexo II.136. p.74) De forma 

semelhante, Tomás Mateus realizou micropaisagens compostas por uma profusão de 

personagens enredadas em letras e palavras (ver anexo II.137. p.75)493. 

 

Seguiu-se a pintura de Joaquim Rodrigo, nomeadamente, a série marcada por uma 

consciência política e social, onde utilizou as letras iniciais de palavras, para aludir a 

factos históricos, como em «S.M.» (1961). Esta pintura ao assalto referia-se ao caso do 

paquete Santa Maria: composta por formas bidimensionais, integrou um S e M com 

base num T, criando um jogo lúdico com a representação de um catavento, onde se 

encontra o denotativo ST-M; no sol representado incluiu também um enigmático TS, 

numa possível alusão ao poder de Tomás e Salazar. Posteriormente, Rodrigo 

desenvolveu pinturas onde registou memórias de viagens, com nomes ou referências 

culturais dos locais visitados. Nestas pinturas integrou palavras dentro de formas 

geométricas, desrespeitando as regras morfológicas da escrita, numa materialidade 

equivalente às figurações que representavam conceitos, criando um alfabeto visual, 

                                                           
492 Para além de Ana Hatherly, ainda no âmbito das caligrafias, Prudência Coimbra abordou a obra de 

Emerenciano (1946-), pintor mais jovem cujo percurso se desenvolveu na segunda metade da década de 

setenta, não sendo contemporâneo da época balizada nesta tese. Ver Prudência Coimbra. A palavra na 

pintura portuguesa do século XX. (2012) Vol.I.p. 361- 370. 
493Ibidem. pp. 373-276. 
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semelhante a textos visuais narrativos constituídos pela livre associação de 

elementos494.  

 

Em relação à figuração multireferencial praticada por Paula Rego no início de sessenta, 

Prudência Coimbra observou a presença de palavras nas suas pinturas, inscritas em 

cursivo de minúsculas ou maiúsculas, pintadas ou riscadas, em colagens de recortes de 

jornal ou folhas com anotações pessoais, que se conjugavam com as imagens disformes 

das suas composições, através da destruição do signo verbal, da ilegibilidade, ou ao 

serem reduzidas a sílabas, letras soltas perdidas no intrincado da composição, referindo 

ainda que a palavra, a partir de finais desta década, raramente apareceu nas suas 

pinturas495. 

 

Foi apresentada depois obra do pintor e poeta496 António Quadros (1933-1994), e a sua 

peculiar pintura composta por associações inesperadas de deformação expressionista e 

onírica, inspiradas também na arte popular da zona de Barcelos. Quadros utilizou as 

palavras nas suas pinturas já em finais de cinquenta, aparecendo como fronteira ao 

estarem inscritas nas molduras das telas, com uma caligrafia de difícil leitura e 

separadas por pontos, com uma aparência gótica e viradas para o interior, circundando a 

pintura num emaranhado que remete para os barcos de Barcelos497. 

 

Seguiu-se a obra de João Vieira498, referindo-se que foi influenciado pelo lettrisme, com 

o qual conviveu em Paris, mas afastou-se dos objetivos do movimento. Os gestos 

caligráficos das suas pinturas iniciais, na década de sessenta transformaram-se em 

gestos de carácter sígnico, ao usar caracteres tipográficos ocidentais. As letras eram 

pintadas com tratamento gestual, estetizando assim o verbo e diminuindo-lhe a 

legibilidade em função dos valores pictóricos. Nas suas composições inverteu e rodou a 

orientação das palavras, respeitando a horizontalidade e o tempo da leitura da escrita, 

mas também a recusou, utilizando a sobreposição, o imbricamento, a ambiguidade entre 

forma e fundo, aproximando-se da ideografia, e remetendo para as escritas orientais. Por 

exemplo, em «Poema a bailar» (1961), sobre um texto de Ana Hatherly, criou uma 

                                                           
494 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa no século XX. (2012). Vol.I. pp. 377-387. 
495 Idem. pp. 388- 393. 
496 Publicou poesia com os heterónimos Grabato Dias, Frey Ioannes Garabatus e Mutimati Barnabé João. 
497Ibidem. Vol.I.pp. 395- 399. 
498 João Vieira viveu em Paris e Londres, e em 1967 regressou a Portugal. 
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mandala ou poema concreto, numa composição ideográfica (ver anexo II.138. p.75). 

João Vieira usava o alfabeto fonético executado à espátula, pintando as letras e palavras 

com violência, num registo gestual rápido com um rastro corporal de textura e a cor. 

Mais tarde, alargou o potencial plástico do alfabeto ocidental à escultura, instalação e 

happening499. 

 

A palavra na pintura de Eduardo Luiz (1932-1988)500 foi também abordada, referindo a 

hiper-técnica que utilizou para criar a ilusão da ilusão no espaço pictórico. Partindo do 

real, mimeticamente representado, Luiz criou imagens através da sobreposição de 

realidades incompatíveis, criando jogos de perspetivas múltiplas e sentidos plurais. 

Neste sentido, Prudência Coimbra analisou uma série de pinturas dos anos sessenta, 

realizadas em trompe-l’oeil nas quais representou ardósias, remetendo assim para o 

ambiente escolar. Nas ardósias, as palavras surgem ilegíveis e tornaram-se elementos 

caracterizadores do espaço pictórico, aparecendo em vários momentos de registos 

escritos, sobrepostos e apagados em manchas de cinzentos sobre o negro, numa 

recapitulação de vestígios, onde se vêem rastros de fórmulas matemáticas ou doutros 

apontamentos (ver anexo II.139. p.75). Foi também abordada a pintura «Petite ardoise à 

l’artichaut» (1969),referindo-se que a partir desta obra, Eduardo Luiz passou a integrar 

palavras e textos legíveis nas suas composições, estabelecendo com a imagem diversas 

relações, podendo complementar-se, gerar tensões ou criar surpresa, ironia e jogos de 

sentido501. 

 

Foi depois apresentada a obra de José de Guimarães (1939-), artista autodidata que 

desenvolveu uma pintura na qual se apropriou das palavras da publicidade, dos mídia e 

da cultura popular de massas: ao relacionar a palavra com imagens, usou registos 

críticos e reflexivos, distanciando-se da neutralidade da arte pop. Após viver em 

Angola, no início dos anos setenta, José de Guimarães integrou nas suas pinturas 

princípios e formas etnográficas, a partir de uma pesquisa sobre o povo Ngoyo, do norte 

de Cabinda. Com estas formas criou um sistema de símbolos próprios que combinou 

com palavras, letras e algarismos ocidentais, formando um sistema de notação 

personalizado (ver anexo II.140. p.76) e convidando o observador a decifrar as suas 

                                                           
499 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX. (2012). Vol.I.pp. 400- 407. 
500 Pintor que se estreou em finais dos anos cinquenta, e se exilou em Paris na década seguinte, onde se 

fixou por trinta anos. 
501 Ibidem. p. 409- 413. 
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pinturas. O seu sistema simbólico foi explorado de forma rigorosa, tornando-o mais 

flexível a partir de 1974, mas seguindo os mesmos princípios502. 

 

Prudência Coimbra analisou depois a pintura de Álvaro Lapa, referindo que o próprio a 

dividiu em dois grupos: as «Obras-com-palavras» e as «Paisagísticas», afirmando 

também que pintou paisagens ou retratos503. A autora considera que Lapa pintou 

paisagens interiores ou retratos interiores, devido às suas paisagens remeterem para a 

noção de «Paisagem interior» do expressionismo abstrato, e também por ter realizado 

«Autorretratos» e «Auto-auto-retratos»504. A pintura de Álvaro Lapa é composta por 

narrativas onde se conjugam elementos pictográficos, com múltiplas leituras505, numa 

contaminação entre palavras e imagens em polissemia, para criar um código de 

representação próprio. A seu ver, ao materializar palavras tornou-as pinturas e tornou a 

pintura um campo de escritas. Nas «Obras-com-palavras»506 a narratividade foi mais 

evidente, mas sempre com mensagens secretas e enigmáticas como em «A prece pelos 

bêbados (evocação a Fernando Pessoa)» (1970), onde citou «Prece de bêbados» de 

MalcolmLowry (1909-1957), escrito manualmente na pintura de forma legível, mas 

criando maior ilegibilidade de sentido (ver anexo II.141. p.77). A esta inabilidade de 

comunicação ou incomunicação, Álvaro Lapa associou o conceito de falhar, de artista 

desajustado, que questiona os valores sociais, num espaço partilhado com outros 

escritores e artistas.507 Em 1972, Lapa criou um escritor falhado do século XII, Abdul 

Varetti, a quem atribuiu uma série de aforismos508, que foram bordados em lona e 

montados em molduras criadas com aros de ferro, expostos como imagens para serem 

lidas (fig. 169)509. No ano seguinte, introduziu também textos seus nas pinturas510, com 

a peculiaridade de serem num registo impessoal, desenhados com escantilhões, ao 

contrário da escrita manual utilizada para citar outros autores. 

                                                           
502 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa no século XX. (2012). Vol.I. pp. 417-421 
503Idem.p. 423. 
504 Que revelam que somos múltiplos nos múltiplos momentos da vida, onde um autorretrato representa 

uma visão de si, na circunstância em que se vê. 
505Uma forma oblonga poderá significar monte, falo, menhir, pedra; um retângulo poderá ser cadeira, 

mesa, livro, quadro, etc. Ver Ibidem. .p. 425. 
506 A presença das palavras foi iniciada na série Milarepa (1970) e desenvolvida em «Escuro como a cova 

onde o meu amigo não se move», tradução direta do título da obra de Malcolm Lowry. Dark as the grave 

where in my friend is laid, onde os títulos tinham um papel literário. 
507  Como Artaud, Rimbaud, Kafka, Borroughs ou Samuel Beckett, referências literárias de Álvaro Lapa.  
508 Publicados posteriormente em Raso como o chão (1977). 
509 No mesmo ano, realizou a exposição «As profecias de Abdul Varetti, cortinas de ferro e outros 

objetos, memórias de um escritor falhado» na Galeria Buchholz em Lisboa e no ano seguinte Abdul 

Varetti acompanhou-o também em «Modelos e narrativas» na Galeria Quadrante em Lisboa. 
510 Publicados também em Raso como o chão (1977). 
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Figura. 27. Álvaro Lapa. «Profecia de Abdul Varetti, escritor falhado» . 1972. Bordado em lona 

montado em ferro. Catálogo Álvaro Lapa: retrospectiva.(1994). Porto: Fundação de Serralves. s/p 
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Desde o início, Álvaro Lapa realizou uma obra comprometida com a literatura, que se 

consolidou nas décadas seguintes em séries como «Cadernos», iniciada em 1976, onde 

homenageou os seus escritores de eleição511.  

 

Seguiu-se a obra de Eduardo Batarda, iniciada na segunda metade de sessenta, 

influenciada pela arte pop, com uma imagética mordaz e satírica, onde associa a 

imagem e texto com um humor cáustico, predominando a crítica social, política e de 

costumes512. Nas suas pinturas, as palavras funcionam numa espécie de escrita-legenda, 

acrescentando múltiplos sentidos ao que a imagem permite, numa polissemia definida 

pela sobreposição verbo-visual513.  

 

Por fim, foi abordado um grupo de artistas, cujas obras tiveram ressonâncias da arte 

pop514: René Bértholo no início de sessenta, inspirou-se na banda desenhada para criar 

composições onde acumulou e dispersou figuras, onde surgiram palavras desenhadas ou 

pintadas a simular marcas ou sons, mas sem um papel relevante. António Palolo 

realizou uma série de colagens515, compostas pela sobreposição de imagens, inscrições e 

representações de objetos do quotidiano, onde inscreveu palavras despersonalizadas e 

anónimas, também em cartazes, rótulos ou imagens publicitárias, mas raramente 

sugerindo narrativas (ver anexo II.142. p.77); Noronha da Costa realizou colagens com 

papéis impressos, desenhando a imagem recortada ou velando-a com os papéis 

embebidos em óleo de linho, nas quais os textos funcionaram apenas como mancha 

gráfica ou textura visual (ver anexo II.143. p.78)516; Orlando Sá Nogueira desenvolveu 

após a sua estadia em Londres517, colagens onde inseriu a impressão fotográfica, em 

composições com temáticas irreverentes e erotizadas, onde a palavra surge apropriada 

com inspiração pop (ver anexo II.144. p.78)518. 

 

 

 
                                                           
511 Prudência Coimbra. A palavra na pintura portuguesa do século XX.(2012). Vol.I.pp. 423- 434. 
512 Idem. pp. 439- 444. 
513 Prudência Coimbra analisou também a presença da palavra numa série de pinturas de Jorge Martins, 

datadas de 1975-1976, sendo posteriores ao período balizado nesta tese.  
514 Neste grupo, Prudência Coimbra analisou também obras de Emília Nadal (1938-) realizadas na 

segunda metade de setenta, que não são contemporâneas do período balizado na presente tese.  
515 Datadas de 1967, e que remetem para o neodadaísmo de Rauschenberg. 
516 Com exceção a uma colagem com palavra Vietnam. 
517 Frequentou nos anos sessenta a Slade School, como bolseiro da Gulbenkian. 
518 Ibidem. pp. 445- 449. 
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CAPÍTULO 4. PUBLICAÇÕES, EXPOSIÇÕES E HAPPENINGS DA 

POESIA EXPERIMENTAL PORTUGUESA 1964-1974 
 

4.1. PRODUÇÕES COLETIVAS ENTRE 1964-1966 

 

4.1.1 – Caderno antológico da poesia experimental I (1964) 

 

O Caderno antológico da poesia experimental I foi organizado por António Aragão 

(1925-2007) e Herberto Helder em 1964, e publicado em Lisboa pelos ‘Cadernos de 

hoje’. António Aragão na altura tinha regressado de Itália519, onde frequentou um curso 

no Instituto Central de Restauro em Roma, estagiando no laboratório do Vaticano. O 

autor era licenciado em ciências históricas e filosóficas pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, e em biblioteconomia e arquivismo pela Universidade de 

Coimbra, e antes de ir para Roma, estudou etnografia e museologia em Paris, tendo sido 

bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Nascido em S. Vicente, na Ilha da Madeira, 

Aragão tinha-se estreado com Poema primeiro (1962)520 e desenvolvido uma obra 

plástica na Madeira, sendo exemplo «Monumento padrão dos descobrimentos» (ver 

anexo II. 146. p.80) na cidade de Porto Santo ou os relevos em cerâmica policromada 

situados no Mercado Municipal de Santa Cruz na Madeira (ver anexo II. 145. p.79). 

António Aragão encontrava-se regularmente em Lisboa com Herberto Helder, seu 

conterrâneo, que também tinha vivido em França, Holanda e Bélgica, onde exerceu as 

mais diversas profissões, sendo repatriado no início de sessenta. Helder foi depois 

encarregado das bibliotecas itinerantes da Fundação Gulbenkian, e também jornalista na 

emissora nacional. Segundo o depoimento do próprio521, o aparecimento do Caderno 

antológico da poesia experimental 1 (1964) resultou da organização de textos em 

conjunto, que foram recusados pela Guimarães editora, depois propostos aos ‘Cadernos 

de hoje’522 que os aceitou. Posteriormente, convidaram a colaborar Salette Tavares, 

E.M. de Melo e Castro, António Barahona da Fonseca (1939-) e António Ramos Rosa. 

Aragão coordenou graficamente este primeiro número, constituído por uma capa em 

                                                           
519 Ver António Aragão «Carta a Ana Hatherly. (Funchal, 16 de setembro 1975)», catálogo Salette 

Tavares: poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa.p.11  
520 Edição de autor, com capa e extra-texto de Manuel Baptista, este livro fez parte da Coleção Pedras 

brancas organizada por E. M. de Melo e Castro.  
521  Herberto Helder «Carta a Ana Hatherly. (1 de setembro de 1975)». Idem.p.11. 
522 Os Cadernos de Hojeeram financiados por Ilídio Ribeiro, aluno de engenharia civil no Instituto 

Superior Técnico, que os geria com Ricardo Costa, aluno da Faculdade de Letras de Lisboa.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteconomia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquivismo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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forma de caixa de cartão ao alto com 15x29.5cm (ver anexo II. 147. p.80), com o rosto 

de autoria de Ilídio Ribeiro (fig. 28), composto por fragmentos de letras do título, com a 

abertura no lado maior da caixa. 

O interior do caderno é composto por quinze fascículos independentes, constituídos por 

folhas A4 dobradas em três, impressas na frente e verso, onde os textos foram 

graficamente dispostos na horizontal e na vertical, sendo cada fascículo independente e 

numerado no interior. Ao ser constituída desta forma, funcionava como uma estrutura 

aberta, como “obra em movimento”523, tal como Umberto Eco (1932-2016), autor de 

eleição de António Aragão, a apresentou em Obra aberta (1962). Igualmente remetia 

para o «Livre» de Stéphane Mallarmé524, uma obsessão que o poeta francês teve ao 

longo da sua vida, mas nunca chegou a concretizar, restando apenas rascunhos525,nos 

quais registou a intenção de criar um “álbum de constelações”526. Este volume teria uma 

estrutura dinâmica, com um processo combinatório que iria além do seu poema «Un 

coup de dês»527. A ideia centrava-se na criação de um livro sem princípio nem fim, 

composto por páginas sem uma ordem fixa e relacionáveis de formas variáveis em 

séries de fascículos independentes, onde a encadernação também não determina a 

ordenação. Apesar das páginas de Caderno antológico poesia experimental I estarem 

numeradas em cada fascículo, o caderno permite escolher a ordem de leitura, e 

relacionar os fascículos independentes de modo próprio na receção. 

A página inicial do Caderno antológico poesia experimental I é composta um bloco de 

citações de vários autores (ver anexo II. 148. p.81). Segue-se uma pequena narrativa de 

Herberto Helder que funciona como um ‘apólogo’528, em que um pintor medita à 

medida que observa e representa um peixe. Numa primeira impressão, este texto 

manifesta-se “anti-aristotélico”529, por negar a mimesis: o pintor experimenta 

representar o peixe, tenta comunicar através de um suporte e de uma semântica. O 
                                                           
523 Ver Umberto Eco. Obra aberta. Tradução de João Rodrigo Narciso Furtado. (1989). p.78. 
524  Ver Clara Rocha. Revistas literárias do século XX em Portugal. (1985). pp.584-588. 
525 Que em 1957 Jacques Scherer reuniu e publicou em Paris, na editora Gallimard.   
526 Ver Stéphane Mallarmé. Fragmentos sobre el libro. Tradução de Juan Gregorio. (2002). pp.91-92. 
527Onde a gramática, sintaxe e disposição tipográfica do texto, permitiam um jogo criativo na leitura, 

devido à possibilidade de relacionar as palavras dispersas na página, sem a relação determinada pela 

linearidade discursiva do verso tradicional.  
528 Com uma estrutura parecida com a fábula, o apólogo é um tipo de narrativa que personifica os seres 

inanimados, transformando-os em personagens da história. 
529  Ver José Blanc de Portugal. «Notas sobre a moderna poesia experimental», in António Aragão e E..M. 

de Melo e Castro (org.). Suplemento especial do Jornal do Fundão. 24 de janeiro de 1965.p.1 e 2. O texto 

foi também publicado em Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp. 57-63. 
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pintor depara-se então com o facto de o real não ser uno e estar em contínua mutação, 

desenvolvendo-se depois a narrativa no sentido da mimesis tradicional, para levantar a 

questão da liberdade em arte. Herberto Helder apresenta depois os objetivos do caderno, 

alertando para o facto de não existir nenhum trabalho criativo que não seja 

experimental. Igualmente define experimentalismo no seu sentido histórico, como “o 

movimento de adequação do homem (testemunha e expressão) ao movimento da 

realidade”530, defendendo que não existe uma unívoca noção de experimentalismo, por 

implicar a ausência de individualidade e liberdade de pesquisa. Indica ainda que o 

caderno engloba uma multiplicidade de exemplos nacionais e internacionais de 

experimentalismo.  

 

A colaboração de António Aragão, inicia-se com «Roma nce de iza mor f ismo» (ver 

anexo II. 149. p.82), que tal como o título acidentado indica, é uma prosa desenvolvida 

com acidentes provocados por espaços em branco, que a vai fragmentando. O texto 

depois é disposto em blocos com versos livres, alternados por outros em prosa poética, e 

dispostos também na vertical531. O silêncio da página é utilizado como pontuação, para 

isolar e destacar palavras no interior dos versos. As palavras foram ainda desconstruídas 

no seu interior, fragmentadas através de espaços em branco, ou subdivididas e colocadas 

entre aspas, originando assim novas possibilidades de leitura.  

 

Em «Roma nce de iza mor f ismo» assiste-se assim à utilização de ferramentas que 

colocam em destaque a visualização do texto na leitura, tal como em «Poema 

fragmentário» (ver anexo II. 150. p.82), publicado com a indicação de ser composto por 

três espaços gráficos diferentes, podendo ser lidos separadamente ou em conjunto. 

Neste caso, utiliza a escrita manual, para compor três superfícies textuais em blocos 

retangulares com três tipos de letras diferentes (ver anexo II. 151. p.83). Nesse sentido, 

vêem-se minúsculas menos preenchidas a negrito, maiúsculas dentro das menos 

preenchidas, e a terceira destaca as palavras “teu” e “meu.” No remate, o poema está 

assinado “António Aragão e tu também,” convidando assim o leitor a ter uma postura 

ativa532. António Aragão colabora igualmente com um manifesto programático 

intitulado «Poesia encontrada», que inicia com um texto introdutório a duas colagens  

                                                           
530Herberto Helder in António Aragão e Herberto Helder (org.). Caderno antológico da poesia 

experimental I. (1964). p.5 
531 Ver António Aragão. «Roma nce de iza mor f ismo».Idem.pp.18 -24. 
532Ibidem. pp.34 - 36. 
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Figura 28. Ilídio Ribeiro. Capa e contracapa do Caderno Antológico da Poesia Experimental I 

(organização de António Aragão e Herberto Helder), 1964. Digitalização do exemplar da Biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 
 

 

Figura 29. António Aragão. «Poesia Encontrada». in António Aragão e Herberto Helder (org.). Caderno 

Antológico da Poesia Experimental I (1964). pp.41-42. Digitalização do exemplar da Biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian.  
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executadas com palavras recortadas de jornais. No texto chama a atenção para o papel 

ativo na leitura, devido às colagens serem polissémicas, uma vez que originam novos 

poemas através do processo combinatório, sendo que o leitor pode escolher a sua 

manipulando “o texto apresentado na colagem em qualquer sentido ou direção”533. Para 

Aragão, «Poesia encontrada» é uma expressão assente na realidade quotidiana, com a 

capacidade de transformar e refazer a realidade, ao assentar no acaso e no encontro 

fortuito do material dos jornais, tornando-o criativo e testemunho do quotidiano. 

Seguem-se exemplos de leituras das colagens, ou seja, dois poemas que resultaram da 

leitura destas, e a reprodução das colagens a preto e branco (fig.29). O conjunto é 

encerrado com uma breve reflexão sobre a variação da expressão na poesia, desde a 

antiguidade até aos procedimentos contemporâneos cibernéticos ou esquemas 

combinatórios, utilizados por Nanni Balestrini e Raymond Queneau (1903-1976). 

Conclui-se que a conquista de novas expressões é o modo contínuo de caminhar da 

poesia no seu inesgotável poder de metamorfose, conferindo-lhe a validade e a presença 

no mundo534. 

 

 Na sequência da paginação, surge a colaboração de António Barahona da Fonseca 

(1939-), autor que frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e esteve 

ligado ao grupo do café Gelo. Na altura já tinha publicado Insónias e estátuas (1961) e 

Poemas e pedras (1962), nos quais desenvolveu uma poética marcada pelos domínios 

do sonho, do erotismo e do misticismo, influenciada pelo surrealismo na utilização de 

imagens insólitas. Em alguns poemas de Insónias e estátuas535, Barahona utilizou 

espaços em branco no interior dos versos para destacar palavras, mas o autor não 

insistiu nestes processos de experimentação verbo-visual. No Caderno antológico da 

poesia experimental I publica um grupo de poemas com registos gráficos 

convencionais536. O primeiro intitulado «O alquimista» (ver anexo II. 152. p.85) 

apresenta um poeta manuseando instrumentos mágicos, remetendo para a forma em 

movimento da estrutura do próprio caderno, embora o seu poeta-alquimista destrua 

                                                           
533António Aragão. «Poesia encontrada», in António Aragão e Herberto Helder (org.). Caderno 

antológico da poesia experimental I. (1964). p.37. 
534 Ver Idem.p.42. 
535Ver António Barahona da Fonseca. Insónias e estátuas (1961): «Osíris», p.9; «Flores», p.13; «Le Pays 

qui te ressemble», p.15.  
536 Intitulados «As barcas», «O peixe», «Do teatro». 
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palavras “enlouquecendo com um sorriso bondoso”537. No último poema da série, «a 

casa de dentro do poeta»538, utiliza o branco da página para pontuar os versos e colocar 

palavras em destaque e recorre também a ferramentas expressivas, como a repetição de 

vogais ou a substituição do I por Y. António Ramos Rosa colabora igualmente com a 

série de poemas «Atravessado pela cidade» (ver anexo II. 153. p.86), «Lâminas», 

«Velocidade» e «As linhas» com registos gráficos convencionais, que são marcados por 

um depuramento linguístico e acentuada substantivação da linguagem. 

 

 Segue-se a colaboração de E.M. de Melo e Castro (1932-), autor com formação em 

engenharia têxtil (1956) em Bradford (Inglaterra), que exerceu diversas funções nesta 

área, e em paralelo desenvolveu uma intensa atividade como poeta, artista visual e 

ensaísta. Melo e Castro estreou-se com Sismo (1952), uma pequena coletânea de 

narrativas, seguindo-se os volumes de poesia Salmos (1953) e Ignorância da alma 

(1956). Na década de sessenta publica Entre o som e o sul (1960) e Queda livre (1961), 

que Fernando J.B. Martinho (1938-) considerou serem representativos da tendência 

barroquizante da literatura portuguesa deste período, visto apresentar uma poética 

marcada por um ludismo formal, em jogos com os significantes, através da aliteração ou 

da paranomásia, assim como uma crescente autonomia concedida à palavra 

relativamente ao contexto discursivo539. Posteriormente, Melo e Castro envolveu-se 

com o concretismo publicando Ideogramas (1962), Poligonia do soneto (1963) e Objeto 

poemático de efeito progressivo (1962), como veremos mais adiante540. 

 

Melo e Castro está presente neste caderno com o poema visual «Transparência» 

(fig.30), executado com carimbos e desenvolvido ao longo do desdobrável. Neste 

poema, no canto superior direito surge a palavra ‘transparente’ em letras de pequena 

dimensão com um movimento ondulante, e a mesma palavra é disseminada ao longo 

das três páginas, formando uma superfície textual no fundo onde surge o fonema ‘ÃO’ 

em stencil a negro e numa escala maior. Por baixo, situam-se dois “A”s em direções 

diferentes, um ‘O’ oblíquo e no topo um ‘O’ fragmentado, igualmente em stencil negro. 

Na parte inferior da terceira página surge “a pax evita a explosão” com letras pequenas  

                                                           
537António Barahona da Fonseca «O alquimista» in António Aragão e Herberto Helder (org.) Caderno 

antológico da poesia experimental I. p.43. 
538 Idem. pp.47-48. 
539 Ver Fernando J.B. Martinho. Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50. (1996). 

pp.442-443. 
540Ver Parte III. Capítulo. 7.2.3. Concretismo dinâmico: E. M. de Melo e Castro. pp. 307-315. 
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Figura 30. E.M. de Melo e Castro. «Transparência» in António Aragão e Herberto Helder (org.). 

Caderno antológico da poesia experimental I (1964). pp. 56-58.  Digitalização do exemplar da Biblioteca 

da Fundação Calouste Gulbenkian.  

 

 

 
 

Figura 31. Salette Tavares. «Bri cadeiras: Kinetofonias e Aranha» in António Aragão e Herberto Helder 

(org.). Caderno Antológico da Poesia Experimental I (1964). pp.71-72 e 67. Digitalização do exemplar da 

Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian.  
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com um movimento ondulante, funcionando como a chave deste jogo visual de 

palavras. Melo e Castro publica também «Oblivion» (1963), poema composto por 

detritos de falas541, escrito em latim, inglês, português, francês e castelhano, num 

poliglotismo em sintonia com os poemas de Luís de Camões, (1524-1580) incluídos na 

separata deste caderno. 

 

Herberto Helder colabora com «Fragmento de uma máquina de emaranhar paisagens», 

texto construído com fragmentos bíblicos do Génesis e do Apocalipse, com excertos de 

François Villon (1431-1463), Dante (1265-1321) e Camões, num processo combinatório 

semelhante ao utilizado no seu livro Electronicolírica (1964)542. Nestas obras, Herberto 

Helder foi influenciado pelas experiências do poeta italiano Nanni Balestrinni, que em 

1961 relançou textos antigos e modernos numa calculadora eletrónica, obtendo mais de 

três mil combinações, selecionando e trabalhando algumas para obter um resultado final 

do seu agrado543. Na altura, Herberto Helder desejava realizar experiências com 

computadores544, mas não foi possível, por isso utilizou processos combinatórios 

artesanais. No entanto, a máquina e o seu potencial em matéria criativa estão presentes 

em espírito nestes seus textos literários. 

 

Observa-se depois a colaboração de Salette Tavares, poeta e ensaísta nascida em 

Lourenço Marques, licenciada em ciências histórico-filosóficas na Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa. Posteriormente Salette Tavares foi bolseira da Fundação 

Gulbenkian entre 1959 e 1961, para estudos de estética e teorias de arte545. Como poeta 

estreou-se com Espelho cego (1957), obra que Fernando J.B. Martinho enquadrou 

dentro da tendência barroquizante da segunda metade do século XX, devido à sua 

experimentação com os significantes, ao pendor lúdico dos mesmos e a jogos 

versificatórios, a par de uma profusão imagística e metafórica546. Neste caderno, 

colabora com «Brin cadeiras» (fig.31), que engloba os poemas fonéticos «Kinetofonias: 

Ri m ri ri» e «Kinetofonias: takitaki», o poema figurado «Aranha» e um conjunto 

agrupado com a letra F (ver anexo II. 154. p.87).  

                                                           
541 Ver E.M. de Melo e Castro. In-Novar. (1977). p.208. 
542 O título desta obra seria alterado para Máquina Lírica em edições posteriores. 
543 Ver Herberto Helder. Electronicolírica. (1964). p.49. 
544 Ver Herberto Helder. «Carta a Ana Hatherly. (1 de setembro de 1975)». Catálogo Salette Tavares: 

poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa.p.11. 
545Especializou-se nesta área ao trabalhar em França e Itália com Mikel Duffrenne e Etienne Souriau, e 

em Itália, com Gillo Dorfles. 
546 Ver Fernando J. B. Martinho. «Nota Sobre “Espelho cego” de Sallete Tavares». Idem. pp.8-9. 
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Salette Tavares dividiu a palavra “brincadeira”547 do título num jogo fono-semântico 

que indica o carácter lúdico desta série, onde se destaca o antropomorfismo do poema 

«Aranha», construído com “uma linguística lúdica no raspar dos ‘r’ de ‘arrranha’, 

‘arrranhisso’, ‘arrranhaço’ e ‘arre, arre…’”548. As patas da «Aranha» foram desenhadas 

com a repetição do vocábulo ‘arre’em tipografia, em torno de uma elipse, onde ao 

centro surge o mesmo vocábulo invertido e em tamanho maior. No topo está ‘arrranha’ 

impresso na vertical, contrapondo com ‘arrranhisso’ na horizontal e ‘arrranhaço’ 

novamente na vertical, mas dividido em ‘arrranh aço’, formando um novo jogo fono-

semântico, também devido a ‘aço’ estar na horizontal.  

 

A «Aranha» tem um arranjo gráfico neste caderno, que mais tarde foi depurado quando 

impressa em serigrafia. Salette Tavares não ficou nada contente com o resultado visual 

dos seus poemas nesta publicação. Segundo a própria: 

 

A ARANHA era um Carnaval complexo, a Ana sabe-o pela tradução que fez para as 

edições americanas, na raiz está o desenho com caneta fina, o meu gosto de escrever 

muito e ainda com o braço e mão … Pela escrita em letras finíssimas saiu a aranha que 

em letras perdeu muito. […] Mas o desastre maior foi darem-me as dimensões das 

páginas erradas, foi a qualidade péssima do papel. Mal impresso e deslocado resultou o 

que se viu. O original era outra coisa549”. 
 

 Neste arranjo gráfico, no topo está um retângulo negro, donde parte uma fina linha 

branca na vertical seguindo em direção à aranha. No interior do retângulo encontra-se 

um pequeno ponto a branco, simulando o centro de uma teia, e em torno dele, repete-se 

duas vezes os prefixos ‘anti’, igualmente três vezes ‘teias’ a branco, com tamanhos 

irregulares e em espiral. No conjunto, a «Aranha» remete de imediato para os 

Calligrammes  de Apollinaire, mas afasta-se da redundância ilustrativa do poeta francês, 

devido a viver de um jogo fonético e semântico, onde o texto tipográfico convencional é 

alterado com carácter irónico550. 

 

Quanto aos dois poemas fonéticos, são compostos com um propósito performativo, 

funcionando como partituras para leitura oral, ao serem constituídos por sílabas e letras 

                                                           
547 Ver Parte III. Capítulo 7.2.2. Brincar: Salette Tavares. pp. 299-306. 
548 Jorge dos Reis. Três movimentos da letra: o desenho da escrita em Portugal. (2012). II parte.p. 219. 
549 Salette Tavares. «Carta a Ana Hatherly. (9 de janeiro de 1975)». Catálogo Salette Tavares: poesia 

gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.17. 
550Idem. 
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orientando para uma interpretação livre na horizontal e vertical «Kinetofonias: Ri m ri 

ri» é composta com uma letra sóbria551, organizada de um modo depurado, permitindo a 

leitura gráfica clara do jogo fonético do poema. Pelo contrário, «Kinetofonias: takitaki» 

tem uma letra manual mais expressiva, que remete para o gestualismo e a ideografia 

oriental552. 

 

Em relação ao conjunto de poemas visuais em torno da letra F, destaca-se os «efes» 

unidos por uma ligadura, compostos no seu interior por um texto passado à máquina de 

escrever. Salette Tavares aqui também se distancia dos Calligrammes (1918) de 

Apollinaire, devido à configuração da escrita não ilustrar o conteúdo do poema, e criar 

ambiguidade através da ironia. Neste jogo, desenvolve o texto horizontal dentro de cada 

F, sendo possível também a leitura dos três ‘efes’, através da ligadura que os une, onde 

o texto se encontra impresso na vertical. Ao seu lado encontram-se ainda dez poemas 

tipográficos, compostos igualmente com palavras iniciadas por F, com jogos fonéticos, 

semânticos e visuais dispostos na página quer na vertical, quer na horizontal. No grupo, 

destaca-se o poema «Falo/fá-lo», onde o primeiro F de tamanho maior, configura um 

falo553. Em «Falange/falanginha/falangeta/facho/fachinho/facheta» impresso na 

horizontal, surge uma indicação na vertical com texto invertido, indicando as soluções 

do ‘quebra-cabeças’, num apontamento irónico em relação aos Fs do Estado Novo. 

 

 O Caderno antológico da poesia experimental I contém ainda uma separata com «Os 

chamados disparates da Índia», de Luís de Camões (1524-1580), incluídos por 

revelarem o lado satírico do poeta. De difícil leitura, este poema é composto em 

português, usando também versos e romances em espanhol, assim como expressões em 

latim. Igualmente contém frases proverbiais em prosa a rematar cada estrofe, numa 

sátira social acutilante e crítica sobre os costumes na Índia, revelando uma faceta 

diferente do Camões oficial épico e lírico.  

 

Na separata está presente também opoema «Edd’ora addio… mia soave!...» (1915) de 

Ângelo de Lima, poeta cuja obra foi muito apreciada por Fernando Pessoa e aplaudida 

pelos surrealistas, que o encararam como um precursor, devido aos aspetos delirantes da 

                                                           
551 Ver Jorge dos Reis. Três movimentos da letra: o desenho da escrita em Portugal. (2012). II 

parte.p.218. 
552 Ibidem. 
553 Ibidem. p. 220. 
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linguagem, também por usar termos anómalos e neologismos. Os poemas de Ângelo de 

Lima estão repletos de palavras alteradas ao nível do significante, que através de 

associações sonoras derivam num complexo de imagens aleatórias, quase imprevisíveis, 

tornando os seus versos quase incompreensíveis554. A seu lado, encontra-se igualmente 

um poema do surrealista Mário Cesariny, que pontualmente realizou poemas 

tipográficos de coordenada visual, para além das já referidas colagens pictográficas555. 

Na separata está representado com «Ditirambo» (1958), poema cujo título remete para o 

género lírico clássico dedicado a Dionísio556. O «Ditirambo» de Cesariny exprime o 

delírio ou exaltação através de aglutinações vocabulares, ferramenta expressiva que 

permite criar novas associações fonéticas entre palavras, alterando-as também a nível do 

seu significante.  

 

A separata conta ainda com a colaboração do poeta italiano Emillio Villa (1916-2003), 

natural de Affori, que também foi tradutor especialista em línguas antigas, crítico de 

arte e artista plástico. Villa viveu em São Paulo entre 1951-1952, onde contactou com o 

grupo Noigandres, datando desta altura o texto publicado na separata. Está presente com 

uma carta escrita em português, em moldes pouco convencionais, e dirigida a Ruggero 

Jacobi (1920-1981)557, encenador e cenógrafo nascido em Veneza, que também viveu 

no Brasil, onde exerceu diversas atividades no teatro. Por fim, surge «O XLI beijo de 

amor» (ver anexo II. 155. p.87) de Quirinus Kuhlmann (1651-1689), poeta barroco 

alemão que no século XVII desenvolveu experiências combinatórias baseadas em 

cálculos de Kircher, apresentado e traduzido por António Ramos Rosa558. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
554 Ver Parte I. Capítulo 2. 1.2. A geração Orpheu e Portugal futurista. p.54. 
555 Ver Parte I. Capítulo 2.2.4. O surrealismo verbal e visual. pp. 80-81. 
556 Ver António Coimbra Martins. «Ditirambo». Jacinto Prado Coelho (org.) Dicionário de literatura 

portuguesa, brasileira, galega e estilística literária.Editora? (1968). Volume I. p. 266. 
557 Foi crítico de teatro na Folha da Noite, de 1952 a 1956, e colaborador do suplemento literário Última 

hora, de São Paulo, entre 1956 e 1962, onde escreveu artigos sobre literatura e teatro. Publicou como 

ensaísta, três importantes livros no Brasil: a expressão dramática (1956), Goethe, Schiller, Gonçalves 

Dias(1958) e O espectador apaixonado (1961). 
558 Ver António Ramos Rosa in António Aragão e Herberto Helder (org.) Caderno antológico da poesia 

experimental I. Editora? (1964). p. 90. 
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4.1.2  – Exposição «Visopoemas» (1965) 

 

 

A 2 de janeiro de 1965 inaugurou a exposição coletiva «Visopoemas» na galeria 

Divulgação em Lisboa, com obras de António Aragão, E.M. de Melo e Castro, Herberto 

Helder, Salette Tavares e António Barahona da Fonseca. O título da exposição foi da 

autoria de Herberto Helder e remetia para a visualização da poesia, da qual derivavam 

os objetos-poema expostos.559 

 

No catálogo de «Visopoemas» (ver anexo II. 156. p.88), António Aragão publica um 

texto de apresentação onde relaciona a poesia e a respiração, afirmando que “a poesia 

começa onde o ar acaba”560, para se referir depois, à respiração como condenação da 

condição humana, para situar a poesia como algo depois da respiração. Aragão repudia, 

deste modo, a tradição lírica e sentimental da “semântica convencionada à escala dos 

pessoais (des)gostos mais ou menos audíveis”561, propondo a ambiguidade cómico-

trágica sem suspiros, numa poética que descobre o caos, onde todos os sentidos estão 

presentes, sem explicar conteúdos e fornecendo estados onde o verbal é anti-verbal. O 

autor sustenta assim a poesia como libertação da condenação humana e da respiração, 

encarando-a como forma de contestar o instituído e as convenções. 

 

Aragão expôs dois «Poemas encontrados» (ver anexo II. 158. p.89) obras que pertencem 

atualmente à coleção da Fundação Serralves no Porto. As duas composições (ver anexo 

II. 159 e 160. pp.89-90)562 são elaboradas com recortes de palavras encontradas em 

jornais, coladas num suporte de aglomerado de madeira com 64.5x50cm, e estão 

pintadas com tinta de óleo em tons de terra. No catálogo (ver anexo II. 157. p.88) de 

«Visopoemas» (1965), encontram-se igualmente enumeradas as obras 

«Visoluminescências», «Poemas (des)integrados» e «História para o dia seguinte», cuja 

localização se desconhece. António Preto, na sua dissertação de mestrado A poesia 

experimental portuguesa 1960-1980 (2005), incluiu fotografias de três 

                                                           

Nº nota rodapé? Ver Herberto Helder. «Carta a Ana Hatherly (21 de Outubro de 1977)». Catálogo Salette 

Tavares: poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.12. 
560 Ver António Aragão in Catálogo «Visopoemas». O texto foi também publicado em Ana Hatherly e 

E.M. de Melo e Castro (org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. 

(1981).p.39 
561 Idem. 
562 Tratam-se dos originais que foram reproduzidos a preto e branco no Caderno antológico da poesia 

experimental I (1964) para exemplificar o texto «Poesia encontrada» de António Aragão. Ver Parte II. 

Capítulo 4. 1.1. Caderno antológico da poesia experimental I (1964). .p.123-125. 
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«Visoluminicências», e dois «Poemas (des)integrados», mas sem referir a proveniência 

das imagens ou onde se encontram as obras563. No Suplemento especial do Jornal do 

Fundão (1965) está publicada a preto e branco, a reprodução de uma colagem564 (ver 

anexo II. 161. p.90) que esteve exposta em «Visopoemas»: na imagem vê-se uma 

justaposição de recortes de jornais com inscrições de textos manuais que em conjunto 

criam ritmos circulares.  

 

E. M. de Melo e Castro no catálogo «Visopoemas» (ver anexo II. 162. p.91) publica 

também um pequeno texto onde foca a relação entre entropia e criação, considerando a 

poesia experimental sinónimo de “CAOS como rigor de invenção”.565Partindo do 

princípio que o grau de entropia do universo tende a aumentar, o autor defende que o 

poeta/artista experimental cria estruturas atomizadas de grande entropia, construindo 

objetos que contêm o máximo de informação possível. Na exposição, Melo e Castro 

mostra a série «poemas in-visíveis», subintitulados de «númeropoema», «sexopoema», 

«esqueletopoema», «geopoema», «fimdesemanapoema», «termopoema», 

«luminopoema», «fonopoema» e «rodopoema». No catálogo, surge ainda 

«quasinfinitopoema» em texto, com instruções para o leitor construir um poema em oito 

etapas, sugerindo as cores, as formas, os significados, os números de signos e a sua 

distribuição numa superfície. Igualmente, indica que depois de se ler o poema e destruir 

os resultados, se pode construir novas variantes. As instruções terminam com o 

apontamento irónico “antes de morrer comunique aos seus herdeiros em que posição 

estão as suas experimentações” (ver anexo II. 163. p.92). Posteriormente, este texto 

acompanhado de formas geométricas foi incluído em «Objecta: 1961-1968»566. 

 

 Sobre esta série «poemas in-visíveis», E.M. de Melo e Castro em entrevista afirma: 

 

A série «Poemas in-visiveis» consistia em dez chapas de aglomerado de madeira, de 

1,25 x 1,25 metros, trabalhadas com colagens, dos mais diversos materiais e pintadas 

com tintas acrílicas de várias cores, com técnica gestual. Os materiais colados eram, que 

eu me lembre, mapas geográficos e do esqueleto humano, páginas de jornal rasgadas, 

réguas, esquadros, fitas métricas, fotografias, um aquecedor elétrico e uma ventoinha, 

que funcionavam acionados pelo espectador e um soutien cor-de-rosa. Destas peças só 

                                                           
563 Ver António Preto. Poesia experimental portuguesa 1960-1980. Anexos Volume I. (2005). p.83.  
564 Esta imagem foi também incluída em E.M. de Melo e Castro e José-Alberto Marques (org.). Antologia 

da poesia concreta em Portugal. (1973). p.48. 
565 E.M. de Melo e Castro, catálogo «Visopoemas», incluído em Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro 

(org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981).p.40. 
566 Ver nesta tese Parte III. Capítulo 2.2.3. Concretismo dinâmico: E.M. de Melo e Castro. pp.307-315. 



 

134 

 

restou uma que não teve espaço na parede! Está em Serralves. Existem ainda fotografias 

a preto e branco, de duas das placas. As expostas desapareceram do depósito da galeria 

onde ficaram guardadas567. 

 

Desta série, sobreviveu «númeropoema» (ver anexo II. 164. p.92) que se encontra 

atualmente na coleção da Fundação de Serralves. Esta composição quadrangular foi 

realizada com fotografias apropriadas de jornais, encontrando-se as imagens em parte 

veladas por tinta branca. O fundo é constituído por sobreposições de imagens 

transparentes, entre as quais se vê um relógio a preto e branco, um pequeno microscópio 

num fundo vermelho, lupas e óculos em pequeno formato e a figura de uns lábios 

femininos vermelhos. Na parte esquerda, ao meio, estão dois esquadros transparentes; 

mais abaixo uma régua branca, e em cima junto à margem, outra régua. A composição 

vive ainda da repetição de números executados a stencil sobre estes elementos ao longo 

da pintura. O número quatro surge a vermelho repetido em várias posições, assim como 

o número oito a preto, e alguns foram velados com tinta branca; os números dois, três, 

cinco, seis, sete e nove surgem a bege, também dispostos ritmicamente ao longo da 

pintura, dispersos em várias posições, destacando-se um isolado sete a verde, ao lado da 

colagem dos esquadros transparentes. No lado direito, em baixo, está escrito ‘de facto os 

números são grandes poemas’, funcionando como síntese ou legenda.  

 

Igualmente «Rodopoema: homenagem ao inventor da roda» (ver anexo II. 166. p.94) 

sobreviveu, pertencendo atualmentea Alberta de Melo e Castro: a composição realizada 

com colagens tem dimensões menores que as restantes (60x60cm), é composta por um 

círculo rotativo ao centro, com um grande “R” metálico. 568 No Suplemento especial do 

jornal do Fundão (1965) foi publicada uma reprodução desta obra a preto e branco, 

assim como de «esqueletopoema» (ver anexo II. 165. p.93), composta por colagens de 

mapas. Esta última foi igualmente publicada em «Ver ter ser»569, ao lado de uma 

fotografia de «termopoema» (fig.32), composição onde existia a colagem de um soutien 

rodeado po rum aquecedor elétrico e uma ventoinha, que podiam ser acionados pelo 

público. Nesta pintura encontrava-se ainda a legenda a stencil: “O termo de um amor”.  

                                                           
567  Anexo I. 1.1.2. Entrevista a E.M. de Melo e Castro. p. 417. 
568Ver Idem. 
569 Ver E.M. de Melo e Castro. «Ver ter ser». Separata da revista Sotavento nº2 (1968). p. 12. O texto foi 

depois incluído, mas sem estar acompanhado das imagens, em Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro 

(org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp. 153-165. 
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Figura 32. E.M. de Melo e Castro. «termopoema» (1964).Colagem e tinta acrílica sobre madeira, 125 x 

125cm. Reprodução a preto e branco publicada in E.M. de Melo e Castro. Ver Ter Ser (1968). p.12. (com 

a indicação que pertence à coleção António Aragão, Funchal). 

 

 
 

Figura 33. Herberto Helder. «Poemacto» (1963), colagem 95x77.5. Colecção Manuel João Vieira. 

Catálogo Artistes.poètes, Poètes-artiste: poèsie et arts visuels du XX siècle  au Portugal. (2012). Paris : 

Fondation Calouste Gulbenkian, Délégation en France. p.14 
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 De Herberto Helder, no catálogo de «Visopoemas» surgem listadas quatro colagens de 

1963 (ver anexo II. 167. p.94): «I – Máquinas e letras», «II – Poemacto», «III– E assim 

por diante» e «IV–Poesia depressa», encontrando-se ainda a referência de «V–

Autobiografia com lâminas», ausente da exposição por razões pessoais muito fortes.  

Ao lado da lista, está uma pequena ficção relatando um acidente: um operário caía num 

misturador de pasta de papel e era descoberto apenas quando saíam as folhas da prensa. 

A ficção é apresentada como epígrafe do poema «O homem que se fez papel». 

 

«II – Poemacto» pertence atualmente à coleção Manuel João Vieira: com 95x77.5cm, é 

construída com as páginas do livro Poemacto (1961) do próprio Herberto Helder, 

publicado na editora Contraponto, de Luiz Pacheco. Os versos nesta edição foram 

impressos em cor púrpura num papel pardo e texturado (ver anexo II. 168. p.95). O livro 

é composto por um poema longo, dividido em cinco partes, centrando-se na 

problemática de um ato de um ator. O ‘autor’ neste poema funde-se com o ‘ator’ ou 

poeta fingidor, sendo quea voz, o canto e a “encenação constituem um ato (auto) de 

palavras570”. O poema resulta assim num ‘ato’ completo, que representa todos os 

fenómenos humanos, onde “o ‘canto’ e a ‘voz’ celebram o ‘amor’, a ‘loucura’ e a 

‘infância’571”. 

 

Na colagem «II – Poemacto» (fig.33) foram coladas e sobrepostas as páginas do livro, 

formando uma superfície ritmada pela justaposição dos retângulos das páginas, 

tornando possível ler apenas fragmentos dos versos impressos em cor purpura. Com a 

patine do tempo a superfície amareleceu, acentuando assim os seus aspetos orgânicos. 

Sobre esta superfície encontram-se vários enigmas, executados a stencil. Na parte 

superior esquerda um grande ‘P’ a negro; por baixo, com letras mais pequenas, está 

escrito ‘oeamacto’, com ‘acto’ a negro e ‘oeam’ a vermelho. De imediato, ao olhar lê-se 

‘Pacto’ com as letras a negro, mas também ‘Poeamacto’, que remete para o título do 

poema, e estranhamente tem um ‘a’ a mais. Também é possível ler ‘Poe’, numa possível 

referência ao poeta Edgar Allan Poe (1809-1849), e a palavra ‘ama’, como um elo de 

ligação entre ‘Poe’ e ‘acto’. No lado direito da colagem, na parte inferior, encontra-se 

escrito ‘oactoractificase’ na vertical, a acompanhar a margem lateral da colagem. O jogo 

                                                           
570 Ver Maria de Fátima Marinho. Herberto Helder: a obra e o homem (1982). p.42. 
571 Ibidem. p.43. 
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de palavras funciona a duas cores: o ‘o’ encontra-se a vermelho, ‘actor’ a negro, 

‘actifica’ a vermelho e ‘se’ a negro.  

 

A chave deste enigma encontra-se no verso “o ator actifica-se572” em Poemacto (1962), 

como se a materialização desta colagem levasse o poeta/ator a transformar-se num outro 

corpo, remetendo para o acidente do «Homem que se transformou em papel» da 

pequena narrativa em epígrafe no catálogo. Nesta nova encenação de Poemacto (1962), 

as páginas do livro transformam-se na ‘pele’ de uma superfície, sobre a qual Herberto 

Helder realizou um jogo de palavras, dando uma nova dimensão ao ‘ato’ ou poema ao 

materializá-lo em objeto visual. Em relação às outras colagens, o Suplemento especial 

do Jornal do Fundão (1965) publicou a reprodução de uma, a preto e branco (fig.203), 

onde é possível observar uma composição que vive da sobreposição de palavras. 

António Preto (1974-) em A poesia experimental portuguesa 1960-1980 (2005) incluiu 

nos anexos reproduções das quatro colagens de Herberto Helder, mas sem referir a 

proveniência das imagens ou onde se encontram as obras573. 

 

Em «Visopoemas» (1965), Salette Tavares participa com doze objetos enumerados no 

catálogo (ver anexo II. 170. p.96): «Al gar ismo: poema de amor» (alumínio 

amonizado), «Gal i cismo» (colagem em laca), «Maniquim» (arame amonizado), 

«Ourobesouro: caixa da infância» (pelica e ouro), «Ourobesouro – A infância cresceu 

espaço» (chapa de cristal e ouro), «Voz de peixe» (olaria), «Sinais de trânsito» (olaria), 

«Senhora do Ó» (olaria), «Jarra ferida» (olaria), «Antropofagia» (metáfora em pau, 

gesso e papel) e dois trabalhos denominados «Campa inha inha» (cristal gravado). A 

própria Salette Tavares, ao referir-se à exposição574, destacou dois desses objetos, numa 

carta dirigida a Ana Hatherly575: «Ourobesouro», que pertence à coleção Salette Aranda 

Brandão, e «Maquinin», objeto desaparecido que em 2010 foi reconstituído576 a partir 

                                                           
572“Porque o talento é a transformação/O actor transforma a própria acção/da transformação./Solidifica-

se. Gasifica. Complica-se./O actor cresce no seu acto./Faz crescer o acto./O actor actifica-se./(…)”. 

Herberto Helder.Poemacto (1962). p.22. 
573 Ver António Preto. Poesia experimental portuguesa 1960-1970. Anexos Volume I. universidade? 

(2005). p.88.  
574 Alguns destes objetos ainda existem e foram analisados nesta tese, na Parte III. Capítulo 7.2.2. 

Brincar: Salette Tavares. pp.299-306. 
575 Ver Salette Tavares. «Carta a Ana Harthely» (Lisboa, 9 de Janeiro de 1975)». Catálogo Salette 

Tavares: Poesia Gráfica. (1995) Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p. 19. 
576A réplica esteve presente na exposição Salette Tavares, poesia espacial (2014), na galeria do Centro de 

Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.  
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de registos fotográficos da altura, e pertence à coleção Tiago Aranda Vianna da Motta 

Brandão.  

 

«Ourobesouro» (fig.34) é composto por uma caixa com 33.4x32.3x12.7cm, formada por 

oito chapas de vidro de cristal, onde se encontra um poema construído com o jogo 

fonético e visual entre as palavras ‘ouro’ e ‘besouro’. A palavra ‘ouro’ surge no início e 

fim do poema, com uma disposição espacial e figuração que remete para as asas do 

inseto. Para tal, a autora utilizou letras do tipo olive577, letra volumétrica dourada, e 

colocou-as em seis níveis de espacialização nas chapas transparentes do interior, 

permitindo leituras parcelares das letras através da tridimensionalidade. «Maquinin» 

(fig.35) é um mobile com doze linhas de escrita descendentes suspensas, construído 

com letras enganchadas. O original era em arame amonizado, e a atual réplica é em aço 

inox e mede 40x40x300cm. O objeto é concebido a partir do poema da autora intitulado 

«Partitura do maquinim» (1959). Segundo Salette Tavares: 

 

(…) o mobile saiu mais pobre da exposição pois houve também o peso da gravidade da 

recordação Kitch que fez com que algumas letras fossem desenganchadas nas algibeiras 

dos amantes da poesia, talvez só assim578. 

 

 Neste mobile os versos do poema estão enganchados e pendurados numa estrutura 

quadrangular no topo, configurando uma peça de roupa sem corpo, “uma metáfora do 

vestido em exposição no manequin-maquinin579”. O poema está publicado no catálogo 

da exposição «Visopoemas» e, posteriormente, no Suplemento especial do Jornal do 

Fundão (1965), Salette Tavares desenvolveu-o, acrescentando-lhe versos resultantes da 

desconstrução fonética das sílabas das palavras da primeira estrofe. A exposição 

«Visopoemas» (1965) contou ainda com colagens de António Barahona da Fonseca, 

intituladas «Homenagem a Isadore Isou», «Poema em 5» «Poema T – o sexo» e «De 

letras líquido» (ver anexo II. 171. p.96), incluindo também um poema no catálogo cujo 

conteúdo remetia para as letras e sílabas das palavras, mas infelizmente as obras 

desapareceram e não existem registos fotográficos que os permita analisar. 

 

 

                                                           
577 Ver Jorge dos Reis. Três movimentos da letra: o desenho da escrita em Portugal. (2012). II Parte: p. 

212. 
578 Salette Tavares. «Carta a Ana Hatherly» (Lisboa, 9 de janeiro de 1975) in catálogo Salette Tavares: 

Poesia Gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.19. 
579 Jorge dos Reis. Ob. Cit.p. 210. 
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Figura 34.  Salette Tavares. «Ourobesouro» (1965). Catálogo Salatte Tavares: poesia gráfica. (1995). 

Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p. 4 

 

 
 

 

Figura 35.  Salette Tavares. «Maquinin» (1963). Mobile em alumínio anodizado. Réplica de mobile em 

aço Inox (2010). 40x40x300cm. Coleção Tiago Aranda Vianna da Mota Brandão. Catálogo Salette 

Tavares: Poesia Espacial. (2015). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.107. 
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4.1.3 – Happening «Concerto de audição pictórica» (1965) 
 

 

A 7 de janeiro de 1965, realizou-se o primeiro happening em Portugal, integrado na 

exposição «Visopoemas» na galeria Divulgação em Lisboa, onde participavam alguns 

dos poetas do Caderno antológico da poesia experimental I (1964). O happening 

intitulado «Concerto de audição pictórica» era organizado por Jorge Peixinho, que tinha 

estudado em Itália580, completando depois um meisterkurse na Academia de Basileia em 

1963, onde foi aluno de Karlheinz Stockhausen e Gottfried Koenig (1926-). Igualmente, 

Peixinho frequentara os cursos de Darmstadt, colaborando com Stockhausen em 

composições coletivas. Regressado a Portugal, leciona nos Conservatórios do Porto e 

Lisboa, e funda o grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Quanto ao happening 

«Concerto de audição pictórica», foi executado pelos poetas António Aragão, E.M. de 

Melo e Castro, Salette Tavares, e pelos músicos Mário Falcão, Clotilde Rosa (1930-) e o 

pintor Manuel Baptista.  

 

Como já foi referido, o termo happening foi usado pela primeira vez por Allan Kaprow 

em 1958, para apelidar a sua experimentação teatral581 numa aula de John Cage na New 

school for social research em Nova Iorque. Kaprow frequentava estas aulas ao lado de 

vários futuros artistas fluxus.582. No ano seguinte, apresentou «18 happenings in 6 parts» 

(1959) na galeria Reuben em Nova Iorque, iniciando assim a utilização do termo para 

caracterizar estes acontecimentos artísticos efémeros583, que eram influenciados pela 

action painting, no aspeto da improvisação. O happening surgiu em espaços alternativos 

e com público restrito, com o objetivo aproximar a obra da assistência e relacionar arte e 

vida num momento artístico. Kaprow defendeu que a palavra-chave desta expressão foi 

a ‘sorte’, mais do que a espontaneidade, por serem acontecimentos únicos e irrepetíveis. 

Segundo E.M. de Melo e Castro, o happening «Concerto e Audição Pictórica» surgiu 

assim:  

 

A proposta foi feita por Jorge Peixinho, que numa posição interdisciplinar, contactou os 

poetas colaboradores da Poesia Experimental, mas também músicos como Clotilde Rosa 

(harpista da Sinfónica Nacional) e Mário Falcão (multi-instrumentista da Banda da 

Guarda Nacional Republicana) e também o pintor Manuel Baptista. O evento realizou-

                                                           
580 Em Roma com Boris Porena e Goffredo Petrassi e em Veneza com Luigi Nono. 
581 Ver Hannah Higgins. Fluxus experience. (2002).p.2. 
582 Com George Brecht, Hal Hasen, Dick Higgins e Scott Hyde. 
583 Ver Allan Kaprow.  Essay on the blurring of art and life.  (1993). p.17. 
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se na Galeria Divulgação, no espaço onde estava patente a exposição dos nossos 

trabalhos experimentais, chamada «Visopoemas». No happening cada participante tinha 

uma parte programada e outra improvisada... Mas ninguém tinha a certeza do que iria 

acontecer, pois não conhecíamos o que cada um iria fazer584. 
 

Segundo Jorge Peixinho, o happening começou com: 

 

(…) o acto de cortar a fita, a qual antes do concerto separava o público e intérpretes, 

significava simbolicamente que a separação estanque e interveniente em qualquer 

espetáculo era ali desfeita, abolida, tornando-se o público automaticamente integrado no 

próprio espetáculo585. 

 

No programa (ver anexo II. 172. p.97), a primeira obra apresentada era «Cartridge 

music» (1960) de John Cage, uma peça eletrónica composta para ser interpretada e 

escutada ao vivo. «Cartridge» refere-se à cabeça de um pick-up onde se inseria uma 

agulha, que funcionava nesta peça como microfone, por estar ligado a um amplificador. 

Os intérpretes usavam diversos objetos e manipulavam-nos586, para que o seu som fosse 

captado pelocartridge amplificado587. A partitura (fig.36) consistia em várias páginas  

 

 

 

Figura 36. John Cage.  partitura de  «Cartridge Music» (1960) 

<http://arvidtp.net/zenphoto/index.php?album=brown-new-music/cage-match/cartridge-

music&image=TheScore.jpg consultado a 12 de Novembro de 2013. 

                                                           
584  Anexo I. 1.1.2. Entrevista a E.M. de Melo e Castro. p. 416. 
585 Jorge Peixinho. «Resposta a Manuel de Lima». Jornal de letras, artes e ideias, 10 de Fevereiro de 

1966. p.5 
586Tocando, raspando, arranhando, batendo, ou seja, tiram partido sonoro dos objetos.  
587 Ver filme de Helen Petts. <http://www.youtube.com/watch?v=VaNHAswN2hU (consultado a 12 de 

novembro de 2013).  

http://arvidtp.net/zenphoto/index.php?album=brown-new-music/cage-match/cartridge-music&image=TheScore.jpg
http://arvidtp.net/zenphoto/index.php?album=brown-new-music/cage-match/cartridge-music&image=TheScore.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VaNHAswN2hU
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transparentes com desenhos lineares, que indicavam um determinado tempo para cada 

intérprete. Cada executante escolhia a sua estrutura temporal seguindo a forma como os 

desenhos e modelos se desenvolviam, que se intersectavam nas folhas transparentes. 

Cage deixava aos intérpretes a possibilidade de escolher os objetos e a sua manipulação, 

restringindo-os apenas a uma estrutura temporal indicada na partitura.  

 

Após um intervalo, assistia-se a um momento da responsabilidade de António Aragão, 

«O Funerão do Aragal», que assim foi descrito por Ana Hatherly: 

 

Quando então subi para o banco vi sentados a uma mesa alguns indivíduos comendo. 

Junto deles um caixão de defunto, verdadeiro, preto-decorado e fitas de prata. Dentro 

dele estava alguém, que eu não via, mas supunha ser denominado Aragal. Ruídos de 

talheres, de mastigação, de sílabas confusas, marcha nupcial tocada ao piano (neste 

momento todos se lembraram do Noivado do Sepulcro), etc. Quando terminou a 

refeição, (que durou cerca de dez minutos), os indivíduos que até então tinham estado 

sentados à mesa, dirigiram-se para o caixão e começaram a atirar lá para dentro: cascas 

de laranja, bocados de pão, flores, polvilhar o morto de sal e pimenta. Então o número 

termina: ergue-se o morto-vivo e retiraram o caixão de cena588. 

 

Nesta cena, Jorge Peixinho589 toca a «Marcha nupcial» de Mendelssohn (1809-1847). 

E.M. de Melo e Castro descreve o momento da seguinte forma: 

 

O «Funerão do Aragal» foi também um momento aparentemente absurdo: ao redor de 

uma mesa que foi trazida já posta com pratos de comida, sentámo-nos e começámos a 

comer ruidosamente, mastigando e batendo com os talheres nos pratos... Ao lado da 

mesa foi colocado um caixão de pinho onde o Aragão se deitou. Então todos nos 

levantamos um a um e despejamos os restos dos pratos por cima do corpo do Aragão. 

Seguidamente levantamos o caixão e saímos lentamente da cena enquanto se ouviam 

acordes da marcha fúnebre do costume. O simbolismo era evidente tendo em atenção os 

mortos das guerras nas colónias de África...Seguiu-se um solo da harpa ...590 

 

O solo de harpa terá sido interpretado por Clotilde Rosa, que de seguida se senta no 

público, assistindo ao resto do espetáculo. Em relação ao público neste momento, José-

Alberto Marques referiu que “havia pessoas que entravam, viam o caixão e iam-se logo 

embora”591. O programa (ver anexo II. 172. p.97), anunciava depois estreia de «Peça 59: 

                                                           
588 Ana Hatherly. «Uma manifestação de “neodadaísmo”», Diário popular, 28de Janeiro de1965. 

Catálogo Salette Tavares: poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.13. 
589“É obvio que as audições da «Suite for toy-piano», de Cage, da «Marcha nupcial» de Mendelssohn e 

dos excertos «distorcidos» de um «noturno», de Chopin tiveram funções e significados muito 

diversos”.Jorge Peixinho. «Resposta a Manuel de Lima». Jornal de letras, artes e ideias, 10 de Fevereiro 

de 1965.p.5.  
590 Anexo I. 1.1.2. Entrevista a E.M. de Melo e Castro. p.416. 
591 Anexo I. 1.1.8. Entrevista a José-Alberto Marques. p. 482. 
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música negativa» de E.M. de Melo e Castro, que funcionava como um ato gestual 

ritualístico, ao utilizar três chocalhos sem badalos, executando gestos a partir de uma 

partitura592, numa “metáfora contra a impostura do silêncio e da censura salazarenta.”593 

Melo e Castro volta a interpretar esta peça em 1977, sendo filmada por Ana Hatherly594 

(fig.37). 

 

Seguia-se «A porta negra»595 de Jorge Peixinho, e «Suite for toy piano» (1948) de John 

Cage, interpretada por Peixinho. Nesta peça composta para piano de brincar, Cage 

restringiu ainda mais o instrumento, que tem pouco mais de uma oitava de notas 

diatónicas, ao utilizar apenas as nove teclas brancas na composição596. «Suite for toy 

piano» data do período em que Cage lecionava no Black Mountain College, sendo 

anterior à sua experimentação mais radical597. Seguiu-se «electrovagidos» de Jorge 

Peixinho, e constava ainda uma «Sonata ao lu….ar livre», que não poderia ser 

apresentada por não existir ‘ar livre’. Após o intervalo, realiza-se «Foco de barulho», 

momento da responsabilidade de Melo e Castro, que agride o público “com focos de 

1000 Watts”598, acompanhado pela percussão de objetos manipulados por outros 

intervenientes. No programa surge então uma marcha militar intitulada «Concerto a 

metro», «Balofonia» (com a participação do espírito humano), e «Bidotráfico», que 

constava como “extra-programa, se houver bices”. Sobre este último momento de Jorge 

Peixinho, E.M. de Melo e Castro escreveu:  

 

(…) creio que ainda haverá pessoas ressentidas com o esbanjamento de «talento» que 

nessa noite realizou Jorge Peixinho, ao tocar violino com uma arma de fogo, ao beber 

champanhe por um bidé599. 

 

Vitor Silva Tavares (1937-2015), que assistiu ao happening recordava o seguinte: 

 

                                                           
592 A partitura foi depois publicada no Caderno antológico da poesia experimental II (1966), com 

indicações de que também poderia ser apreendida como poema. 
593E.M. de Melo e Castro. «Música negativa». Catálogo O caminho do leve. (2006). Porto: Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves. p.208. 
594 O filme atualmente pertence à Coleção da Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, 

Porto. 
595 Ver Jorge Peixinho. «Resposta a Manuel de Lima». Jornal de letras, artes e ideias.10 de fevereiro 

de1965. p.5 
596 Ver Llorenç Barber. John Cage. (1975). p.24.  
597 Ver Jorge Peixinho. «Resposta a Manuel de Lima». Jornal de letras, artes e ideias.10 de Fevereiro 

de1965. p.5. 
598 E.M. de Melo e Castro. In-Novar (1977). p.63. 
599 Idem. 
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A livraria tinha umas escadinhas, que iam dar a uma cave, onde estaria a casa de banho 

(suponho que seria assim, porque não frequentei a dita cave); vi o Jorge Peixinho vir de 

lá de baixo, com uma sanita600 de loiça pesada, trazer cá para cima, para o espaço do 

espetáculo. Deve ter tropeçado no último degrau, ao chegar cá a cima; segue-se que caiu 

de maneira tal, que a cabeça se enfiou dentro da sanita. Até por contraste com a 

solenidade, com que estavam os restantes ali no palco, os assistentes não deixaram de 

dar uma enorme gargalhada. Pela atrapalhação do Peixinho, viu-se que ficou também 

magoado601. 

 

 «Concerto de audição pictórica» encerra com «Área à crítica», momento da 

responsabilidade de Salette Tavares, onde oraliza um texto intitulado «Ode à crítica», 

enquanto atira rolos de papel higiénico coloridos sobre a assistência602, encostada a um 

piano de cauda, como se fosse interpretar uma lied, mas foi acompanhada por Mário 

Falcão a tocar bombo603. 

 

 

 

Figura 37. Ana Hatherly. Fotogramas do filme «Música Negativa» (1977), 16mm, p/b, sem som, 

3’55’’in catálogo E.M. de Melo e Castro: o caminho do leve. (2006). Porto:Fundação de Serralves. p.209.  

 
                                                           
600 Vitor Silva Tavares corrigiu depois, na mesma entrevista, que Peixinho utilizou um bidé e não uma 

sanita. Anexo I. 1.1. 6. Entrevista a Vítor Silva Tavares. p. 456. 
601 Idem. 
602  Anexo I. 1.1.2. Entrevista a E.M. de Melo e Castro. p. 416. 
603 Ver Salette Tavares. «Carta a Ana Hatherly» (Lisboa, 9 de Janeiro de 1975)». Catálogo Salette 

Tavares: poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.19. 
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4.1.4 – «Poesia Experimental». Suplemento especial do Jornal do Fundão. (24 de 

Janeiro de 1965) 

 

A 24 de janeiro de 1965 saiu o suplemento especial do Jornal do Fundão dedicado à 

poesia experimental, organizado por António Aragão e E.M. de Melo e Castro. O 

suplemento é composto por um destacável de quatro páginas do tamanho do jornal, 

onde colaboram António Ramos Rosa, António Barahona da Fonseca, Herberto Helder, 

José-Alberto Marques, José Blanc de Portugal (1914-2001), Álvaro Neto (1935-), Luís 

Veiga Leitão (1915-1987), Maria Alberta Menéres (1930-) e Salette Tavares.  

 

E.M. de Melo e Castro é o autor do texto introdutório, intitulado «Valores concorrentes 

para a formação da poesia experimental» e acompanhado por um diagrama explicativo 

(ver anexo II. 173. p.98). O texto inicia-se com uma definição de arte experimental, 

entendida como a que procura algo novo no seu tempo, deduzindo depois que toda a 

arte começa por ser experimental até se tornar documento histórico. Em relação à arte 

experimental do seu tempo, Melo e Castro encontra a sua origem na abolição dos 

géneros literários convencionais, quando a poesia se tornou o denominador comum a 

todas as artes. Assim, defende uma tendência geral para a síntese na arte experimental, 

implicando a necessidade de análise, de estudo estrutural das obras e dos seus métodos 

de criação. No texto alerta também para o facto de o artista experimental dispor das 

máquinas e das teorias científicas como novos recursos. Enuncia e define ainda os 

vários tipos de poesia experimental604, referindo que no suplemento estão incluídos 

poemas concretos, linguísticos, combinatórios, plásticos e fonéticos. 

 

E.M. de Melo e Castro publica também o poema concreto «Tontura» (ver anexo II. 173. 

p.98) do seu livro Ideogramas (1962), poema tipográfico construído com repetição da 

palavra ‘tontura’ em quatro círculos concêntricos, sempre com o mesmo tipo de letras 

maiúsculas. O círculo exterior tem maior dimensão e vai diminuindo em relação aos do 

interior, para criar a ilusão óptica de profundidade e movimento. Publica igualmente 

                                                           
604 Poesia visual, auditiva, táctil, respiratória, linguística, conceptual e matemática, sinestésica, espacial, 

deixando ainda em aberto um campo para novas formas de poesia, que se podem ligar também aos 

sentidos ou outras atividades humanas. Ver E.M. de Melo e Castro. «Valores concorrentes para a 

formação da poesia experimental» inAntónio Aragão e E.M. de Melo e Castro (org.). «Poesia 

experimental». Suplemento especial do Jornal do Fundão, 24 de janeiro de 1965. p.1. 
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«Sete megatoneladas» (ver anexo II. 176. p.101), poema dividido em sete estrofes, onde 

a primeira enumerava os resultados combinatórios das seguintes. 

 

António Aragão publica um texto intitulado «Intervenção e movimento»605, dividido em 

seis partes. O texto inicia-se com uma reflexão sobre o afastamento entre o artista e o 

público no passado, com origem no excessivo culto da personalidade do artista. Segue-

se a abordagem das obras de arte nas comunidades modernas de grande consumo e 

informação massificada, onde existe maior relação entre o criador e o fruidor. Na 

segunda parte, anuncia o fim da soberania da mensagem, do formulário fechado, numa 

organização definitiva e composta univocamente, visto ocentralismo clássico estar a ser 

substituído pela forma aberta barroca. Na terceira, aborda o poema-objeto e as 

expressões plásticas que implicam a intervenção do público, considerando que 

transcendem o simbólico e que reduzem os símbolos a sinais.  

 

Na quarta parte, Aragão analisa o aparecimento da arte bruta fabricada com restos e 

desperdícios da sociedade de consumo, mencionando os poemas feitos com recortes de 

jornais, as colagens e a reabilitação de objetos encontrados, diferindo das colagens 

surrealistas compostas num contexto onírico. Neste sentido, defende que os objetos 

encontrados e outras colagens com materiais quotidianos pretendem potencializar-se 

como objetos. Na quinta parte, refere o facto da intervenção em objetos encontrados 

oferecer uma visão dinâmica da arte, uma vez que cada fruição é um campo de 

possibilidades. Apresenta depois exemplos de arte em movimento nas artes visuais, 

música, referindo também o «Livre» de Mallarmé. Por fim, aborda os poemas 

encontrados nos jornais, que têm uma matriz de obra em movimento, onde a atomização 

da linguagem permite uma maior ambiguidade e variedade, e apresenta ainda o processo 

combinatório como exemplo de movimento potencial na arte, ao implicar imaginação 

criadora na receção.  

 

Neste suplemento, Aragão está presente também com «Telegramando» (fig.38), no qual 

se apropria de um telegrama para criar um poema através de apontamentos satí- 

                                                           
605 Ver António Aragão «Intervenção e movimento» in António Aragão e E.M. de Melo e Castro (org.). 

«Poesia experimental». Suplemento especial do Jornal do Fundão, 24 de janeiro de 1965. O texto foi 

também publicado em Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos 

da poesia experimental portuguesa. (1981). pp.51-56. 
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Fig. 38. António Aragão. «Telegramando» in E.M. de Melo e Castro e António Aragão (org.). 

Suplemento especial do Jornal do Fundão: Poesia Experimental, 24 de Janeiro de 1965. p. 3. Fotografia 

do exemplar da Biblioteca Nacional.  

 

 

 
 

 

Fig. 39. José Alberto Marques. «Enclíticopoema» in E.M. de Melo e Castro e António Aragão (org.). 

Suplemento especial do Jornal do Fundão: Poesia Experimental, 24 de Janeiro de 1965. p. 2.Fotografia 

do exemplar da Biblioteca Nacional 
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ricos, presentes logo no próprio título, assim como em todo o corpo onde escreve a 

mensagem. Para tal, contribui também o preenchimento do endereço e remente, ou a 

hora H em que está escrita, anulando a função do telegrama, para o transformar num 

objeto poético emissor de novos sentidos, como um ready-made retificado. 

 

José Blanc de Portugal publica um texto teórico sobre o experimentalismo. O autor era 

licenciado em ciências geológicas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

e meteorologista no serviço meteorológico nacional, também poeta, crítico musical606, 

Intitulado «notas sobre a moderna poesia experimental»607, o seu texto é composto por 

fragmentos lidos numa série radiofónica de crítica literária na Emissora Nacional608, 

ocorrida entre agosto e outubro de 1964. No texto, Blanc de Portugal recomenda o 

Caderno antológico de poesia experimental portuguesa I (1964), iniciando com um 

elogio à apresentação realizada por Herberto Helder num texto luminoso, e concorda 

que todo o trabalho criativo é experimental. De seguida, expõe as bases da teoria da 

informação609, nomeadamente o conceito de entropia610, referindo que a equação 

definidora de informação é equivalente à que media a entropia do mesmo sistema, 

deduzindo que um sistema desordenado de alta entropia contém também alta 

informação. O autor afirma ainda que o conceito se pode aplicar à literatura e aborda a 

renovação da linguagem como o desejo de o poeta se opor à degradação da energia e ao 

aumento de entropia.  

 

António Ramos Rosa publica «Crise-experimentação-liberdade», texto em que defende 

que toda a poesia moderna e autêntica nasce da experimentação. Para tal, argumenta que 

no mundo moderno existe uma crise positiva, sem ser sinónimo de decadência, e cita 

Harold Rosemberg (1941-1978)611, para considerar que a crise coloca em causa os 

próprios instrumentos de avaliação da crise. A crise é depois apresentada como 

                                                           
606 José Blanc de Portugal foi ainda um dos fundadores dos Cadernos de poesia, com Rui Cinaty e Tomaz 

Kim nos anos quarenta. 
607 Ver José Blanc de Portugal. «Notas sobre a moderna poesia experimental» in António Aragão e E.M. 

de Melo e Castro (org.). «Poesia experimental». Suplemento especial do Jornal do Fundão, 24 de Janeiro 

de 1965. pp.2 e 3. O texto foi também publicado em Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp.57-63. 
608 Ocorrida entre agosto e outubro de 1964. 
609 Corrente científica de origem físico-matemática, com aplicação tanto na análise de experimentação 

científica, como nas telecomunicações e na comunicação literária. 
610 Com origem na termodinâmica, a entropia é um conceito fulcral na teoria da informação e foi 

definidacomo uma medida do grau de desordem ou acaso de um sistema físico. 
611 Escritor e crítico de arte americano que teorizou sobre o expressionismo abstrato. 
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liberdade, uma vez que o artista moderno deixa de ser porta-voz de uma ideologia, 

partido ou religião. A seu ver, o espírito do tempo passa a ser a liberdade criadora, que 

se torna o único estatuto do poeta. Ramos Rosa publica também «Canto primaveril» e 

«O filho a crescer» (ver anexo II. 177. p.102), poema tipográfico onde a apreensão 

visual é importante, devido a ter criado um ritmo através da repetição de fonemas em 

letras maiúsculas, dentro de palavras em minúsculas. 

 

Neste suplemento, José-Alberto Marques, licenciado em história na Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa, colabora pela primeira vez no experimentalismo. Na estreia 

está presente com «Enclítopoema» (fig.39), cujo título remete para “enclítico,” ou seja, 

para a posição sintática pós-verbal assumida pelo pronome clítico na língua portuguesa. 

O poema é composto por um jogo entre pronomes clíticos, diversos fonemas, a 

desconstrução gráfica da palavra chaos, vogais, sinais de pontuação, sinais matemáticos 

e outros símbolos gráficos. Liberto Cruz (1935-) colabora igualmente pela primeira vez, 

adotando o pseudónimo Álvaro Neto, nas publicações dos experimentalistas. O autor, 

licenciado em filologia românica na Faculdade de Letras de Lisboa, lecionou a partir de 

1966literatura portuguesa em Rennes, e em 1971 criou o curso de literatura angolana na 

Universidade de Vincennes em Paris. Como poeta, estreou-se com Momento (1956), 

seguindo-se A tua palavra (1958) e Névoa e sintaxe (1959)612. No suplemento está 

presente com «dolor» (ver anexo II. 178. p.102)613 poema concreto onde cria um jogo 

ideográfico entre as palavras ‘dolor’, ‘dollar’ e ‘dor’. 

 

No suplemento, também Luís Veiga Leitão colabora pela primeira e última vez com os 

experimentalistas. Este poeta militante foi um dos diretores de Notícias do bloqueio 

(1957-1961), e está aqui presente com um poema de coordenada visual intitulado 

«Figuras de um poema por eliminação de partes» (fig.40) executado com a máquina de 

escrever, no qualas figuras do poema vão sendo eliminadas, formando um triângulo 

invertido e restando no final apenas uma destacada em letras maiúsculas. Maria Alberta  

 

                                                           
612  Ver Fernando J.B. Martinho. Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50.Local: 

editora? (1996). p.439. 
613 Mais tarde o poema foi incluido em Álvaro Neto. Gramática histórica. (1971). Funchal: Livros do 

Comércio do Funchal.  
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Figura 40. Luís Veiga Leitão. «figuras de um poema por eliminação de partes» in E.M. de Melo e 

Castro e António Aragão (org.). Suplemento especial do Jornal do Fundão, 24 de janeiro de 1965. p. 3. 

Fotografia do exemplar da Biblioteca Nacional.  

 

 
 

Figura 41. Maria Alberta Menéres. «Eu moro aqui» in E.M. de Melo e Castro e António Aragão (org.). 

Suplemento especial do Jornal do Fundão, 24 de Janeiro de 1965. p. 3. Fotografia do exemplar da 

Biblioteca Nacional.  

 

Menéres colabora também uma única vez no experimentalismo. A autora licenciada em 

histórico-filosóficas na Universidade de Lisboa, estreou-se na década de cinquenta614, 

                                                           
614  Publicou Intervalo (1952), seguindo-se as plaquetes Cântico de barro (1954), A palavra impercetível 

(1955) e Oração da Páscoa (1958), 
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colaborando nas revistas Távola redonda e Cadernos do meio-dia. No suplemento, 

Maria Alberta Menéres publica «Eu moro aqui» (fig.41), um poema tipográfico visual 

onde o texto configura um labirinto quadrangular, que nos conduz como o fio de 

Ariadne, iniciando com o título em letras maiúsculas e terminando com a repetição do 

verso “não me prendas aqui” em minúsculas, escrito invertido no centro. 

 

Herberto Helder está presente com um texto onde levou às últimas consequências os 

processos combinatórios utilizados nos anteriores. Intitulado «comunicação académica» 

(ver anexo II. 174. p.99), utiliza um número restrito de termos para produzir 

combinações mais semelhantes às da literatura cibernética615, indicando implicitamente, 

no seu final, que o jogo combinatório poderia continuar infinitamente, ao assinar 

“Eteceteramente vosso inteiro: herberto helder. Em janeiro: mil novecentos e sessenta e 

três616. 

 

Salette Tavares publica «maquinim» (1959), que originou o mobile apresentado em 

«Visopoemas» (1965). Na primeira estrofe do poema menciona que se veste um 

manequim, tal como o poeta mente o que sente; na segunda altera foneticamente toda a 

primeira estrofe, desconstruída a partir das sílabas das palavras, transformando assim o 

manequim num “maquinim”617. Por fim, António Barahona da Fonseca está presente 

com um poema sem coordenada visual e sem título, onde aborda o material linguístico e 

o processo de escrita.  

 

O suplemento especial do Jornal do Fundão incluía igualmente a reprodução de poemas 

visuais da exposição «Visopoemas» (1965) na Galeria Divulgação, em Lisboa e foram 

apresentadas informações sobre as atividades da poesia experimental, através de uma 

ficha intitulada «Experimental português e suas relações internacionais» (ver anexo II. 

178. p.100), onde se enumeram as publicações, atividades e as relações com grupos 

estrangeiros semelhantes. 

 

 

                                                           
615 Ver Maria de Fátima Marinho. Herberto Helder: a obra e o homem. (1982). p. 102. 
616 Ibidem. 
617 Ver Salette Tavares. «Carta a Ana Hatherly. (Lisboa, 9 de janeiro de 1975)». Catálogo Salette 

Tavares: poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.19. 
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4.1.5 – Exposição «Orfotonias» (1966) 

 

Entre 27 de fevereiro e 12 de março de 1965, E.M. de Melo e Castro e António Aragão 

realizaram a exposição coletiva «Orfotonias» na Galeria 111 em Lisboa. O título da 

exposição remetia para o local onde foram executadas as obras, o Orfeão da Covilhã.  

 

No texto do cartaz/convite da exposição (ver anexo II. 179. p.103) foram assim 

apresentadas as premissas destas obras a quatro mãos:  

 

As «orfotonias» são produto dum exercício coletivo, um ato de participação, uma 

petrificação gestual, rápida espontânea. Trata-se duma técnica de impressão manual. 

Não é possível repetir os seus resultados: cada «orfotonia» representa um original.618 

 

Aragão e Melo e Castro realizaram em simultâneo estas obras, com o objetivo de ir 

além das sensibilidades e potencialidades individuais, numa criação despersonalizada do 

ponto de vista psicológico, mas profundamente eivada de uma estrutura estética. Estes 

trabalhos coletivos foram executados em ação conjunta com uma máquina chamada 

«mimeógrafo de stencil», que existia no Orfeão da Covilhã. Segundo Melo e Castro em 

entrevista, tudo aconteceu assim:  

 

 

Um dia ao policopiar um texto, verificamos que a folha de stencil, depois de cortada 

pelos caracteres da máquina de escrever, ficava suja de tinta pelo lado de trás! 

Geralmente essas folhas eram cortadas, ou destruídas, ou conservadas num suporte 

especial para futuros usos. Então tivemos simultaneamente uma ideia: usarmos essa 

folha impregnada de tinta para produzir imagens inesperadas sobre folhas de papel! Se 

esse papel fosse mata-borrão, a tinta seria rapidamente absorvida e a imagem fixada! E 

assim fizemos sobre muitas folhas grandes de papel mata-borrão...que então ainda se 

fabricava. O procedimento era simples: cada um de seu lado, pegávamos 

simultaneamente numa folha de stencil fresca de tinta preta e rapidamente a 

colocávamos em várias posições sobre uma folha de papel mata-borrão branca, 

queestava sobre uma mesa. As imagens assim impressas eram surpreendentes, 

procurando nós nunca repetir os movimentos.619 

 

Melo e Castro referiu ainda que as imagens apareceram recentemente na posse de um 

colecionador de obras experimentais, que mandou ampliar algumas, resultando em 

escritas abstratas com outra dimensão. 

 

                                                           
618 Texto de apresentação da exposição «Orfotonias» reproduzido na fig.143. 
619 Ver Anexo I. 1.1.2. Entrevista a E.M. de Melo e Castro. p. 419. 
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4. 1.6 – Caderno antológico da poesia experimental II (1966) 

 

Em maio de 1966, saiu o Caderno antológico da poesia Experimental II, editado pelos 

Cadernos de hoje em Lisboa, organizado por António Aragão, Herberto Helder e 

também por E.M. de Melo e Castro. O segundo número mantém o formato do primeiro, 

com a capa em forma de caixa em cartão do mesmo tamanho (ver anexo II. 180. p.104), 

também de autoria de Ilídio Ribeiro. O arranjo gráfico do rosto é formado por 

fragmentos de letras do título sobre um fundo laranja forte, e a abertura da capa é num 

dos lados menores, ao contrário da primeira. Na contracapa está impresso um poema de 

Lewis Carroll (1832-1898), cuja escrita manual é pontuada por pequenos pictogramas 

(ver anexo II. 181. p.104). O interior do caderno, tal como o primeiro, é composto por 

fascículos dobrados em três, mas desta vez as páginas dos desdobráveis não estão 

numeradas, permitindo ao leitor manusear o material com maior liberdade.  

 

O número de colaboradores no segundo caderno foi alargado; dos portugueses, apenas 

António Ramos Rosa não colaborou e ao núcleo inicial juntou-se Álvaro Neto, Ana 

Hatherly, José-Alberto Marques, Luiza Neto Jorge e o músico Jorge Peixinho. Quanto a 

autores estrangeiros, colaboraram os brasileiros Edgard Braga, Haroldo de Campos e 

Pedro Xisto; os franceses Henri Chopin, Pierre Garnier, os italianos Emilio Villa, Mario 

Diacono, e os britânicos Ian Hamilton Finlay e Mike Weaver. O segundo caderno 

prescindiu de textos de apresentação e preponderaram as experimentações de carácter 

verbo-visual620. 

 

António Aragão está presente com «Mirakaum em 5 episódios» (ver anexo II. 182. 

p.105), texto em prosa poética no qualutilizou a fragmentação da escrita e a 

desconstrução das palavras, em processos semelhantes a «Roma nce do isa 

morfismo»621, expandindo desta vez o texto com diversos pictogramas, à semelhança do 

poema de Lewis Carroll presente na contracapa; «Mirakaum» relata-nos em cinco 

episódios a história do rei que vai nu e os pictogramas acentuam o carácter satírico do 

seu conteúdo (ver anexo II. 183. p.105). 

 

                                                           
620 Ver E.M. de Melo e Castro. In-Novar. (1977).p.43. 
621 Ver António Aragão. «Roma nce do isa morfismo» in António Aragão e Herberto Helder (org.). 

Caderno antológico da poesia experimental I. (1964). pp.7-32. 
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Herberto Helder publica seis poemas visuais compostos por superfícies textuais 

formando blocos geométricos na folha, executados com escrita manual, onde usa letras 

maiúsculas e não utiliza pontuação. A superfície textual do primeiro poema (ver anexo 

II. 184. p.106) forma na folha ao alto dois retângulos, separados por um espaço em 

branco horizontal, estando o maior a ocupar mais de metade da página na parte superior. 

O interior da superfície é recortado com um semicírculo e dois círculos brancos, 

dispostos na direção da diagonal. As letras são desenhadas mais pequenas à medida que 

se aproximam dos círculos brancos, para criar ilusão de profundidade. A segunda e mais 

pequena superfície textual, tem apenas um quarto de círculo de silêncio no topo, 

seguindo a direção dos recortes em cima. Os textos de ambos os retângulos são legíveis 

e no final do segundo encontra-se a assinatura “hhelderlx64”. O segundo poema 

(fig.42) é composto por um bloco de texto semelhante aos anteriores, mas a superfície 

forma apenas um retângulo ao alto na página. Um círculo de silêncio encontra-se no seu 

interior, ao centro, com as palavras “hipopótamo” e “ascensão” desenhadas em círculo, 

destacadas assim visualmente, funcionando como palavras-chave do poema. O terceiro 

(fig.43) é composto por três superfícies textuais circulares, com tamanhos diferentes, 

com um conteúdo diferente dos anteriores, devido a definir um poema622, sendo 

possível relacioná-los visualmente na leitura.  

 

 O quarto e quinto poema (ver anexo II. 185. p.107) formam um díptico, uma vez que a 

decifração dos seus textos só é possível em conjunto, tal como acontecia no anterior, 

mas com maior complexidade. O texto do quarto é composto por um bloco retangular 

ao alto, e as palavras foram separadas por pequenos retângulos negros. A superfície 

textual também está pontuada por pequenos losangos negros, repetidos em tamanhos 

semelhantes e desenhando movimentos circulares, numa dinâmica visual que interfere 

na leitura. As primeiras e últimas palavras do bloco de texto encontram-se incompletas, 

dando a ideia de ausência de princípio e fim, devido à existência de um bloco textual 

retangular original, que foi cortado nos quatro lados. O quinto poema visual é 

construído com as tiras resultantes do corte no quarto poema, ou seja, por quatro 

retângulos colocados ao alto na página e dispostos com o texto em direções diferentes. 

A leitura deste díptico deve começar no quinto poema, pelo segundo retângulo do lado 

direito, seguindo-se o bloco textual do quarto poema, relacionando sempre com o  

                                                           
622 Ver Maria de Fátima Marinho. Herberto Helder: a obra e o homem. (1982). p.104. 
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Figura 42. Heberto Helder. S/título. in António Aragão, Herberto Helder e E.M. de Melo e Castro. 

Caderno Antológico da Poesia Experimental II (1966). s/p. Digitalização do exemplar da Biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

  

 

 
 

 

Figura 43. Heberto Helder. S/título in» in António Aragão, Herberto Helder e E.M. de Melo e Castro. 

Caderno Antológico da Poesia Experimental II (1966). s/p. Digitalização do exemplar da Biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian. 
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primeiro retângulo da direita do quinto, que completa o seu lado direito, e também com 

o retângulo mais à esquerda do mesmo, que apesar de estar com a escrita invertida, 

completa o lado esquerdo do quarto poema. Por fim, o bloco textual do quarto poema 

visual só pode ser decifrado com a leitura do terceiro retângulo do quinto poema, a 

contar do lado direito. 

 

 Nestes últimos três poemas visuais, Herberto Helder utilizou osprocessos 

combinatórios que desenvolveu nos seus textos experimentais semânticos, mas jogando 

com a visualidade do texto, para os tornar um “verdadeiro puzzle623’. O último poema 

da série (ver anexo II. 185. p.107) aproxima-se da ilegibilidade, uma vez que o branco 

da página apaga letras de palavras, fragmenta-as, não permitindo a total decifração do 

texto. O branco da página apaga-o e desenha também uma cruz com origem no centro, 

que percorre todaa superfície textual, também em duas cruzes mais pequenas, tanto na 

parte superior, como noinferior. Ao centro, o silêncio da página desenha uma elipse, e 

também quatro linhas oblíquas e pequenos quadrados no bloco textual retangular. Existe 

ainda uma frase legível em torno da superfície textual, que termina com HH, possível 

assinatura de Herberto Helder, mas o poema tem também uma assinatura manuscrita, 

fora do retângulo. 

 

No Caderno antológico dapoesia experimental II, E.M. de Melo e Castro colabora com 

três registos diferentes: um poema visual, «música negativa» e seis poemas sem título. 

O poema visual (ver anexo II. 186. p.108) é executado com carimbos com dois 

tamanhos diferentes sobre o desenho de uma grelha geométrica composta por 

retângulos. No canto superior direito lê-se em letras pequenas “um homem só chora por 

dentro”, “homem só chora” e “por dentro só homem”. Ao lado deste grupo, surgem 

‘R’s, ‘H’s numa escala maior em diferentes intensidades de negro, formando ritmos 

visuais através da repetição. Mais abaixo, encontra-se em letras pequenas “panfleto/pão 

tecto”, ao qual foi sobreposto um grande ‘R’. No canto inferior direito, os ‘R’s são 

repetidos igualmente com várias intensidades de negro, assim como as palavras ‘ruído’ 

e ‘ruídos’ com letras grandes. No centro do poema, encontram-se as palavras ‘amor’, 

‘amortecendo’ e ‘tecendo’, carimbadas com letras pequenas, repetidas com várias 

intensidades, dispersas e conjugadas ao longo da composição. Na parte inferior foram 

sobrepostas por ‘R’s de tamanho maior. Ainda ao centro, na parte superior esquerda, 
                                                           
623 Ver Maria de Fátima Marinho. Herberto Helder: a obra e o homem. (1982) p. 104. 
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surgem as palavras‘livre’ e ‘idade’ em tamanho grande, estando um ‘B’ repetido por 

baixo, como se algo impedisse de escrever ‘Liberdade’. No lado esquerdo, surge a 

repetição de ‘P’s, ‘O’s, e ‘R’s e ‘S’s em tamanho grande e, num retângulo central 

encontra-se em pequeno formato, a palavra ‘carga’ repetida. Por fim, na parte inferior 

esquerda, foi carimbada com letras grandes “a dor provoca ação’, numa espécie de 

chave de decifração do poema, cujo conteúdo político é inerente ao longo do seu jogo 

visual.  

 

Melo e Castro publica também a partitura de «música negativa» (ver anexo II. 187. 

p.108), usada no happening «Concerto e audição pictórica»624. A peça valoriza o 

silêncio e é concebida para ser vista sem som, estando escrita para três instrumentos de 

percussão, mas apenas vive de gestos silenciosos, indicados visualmente com 

triângulos, retângulos e círculos na partitura625. A peça é uma metáfora à censura do 

Estado Novo, e na partitura aparece a indicação que pode funcionar como um poema626, 

passando os instrumentos a ser três caminhos diferentes. Melo e Castro publica ainda 

seis poemas resultando da reinvenção da forma clássica do soneto, através de 

experimentações linguísticas com um ludismo formal.  

 

Álvaro Neto colabora com uma série de poemas intitulada «Gramática histórica», 

posteriormente incluídos num livro com mesmo título627, agrupando estes poemas 

experimentais iniciados em 1962, nos quais a gramática era pretexto para criar jogos 

semânticos e visuais. Em «Demonstrativando» (ver anexo II. 188. p.109), recorre à 

ideografia para construir um poema com pronomes demonstrativos masculinos e 

femininos, para criar um jogo verbo-voco-visualcom a repetição do pronome ‘este’ em 

letras maiúsculas. Em «Indefinindo» (ver anexo II. 189. p.110) relaciona pronomes 

indefinidos variáveis e invariáveis em dez versos, com a palavra ‘homem’. Em 

«Despossuindo» (ver anexo II. 190. p.110) combina pronomes possessivos com os 

substantivos ‘liberdade’, ‘vontade’, ‘amor’, ‘paz’ e ‘casa’, rematando ironicamente com 

“PátriaTodos SóAlguns”. Em «Locuções» (ver anexo II. 191. p.111) criou um jogo 

                                                           
624Happening coletivo organizado por Jorge Peixinho na inauguração da exposição «Visopoemas», em 

1965 na Galeria Divulgação em Lisboa. Ver nesta tese Parte II. Capítulo 4. 1. 2. Happening «Concerto e 

audição pictórica» (1965). pp.140-144. 
625 Aos quadrados corresponde “percutir no ar”, aos triângulos a “agitar no ar” e aos círculos ”percutir 

pousado”. 
626 No poema os quadrados corresponderiam a “procurar uns olhos em plena rua”, os triângulos a“estar 

definitivamente só” e os círculos “a inquietação”. 
627 Ver Álvaro Neto. Gramática histórica (1971). Funchal, edição do autor.  
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ideográfico e semântico com as locuções prepositivas. Em «Acentuação aguda» (ver 

anexo II. 192. p.112) recorre novamente à ideografia, dispondo na folha nove palavras 

na vertical, formando uma linha curva com os seus tamanhos, encontrando-se as vogais 

com acentuação aguda nas palavras destacadas em letra maiúscula. Abre, no entanto, 

uma exceção para a palavra ‘Amável’, que contém um asterisco, indicando que se trata 

de uma acentuação grave. Em «Verbos incompletos» (ver anexo II. 193. p.113) cria um 

jogo entre verbos que não são incompletos ou defetivos628, relacionando-os com 

substantivos629, remetendo o incompleto para o próprio conteúdo do poema.   

 

No Caderno antológico da poesia experimental II, Ana Hatherly colabora pela primeira 

vez no experimentalismo. Nascida no Porto, licenciou-se em filologia germânica na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, realizando também estudos de música 

em Portugal, França e Alemanha. Nos anos setenta, estudou na London Film School em 

Londres e, regressada a Portugal, foi professora no Ar.Co. Mais tarde lecionou literatura 

portuguesa na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa e doutorou-se em literaturas hispânicas na Universidade da Califórnia em 

Berkeley, afirmando-se como uma importante especialista no barroco. 

 

 Como poeta, Ana Hatherly tinha já publicado Um ritmo perdido (1958) seguindo-se As 

aparências (1959), obras que Fernando J.B. Martinho, aproximou da corrente 

barroquista, através de uma vertente conceptista630. A autora realizara igualmente 

experiências no âmbito da poesia concreta631, e tinha publicado a novela O mestre 

(1963), onde desconstruía de forma peculiar a clássica relação de poder entre discípulo e 

mestre632. A par da obra literária, desenvolvia uma obra visual de carácter gestualista, da 

qual o desenho «s/título» (fig.44), aqui publicado é representativo. O desenho é 

composto por três circunferências num fundo branco e emoldurado a preto. O conjunto 

de círculos desenha uma elipse, símbolo do barroco, no qual surge escrita manualmente 

a frase ‘No grande espaço é a noite’, também um misterioso símbolo gestual remetendo 

para a escrita oriental. Ana Hatherly esteve presente também com «Eros Frenético», 

                                                           
628 Os verbos ‘ser’, ‘estar’, ‘ficar’, ‘parecer’ e ‘continuar’. 
629Os substantivos homem, sujeito, eleito, defeito e feito. 
630 Ver Fernando J.B. Martinho. Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50. (1996). 

p. 445. 
631 Posteriormente, os poemas concretos publicados dispersamente, que produziu entre 1959-1964, foram 

reunidos no volume Poesia 1958-1978 (1979), publicado na Moraes Editores. 
632 Ver Lúcia Helena da Silva Pereira. «O percurso do simbólico em Ana Hatherly ou a metáfora como 

trans-individualização». Ana Hatherly. Poesia: 1958-1978. (1979). p.17. 
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texto em prosa poética, incluído depois num livro com o mesmo nome, publicado em 

1968 na Moraes editores. 

 

 
 

 

Figura 44. Ana Hatherly. s/título. in António Aragão, Herberto Helder e E.M. de Melo e Castro. 

Caderno Antológico da Poesia Experimental II (1966). s/p. Digitalização do exemplar da Biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 
 

Figura 45. António Barahona da Fonseca. «LETRAS» in António Aragão, Herberto Helder e E.M. de 

Melo e Castro. Caderno Antológico da Poesia Experimental II (1966). s/p. Digitalização do exemplar da 

Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Neste número António Barahona da Fonseca colabora com «Letras» (fig.45), série de 

poemas em prosa ordenados com as letras do abecedário de A a O, situadas no início de 

cada texto e desenhadas com tamanhos e tipos diferentes, que funcionam como mote 

para cada um, refletindo o “efémero fascínio pela poesia fonética e por Isidore Isou”633, 

segundo o próprio autor. Luiza Neto Jorge colabora neste caderno com um poema 

intitulado «a primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo reflexo 

encontrar-se» (ver anexo II. 195. p.114), executado com máquina de escrever, exceto o 

título escrito manualmente. Os versos estão conjugados com vários pictogramas que 

expandem o seu sentido e acrescentam várias leituras, também com hipóteses de 

rematar os versos com palavras escolhidas pelo leitor, ao colocar asteriscos remetendo 

para ‘riscar o que não interessa’.  

 

José-Alberto Marques está presente comcinco poemas onde utiliza experiências verbo-

visuais diferentes: em «Cliché 9» (ver anexo II. 196. p.115) cria um jogo entre versos 

construídos com palavras separadas por dois pontos, impressos também com o texto 

invertido; «Dois fragmentos de uma experiância» (ver anexo II. 197. p.115) é composto 

por dois blocos textuais onde se assiste à aglutinação de palavras. «ESQUELETO-

POEMA–MATRIZ ou FRAGMENTO DE: o poema experiânsia ou o poema 

experiância» (ver anexo II. 197. p.116) é um poema onde o silêncio da página tem um 

papel preponderante, ao convidar o leitor a preencher os espaços de silêncio, com a 

intenção de se integrar numa arte profundamente social, onde se assiste à morte do leitor 

passivo; «Homeóstato I»634 é um poema de amor, onde realiza a decomposição visual 

de versos (fig.46), numa relação polissémica entre o espaço da página e as palavras.  

 

No Caderno antológico dapoesia experimental II Salette Tavares está presente com o 

conjunto «Brincade Iras Irras Birras» (ver anexo II. 198. p.117). O título surgia na 

sequência de «Brin cadeiras» publicado no primeiro número, mas a autora desta vez 

parte a palavra de outro modo, porque “frente a tanta cabeça dura de miolos moles, com 

tesoura que lhe meti ficou dividida com raiva pura,”635 reagindo assim à recensão que 

João Gaspar Simões fez do primeiro caderno, como veremos mais adiante.  

                                                           
633 Ver Anexo I. 1.9. Depoimento escrito de António Barahona da Fonseca. (29-9-2015). p. 487. 
634 Este poema posteriormente foi integrado numa série com o mesmo nome publicada e exposta em 

«Operação» (1967). 
635 Ver Salette Tavares. «Carta a Ana Hatherly. (Lisboa, 9 de janeiro de 1975)». Catálogo Salette 

Tavares: poesia gráfica. (1995) p.19. 
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Figura 47. José Alberto Marques. «Homeóstato I» in António Aragão, Herberto Helder e E.M. de Melo 

e Castro. Caderno antológico da Poesia Experimental II (1966). s/p. Digitalização do exemplar da 

Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Neste caderno, o jogo do título é conjugado com o nome da autora num poema 

tipográfico na abertura; do conjunto «Brincade Iras Irras Birras» faz parte o poema 

fonético «Parlapatisse», onde utiliza um tipo de letra sóbria636 em tipografia, para 

construir um jogo com os fonemas ‘par’, ‘la’, ‘pa’, ‘ti’ e ‘sse’, impressos 

ortogonalmente em quarenta círculos negros, na mesma disposição, permitindo assim 

várias leituras, estando as sílabas dispostas segundo um esquema de algoritmo. No topo 

da página existe também uma composição epigráfica intitulada «pó-pó», composta pelo 

jogo entre a palavra ‘pop’ e a repetição da palavra ‘pó’, remetendo para uma buzina. 

Uma grande seta a negro direciona também o leitor para o verso da folha, onde se 

encontram desenhadas duas buzinas e o apontamento irónico “lembra-te, o homem que 

és e em que te hás-de tornar” (Génesis 3, 19). Por baixo, está o conjunto de poemas «Al 

gar ismos alfinete» construídos por palavras começadas por ‘al’, sendo o primeiro uma 

homenagem a Fernando Pessoa e o segundo“uma alfinetada política637”. 

 

Relativamente a autores brasileiros, colabora neste caderno Pedro Xisto (1901-1987), 

que em 1957, começou a escrever críticas literárias no Folha da manhã de São Paulo, 

aproximando-se do grupo Noigandes. Estreando-se com Haikais e concretos (1960), 

criou aqui um diálogo entre as formas clássicas japonesas e a poesia concreta. Neste 

caderno publica «Composição em 5 fases» (ver anexo II. 199 e 200. pp. 118-119), um 

conjunto de poemas concretos onde joga com repetição de palavras no espaço, também 

para construir superfícies textuais conjugadas com palavras isoladas e letras diferentes, 

tornando a apreensão visual preponderante na leitura. Edgard Braga (1897-1985), poeta 

que colaborou nos anos sessenta na revista Invenção do grupo Noigrandes, também 

esteve presente neste caderno. Braga publicaaqui um poema visual de carácter político e 

um poema de amor de inspiração concretista (ver anexo II. 201. p.120). Haroldo de 

Camposdo grupo Noigandres, que se manteve fiel ao concretismo, até publicar o livro-

poema Galáxias (1963), marcou presença com um texto-fragmento desse livro, 

estruturado circularmente por influência de James Joyce, uma vez que a frase de 

abertura permite a continuação da frase final do texto, e utiliza também palavras 

metáforas ou pequenos ideogramas verbo-voco-visuais. 

 

                                                           
636 Ver Jorge dos Reis. Três movimentos da letra: o desenho da escrita em Portugal. (2012).II Parte.p. 

218. 
637Ver Salette Tavares. «Carta a Ana Hatherly. (Lisboa, 9 de janeiro de 1975)». Catálogo Salette Tavares: 

poesia gráfica. p.18. 
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Em relação a autores europeus, está presente o poeta francês Henri Chopin (1922-2008), 

que se distinguiu na poesia sonora, ao iniciar em 1955 uma experimentação com o 

magnetofone, e publica a partitura de um audio-poema «Sol air» (ver anexo II. 202. 

p.121)638. O poeta francês Pierre Garnier que como vimos, elaborou o manifesto do 

espacialismo639, colabora com a série «Louanges», composta por cinco poemas em que 

recorreu à ideografia para louvar a Deus (ver anexo II. 204. p.122), as colheitas (ver 

anexo II. 204. p.122), o sol (ver anexo II. 203. p.121), as palavras errantes (ver anexo II. 

205. p.122) e os insetos (ver anexo II. 205. p.122). Quanto a italianos, marcam presença 

Emilio Villa640, com «Traté-rituel», texto em prosa poética de coordenada visual, e 

Mario Diacomo (1930-), com um texto poli-linguístico intitulado «Ipercripto; m’other». 

Está também presente o escocês Ian Hamilton Finlay com um poema concreto sem 

título e «2 additions» (ver anexo II. 206. p.123), poema de coordenada visual construído 

por duas contas de somar, onde joga com a desconstrução e adição de palavras.Também 

Mike Weaver (1937-), destacado crítico de literatura inglês, colaborou com um poema 

concreto (ver anexo II. 207. p.123). 

 

Caderno antológico da poesia experimental II conta ainda com uma separata intitulada 

«Música e notação», onde Jorge Peixinho apresenta um breve estudo sobre a história da 

notação musical. A abordagem inicia-se com a notação Ekfonética da antiguidade, 

referindo depois a notação clássica para focar a da música contemporânea. No que diz 

respeito à última, menciona que Boulez remodela a notação tradicional ao utilizar novos 

símbolos e sinais, aindaque derivados do sistema clássico, e que Stockhausen abre 

depois caminhos a novos tipos de notação, através de estreita interdependência entre a 

evolução linguístico-formal e a evolução do processo gráfico. Peixinho conclui que 

existe um paralelo entre a poesia, as artes visuais e a música na sua época, que é a 

criação de estruturas espácio-temporaisem quese assiste a uma contaminação da 

imagem nas várias expressões artísticas. Por fim, apresenta exemplos de partituras nas 

quaisse aplicam as novas formas de notação, com peculiares utilizações do espaço 

gráfico, entre as quais está a sua peça «Dominó» (1963-64). 

                                                           
638 Composto a partir das palavras do título, para ser gravado em fita eletromagnética, com a indicação 

que poderia ser executado em Ballet, numa coreografia com a duração de dez minutos. 
639 Onde defendeu que a poesia a partir do concretismo, tendeu a tornar-se uma arte do espaço, ideia que 

partia também do desenvolvimento da poesia fonética, com a utilização do magnetofone nesta expressão a 

partir dos anos cinquenta. Ver na Parte I. Capítulo 1. 2.3. O espacialismo de Pierre Garnier. pp.35-38. 
640 Que já tinha colaborado em Caderno antológico da poesia experimental I (1964). Ver na Parte II. 

Capítulo 2. 2.1. Caderno antológico da poesia experimental I (1964).  p.132. 
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4.1.7 – Suplemento especial Artes e Letras do Jornal ABC de Angola. 13 de julho de 

1966. 

 

Na sequência da publicação do suplemento especial no Jornal do Fundão, o Jornal 

ABC de Angola convidou E.M. de Melo e Castro a organizar um número especial, 

dedicado à poesia portuguesa e brasileira contemporânea, que saiu a 13 de julho de 

1966. Este suplemento é composto por quatro páginas independentes do tamanho do 

jornal (ver anexo II. 208-211. pp. 124-127), onde estão presentes alguns poetas 

experimentais portugueses e poetas brasileiros ligados ao concretismo641. 

 

Melo e Castro é o responsável gráfico deste suplemento, e autor do texto 

deapresentação, onde defende que a vanguarda é o que de mais criador existe, referindo 

que a máquina e a técnica têm um papel de destaque na criação artística do seu tempo, 

uma vez que expandem a consciência para além dos laboratórios fechados do início do 

século XX. Neste sentido, refere ainda o estudo e reconhecimento do dadaísmo na 

década de sessenta. O autor publica também um poema visual executado com carimbos, 

onde joga com a palavra ‘amor’ no espaço da página (fig.47). 

 

No suplemento, Ana Hatherly publica «O prodígio é sempre insolitamente concebido e 

cúpio», texto em prosa-poética onde utiliza neologismos, vocábulos gregos e latinos 

num insólito jogo de significantes642. António Aragão colabora com uma prosa poética 

intitulada «Entre vista»643, onde usa processos de fragmentação e visualização do texto, 

no seu registo satírico habitual. José-Alberto Marques está presente com «Nada tenho 

com», poema onde aborda a relação entre o ser e o nada, realizando um jogo semântico 

através da reformulação do esquema de versificação. Álvaro Neto publica «Homenagem 

a Fernando Pessoa» (fig.48), poema concreto onde joga com a desconstrução da palavra 

‘mensagem’, e Salette Tavares contribui com um poema linguístico. José Blanc de 

Portugal também colabora neste suplemento com «Tropos» (ver anexo II 212. p.128), 

poema de coordenada visual, onde os três primeiros versos do «I canto» de Ezra Pound 

surgem ao longo das estrofes, destacados em letras maiúsculas e constituindo parte de  

                                                           
641 Contou também com fotografias de João Bentes Pimenta. 
642 Posteriormente, «O Prodígio é Sempre insolitamente concebido e cúpio» foi publicado em Ana 

Hatherly. Operação -2: estruturas poéticas (1967). 
643 Posteriormente, foi incluído em António Aragão. Folhema-1 (1966). 
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Figura 47. E. M. de Melo e Castro. S/título in E.M. de Melo e Castro (org.). Suplemento especial Artes 

e Letras. Jornal ABC de Angola, 13 de julho de 1966. p.4.  

 

 

 
 

 

Figura 48. Ávaro Neto (Liberto Cruz). «Homenagem a Fernando Pessoa in E.M. de Melo e Castro 

(org.). Suplemento especial Artes e Letras. Jornal ABC de Angola, 13 de julho de 1966. p.2.  
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outras palavras nos versos. O poema encerra com uma nota crítica dirigida a Luís 

António Verney (1713-1792)644, apelidando-o de “perfeito ignorante na sua 

essência”645. Colaboraram ainda Maria Alberta Menéres, António Ramos Rosa e João 

Rui Sousa com poemas semânticos.646 

 

Em relação a autores brasileiros, logo na primeira página está destacado o poema 

popconcreto de Augusto de Campos, que fez parte do grupo Noigrandes.O poema 

intitulado «Olho por olho» (ver anexo II 213. p.129) é uma colagem que vive da 

repetição de imagens de bocas e olhos dentro de retângulos de diferentes tamanhos, 

dispostos num triângulo ao longo da página ao alto, encontrando-se as maiores na parte 

inferior, e vão diminuindo à medida que se aproximam do topo, criando ilusão de 

profundidade. Pedro Xisto publica «Imagens: haikais» (ver anexo II 214. p.130) num 

registo depurado onde conjuga o Haikai com o concretismo, e José Lino Grünewald está 

presente com um poema construído com justaposição de imagens (ver anexo II 215. 

p.131). O suplemento conta ainda com um poema de Dora Marianna (1908-2006)647, 

intitulado «Elementária IV» (ver anexo II 216. p.131), construído com palavras-

metáforas em torno de ‘azul’. A presença dos autores brasileiros é completada com um 

fragmento de «Harpas de ouro» de Sousândrade (1833-1902), autor apresentado como 

um precursor do concretismo, referindo a futura publicação de Re-visão de 

Sousândrade; o inferno de Wall Street648, estudo dos irmãos Haroldo e Augusto de 

Campos. Igualmente, são anunciadas outras novidades da literatura brasileira649, e 

futuras publicações da poesia experimental portuguesa650. 

 

 

                                                           
644 Iluminista português que foi grande crítico do barroco em Portugal, um dosresponsáveispela visão 

negativa desta época artística. 
645 Ver José Blanc de Portuigal. «Tropos» E.M. de Melo e Castro (org.). Suplemento Artes e Letras. 

Jornal ABC, Angola, 13 de Julho de 1966. pp.2 e 3. 
646 Autor ligado à revista Cassiopeia, colaborou também nos Cadernos do meio-dia e Notícias do 

bloqueio. 
647 Dora Marianna Ferreira da Silva foi também conhecida como tradutora. 
648 A publicar na Editora Invenção em São Paulo. 
649 São anunciadas a publicação de Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960 de 

Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, a reedição de As memórias e sentimentos de 

Oswald de Andrade, autor responsável pelo surgimento da «nova prosa» no Brasil, seguida por autores 

como Clarice Lispector e João Guimarães Rosa.  
650 Anuncia a publicação do Caderno antológico da poesia experimental portuguesa II, a revista Hidra, 

assim como as publicações individuais de Ana Hatherly, José-Alberto Marques, António Aragão e Álvaro 

Neto. Refere ainda uma recensão no Times literary supplement (4 e outubro de 1965) em Londres, ao 

livro A proposição 2.01: poesia experimental de E.M. de Melo e Castro. 
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4.2. PRODUÇÕES COLECTIVAS 1967-1973 

 

4.2.1 – «Operação» (1967)  

 

Em 1967, a poesia experimental portuguesa inicia uma nova fase com «Operação», que 

foi organizada por E.M. de Melo e Castro e Ana Hatherly e englobou a publicação de 

duas revistas, uma exposição e um happening (ver anexo II 217. p.132). «Operação» foi 

composta por Operação-1, publicação coletiva em forma de álbum, cujo interior 

albergava poemas visuais que originaram a exposição na galeria Quadrante em Lisboa, 

inaugurada a 13 de abril de 1967; também por Operação-2, lançada na inauguração e da 

inteira responsabilidade de Ana Hatherly; a inauguração da exposição contou ainda com 

o hapenning coletivo «Conferência-objeto», de Ana Hatherly, Melo e Castro, José-

Alberto Marques com a participação de Jorge Peixinho. 

 

Pouco antes do evento, os organizadores de «Operação», publicaram no Diário 

popular651 uma comunicação em forma de entrevista, onde Melo e Castro justificavaa 

simultaneidade do lançamento de Operação-1 e Operação-2, com o fato de existirem 

duas correntes paralelas de pesquisa poética, uma com origem na poesia concreta e de 

maior incidência nas coordenadas visuais e objetuais da linguagem, e a outra onde se 

aprofundava o conhecimento da mecânica linguística. Por seu turno, Ana Hatherly 

defendia que o estruturalismo era o suporte para as duas correntes, uma vez que se 

aplicava o mesmo princípio de pesquisa a materiais diferentes. Mais tarde, já numa 

revisão crítica sobre o experimentalismo neste período, a autora considerou que 

«Operação» definiu a diretriz da nova fase, que se distinguiu por ser apoiada em bases 

científicas e tornou o grupo de autores mais restrito652. Este período foi também 

acompanhado da publicação de artigos na impressa, divulgando a semiótica, a 

linguística moderna, a teoria da informação e o estruturalismo653. 

 

Na nova fase, houve a tentativa de redigir um manifesto da poesia experimental que 

malogrou, sobrevivendo apenas dois esboços dos organizadores de «Operação» (1967), 

                                                           
651 Ver «Operação-1 e 2 e conferência-objeto», Diário popular, 6 de abril de 1967, in Ana Hatherly e 

E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. 

(1981). pp.66-68. 
652 Ver Ana Hatherly. «Salette Tavares e a poesia experimental portuguesa». Catálogo Salette Tavares: 

poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.14. 
653 Ver a Parte III. Capítulo 5.2.1. Artigos de divulgação de Melo e Castro e Ana Hatherly. pp. 229-233. 
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publicados posteriormente em Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. (1981). Antes de «Operação» (1967), E.M de Melo e Castro 

já tinha iniciado a sua teorização ao publicar A Proposição 0.2: poesia experimental 

(1965)654, ensaio baseado no concretismo, no estruturalismo e na teoria da informação, 

como veremos na última parte da tese. 

 

Quanto ao malogrado manifesto, Ana Hatherly em «Fragmento do esboço de 

manifesto»655 propunha a pesquisa das estruturas da linguagem tanto a nível literário, 

como ao nível visual, a não distinção entre poeta e escritor, uma maior exigência crítica, 

a tomada de consciência e do conhecimento aprofundado do material linguístico, o 

alargamento das técnicas da comunicação visual por aprofundamento do signo. 

Igualmente sugeria a afirmação da atividade literária como função social e o 

intercâmbio cultural internacional para afirmar a criação literária, assim como a 

confirmação de uma semântica universal do ato criador.O manifesto de E.M. de Melo e 

Castro era mais programático e centrava-se na aplicação do método estrutural ao ato 

criativo.No esboço «Experimental – estrutura» (1967)656, o autor defendia a aplicação 

deste método para desenvolver a sintaxe de justaposição e combinatória do concretismo, 

com bases geométricas e matemáticas em termos espaciais, pesquisando os conjuntos de 

formas e cargas semânticas na mecânica da linguagem. Para tal, apontava um processo 

em duas fases: na primeira realizava-se a análise das unidades linguísticas, até aos 

elementos mais simples; na segunda sintetizava-se, aplicando regras abertas às unidades 

analisadas, aparecendo assim criativamente novas regras. Melo e Castro defendia ainda 

que a teoria da informação era uma base para o experimentalismo, devido ao rigoroso 

léxico crítico e aparelho analítico, e destacava os meios de comunicação de massas 

como fontes de uma nova perspetiva semiológica. 

 

Apesar de não publicarem o manifesto conjunto, Operação-1 tinha um editorial (ver 

anexo II 221. p.134) que utilizava o método estrutural para apresentar os conteúdos 

desenvolvidos no conjunto dos poemas visuais657. A revista funcionava igualmente 

como exposição portátil, ao ser constituída por uma caixa de grandes dimensões 

                                                           
654 Surgiu na coleção “Poesia e ensaio”, criada e dirigida por Vitor da Silva Tavares na editora Ulisseia 

em Lisboa, com orientação gráfica do pintor Espiga Pinto.  
655 Ana Hatherly. «Fragmento do esboço de manifesto» in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). 

Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). p.69. 
656 Ver E.M de Melo e Castro. «Experimental – estrutura: esboço do artigo/manifesto» in Idem. pp.70-72. 
657 Ver E.M. de Melo e Castro. In-Novar. (1977). p.43. 



 

169 

 

(51,5x36cm), formando um álbum que albergava poemas impressos em cartolinas e que 

originaram a exposição (ver anexo II 222. p.135). A capa é da responsabilidade do 

pintor João Vieira, realizada a partir da apropriação de vinte e sete chapas tipográficas 

diferentes, com proveniências diversas,que foram prensadas na face posterior em 

cartolina cor-de-rosa. Existem assim vinte e sete faces diferentes (ver anexo II 218-220. 

p.134-135) de Operação-1. No interior, os poemas medem cada 50x35cm, e foram 

expostos sem moldura na galeria Quadrante, pendurados com fios de nylon nas paredes. 

Em dois cantos da sala colocaram igualmente no chão vários exemplares de Operação-

1, formando dois cubos658. 

 

No texto de apresentação de Operação-1, os poemas visuais de António Aragão são 

anunciados como resultantes da linha de investigação de signos e estruturas linguísticas, 

numa recolha de diversos signos paradigmáticos, com origem também em variáveis 

esferas de significação, agrupados nas páginas segundo uma lei plástica. Estes dois 

poemas visuais (ver anexo II 224. p.136) são compostos por textos com carácter 

satírico, inseridos em balões numa clara referência à banda desenhada, que são 

conjugados com setas vermelhas, linhas curvas a negro, pequenos retângulos e 

circunferências em composições dinâmicas, que vivem da repetição das formas e 

alternâncias de cores. 

 

Ana Hatherly está presente com «Alfabeto estrutural», série apresentada como um 

alfabeto sem chave, que permite a construção aberta de unidades sintagmáticas. Com 

origem numa forma geométrica, este alfabeto foi construído com o método serial e 

combinatório. A série é composta por nove desenhos correspondentes a «Oito fases de 

desenvolvimento» (ver anexo II 225-228. pp.137-139) e um «Ideograma» (ver anexo II 

228. p.139). O alfabeto é construído por oito caracteres que partem de uma forma 

geométrica (ver anexo II 228. p.139), desenvolvidos ao longo da série em composições 

com estruturas abertas, fechadas, ou mistas (fig.49), com ou sem carácter ideográfico, 

podendo ainda os seus elementos funcionar apenas como sintagmas. Os elementos do 

alfabeto não têm valor semântico ou fonético, estão isolados ou em conjunto, e cabe a 

cada leitor atribuir-lhes ou não estes aspetos na receção. 

                                                           
658Ver Ana Hatherly. «Conferência-objecto» in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). p.77. 
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Fig.ura 49. Ana Hatherly. «Alfabeto Estrutural: desenvolvimento – 3 e 4». Impressão sobre cartolina, 

50x35cm. E.M. de Melo e Castro (org.).Operação I. (1967). Digitalização do exemplar sa Biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
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Ana Hatherly construiu o alfabeto utilizando o estruturalismo como método de 

investigação659, também na sequência de uma investigação visual em torno da escrita 

chinesa moderna e arcaica, na qual se interessou primeiro pelos gestos da caligrafia. Ao 

desligar-se depois do antropomorfismo, a autora acentuou o carácter geométrico das 

formas, e a geometrização levou-a a pesquisar outras escritas do Oriente, Médio 

Oriente, Norte de África, Escandinávia, culminando na Latina660. Melo e Castro 

enquadroueste «Alfabeto estrutural» na longa tradição de invenção de alfabetos na 

cultura ocidental, que existem apenas como potenciais formas de comunicação661. 

 

A colaboração de E.M. de Melo e Castro no editorial de Operação-1 é apresentada com 

«10 sintagmas» construídos com formas geométricas simples, sem carga simbólica e em 

resultado de uma análise de coordenadas verticais e horizontais apuradas segundo uma 

nova lei associativa, da qual deriva um novo significado (fig.50). A série (ver anexo II 

229. p.140) é construída com desenhos geométricos desenvolvidos em estruturas 

quadrangulares, que no interior têm linhas retas verticais, horizontais, oblíquas e 

também linhas curvas. Cada sintagma é formado por conjuntos de vinte e cinco 

quadrados, que são desenvolvidos a partir de uma figura ou signo, no canto superior 

esquerdo, decompostadepois nos restantes espaços da estrutura, através de umsistema 

combinatório que realiza uma síntese serial e analisa os elementos visuais. 

 

José-Alberto Marques está representado com a série «Homeóstatos», série 

apresentadacomo resultado de decomposições visuais de versos, encarados como 

sintagmas, cuja composição permite uma pluralidade de leituras. A série 

«Homeóstatos» (ver anexo II 230-233. p.141-144) é constituída por poemas de amor, 

onde versos tipográficos são decompostos no espaço, dispersos nas páginas, 

possibilitando várias combinações visuais através do seu jogo espacial. Nos dois 

primeiros «Homeóstatos», no topo da página de ambos, encontra-se o verso:   

                                                           
659 Ver Ana Hatherly. Mapas da imaginação e da memória. (1973). p.8. 
660Ver Ana Hatherly. «Conferência-objecto» in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: 

textos teóricos e documentos  da poesia experimental portuguesa.  (1981). p.77. 
661O autor exemplifica esta tradição com o «alfabeto utópico» de Holbein, presente numa gravura 

publicada na obra A Ilha da utopia de São Tomás Moro, editada em Basileia por Johann Farben, em 

1518.Ver Melo e Castro. «(H) aver Ana Hatherly: notas sobre poesia visual». Catálogo Ana Hatherly: 

obra visual: 1960-1990. (1992). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.98. 
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Figura 50. E.M. de Melo e Castro. «Sintagmas 7, 8, 9 e 10» 1967. Impressão sobre cartolina, 50x35cm. 

E.M. de Melo e Castro (org.). Operação I. (1967). Digitalização do exemplar sa Biblioteca da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 

“sem luz. a noite acontece. ventre escuro. sombra: neve. alguém: o teu grito” (ver anexo 

II 230. p.141), que é semeado em sentido descendente, com a substituição da pontuação 

pelo silêncio da página, criando uma nova dinâmica visual. Em «Homeóstato– 2» o 

verso linear “vermelhos teus sonhos de lume: liberdade quente: ossos” (ver anexo II 

230. p.141) é colocado na parte inferior e decomposto na vertical com maior 

depuramento que o primeiro. Em «Homeóstato – 3» e «Homeóstato – 4» (ver anexo II 

231. p.142) os versos encontram-se colocados no início e fim do poema, criando um 

espaço retangular no interior através da sua decomposição, diferindo «Homeóstato – 3» 



 

173 

 

pelo facto de repetir o mesmo verso, enquanto «Homeóstato – 4» conjuga dois versos 

diferentes, que se encontram numa palavra no interior. A série é desenvolvida 

dissipando cada vez mais as palavras na página, como se observa em «Homeóstato – 6» 

(ver anexo II 233. p.144), onde o verso linear no topo se decompõe em sentido 

descendente, disseminando-se igualmente as letras das palavras para criar ritmos visuais 

circulares. 

 

Em Operação-1 esteve ainda presente o poeta brasileiro Pedro Xisto, com «4 

epithalamias» (ver anexo II 234-235. pp.144-145), apresentadas como símbolos 

compósitos, funcionando, ao nível literário, através da atribuição de uma chave a cada 

um ou jogando apenas ao nível visual. Trata-se de um conjunto de poemas semióticos, 

cujo título remete para Epithalamium, que significa canto nupcial e são construídos com 

símbolos codificados; o seu sentido é revelado através de chave que existe para cada 

um. 

 

Na exposição «Operação» foi também lançada Operação –2: estruturas poéticas (“sem 

luz. a noite acontece. ventre escuro. sombra: neve. alguém: o teu grito” (ver anexo II 

223. p.135), publicação da inteira responsabilidade de Ana Hatherly e composta por 

textos em prosa poética onde foram aplicados processos de construção e subversão de 

linguagem inspirados no barroco, assim como diversos jogos de imagens. Estas 

estruturas poéticas obedecem a um programa e estrutura predefinidos, publicados em 

conjunto com os seus resultados, podendoassim ser considerados exemplos de poesia 

conceptual662. «Operação» foiigualmente apresentada no Porto, entre20 e 30 de janeiro 

de 1968 na galeria Dominguez Alvarez (ver anexo II 236. p.147), inaugurando com uma 

palestra de Ana Hatherly, que apresentou as obras expostas, e contou apenas com a 

audição de «Sincronia-objeto» de Jorge Peixinho, não se repetindo o happening 

«Conferência-objeto». 

 

 

 

 

 

                                                           
662 Ver E.M. de Melo e Castro e Ana Hatherly (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. (1981).p.75. 
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4.2.3 – Happening «Conferência-objeto» (1967) 

 

Na inauguração da exposição de «Operação» (1967) na galeria Quadrante em Lisboa, 

Ana Hatherly, E.M. de Melo e Castro e José-Alberto Marques realizaram o happening 

«Conferência-objeto» em colaboração com Jorge Peixinho (ver anexo II 237. p.148). 

Este happening foi apresentado pelo historiador José Augusto-França (1922-), que leu 

um texto cujo conteúdo remetia para o estruturalismo, queinfelizmente se perdeu. Em 

entrevista, o próprio recordou o momento da seguinte forma: 

 

Lembro-me da sala estar cheia: era uma galeria/ livraria que ficava perto de onde hoje é 

o Instituto Francês, na rua Luís Bívar. Era muito simpática, onde se organizavam 

conferências, exposições e uma delas foi esta em Março de 67; depois desapareceu. 

Tenho a data exata, recolhi-a no meu livro de memórias. Estive lá com o Vitorino 

Nemésio. Foi realmente a primeira ação concreta que se fez, pelo menos dentro desse 

âmbito; lembro-me mais das circunstâncias, enfim, do pequeno escândalo que constituiu 

em Lisboa.663 

 

Sobre a presença de Vitorino Nemésio (1911-1978) no público, José-Augusto França 

referiu ainda: 

 

Que esteve a assistir, muito atento e interessado. Mas interessado por um lado, porque 

tinha a sua própria criação poética, as linhas eram diferentes. Ele vinha do Presencismo, 

de outra geração. […] O Nemésio era um homem de grande abertura, escreveu Mau 

tempo no canal, o romance mais criativo da primeira metade do século XX.664 
 

Após esta apresentação, Ana Hatherly “apareceu com uma pasta à James Bond,”665e 

situando-se num púlpito de conferencista (figs. 51) na sala de exposição da galeria, leu 

um texto onde alertava para a ausência da palavra ‘estrutura’ nas publicações de 

Ferdinand Saussure (1857-1913)666. A autora apresentou depois as suas pesquisas em 

torno do estruturalismo da seguinte forma:  

 

Foi assim que partindo de Saussure e da língua chinesa, divergindo por Lévi-Strauss e 

Henri Lefebvre, abraçando Jakobson e contornando Troubetskoy e a escola de Praga, 

                                                           
663 Ver Anexo I 1.1. Entrevista a José-Augusto França. p. 402. 
664 Idem. 
665  Anexo I.1.6. Entrevista a Vitor Silva Tavares. p. 455. 
666Filósofo e linguista suíço que propôs a semiologia como ciência autónoma, entendida como um ramo 

da ciência mais geral dos signos, tendo os seus estudos linguísticos influenciado a teoria da literatura e 

estudos culturais. 
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me fui compenetrando da maldade semântica da linguagem, da comunicação verbal, 

visual, gestual, enfim, da maldade semântica de todos os nossos atos e factos667. 

 

 A dada altura, afirmou que o ato se tratava de uma «Conferência-objeto», porque 

pretendia demostrar o modo como a maldade semântica se infiltrava nas estruturas da 

linguagem, nomeadamente na metáfora. Então retirou da pasta uma pistola de alarme e 

apontou-a ao público. Este momento foi assim descrito por Ana Hatherly:  

 

(…) precisamente no fim da primeira parte da minha intervenção, eu tinha de tirar da 

pasta que levara uma pistola (de alarme) e disparar sobre os espectadores (uma alusão 

crítica ao «ato poético puro» de Breton). Disparados esses tiros, eu deveria dizer para o 

público, em princípio «assustado»: - «Não se assustem, isto foi apenas a demonstração 

de uma metáfora» - o que era o sinal para M.C., que se encontrava no lado de fora da 

sala, no cimo da escada, começar a sua intervenção. Infelizmente, com o nervosismo do 

momento, depois de ter tirado o revólver da minha pasta e de o ter apontado 

ameaçadoramente à multidão, não consegui acertar com o dedo no gatilho e assim não 

consegui disparar tiro nenhum. O tempo passava (longos segundos) e eu não acertava 

com o gatilho (porque, está claro, eu não deveria nunca desfitar a multidão). Por fim, 

em desespero de causa e vendo que não conseguia disparar, em vez de dar o tiro disse 

simplesmente e até baixinho: - «PUM! Não se assustem, isto é apenas a desmontagem 

de uma metáfora.668 

 

Em entrevista, Vitor Silva Tavares descreveu-o da seguinte forma:  

 

Sim, era uma pistola de plástico. Apontou para as pessoas e disse: ‘Pum!Pum!’. Eu senti 

pele de galinha pelo ridículo da situação. Se estava no espírito daquela senhora, que o 

‘Pum!Pum!’ da pistola de plástico poderia assustar alguém ali? Claro que não. Que 

significado era aquele? Dizer que o público merece um tiro metafórico? Então, o que 

estava ela ali a fazer? Desprezava assim o público ao ponto de abrir a mala, para 

disparar assim? Era totalmente metafórico. Recuemos aos manifestos do Surrealismo, 

vamos ao André Breton que dizia: “seria um ato surrealista sair pela porta fora e 

disparar à primeira pessoa que passasse”. Também entendo isso como uma metáfora. 

Que eu saiba, o Sr. André Breton nunca disparou um tiro sobre nenhuma pessoa que 

passasse, ou deixasse de passar. Logo o happening não era propriamente muito original. 

[…] O Breton quando afirmou o disparo a quem passasse, também não estava a ser 

muito original. Porque o Alfred Jarry antes tinha mesmo uma pistola e até disparou. 

Ainda assim, eu não ia entender nem o Jarry a disparar pistolas, nem oSr. Bretona 

disparar metáforas. Ou a Ana Hatherly a disparar antimetáforas.669 

 

                                                           
667 Ana Hatherly. «Texto de conferência-objeto» in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981).p.82. 
668 Ibidem. 
669 Anexo I. 1.1.6. Entrevista a Vitor Silva Tavares. pp. 458. 
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Figura 51. Ana Hatherly, Melo e castroi e José-Alberto Marques.  «Conferência-Objecto» (1967). 

Galeria Quadrante em Lisboa. Catálogo Concreta, Experimental e Visual: poesia portuguesa 1959-1989. 

(1989). Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa. p.3 

 



 

177 

 

Após o suposto disparo de Ana Hatherly, Melo e Castro iniciava gaguejando a leitura de 

«Os malefícios da poesia»670, texto onde trocava constantemente palavras que rimavam. 

José-Alberto Marques, situado a meio da sala em cima de um banco de cozinha, 

interrompia-o, com “a contagem negativa de 10 a zero apontando para o público 

ofensivamente e designando-o como Zero! Zero!”.671 

 

A sessão foi encerrada com a audição uma composição eletroacústica de Jorge 

Peixinho. Intitulada «Sincronia-objeto» (1967) foi apresentada em dois gravadores 

operados em simultâneo pelo próprio compositor e por Artur Rosa, sendo composta 

para o evento e dedicada a E.M. de Melo e Castro. A peça encontra-se catalogada com a 

referência de que as fitas magnéticas desapareceram672, estando descrita como uma 

estrutura tripartida: a primeira parte com duração de 3 minutos, foi elaborada a partir de 

uma gravação de «Dominó» (1964)673, composição estreada anteriormente em 

Darmstadt674; a segunda, sem a indicação da duração, foi gravada a partir de uma 

improvisação de Jorge Peixinho a tocar piano e Mário Falcão a tocar harpa; a última 

com a duração de 3m, foi gravada a partir de uma improvisação do compositor com Ana 

Hatherly a interpretar vários instrumentos de sopro. Ana Hatherly descreveu o final do 

happening do seguinte modo:  

 

Os espetadores, em pé, pela sala e pela livraria, não sabiam bem o que lhes estava a 

acontecer. Após as gravações apresentadas por J.P., eu terminei calmamente as minhas 

“declarações” que foram logo consideradas “absolutamente insuportáveis”. Terminada a 

nossa “con-ferência”e enquanto a maior parte das pessoas se retirava sem dizer nada, 

alguns ficaram a ver as páginas do Op-1 e outros começaram a investir. Começaram os 

insultos, sobretudo dirigidos a M. C. Chegaram mesmo a oferecer-lhe pancada. Como 

de costume, a mim ninguém me disse nada. Recebi um ramo de flores que aliás distribuí 

pela assistência que ainda havia, e por fim, acompanhados pelos donos da Galeria e dois 

ou três amigos, fomos jantar. A exposição continuou patente durante algumas semanas; 

venderam-se alguns exemplares da Op-1, mais tarde a Op-2 esgotou-se e tudo entrou no 

silêncio habitual.675 

 

 

                                                           
670 Ver E.M. de Melo e Castro. «Os Malefícios da Poesia». Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). 

Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp. 85- 86. 
671 Ana Hatherly. «Conferência-objeto». Idem. p.81. 
672 Ver Jorge Machado (org.). Jorge Peixinho: in memoriam. (2002). p.336. 
673 A gravação era de autoria de Severino Gazzalloni.Ver partitura de «Dominó» (1964) em Jorge 

Peixinho. «Música e notação» in António Aragão, Herberto Helder e E.M. de Melo e Castro (org). 

Caderno antológico da poesia experimental II (1966). s/ página 
674 Cristina Delgado, José Machado e Jorge Machado. «Catálogo Cronológico» in Jorge Machado (org.). 

Op.Cit. (2002). pp.332-333. 
675 Ana Hatherly. Ibidem. 
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4.2.4 – Hidra-2 (1969) 

 

Hidra foi uma revista organizada por E.M. de Melo e Castro, iniciada em 1966 e apenas 

teve dois números. O primeiro, com arranjo gráfico de Eduardo Calvet de Magalhães 

(1921-2017)676, abrangeu colaborações bastante heterogéneas677, entre as quais 

estiveram «Texto no espaço», poema com carácter ideográfico de António Ramos Rosa, 

e o poema visual «Mapa do deserto» de Melo e Castro. Em 1969, saiu o segundo 

número, reunindo poetas experimentais em torno da materialização de poemas-objeto. 

Hidra-2 foi lançada na galeria Quadrante em Lisboa e acompanhada de uma exposição 

bibliográfica da poesia experimental portuguesa. 

 

 E.M. de Melo e Castro é o autor da capa (ver anexo II 238. p.149), composta por uma 

grelha quadrangular desenhada a bordeaux, onde a letra I se repete carimbada na mesma 

cor, sobreposta em várias direções, construindo uma textura a partir do quadrado situado 

no topo do lado direito, e dispersando-se ritmicamente no sentido descendente para o 

lado contrário. Hidra-2 inicia-se com o poeta brasileiro Nei Leandro de Castro 

(1940),678 que está ligado ao poema processo, corrente pós-concretista criada por 

Wladimir Dias-Pino e Álvaro de Sá679. Leandro de Castro publica «Decomposição do 

nu» (ver anexo II 239-240. p.149-150) série composta por quadrados negros com sinais 

desenhados a branco no seu interior, remetendo visualmente para o corpo humano. A 

série resulta do processo combinatório dos quadrados organizados em nove associados à 

numeração progressiva. 

 

Liberto Cruz, desta vez sem assinar Álvaro Neto, publica duas páginas de exercícios 

fonéticos de português (ver anexo II 241. p.151) com palavras dispostas no espaço da 

folha e organizadas em termos fonéticos, junto a um fragmento de Aparição (1959) de 

Vergílio Ferreira. Estas páginas estão agrafadas a uma folha onde se encontra o símbolo 

‘=’ (ver anexo II 242. p.152) na parte inferior. Apropriando-se assim dos exercícios de 

                                                           
676 Artista gráfico e publicista, lecionou na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto e foi 

também um dos fundadores da cooperativa “Árvore”na mesma cidade. 
677 Colaboraram em Hidra-1 os poetas António Aragão, Gastão Cruz, Maria Alberta Menéres, Helder 

Macedo, João Rui de Sousa, Egito Gonçalves, Maria Teresa Horta, David Mourão-Ferreira, Luiza Neto 

Jorge, Salette Tavares, António Ramos Rosa, Herberto Helder, Fiama Hasse Pais Brandão, Liberto Cruz e 

Melo e Castro. Este primeiro número incluiu desenhos de Manuel Baptista, Eurico Gonçalves, René 

Bértholo, António Areal e um ensaio de Rui Mário Gonçalves. 
678 Autor brasileiro nascido em Caicó no Rio Grande do Sul. 
679 Ver I Parte. 1. Capítulo. 1.2.2. Vertentes do concretismo no Brasil. pp.32-34. 
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fonética que utilizava nas aulas de português em França, Liberto Cruz transformou-os 

num objeto-poema, à semelhança de um ready-made retificado. José-Alberto Marques 

também realiza um ready-made retificado intitulado «Texto matérico» (ver anexo II 

243. p.152), ao apropriar-se de caixas de fósforos, sobre as quais desenha, colando uma 

caixa com desenho diferente em cada exemplar da revista. António Aragão está presente 

com «Faça o seu avião» (fig. 52), onde propõe construir um avião em três operações. A 

primeira consiste em preencher doze retângulos em branco com doze palavras dadas, 

num gráfico onde estão doze retângulos preenchidos, permitindo combinações diversas. 

Sucede-sedobrar o verso da folha, segundo o desenhopara construir um avião e por fim 

lançá-lo. As operações estão acompanhadas de uma nota indicando que em caso de 

engano se poderá “desistir de (con)viver ou (m)atar-se”. 

 

Em Hidra-2, Silvestre Pestana (1949-) colabora pela primeira vez com os poetas 

experimentais, sendo o autor mais novo do período balizado nesta tese. Natural do 

Funchal, Pestana frequentou a Escola Superior de Belas-Artes do Porto, exilando-se na 

década de setenta na Suécia. Na sua estreia, publica um objeto-poema em resultado de 

uma reflexão sobre a criatividade. Intitulada de «Atómico ato» (ver anexo II 244. 

p.153), o poema é composto por um balão laranja despejado com a letra H inscrita a 

negro, encontrando-se encaixado na página numa tira onde se encontra a indicação 

“construir o poema”;por baixo está escrito “destruir o objeto”, direcionando para a ação 

de encher e rebentar o balão, como um ato atómico, uma vez que o H remete para 

Hiroxima.  

 

E.M. de Melo e Castro encerra a revistacom «Sintagma 67», poema guardado dentro de 

um envelope (ver anexo II 245. p.153), composto com uma estrutura labiríntica que 

surge acompanhada de instruções. No poema estãodesenhadas a vermelho oito áreas 

quadrangulares justapostas (ver anexo II 246. p.154), onde cada elemento está 

igualmente dividido segundo a função a desempenhar na estrutura total. Um quadrado 

no topo da folha é composto pela duplicação da palavra “amor” na vertical e à esquerda 

repete-se a palavra “lume”. O terceiro quadrado junto destes dois combina letras das 

duas palavras, numa intersecção ortogonal. Todos os outros quadrados derivam de um 

esquema combinatório semelhante, e existe um em branco na base da folha, para o leitor 

completar. 
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Figura 52. António Aragão. «Faça o seu avião» in E.M. de Melo e Castro (org.). Hidra-2. (1969). 

Lisboa: Edição de autor. Fotografias do exemplar da Col. Melo e Castro, Biblioteca de Serralves, Porto.  
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4.2.5 – «Ciclo de Poesia Experimental e Concreta» (1973) 

 

No dia 7 de maio de 1973, inaugurou no Instituto Alemão, em Lisboa, uma exposição 

de poesia concreta organizada por Hansjörg Schmitthenner (1908-1996)680 para o 

Instituto de Munique e depois apresentada em diversas cidades europeias. Esta 

exposição de autores de língua alemã foi ampliada em Lisboa por uma secção 

portuguesa681 com obras de Ana Hatherly, E.M. de Melo e Castro e Salette Tavares. 

 

No dia da inauguração, E.M. de Melo e Castro682 realizou uma comunicação sobre 

«Poesia concreta em Portugal», publicada em anexo no catálogo. A comunicação inicia-

se com o surgimento da poesia concreta no nosso país, para depois apresentar a poesia 

experimental portuguesa como uma proposta internacional, concluindo que não poderia 

ter melhor destino, do que estar exposta ao lado dos seus pares de língua alemã. Neste 

dia, houve também uma comunicação de Hansjörg Schmitthenner sobre «Poesia 

concreta e arte radiofónica». Neste folheto em anexo, existe a informação de que no dia 

9 de aio, teriam igualmente lugar comunicações criativas e audiovisuais de Ana 

Hatherly, E.M. de Melo e Castro, Salette Tavares e Ludwig Harig (1927-)683. 

 

O catálogo bilingue publicado pelo Instituto Alemão, abre com um texto de Hansjörg 

Schmitthenner, abordando a história e as características da poesia concreta nos países de 

língua alemã684, contendo alguns poemas reproduzidos a preto e branco e notas 

biográficas dos autores685 presentes na exposição, aos quais acrescentaram um anexo 

com os dados biográficos de E.M. de Melo e Castro, Ana Hatherly e Salette Tavares.  

 

 

 

                                                           
680 Hansjörg Schmitthenner (1908-1996) foi um importante escritor alemão, premiado em 1950 pelo New 

York Herald Tribune como contista; o autor também se dedicou à dramaturgia e trabalhou na Emissora 

Radiofónica da Baviera. 
681 Salette Tavares em carta a Ana Hatherly referiu que o seu mobile «Maquinin» (1963) esteve exposto 

no Instituto Alemão. Ver Salette Tavares. «Carta a Ana Hatherly» (Lisboa, 9 de Janeiro de 1975)». 

Catálogo Salette Tavares: poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.19. 
682 Ver Anexo I. 1.1.2. Entrevista a E.M. de Melo e Castro. p. 420. 
683 Autor ligado ao grupo de Sttutgard, que se reuniu em meados dos anos 50, em torno de Max Bense. 
684 Ver Hansjörg Schmitthenner «Poesia concreta».Catálogo Poesia Concreta/Konkret Poesie (1973). 

Lisboa: Instituto Alemão. pp.3-20. 
685 Na exposição estiveram presentes Friedrich Achleitner, Max Bense, Claus Bremer, Claus Burkhard, 

Reinhard Döhl, Heinz Gappmayr, Jochen Gerz, Eugen Gorimger, Luwig Harig, Helmut Heissenbüttel, 

Ernst Jandl, Ferdinand Kriwet, Hansjörg Mayer, Friedericke Mayröcker, Franz Mon, Josua Reichert, 

Gerard Rühm, Konrad Balder Schäuffelen, Siegfried J. Schmidt e Timm Ulrichs. 
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4.2.6 – Antologia da Poesia Concreta em Portugal (1973) 

 

Em 1973, foi publicada em Lisboa pela Assírio & Alvim,a Antologia da poesia 

concreta em Portugal organizada por José Alberto Marques e E.M. de Melo e Castro. A 

antologia é dedicada à experimentação verbo-visual no nosso país, tem um carácter 

retrospetivo e engloba poemas de catorze autores, desde os surrealistas Jaime Salazar 

Sampaio (1925-2010) e Alexandre O´Neill, passando pelos principais autores da poesia 

experimental portuguesa, incluindo igualmente poetas independentes como Abílio José-

Santos (1926-1992) e Alberto Pimenta (1937-), ou inéditos como Luís Pignatelli (1935-

1993) e José Luís Luna (1938-).  

 

 O prefácio desta antologia inicia-se com uma referência ao aparecimento da poesia 

concreta no nosso país, alertando que nunca existiu um grupo organizado de poetas 

concretos, mas a sua prática interessou alguns autores. Foi assinalado depois que os 

surrealistas Jaime Salazar Sampaio e Mário Cesariny publicaram poemas de coordenada 

visual na década de cinquenta, e referido o livro de estreia de Salette Tavares, Espelho 

cego (1957), onde se assiste a uma tendência para a substantivação da escrita. A poesia 

experimental portuguesa é depois apresentada como a expressão poética da década de 

sessenta no nosso país, impulsionada pelo concretismo de São Paulo, mencionando-se 

que os Cadernos antológicos da poesia experimental portuguesa (1964 e 1966) são 

bastante ecléticos, e nem todos os poetas seguiram o caminho da poesia concreta. O 

texto refere ainda que Lisboa se tornou um centro difusor desta poética no Reino Unido, 

devido a uma carta que E.M. de Melo e Castro publicou no Times literary 

supplement.686 

 

Segue-se a apresentação dos objetivos da antologia, mostrar os poetas portugueses que 

jogaram uma parte significativa da sua criação através da comunicação visual. A poesia 

concreta depois é exposta com duas conceções: a ortodoxa, delimitada pelos princípios 

propostos pelo grupo Noigandres e por Gomringer na década de cinquenta; e outra, com 

origem na primeira, mas aberta e universal aplicada a um campo de atividade criadora 

                                                           
686 Ver E.M. de Melo e Castro. «Carta publicada pelo suplemento literário Times de 25 de maio de 1962» 

in Ana Hatherly e E.M de Melo e Castro (org.). Po.Ex: Textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. p. 215. Em 1968, foi realizada a exposição Luso-britânica «Arligton quadrado» 

no País de Gales, onde participaram Abílio, António Aragão, Ana Hatherly, Melo e Castro, José Alberto 

Marques e José Viale Moutinho. 
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de cores diversas. Nesta última assiste-se igualmente a uma revalorização da tipografia 

dadaísta, à valorização do cartaz como meio difusor de comunicação e ao 

desenvolvimento da poesia em ação ou happening. O prefácio termina apresentando o 

objetivo da poesia concreta, que é recuperar o ideograma e o visual como elementos 

sintetizadores na experiência do texto.  

 

A antologia portuguesa foi publicada num período em quehavia uma certa confusão 

terminológica. Também Mary Ellen Solt (1920-2007)687 intitulou a poética verbo-visual 

como Concrete poetry: a world view (1968), na antologia internacional que organizou 

um pouco antes, na qual incluiu os poemas «Aranha» (1963) de Salette Tavares e 

«Monument» (1962) de Melo e Castro. Nesta época, a infiltração da imagem nos 

poemas concretos tornou a visualidade dos textos cada vez mais preponderante, ou 

mesmo exclusiva, o que levou a fixar-se a designação poesia visualpor ser mais 

abrangente.688 Mais tarde, a designação poesia concreta passou a designar apenas a linha 

ortodoxa, como foi apresentada no «Plano-piloto» do grupo Noigrandes, ou na regra da 

«Constelação» de Gomringer, onde os poemas eram construídos apenas com palavras 

obedecendo à ideografia. Como veremos, na antologia portuguesa existem poucos 

poemas ideográficos. 

 

Na Antologia da poesia concreta em Portugal (1973) surge em primeiro lugar a obra de 

Abílio-José Santos, poeta nascido na Maia, que era também pintor autodidata, 

desenhador projetista e artista gráfico. Abílio estreou-se com uma edição de autor, O 

voo do morcego (1962), seguindo-se Lidança (1968), um desdobrável onde incluiu um 

conjunto de poemas visuais, donde provém o primeiro da antologia (ver anexo II 247. 

p.155). Trata-se de um poema tipográfico composto por quatro quadrados dispostos na 

página, formados pelas letras ‘d’ e ‘q’ e ‘o’, onde as letras ‘d’ e ‘q’ preenchem uma das 

diagonais, e as restantes áreas são compostos com a letra ‘o’, criando assim um 

dinâmico efeito ótico. Abílio publica igualmente quatro inéditos de 1972. Os dois 

primeiros intitulam-se «Humor» (ver anexo II 248. p.156), e são composições a preto e 

                                                           
687 Poetisa, ensaísta, tradutora americana foi também professora noCollege of Arts and Sciences da 

Universidade de Indiana nos Estados Unidos. Publicou vários livros de poesia concreta entre os quais 

Flowers in concrete (1966) e Marriage: a code poem (1976) e editou a correspondência entre William 

Carlos Williams e Ezra Pound. 
688 Ana Hatherly. Um calculador de improbabilidades. (2001). p.8. 
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branco, em queo espaço é dividido em vários conjuntos, enquadrados com duas linhas 

que delimitavam 

 
 

 
 

Figura 53. Abílio. «Humo» (1972) inédito, in E.M. de Melo e Castro e José Alberto Marques. Antologia 

da poesia concreta em Portugal (1973). pp.26-27. 
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 retângulos entreabertos. Os interiores são preenchidos com formas curvilíneas, jogando 

com circunferências de dimensões variáveis, e linhas com circunferências mais 

pequenas nas suas extremidades, criando assim ritmos visuais. Os outros dois inéditos 

são intitulados de «Humo» (fig.53) e compostos, cada um, por dois retângulos na página 

subdivididos em retângulos e quadrados, preenchidos com fragmentos das letras do 

título, criando um puzzle visual através do positivo e negativo. 

 

 Segue-se Alberto Pimenta, poeta nascido no Porto, que na altura era leitor de português 

na Universidade de Heidelberg, e ao regressar a Portugal, em 1977, começou a lecionar 

na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Alberto 

Pimenta estreou-se com O labirintodonte (1970), seguindo-se Os entes e os contraentes 

(1971) e Corpos estranhos (1973), três edições de autor publicadas em Coimbra. Os 

dois poemas aqui presentes são do seu segundo livro. «His master’s voice» (ver anexo II 

249. p.157) é constituído por quatro superfícies textuais quadrangulares cuja leitura é 

relacional e onde se desenvolve o tema da relação entre o cidadão e o estado autoritário, 

através da desconstrução da linguagem do direito689. «Simetria» (ver anexo II 250. 

p.158) é construído com as palavras ‘prudência’ e ‘ousadia’ que originam um jogo 

semântico e fonético, desencadeado pela disposição do texto no espaço. 

 

Alexandre O´Neill está presente com um exemplar deAbandono vigiado (1960), da série 

«Divertimento com sinais gráficos» (fig.54), composta por poemas visuais construídos 

com sinais de pontuação690. Segue-se «Graveagudo» (fig.55) com a indicação de ter 

sido publicado no Diário de Lisboa em 1970, um poema com carácter erótico, 

construído com os sinais de acentuação graves e agudos alternados. Publica ainda dois 

inéditos, datados de 1972: «Opressão» (ver anexo II 251. p.159), onde esta palavra 

constrói um triângulo invertido, tornando-se cada vez mais opressiva, através da 

sobreposição das letras que a constituem; e «Delongas» (ver anexo II 252. p.159), onde 

a repetição do título forma uma superfície textual, dilatada através da duplicação do‘o’ 

no seu interior e expandida na base da folha, diminuindo à medida que se aproxima do 

topo. 

 

                                                           
689Ver Vincenzo Russo. Suspeita do avesso. (2008). p.227. 
690 Ver na tese Parte I. Capítulo 2. 2.4. O surrealismo verbal e visual. p.84. 
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Figura 54. Alexandre O´Neill. «Divertimento com sinais gráficos», publicado em  Abandono vigiado 

(1960). in E.M. de Melo e Castro e José Alberto Marques. Antologia da Poesia Concreta em Portugal 

(1973). p.30. 

 

 
 

Figura 55. Alexandre O´Neill. «Graveagudo» (1970) publicado no Diário de Lisboa. in E.M. de Melo e 

Castro e José Alberto Marques. Antologia da Poesia Concreta em Portugal (1973). p.32.  

 

A reunião de obras de Ana Hatherly nesta antologia inicia-se com um exemplo da série 

«Alfabeto estrutural», publicado em Operação – 1 (1967), seguidos de três variações de 
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«Leonorana» publicadas em Anagramático (1971), três poemas visuais inéditos de 

1971, e uma série publicada em Mapas da imaginação e da memória (1973), obras que 

serão analisadas na terceira parte da tese691. António Aragão está antologiado com dois 

«Poemas encontrados» (1963) incluídos no Caderno antológico da poesia experimental 

I (1964), com «Antes de vós» presente em Operação-1, uma fotocolagem a preto e 

branco da exposição «Visopoemas» (1965) e «Telegramando» (1965), publicado no 

suplemento especial do Jornal do Fundão. Publicou ainda poemas visuais do seu livro 

Mais exactamente p(r)o(bl)emas (1968), abordados na terceira parte da tese692. 

 

E.M. de Melo e Castro reúne aqui alguns poemas concretos publicados em Ideogramas 

(1962), um conjunto incluído em Visão/Vision (1972), que serão analisados na terceira 

parte da tese693. Está presente igualmente com os «Sintagmas» publicados em 

Operação-1 (1967), o poema visual «Transparência» do Caderno antológico dapoesia 

experimental 1 (1964), já analisados neste capítulo da tese, tal como os seis poemas 

visuais que representam Herberto Helder na antologia, publicados no Caderno 

antológico poesia experimental II (1966). Segue-se o poeta e dramaturgo Jaime Salazar 

Sampaio, que esteve ligado ao grupo do café Gelo, autor também de várias obras 

críticas de divulgação da estética pessoana. Na antologia está presente com um poema 

visual (fig.56), Poemas propostos (1954), no qualo texto em tipografia “ainda que este 

poema tenha a forma de um quadrado ele é definitivamente o rosto de um homem” 

desenha um quadrado na página.Igualmente com «Escada» (fig. 57), onde o texto “por 

esta escada forrada de palavras subimos diariamente” configura degraus, e é 

acompanhado por um desenho linear; no topo, na horizontal surge “e chegado ao 

patamar”, intersetado por uma linha vertical que em sentido descendente remete para 

“prosseguimos” indicando a queda no final. 

 

 Na antologia, José-Alberto Marques está representado com cinco exemplares da série 

«Homeóstatos», publicados em Operação -1 (1967) e três poemas visuais inéditos. O 

primeiro, datando de 1969 e intitulando-se «Textura 1» (ver anexo II. 253. P.160), é  

                                                           
691Ver Parte III. Capítulo 7.2.4. O silêncio da escrita: Ana Hatherly. pp.316-326. 
692 Ver Parte III. Capítulo 7.2.1. Abertura e ambiguidade: António Aragão. pp.289-298. 
693 Ver Parte III. Capítulo 7.2. 2. Concretismo dinâmico: E.M. de Melo e Castro. pp. 307-315. 
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Figura 56. Jaime Salazar Sampaio - «Ainda que…», publicado em Poemas propostos (1954). in E.M. 

de Melo e Castro e José Alberto Marques (org.). Antologia da poesia concreta em Portugal (1973). p.76. 

 

 

 
 

Figura 57. Jaime Salazar Sampaio. «Escada» (s/data e inédito) in E.M. de Melo e Castro e José Alberto 

Marques (org.). Antologia da poesia concreta em Portugal (1973). p.77. 

 

Construído com as palavars ‘chove amo-te’, ‘sempre’ e ‘parede’, unidas por vários 

triângulos desenhados a azul, vermelho e amarelo, cujos lados formam texturas através 

da justaposição. Do mesmo ano, «Textura 2» (ver anexo II. 254. p.160) é composto por 

um gráfico sobre uma grelha quadrangular, em cujos lados se encontra o abecedário 

incompleto. De 1973, publica «Oppoema 3» (fig.58) composto por uma estrutura 

geométrica linear, com um semicírculo no lado direito, intersetado a meio por uma reta 
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Figura 58. José-Alberto Marques. «Oppoema 3» (1972) inédito in E.M. de Melo e Castro e José 

Alberto Marques (org.). Antologia da Poesia Concreta em Portugal (1973). p.85. 

 

horizontal que percorre o desenho, onde surge na vertical a palavra ‘osso’ em dois 

tamanhos diferentes, remetendo a configuração do poema para uma máquina ótica. 

 

 Segue-se José Luís Luna, mais conhecido como tradutor694, presente com um conjunto 

de poemas não datados e inéditos. «Em quarto minguante» (fig.59) joga 

ideograficamente com a palavra ‘Luna’, ‘nula’, ‘una’ e ‘Ana’, para configurar uma lua 

em quarto minguante. «Representação da máquina criadora do verbo» (ver anexo II. 

255. p.161) alinha na página o teclado da máquina de escrever.Em «Smell poem» (ver 

anexo II. 256. p.162) coloca entre parênteses uma porção de espaço em branco e 

convida o leitor a inalar o poema devagar. «Exhibition» (ver anexo II. 257. p.162) é um 

poema concreto executado com máquina de escrever. «Pouca-terra» (ver anexo II. 258. 

p.163) é composto por uma superfície retangular com a repetição desta expressão, que 

está associada ao movimento sonoro de um comboio, e sobrepõe uma página onde no 

meio do silênciose encontra escrito‘muita-terra.’ 

                                                           
694 Ver E.M. de Melo e Castro e José-Alberto Marques (org.). Antologia da poesia concreta em Portugal. 

(1973). p. 128. 
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Figura 59. José Luís Luna. «Em quarto miguante» s/data in E.M. de Melo e Castro e José Alberto 

Marques. Antologia da Poesia Concreta em Portugal (1973). p.86. 

 

Álvaro Neto publica na antologia «Indefinindo» e «Despossuindo», presentes no 

Caderno antológico da poesia experimental II (1966), e incluídos depois no seu livro 

Gramática histórica (1971)695, de onde provêm os restantes poemas. «Nomes próprios» 

(ver anexo II. 260. p.164) é composto por um conjunto de nomes próprios que vão dimi- 

 

 
 

Figura 60. Álvaro Neto (Liberto Cruz). «Homenagem a Windefredo Bonifácio» in E.M. de Melo e 

Castro e José Alberto Marques (org.). Antologia da poesia concreta em Portugal (1973). p.95. 

                                                           
695 Onde reuniu poemas criados entre 1962 e 1968, construídos a partir da gramática de português. 
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indo, até restarem apenas os dois primeiros. Em «Homenagem a Windefredo 

Bonifácio»696 (fig.60), o nome do poeta homenageadoconfigura uma cruz no centro de 

um retângulo, sobre um losangovazio, rodeado de superfícies textuais triangulares nos 

quatro cantos. «Grelha vocálica» (ver anexo II. 261. p.164) é construído com a repetição 

de vogais formando uma grelha. Álvaro Neto inclui ainda um inédito, «Velegrama» (ver 

anexo II. 262. p.165) de 1972, escrito como se fosse umtelegrama alterado, no qual 

alterou todas as palavras iniciando-as começando por V e, ironicamente, assina Viverto 

Vruz. 

 

Foi também antologiado Luís Pignatelli (1935-1993)697, pseudónimo de Luís Oliveira 

Andrade, autor nascido em Espinho, que também foi jornalista e tradutor. Pignatelli está 

presente com quatro inéditos. «Morte de Li-Tai-Po na tentativa de agarrar a lua refletida 

no rio» (ver anexo II. 263. p.165) é um tríptico de 1972 composto por desenhos, a preto 

e branco, de três elipses oblíquas iguais, onde o central mantém a estrutura, mas difere 

através de intervenções a branco. De 1969, «Eau-oeil» (ver anexo II. 264. p.166) é 

construído pelo módulo ‘eau  +  oeil’ repetido dez vezes, configurando um copo, e  na  

base está escrito ‘leio lá grima.’ Publica ainda duas composições visuais geométricas a 

preto e branco, ambas intituladas de «Homenagem a Max Bense» (ver anexo II. 265. 

p.167), que datam de 1972. 

 

Salette Tavares está representada com «Falo» e «Aranha», ambos com arranjo gráfico 

diferente do publicado no Caderno antológico da poesia experimental I (1964), 

igualmente com «Os efes», e os poemas «Kinetofonia-takitaki» e «Kinetofonia-Ru m ri 

ri» que já abordamos. Publica também «O menino Ivo» (ver anexo II. 266. p.168), 

poema em que o menino Ivo em caixa alta encerra um conjunto de palavras; «Mer de 

lyriques» (ver anexo II. 267. p.169) composto por um jogo ideográfico e fonético entre 

‘mer’, ‘mère’ e ‘merde’; «Quel air clair éclaire L’air» (fig.61), onde o verso duplicado 

constrói um círculo na página; «Les mermure des mures müres» (ver anexo II. 268. 

p.169) cujo título é decomposto com um jogo fonético e visual. Publicou ainda «Ironia 

sobre o computador» (ver anexo II. 269. p.170), um desdobrável em branco, onde 

                                                           
696 Em homenagem ao poeta anglo-saxão, nascido entre 673 e 680, que morreu a 5 de junho de 755, 

segundo o autor, o poema comemorou o 1210º aniversário da sua morte. Ver Álvaro Neto. Gramática 

histórica. (1971). p.61. 
697 Luís Pignatelli em vida publicou apenas Galáxias (1973) na Moraes editores, e a sua obra poética foi 

reunida e publicada mais tarde, na Editora &etc em 1999.  
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coloca ironicamente uma nota afirmando “esquema algoritmo para leitura monótona da 

página anterior, de 1 a 5 de 5 a 1”. 

 

 A antologia encerra com o autor mais jovem, Silvestre Pestana, presente com 

«Construir o objeto» publicado em Hidra-2 (1969) e três inéditos: «Telegrafias» (ver 

anexo II. 270. p.171), de 1969, composto por um tríptico geométrico, onde cria ritmos 

visuais através da repetição de círculos brancos, vermelhos e pretos, sobre três 

retângulos cor-de-rosa; «Objetos» (ver anexo II. 271. p.171), do mesmo ano, composto 

por três formas geométricas tridimensionais; «4 verdades essenciais» (ver anexo II. 272. 

p.172), de 1972, em queo texto e a imagem relacionados desconstroem o discurso 

publicitário, numa crítica mordaz à sociedade de consumo. A antologia incluiu ainda 

pequenos textos de Ana Hatherly, Salette Tavares, Alberto Pimenta e Silvestre Pestana 

com indicações sobre as suas obras, e uma entrevista a Haroldo de Campos, realizada 

por E.M. de Melo e Castro. 

 

 
 

 

Figura 61. Salette Tavares. «Quel air clair éclaire L’air» s/data. in E.M. de Melo e Castro e José Alberto 

Marques. Antologia da poesia concreta em Portugal (1973). p. 109.  
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4.3. RECENSÕES CRÍTICAS À POESIA EXPERIMENTAL  

 

4.3.1 – «A crítica então» 

 

Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro organizaram a obra antológicaPo.Ex: textos 

teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa (1981), onde historizaram o 

movimento, incluindo «A crítica então»698, um capítulo reunindo recensões críticas 

publicadas na imprensa sobre a poesia experimental portuguesa. O capítulo foi 

acompanhado por um texto introdutório, no qual os autores afirmaram que o tom geral 

da crítica foi de perplexidade, sendo inadequada às produções criativas dos poetas 

experimentais. Igualmente apontaram algumas discordâncias teóricas naturais, 

considerando que foram expostas de um modo superficial, uma vez que não existiram 

debates frontais e sérios. Mencionaram também algumas polémicas, nomeadamente, 

entre Jorge Peixinho e o crítico musical Manuel de Lima (1918-1976)699 nas páginas do 

jornal Letras e Artes, a propósito de «Concerto e audição pictórica», mas não incluíram 

os artigos de ambos na antologia, assim como não publicaram polémicas relativas a 

obras individuais700. 

 

Em «A crítica então» foi referida ainda a acusação de tecnocracia à teorização de E.M. 

de Melo e Castro, por parte de Eduardo Prado Coelho (1944-2007)701, presente no 

prefácio do livro Estruturalismo: antologia de textosteóricos (1968), que será abordada 

na terceira parte, uma vez que se refere à teorização dos autores experimentais. 

Igualmente, mencionaram a postura intransigente do crítico João Gaspar Simões face ao 

experimentalismo, abordada de seguida, uma vez que em Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa (1981) não incluíram nenhum exemplo. 

Relativamente ao capítulo «A crítica então», a seleção de textos foi agrupada em 

«críticas não ortodoxas» e «outros textos», sendo alguns aqui analisados, a par de outras 

recensões pesquisadas nos jornais da época. 

 

                                                           
698 Ver Ana Hatherly e E.M. Melo e Castro (org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimentalportuguesa. (1981). pp.169-176. 
699Ficcionista, autor dramático, crítico musical e literário português ligado ao surrealismo. 
700 Em «A crítica então» referiram E.M. de Melo e Castro e as revistas Seara Nova e O Tempo e o Modo, 

a propósito do seu livro Poligonia do soneto (1962), e a polémica entre Ana Hatherly e Nelson de Matos, 

devido a Anagramático (1971), nas páginas Diário de Lisboa. Idem. 
701 Professor, escritor, ensaísta e crítico literário português. 
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4.3.2 – João Gaspar Simões e o experimentalismo 

 

Na década de sessenta, João Gaspar Simõesera uma instituição no que toca à crítica 

literária e tinha uma assídua presença nas páginas dos jornais. Sobre este assunto, 

circulou na altura um postal assinado por “Delfim da Costa, o cangalheiro da cidade”, 

como relatou Vitor Silva Tavares em entrevista: 

 

(…) há o célebre postal intitulado «Figuras Típicas de Lisboa», onde se vê uma 

fotografia do princípio do século XX, de um padeiro, com uns bigodes e grande cesta de 

pão às costas. No verso, em tipografia, diz mais ou menos o seguinte: ‘Aqui vemos o 

crítico João Gaspar Simões na sua distribuição diária de prefácios, notas críticas, artigos 

etc.’. Aonde? ‘Na Capital, no Diário de Lisboa’, uma lista que nunca mais acaba, onde 

o Gaspar Simões publicava. Por fim: ‘Tenho tanto que escrever, que não tenho tempo 

para ler’, diz o crítico literário702. 

 

O Delfim da Costa, cangalheiro da cidade” era Luiz Pacheco, Natália Correia e Manuel 

de Lima em conjunto, que realizavam intervenções subversivas em panfletos ou postais 

sobre eventos ou personalidades do meio cultural e os distribuíam em Lisboa.  

 

Segundo Ana Hatherly e Melo e Castro em «A crítica então», João Gaspar Simões 

nunca entrou em diálogo com o experimentalismo, e encarava-o com alguma 

incomodidade. Os próprios afirmaram que este crítico da geração da Presença persistiu 

sempre numa conceção poética tendo como argumentos: 

 

(…) o mistério da poesia, a verdade, a autenticidade, a inspiração, a pureza do lirismo, o 

génio e o talento, ou outros conceitos mais ou menos metafísicos, que ele instituía 

arbitrariamente (impressionisticamente?) em critérios de apreciação literária.703 

 

Gaspar Simões praticava uma análise impressionista, com base em critérios subjetivos e 

era bastante desconfiado em relação ao carácter científico do estruturalismo. No 

entanto, deu bastante atenção ao experimentalismo. Numa recensão publicada no Diário 

de Notícias, o crítico viu o aparecimento do Caderno antológico da poesia 

experimentalI (1964) como o anúncio de uma nova fase da poesia em Portugal, após a 

tentativa falhada da poesia 61, donde tinham desertado alguns dos seus melhores 

                                                           
702 Ver Anexo I. 1.8. Entrevista a Vítor Silva Tavares. pp.461-462. 
703 Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro. (org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. (1981) p. 170. 
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autores704. A seu ver, nos cinco anos anteriores ao caderno, houve uma dinâmica numa 

sucessão arrojada de empreendimentos em matéria de técnica poética, com início no 

concretismo, seguidos de um experimentalismo de raiz crítico-realista,705 de um 

eletronicoliricismo706, aparecendo depois um experimentalismo de preponderância 

visual ou áudio-poética. 

 

Nesta recensão, Gaspar Simões debruçou-se igualmente sobre o texto «Poesia 

encontrada» (1964) de António Aragão, concordando com as suas afirmações sobre a 

variação de expressão da poesia ao longo dos tempos. No entanto, achou que a análise 

malograva, porque não referia o momento em que estavam a viver. Logo, o 

experimentalismo não correspondia “a uma etapa nova de um formalismo poético 

encontrado707”. Comparou depois o experimentalismo a outras épocas decadentes, como 

o barroco, semelhantes por resultarem da degeneração do classicismo. Defendeu 

igualmente que se assemelhava ao simbolismo decadentista em Portugal por originar 

um período barroco ou neobarroco. No entanto, apontou uma grande diferença entre 

ambos: a proclamação dos experimentalistas era progressista, enquanto os decadentistas 

eram orgulhosamente decadentes. Segundo o próprio:  

 

Já não é a poesia que varia de expressão consoante as épocas, mas o poeta que procura 

fazê-la variar de expressão para também ter a sua época, para que a poesia do seu tempo 

também tenha variado de expressão708. 

 

Assim, apelidou a decadência experimental de formalista, visto os seus poetas não se 

confessarem vencidos pela vida e pelo seu tempo, como os simbolistas. Gaspar Simões 

também não apreciou a escolha de um poema de Quirinus Kuklmann, incluído na 

separata do primeiro caderno, por considerar que nada tinha de experimental, uma vez 

que era um poema profético. Argumentou igualmente que o poeta barroco alemão 

procurou revelar de modo inédito o pensamento poético-religioso e não uma forma nova 

de poesia. Gaspar Simões concluiu que, no experimentalismo, a poesia deixou de ser 

um veículo de expressão, de concretização verbal das aspirações profundas da alma 

                                                           
704“Um certo núcleo de poetas mais velhos, de parceria com alguns estreantes, enveredou por um caminho 

francamente experimentalista”.João Gaspar Simões. «Poesia Experimental, caderno antológico 

organizado por António Aragão e Herberto Helder; Novembro, Cidade dos Crisântemos Esquecidos, por 

Almeida Firmino». Diário de Notícias, 13 de agosto de 1964. p.13. 
705 Referindo-se à poesia 61. 
706 Numa alusão a Electronicolírica (1964) de Herberto Helder. 
707Idem.p. 14. 
708 Ibidem. 
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humana, para ser apenas trabalho através da forma, e como prova apresentou o facto de 

Aragão em «Poesia encontrada» apresentar apenas uma evolução formal da poesia.  

 

Uns meses mais tarde, voltou a escrever sobre o Caderno antológico da poesia 

experimental I (1964)709, mas desta vez acusou os poetas experimentais de terem a 

consciência secreta de um grande malogro, ao sentirem nostalgia de algo que não 

possuíam, mas que esteve sempre presente na verdadeira poesia: a sagrada loucura. 

Gaspar Simões não viu com bons olhos a inclusão na separata do caderno «Os 

chamados disparates da Índia» de Luís de Camões, nem de «Adora Addio, - Mia 

Soave!..» de Ângelo de Lima. Para tal, levantou questões sobre o acaso na poesia, 

criticando novamente o texto «Poesia encontrada» de António Aragão. 

 

Para Gaspar Simões, «Os chamados disparates da Índia» ajustavam-se, aparentemente, a 

uma experiência que utilizava o acaso objetivo, processo também praticado pelos 

surrealistas. Considerando que o acaso sempre existiu, defendeu que Camões não o 

utilizou710, uma vez que a sua poética foi determinada por uma consciente 

intencionalidade. Defendeu igualmente que Camões não escreveu disparates, mas 

acusou a existência de disparates ao criticar as gentes e costumes dos que iam à Índia, 

utilizando os disparates e o absurdo nesse sentido. Assim, não lhe pareceu correto «Os 

chamados disparates da Índia» figurarem ao lado de composições dos experimentalistas, 

onde o acaso era elemento propulsor. Em relação à inclusão de um poema de Ângelo de 

Lima, o crítico achou que tinha o espírito da «Poesia encontrada», por ser produzida em 

estado de demência. No entanto, levantou a questão da existência de poesia na loucura, 

não por causa do acaso, mas sim devido ao louco estar mais perto da razão poética que o 

lúcido, o racionalista ou o experimentalista. 

 

Analisando estes dois exemplos, Gaspar Simões deduziu ser mais fácil atingir o plano 

da poesia no íntimo da loucura, do que no limiar da inteligência. E defendeu que 

Camões caminhou da inteligência para a loucura, ao escrever os seus «Disparates da 

Índia» e Ângelo de Lima caminhou da loucura para a inteligência, situando-o no limbo 

da razão. Nesta recensão crítica acusou ainda os experimentalistas de estarem privados 

                                                           
709 João Gaspar Simões. «O experimentalismo poético ou a nostalgia da loucura». Jornal Letras e Artes, 4 

de novembro de 1964. p.3. 
710Idem. 
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de inteligência da loucura, visto a pensarem que “esta se atinge, principiando onde 

aquela acaba711”. A acusação adveio de considerar que os poetas experimentais se 

encontravam felizes elaborando listas de palavras, satisfazendo assim as suas 

necessidades de expressão. Quanto a Ângelo de Lima, afirmou que, sem intenção, 

alguns dos seus poemas resultavam em listas de palavras, mas essa forma não o 

satisfazia. 

 

Por fim, concluiu que o acaso comandado pela razão, tendo em vista o próprio acaso, 

não resultou nunca em poesia. Também que em poesia, o acaso só foi fecundo quando o 

poeta não o procurou, ou quando procurado, não foi o objetivo, como na poesia de 

Ângelo de Lima ou nos «Disparates» de Luís de Camões. Encerrou a recensão 

argumentando que os experimentalistas estavam tão longe da loucura quanto da 

essência da poesia, uma vez que os seus jogos ou brincadeiras ficavam muito aquém, 

por brincarem ou jogarem com a razão, sendo-lhes impossível atingir o outro lado da 

razão, ou seja, a fronteira da loucura. 

 

Anteriormente, nas páginas do jornal Letras, artes e ideias, João Gaspar Simões já tinha 

exposto o seu ponto de vista em relação ao papel do jogo na poesia712, ao criticar o 

concretismo brasileiro, corrente internacional de filiação dos experimentalistas. Sobre o 

tema, defendeu que a verdadeira poesia foi sempre mais que um mero jogo de formas ou 

mecânica verbal. O crítico não viu com bons olhos: 

 

(…) uma poesia concretista ou uma poesia abstratista professadas de acordo com 

princípios estabelecidos com o mesmo rigor com que se fundamenta a prática das 

estatísticas.713 

 

Nesse sentido, encarou também a poesia e a ciência como fenómenos distantes, uma vez 

que não existiam técnicas totalmente novas na literatura, ao contrário das disciplinas 

votadas para a inteleção do signo, como a matemática. Com base neste princípio, 

Gaspar Simões referiu o período barroco como um antepassado direto dos jogos 

linguísticos presentes nos poemas concretistas714, chamando ainda a atenção para os 

                                                           
711João Gaspar Simões. «O experimentalismo poético ou a nostalgia da loucura». Jornal Letras, artes e 

ideias, 4 de novembro de 1964. p.3. 
712 Ou «brincadeiras» como lhe chamou, fato poderá ter contribuído para Salette Tavares intitular os seus 

poemas desse modo. 
713 Ver Idem. «A poesia concretista no Brasil». Jornal Letras e Artes, 18 de outubro de 1961. p.10. 
714Ibidem. «Uma antologia de poesia concreta». Jornal Letras e Artes, 2 de maio de 1962.p.3. 
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seus autores que não o reclamavam, e apenas viam antecedentes nos séculos XIX e XX. 

Considerou igualmente que o concretismo não acrescentava nada a Mallarmé ou 

Apollinaire, encarando-o como moda ou mero artifício, que não ampliava a verdadeira 

poesia. Abriu apenas a exceção a Manuel Bandeira (1886-1968)715, por ocasionalmente 

se dar ao luxo praticar o concretismo, ocupando um lugar de grande poeta na língua 

portuguesa, não por causa desses exercícios, ao contrário dos poetas concretistas 

brasileiros mais jovens e com maior protagonismo dentro do movimento. 

 

Tal como distinguiu Manuel Bandeira dos restantes poetas concretos, Gaspar Simões 

apreciou individualmente a obra ou livros de alguns dos poetas experimentais 

portugueses. Destacou entre eles, Herberto Helder, apesar de levantar questões ao seu 

primeiro livro de poesia Amor em visita (1958)716. Na década seguinte já o colocava 

“entre os poucos poetas das últimas gerações de que em verdade vale a pena falar”717. A 

afirmação surgiu no contexto de uma crítica ao seu terceiro livro, Lugar (1962) onde 

elogiou a sua poética estruturalmente revolucionária e moderna, que se distinguia dos 

seus contemporâneos devido à inspiração, na forma de automatismo, a boa herança 

surrealista. Anteriormente, também tinha elogiado Poemacto (1961)718.  

 

Quando Herberto Helder publicou Electronicolírica (1964), Gaspar Simões elogiou-o 

apesar de ter reservas sobre o elemento máquina na relação do poeta com o mundo. 

Nesta recensão crítica, o experimentalismo foi apresentado como um fenómeno com o 

objetivo de tornar o poeta um mecanismo calculador, em vez de ser um elemento 

complexo existencial, dando testemunho num exercício espiritual. O crítico considerou 

que o fenómeno poderia ser ou não poesia, consoante a qualidade dos seus resultados. 

Gaspar Simões viu o livro de Herberto Helder como exemplo de experimentalismo 

lírico, encarando o poeta: 

 

(...) como um instrumento por assim passivo ou pelo menos automático – não já com a 

amplitude do automatismo cultivado pelos surrealistas – e dentro de premissas limitadas 

– as expressões e as palavras nestas transferidas para poemas – põe-se a combinar 

                                                           
715 Poeta, professor e crítico literário da geração de 1922 da Literatura Moderna brasileira. 
716 Ver João Gaspar Simões. «A viagem com o teu rosto, por Egito Gonçalves; O Amor em visita, por 

Herberto Helder». Diário de Notícias, 18 de dezembro de 1958. p.15. 
717 Idem. «Lugar de Herberto Helder». Jornal Letras e Artes, 28 de novembro de 1962.p.3. 
718Ibidem. «Aqui e agora de António Rebordão Navarro e Poemacto de Herberto Helder». Jornal Letras, 

artes e ideias, 6 de dezembro de 1961. p. 4. 
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versos, a achar poesia, uma vez que o poeta desde os tempos primitivos foi sempre um 

achador719. 

 

Gaspar Simões referia queos trovadores deviam ser considerados achadores de palavras, 

argumentou que muitos belos instantes em poesia resultaram de imprevistas 

combinações de palavras e imagens. Ao considerar os resultados do livro de Herberto 

Helder sugestivos e belos, concluiu que se for um verdadeiro poeta a experimentar, o 

resultado só poderá ser poesia. Mais tarde, colocou os momentos poéticos experimentais 

de Herberto Helder em segundo plano, considerando-os apenas artefactos líricos720, ao 

contrário da sua restante obra onde atingiu um furor sagrado.  

 

Se o crítico literário destacou sempre a obra de Herberto Helder, o mesmo não 

aconteceu com o seu conterrâneo António Aragão. Para além das já referidas críticas a 

«Poesia encontrada» (1964), reagiu muito mal ao seu livro Poema primeiro (1962)721, 

achando que Aragão utilizou deliberadamente nesta obra, a mutilação da linguagem 

numa perigosa experiência da qual resultou uma espécie de gaguejamento, semelhante a 

«Poesia taquigráfica», num livro que poderia ter sido escrito por alguém mutilado no 

aparelho fonador.  

 

Quanto à poesia de E.M. de Melo e Castro, Gaspar Simões apelidou o autor de 

“campeão do concretismo em Portugal”722, enquadrando o seu livro Queda livre 

(1961)723 num hermético culto neobarroco, corrente que como veremos adiante, o 

crítico considerava o mal do século. Noutra recensão crítica, comparou a sua obra 

Poligonia do soneto (1963) com Electronicolírica (1964) de Herberto Helder, 

encarando a poesia de Melo e Castro como o resultado de uma arrumação e combinação 

de palavras, muitas das vezes sem conteúdo, por serem combinações do tipo imitativo e 

limitadas em laboratório à forma métrica do soneto, restringindo os percursos do 

                                                           
719 João Gaspar Simões. «Mar de Setembro por Eugénio de Andrade/ Electronicolíricas por Herberto 

Helder». Letras, artes e ideias, 20 de maio de 1964. p.3 
720 Ver Idem. «Ofício cantante (1958-1968), de Herberto Helder», Diário de notícias, 22 de fevereiro de 

1968. Crítica II: poetas contemporâneos 1960-1980, tomo III. (1999). p.226. 
721 Ver Idem. «De tempo soluto (Odes, 1952-1962), por Wilson Rocha; Poema primeiro, por António 

Aragão; Cidade dos girassóis, por Ruy de Moura Guedes». Diário de notícias, 13 de junho de 1963. p. 

14.  
722Idem. Perspetiva histórica da poesia portuguesa: dos simbolistas aos novíssimos. (1964). p. 406. 
723Idem. «Queda livre, por E.M. de Melo e Castro; Ísis ou o cérebro da noite, por José Carlos González», 

Diário de Notícias, 3 de julho de 1961. Crítica II: poetas contemporâneos 1960-1980, tomo III.(1999). 

p.116. 
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ocasional. Quanto a Herberto Helder, voltou a elogiar a sua nova poética com belos 

resultados724. 

 

Gaspar Simões não apreciava grande parte da poesia de Ana Hatherly, considerando-a 

muito rica em conceções, mas malogrando ao esbarrar com o imponderável do verso, já 

que a autora encarava a poesia como um prolongamento do pensamento. O crítico 

diagnosticou este problema nos primeiros livros725, mas em A Dama e o cavaleiro 

(1961), a sua poética pareceu-lhe menos intelectual, uma vez que sentiu a “vibração dos 

sentimentos desencadeadosdentro do poeta”726. Quanto às obras experimentais, viu 

Operação-2 (1967)727 como um equívoco que adivinhava de um seguidismo forçado do 

estruturalismo e concretismo importados do Brasil, com resultados situados apenas no 

plano da manipulação ou investigação de estruturas. No entanto, o crítico apreciou Eros 

frenético (1968)728 por transcender o plano do experimentalismo ou investigação de 

estruturas a que Hatherly se propunha, destacando-o em relação aos seus outros livros.  

 

Igualmente, João Gaspar Simões destacou Lex Icon (1972)729 no percurso de Salette 

Tavares, considerando que o livrotranscendia os seus propósitos experimentalistas. O 

crítico, no geral, apreciava a sua poesia730, mas em relação a Concerto em Mi Maior 

para bateriae clarinete (1962)731 considerou o título moderno, demasiado calculado e 

pretensioso para um belo livro de poemas de amor. Quanto a Lex Icon (1972), elogiou-o 

por superar o concreto na abordagem de objetos quotidianos fabricados pelo homem, ou 

coisas que o mundo fabrica, numa poética que atingia a aura das coisas, com o mesmo 

dom que tornou Cesário Verde um visionário do real. 

                                                           
724João Gaspar Simões. «Poligonia do soneto, por E.M. de Melo e Castro; Eletronicolírica, por Herberto 

Helder». Diário de Notícias, 7 de maio de 1964. p.15. 
725Um Ritmo perdido (1958) e As aparências (1960). 
726 João Gaspar Simões. «Poeta pobre, por Maria Aliete Galhoz; A dama e o cavaleiro, romance, por Ana 

Hatherly». Diário de Notícias, 2 de março de 1961. p.15. 
727Idem. «A educação pela pedra, por João Cabral de Melo e Neto?; Operação-2 – estruturas poéticas, 

por Ana Hatherly». Diário de Notícias. 25 de maio de 1967.  p.16. 
728 João Gaspar Simões. «Eros Frenético e 39 Tisanas, de Ana Hatherly», Diário de Notícias, 9 de 

setembro de 1970. Crítica II: poetas contemporâneos 1960-1980, tomo III. (1999). pp.133. 
729 João Gaspar Simões. «Outubro, por Casimiro de Brito e Gastão Cruz; Lex Icon, por Salette Tavares; 

Os Entes e Contraentes, por Alberto Pimenta», Diário de Notícias, 20 de Janeiro de 1972. Op.Cit. (1999). 

p.304. 
730 O crítico incluiu um poema de Salette Tavares em História da Poesia Portuguesa do Século XX 

(1958), referindo a sua poesia em Itinerário histórico da poesia portuguesa: de 1189 a 1964 (1964), 

como uma autora no rasto do surrealismo. 
731 “É natural que não haja nem clarinete nem bateria no referido Concerto. Mas isso pouco importa, 

porque, efetivamente, o título, deliberado, estudado, talvez, mesmo pretensioso, fica alheio ao conteúdo 

do livro,” João Gaspar Simões. «Concerto em Mi Maior para bateriae clarinetede Salette Tavares». 

Jornal Letras, artes e ideias, 3 de maio de 1962. p.9. 
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4.3.3 – Recensões ao happening «Concerto e audição pictórica» (1965) 

 

O «Concerto e Audição Pictórica» (1965), realizado na galeria Divulgação em Lisboa 

teve alguma ressonância nas páginas dos jornais da época, nomeadamente da parte de 

Ana Hatherly732, que numa recensão no Diário popular apelidou o espetáculo de 

«Manifestação neodadaísta»733, ao ver, na colaboração entre músicos e poetas no 

happening, um retornar ao primeiro dadaísmo. Também Manuel de Lima734, que 

assistiu ao happening ao lado de Ana Hatherly, escreveu uma recensão no jornal Letras 

e Artes, mas não lhe agradou a sessão. O crítico musical considerou-a formatada 

segundo o modelo de John Cage, de que “todas as coisas nos dão a sua música”.735A 

seu ver, resultava apenas num divertimento gratuito ou jogo de salão, porque os poetas 

experimentais não eram músicos e conheciam mal a obra do compositor. Manuel de 

Lima achou que Jorge Peixinho deveria ter critérios mais rigorosos na orientação do 

evento. Segundo o próprio: 

 

Por estas razões bem salientes e porque algo que aconteceu na sessão pertenceu somente 

a Jorge Peixinho, a experiência saiu débil e portanto pouco convincente. Caiu mesmo 

numa certa atmosfera fastidiosa. O único momento de excitação na assistência – e isso 

deve-se à sua boa-vontade – foi quando Jorge Peixinho «executou» num violino 

miniatura tendo como arco um revólver. No entanto, como invenção, não excedeu 

algumas peripécias dos «Augustos-de-soirée».736 

 

Igualmente considerou o título «Concerto e audição Pictórica» desadequado, uma vez 

que seria mais correto «Concert action». Sobre os apontamentos humorísticos no 

programa, Manuel de Lima afirmou o seguinte: 

 

o trocadilho de alguns números como o «Funerão do Aragal» (extraído do apelido de 

António Aragão) para se ver a carência de originalidade aleada ao propósito de 

escandalizar não se sabe quem. Porque títulos deste género em Portugal já caíram em 

desuso mesmo nas récitas de universitários finalistas que outrora usaram este tipo de 

jogo de palavras. Outro exemplo é o «Sonata ao lu…ar livre» que não é menos 

                                                           
732 Na altura, Ana Hatherly ainda não colaborava com os poetas experimentais. 
733 “O «Concerto», chamemos-lhe assim por enquanto, foi o que se poderá chamar uma manifestação de 

«neodadaísmo». Músicos e poetas colaborando neste espetáculo, quer pela sua presença, quer pela 

presença das suas obras, retomam o entendimento «dada» primeiro, entre escritores e artistas”Ana 

Hatherly. «Uma manifestação de “neodadaísmo”. Diário Popular, 28 de janeiro de 1965». Catálogo 

Salette Tavares: poesia gráfica. (1995). p.13. 
734 O crítico musical era igualmente violinista clássico, e como já referimos, ficcionista e dramaturgo 

ligado ao surrealismo. 
735 John Cage citado por Manuel de Lima. «Concerto e audição pictórica sob orientação de Jorge Peixinho 

na galeria Divulgação». Jornal  Letras e Artes, 20 de janeiro de 1965. p.11. 
736 Idem. 
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sintomático do equívoco em que nos parece ter sido baseado o concerto que como é 

sabido se tratava de um happening.737 

 

 Manuel de Lima considerou que a sessão falhou, por partir do pressuposto que iria 

provocar escândalo, o que não aconteceu, também por lhe faltar o lado emotivo que 

todo o espetáculo deveria ter, e caracterizou-o no geral como tendo uma atitude 

dadaísta, sem a virulência e o intervencionismo do primeiro dadaísmo. 

 

Vitor Silva Tavares, em entrevista, referiu-se à reação do público da seguinte forma:  

 

Que tivesse sentido, não causou na assistência nenhuma espécie de arrepio de choque. 

De surpresa sim, as pessoas não estavam habituadas a um ritual tão absurdo, tão fora do 

que era esquematizado nos concertos de música clássica. Entendiam aquilo como uma 

brincadeira. Não estavam muito longe do que entendia também. Mas há brincadeiras 

que têm sentidos. Não era para ser levado a sério, da mesma medida com que 

colocamos uma cara séria, para ir ver um concerto no São Carlos. E daí lembrar-me de 

que, quando terminou, uma velhinha ao que parece era lá ‘habitué’ da Divulgação, no 

meio do silêncio geral das pessoas, que não sabiam se deveriam de aplaudir, não sabiam 

se já tinha acabado, perguntou: “Hoje não há colóquio?”. Ela ia justamente para lá ver 

as pessoas a falarem e trocarem impressões. Ficou um tanto ou quanto desiludida.738 
 

Da mesma forma, Vitor Silva Tavares achou que a sessão não causou escândalo. No que 

toca à recensão crítica, de Manuel de Lima, Jorge Peixinho, de resto respondeu nas 

páginas do jornal Letras e Artes defendendo-se das acusações de subordinação ou 

adesão incondicional a John Cage, apesar de serem incluídas duas peças do compositor. 

Peixinho acrescentou os compositores Mauricio Kagel (1931-2008)739, Luciano Berio e 

Stockhausen como referências. Relativamenteà acusação de não terem feito uma 

“profissão de fé zenista”,740 como seria de esperar em seguidores do compositor norte-

americano, Peixinho argumentou o seguinte:  

 

(…) não era lícito falar-se de incompreensão do «Zen» quando este espetáculo musical 

se fundou em premissas de raiz cultural bem implantada no Ocidente: a teoria da forma 

inerente à «Gestaltpsychologie», a teoria da informação, o princípio serial-

combinatório, acontecimentos diferentes constituindo(sic?) uma globalidade ordenada 

(dos mais controlados aos mais incontrolados, dos mais homogéneos aos heterogéneos, 

                                                           
737 Manuel de Lima. «Concerto e audição pictórica sob orientação de Jorge Peixinho na galeria 

Divulgação». Jornal  Letras e Artes, 20 de janeiro de 1965. p.11. 
738  Anexo I. 1.1. 6. Entrevista a Vitor Silva Tavares. p. 456. 
739 Compositor argentino, também diretor de orquestra e cenógrafo. Kagel distinguiu-se pelo seu teatro 

instrumental, onde usou uma linguagem neodadaísta em experimentações sonoras com instrumentos 

estranhos conjugados com material eletroacústico, realizando também peças radiofónicas e filmes. 
740 Jorge Peixinho. «Resposta a Manuel de Lima». JornalLetras, artes e ideias, 10 de fevereiro de 1965. p. 

5. 
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dos mais estáticos aos mais «movimentados», dos contributos individuais aos 

contributos coletivos, da predeterminação à improvisação imprevisível.741” 

 

A referência à gestalpsychologie justificava-se pelo facto do concerto valorizar os 

elementos plásticos, a mímica, as deslocações cénicas como elementos de constituição 

formal, para abolir as hierarquias estéticas, fundamentando assim a pertinência do título. 

Jorge Peixinho concluía que Manuel de Lima, ao reduzir o espetáculo a uma 

inconsequente sessão de escândalo, não compreendeu os seus objetivos construtivos e 

experimentais tanto ao nível ideológico, como estético e psicológico.  

 

Na altura, Ana Hatherly publicou outro artigo intitulado «Dadaísmo=mundificação»742, 

onde se referiu à polémicaem torno de Peixinho, defendendo que existia um 

renascimento do dadaísmo, apesar de o movimento ter já uma idade avançada. 

Esclareceu também os efeitos do dadaísmo no surrealismo, alertando que o último se 

estava a resolver no realismo fantástico, enquanto o dadaísmo renascia como 

neodadaísmo. Hatherly focava a função catártica do dadaísmo, como “um derrubar para 

construir, um criar espaços para novos caminhos, um predispor a novas realizações”. 743 

Desta forma, concluiu que não era preocupação de Jorge Peixinho seguir o 

neodadaísmo, uma vez que a única preocupação seria com as estruturas que o levaram a 

segui-lo, tal como outros artistas que também optaram por esse caminho.  

 

Arnaldo Saraiva (1939-)744 referiu igualmente o «Concerto e audição pictórica»no jornal 

Letras, artes e ideias,745, como exemplo, a par de outros happenings realizados no 

Brasil746. O autor defendeu neste artigo que o happening diferia das manifestações 

dadaísticas que pretendiam criar escândalo, porque aproximava o público e o palco, e 

concluiu queesta expressão artística era uma nova arte do tempo, onde os seres humanos 

interferiam e se responsabilizavam pelo devir histórico. 

 

                                                           
741Jorge Peixinho. «Resposta a Manuel de Lima». JornalLetras, artes e ideias, 10 de fevereiro de 1965. p. 

5. 
742 Ver Ana Hatherly. «Dadaísmo=mundificação», Diário Popular. 25 de fevereiro de 1965. p.3. 
743 Idem. 
744Poeta, ensaísta e professor, foi docente de Estudos Brasileiros e Africanos na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Igualmente foi leitor de português na Universidade da Califórnia, fez estudos 

superiores no Rio de Janeiro e em Paris, sob orientação de Roland Barthes. 
745 Arnaldo Saraiva. «Um novo ‘espetáculo’: happening». Jornal Letras e Artes, 6 de julho de 1966. p.1. 
746Happening realizado pelos músicos Damiano Cozzella e Rogério Duprat com o poeta concretista Décio 

Pignatari, outro realizado por jovens pintores na galeria G4 em Copacabana, outro em São Paulo com 

autoria novamente de Décio Pignatari.  
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4.3.4– Outras recensões críticas 

 

O poeta Liberto Cruz, como referimos anteriormente, colaborava como Álvaro Neto nas 

publicações da poesia experimental portuguesa, desde o Suplemento especial do Jornal 

do Fundão (1965). Na altura em que surgiu o Caderno antológico da poesia 

experimental II (1966), escreveu uma recensão crítica no jornal Letras e Artes747, 

ntitulada de «Experimentando o experimental» (16 de novembro de 1966), onde 

esclareceu logo ao início, que os colaboradores do primeiro número tinham desmentido 

publicamente a existência de um movimento.Em «Experimentando o experimental», 

Liberto Cruz considerou que ao ler este segundo caderno não sentiu a existência de um 

grupo. Mencionava ainda a teorização de E.M. de Melo e Castro, que publicara, 

entretanto, A proposição 2.02: poesia experimental (1965), indo: 

 

(…) ao encontro de ideias e experiências que isoladamente vários poetas portugueses 

vinham tentando ou praticando, transforma-se afinal num caos sem consequências nem 

potencialidades748. 
 

 

 O autor sentiu que cada poeta, experimentando o experimental, mostrava a sua prática, 

aproveitando a designação de experimental, que lhe parecia bastante infeliz e ironizou 

em relação a usarem o desenho na grafia dos poemas, tal como o pintor João Vieira 

escrevia nos seus quadros.  

 

Liberto Cruz chamou ainda a atenção para o humor, “essa arma tão inteligente como 

eficaz”749, presente nas palavras e desenhos, exemplificando com as «brincadeiras» de 

Salette Tavares, apelidadas de «birras», ou com as palavras magníficas e irónicas de 

«Mirakaum» de António Aragão. Destacou igualmente o poema de amor «Homeóstato-

1» de José-Alberto Marques, e a colaboração de Melo e Castro, por incluir seis sonetos 

provando ser possível uma forma antiga ganhar nova potencialidade. Por fim, concluiu 

que a poesia experimental, em 1964 lançou fortes e “profundos caboucos” que ainda 

não foram preenchidos se apenas o tempo poderia elucidar os seus novos desafios.  

 

                                                           
747 Liberto Cruz. «Experimentando o experimental», jornal Letras e Artes, 16 de novembro de 1966. Ana 

Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa. (1981). pp.183-186. 
748 Idem. p.184. 
749 Ibidem. p.184. 
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Esta recensão ao Caderno antológico da poesia experimental II (1966) foi 

posteriormente incluída em Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa (1981), na parte «As críticas não ortodoxas», tal como um artigo do poeta 

Arnaldo Saraiva intitulado «Carnet de um aprendiz de crítico à margem da ‘poesia 

experimental’»750 publicado no Diário de Notícias, a 3 de setembro de 1964751. 

Composto por quinze notas, o texto inicia-se com a afirmação de que toda a palavra, 

crítica e arte começaram por ser experimentais, parecendo-lhe o termo inapropriado, por 

significar «experiência experimental»752. A seu ver, cada ato poético era uma 

experiência única e nenhum autor repetia um poema, ou sabia exatamente onde 

chegava.  

 

Arnaldo Saraiva defendeu depois que a poesia experimental se degladiava com a poesia 

discursiva, não com a poesia sintático-discursiva, mas com toda a que se baseava no que 

já aconteceu. O autor encarou esta nova poética como a que escrevia para experimentar, 

num fazer ao ritmo da emoção, livre e depurada, captada quanto possível na sua pureza 

radical e total. Defendeu também o surgimento do poema em prosa, o verso livre, a crise 

do verso e da palavra como anúncios ou etapas da crise da linguagem poética 

tradicional. Verificou ainda que no experimentalismo existiu uma crise da forma de 

comunicação, ou da escrita fonética, e não uma crise da poesia. A seu ver, a poesia 

experimental mostrava uma linguagem sem se circunscrever apenas à palavra, muito 

menos à palavra estabelecida, dicionarizada ou da língua padrão. 

 

Arnaldo Saraiva referiu-se à crítica em Portugal, que não acompanhava o impacto 

inovador da poesia experimental, defendendo que esta poética no futuro se tornaria 

popular. Mencionou então que as grandes explorações no espaço da página da poesia 

experimental coincidiam com as grandes explorações espaciais do universo, e que em 

Portugal existia um atraso de dez anos nesta vanguarda em relação ao Brasil. Lembrou 

ainda que os poetas experimentais portugueses se encontravam quase todos na casa dos 

trinta anos, e que o maior desenvolvimento no Brasil desta poética se devia à maior 

qualidade e número de linguistas. 

                                                           
750 Ver Arnaldo Saraiva. «Carnet de um aprendiz de crítico à margem de poesia experimental».Ana 

Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa. (1981).pp. 179-182. 
751  O artigo surge na antologia com a data de 3 de setembro 1960, que está errada. Ver Idem. p.182. 
752 Ibidem. p.179. 
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Mais tarde, Arnaldo Saraiva escreveu sobre a poesia experimental noutro artigo 

publicado no Diário de Notícias, a 3 de agosto de 1967, que não incluído em Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa (1981). Intitulado 

«Linguística e poesia: o resto é literatura»753, referiu-se a esta poética como uma viva 

reação contra as ideologias do século XIX, visto proporem a liberdade do ser humano, 

ou seja, por ser a única ideologia que não envelhece. A seu ver, o poema experimental 

era um ato de fé na liberdade, um ato atuante, que se prolongava para lá do tempo do 

poema; a liberdade criativa negava a regra, mas não a consciência, porque os poetas 

experimentais ignoravam onde os levava a experiência, não ignorando a sua 

legitimidade, valor ou dificuldades nas quais se encontravam envolvidos, numa 

aventura continuamente renovada.  

 

O autor referiu ainda o Brasil como exemplo devido à poesia experimental constituir um 

protesto contra a filiação dos escritores em partidos políticos, ou a sua submissão a 

estreitas limitações estatais, apresentando-se como liberdade livre e regeneração de 

ideologias. Igualmente chamou a atenção para a poesia experimental não se desligar da 

realidade, ao ser praxis, participação não tanto por meio das palavras ou temas, mas 

como atitude de uma nova mentalidade, que valorizou a liberdade do ser humano, 

condenando o que ideológica, política ou economicamente o escravizou. Por fim, 

defendeu que à poesia experimental interessava a aventura do próprio ser humano 

jogado no mundo, experimentando para antecipar um mundo novo. O resto, como diria 

Verlaine «c’est litérature»754. 

 

Arnaldo Saraiva aproximava-se neste artigo da conceção de poesia como «Liberdade 

livre» (1962) de António Ramos Rosa. Ao contrário dos neorrealistas, os poetas 

experimentais não tiveram uma filiação ideológica, mas muitos dos conteúdos das suas 

produções criativas eram socio-críticos em relação à ditadura. Os conteúdos políticos 

não foram, no entanto, expostos de um modo direto ou claro devido à censura, uma vez 

que usaram o jogo com caráter subversivo na construção de poemas, aliado ao humor, 

como veremos mais adiante. 

 

                                                           
753 Arnaldo Saraiva. «Linguística e poesia: o resto é literatura» Diário de Noticias, 3 de agosto de 

1967.p.16. 
754 Verlaine citado por Arnaldo Saraiva. Idem 



 

207 

 

PARTE III - CARACTERIZAÇÃO DA POESIA EXPE- 

RIMENTAL PORTUGUESA 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

 

A terceira parte da tese tem o objetivo de caracterizar a poesia experimental portuguesa 

e inicia-se com uma abordagem à teorização dos poetas experimentais. O desfasamento 

da crítica face às produções criativas da poesia experimental levou os seus autores a 

sentirem necessidade de as fundamentarem. No quinto capítulo são analisados os artigos 

publicados pelos poetas experimentais nos jornais da época, assim como ensaios 

contemporâneos ou posteriores ao período compreendido entre 1964 e 1974. A 

abordagem tem também em conta os diferentes pontos de vista dos autores, e as várias 

posturas em relação à receção do experimentalismo, sendo também analisadas as 

críticas que João Gaspar Simões fez à teoria da poesia experimental, assim como um 

conjunto de artigos em que Natália Correia se referiu a esta poética.  

 

Segue-se um capítulo dedicado à revalorização do barroco, poética defendida pelos 

poetas experimentais numa atitude subversiva, visto que era condenada pela crítica 

oficial, também por encontrarem neste período histórico valores processuais, retóricos e 

lúdicos que permitiam realizar paralelos com a sua época. 

 

O último capítulo incide sobre a importância da experimentação verbo-visual na poesia 

experimental portuguesa e inicia-se com uma análise das relações entre o 

experimentalismo e o concretismo. Segue-se uma abordagem dos vários 

experimentalismos que existiram nos autores agrupados em torno dos Cadernos 

antológicos da poesia experimental (1964 e 1966), tendo em atenção que alguns autores 

não realizaram poemas visuais, ou que a experimentação verbo-visual foi apenas uma 

breve passagem nos seus trajetos individuais. Por fim, são analisadas as obras dos 

autores que nos seus percursos individuais mais insistiram e aprofundaram o encontro 

entre a poesia e as artes visuais: António Aragão, Salette Tavares, E.M. de Melo e 

Castro, Ana Hatherly e Alberto Pimenta.  

 

 



 

208 

 

CAPÍTULO 5. A TEORIA DA POESIA EXPERIMENTAL 

PORTUGUESA 
 
 

5.1. CONCRETISMO E EXPERIMENTALISMO 

 

5.1.1 – As várias teorizações do experimentalismo 

 

Os poetas experimentais sentiram que a crítica na altura não entendeu as suas práticas 

criativas, por isso levaram a cabo uma teorização para as fundamentarem. Em Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa (1981), Ana Hatherly e 

E.M. de Melo e Castro afirmaram que a teoria foi uma preocupação posterior às ações 

práticas, e que nos Cadernos antológicos da poesia experimental (1964-1966) foram 

publicadas apenas “indicações e balizas teóricas mas não formulações teorizantes nem 

ensaios nem manifestos755”. A referência à ausência de um manifesto sintetizando a 

posição teórica da poesia experimental portuguesa surgia nesta publicação indicando a 

existência de um projeto inicial, redigido por António Ramos Rosa, mas recusado por 

Salette Tavares756. Como já foi visto, foram incluídos nesta antologia esboços de 

manifestos dos organizadores de «Operação» (1967)757 que não foram publicados na 

altura. 

 

 Na mesma obra, em «A crítica então», Hatherly e Melo e Castro afirmaram que a 

impossibilidade de criação de um manifesto se deveu a:  

 

(…) não ter havido um grupo de poesia experimental, mas sim uma convergência do 

interesse de várias e distintas pessoas, que já não eram propriamente jovens autores 

estreantes, e que depois se dispersaram por caminhos estéticos diferentes758. 

 

Os autores defenderam igualmente que apesar desta ausência, as produções criativas e 

teóricas dos experimentalistas marcaram distintivamente a poesia portuguesa, 

contribuindo para o desenvolvimento da análise semiológica no país, permitindo o 

entendimento e a aceitação desta poética nas décadas seguintes. 

 

                                                           
755 Ver Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro «A crítica então» in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro 

(org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). p. 173. 
756 Idem. p.170. 
757 Ver Parte II. Capítulo. 4.2.1 – «Operação» (1967). pp. 268-169. 
758 Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro. Ob. Cit. (1981). p.170. 
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Na mesma obra, no capítulo intitulado «Artigos contemporâneos» foram incluídos três 

textos anteriores à publicação do Caderno antológico da poesia experimental I (1964), 

que abordam a poesia concreta: um artigo de divulgação759 de Ana Hatherly, o texto de 

E.M. de Melo e Castro lido no lançamento de Ideogramas (1962)760 e uma recensão 

crítica761 a esse livro por António Aragão. O capítulo dedicado à teoria foi composto por 

um excerto de A proposição 2.01: poesia experimental (1965), e «Ver ter ser» (1968) de 

E.M. de Melo e Castro, também por dois artigos de divulgação do estruturalismo e pelo 

ensaio A reinvenção da leitura (1975) de Ana Hatherly. Estes textos teóricos serão 

abordados em seguida, exceto «Ver ter ser» (1968) por se tratar de um enquadramento 

teórico que Melo e Castro realizou à sua prática criativa, sendo analisado no último 

capítulo da tese, a par da sua obra visual. Os restantes ensaios serão abordados tendo em 

conta o contexto em que foram publicados, e também completados com outros artigos 

pesquisados nos jornais da época e não incluídos na antologia. 

 

Em Po.Ex: Textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa (1981) não 

foram incluídos textos teóricos de Salette Tavares. Como já foi referido, a autora tinha 

formação em filosofia, e entre 1959 e 1961 foi bolseira da Fundação Calouste 

Gulbenkian, trabalhando em França com Mikel Duffrenne (1909-1995)762 e Etienne 

Souriau (1892-1979)763, e em Itália com Gillo Dorfles (1910-2018)764. A partir de 1965, 

lecionou estética na Sociedade Nacional de Belas-Artes e publicou alguns ensaios 

resultantes das suas aulas765, organizando depois um volume intitulado A dialéctica das 

formas(1972),que acabou por não ser publicado. Os ensaios que publicou serão 

igualmente analisados, por serem reflexões filosóficas abrangentes que também focam o 

experimentalismo. 

 

 

                                                           
759 Ana Hatherly. «O Idêntico inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia concreta», Diário 

denotícias, 17 de julho de 1959. Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.) Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa. (1981).pp.91-94. 
760 E.M. de Melo e Castro. «Texto lido na feira do livro/1962». Idem. pp. 95-101. 
761 António Aragão. «A arte como “campo de possibilidades”». Jornal Letras, artes e ideias, 7 de agosto 

de 1963 in Idem. (1981) pp.102-105. 
762 Filósofo existencialista francês que desenvolveu uma obra em torno da perceção estética e da 

fenomenologia. 
763 Filósofo francês com uma importante obra na estética e lecionou esta cadeira na Sorbonne em Paris. 
764 Filósofo, crítico de arte e pintor italiano, que lecionou estética na Universidade de Trieste em Milão e 

igualmente em Cagliari.  
765 Foram publicados na revista Brotéria entre 1965 e 1969. 
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5.1.2 – Os «Artigos contemporâneos» sobre o concretismo 

 

O primeiro artigo publicado sobre o concretismo incluído em Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa (1981), no capítulo «Artigos 

contemporâneos», foi «O idêntico inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia 

concreta» (17 de setembro de 1959)766 publicado por Ana Hatherly no Diário de 

notícias. Mas este artigo, para ser entendido, deve ser lido tendo em conta o contexto 

em que foi publicado. A autora estreara-se pouco antes com Um ritmo perdido (1958), 

livro de poesia sobre o qual João Gaspar Simões escreveu uma recensão pouco 

simpática nas páginas do Diário de notícias767. O crítico considerou-o uma das menos 

musicais obras que já tinha lido, por ser composta por versos duros e alheios a qualquer 

harmonia intrínseca à língua portuguesa, desconfiando que a autora não era portuguesa.  

 

Passados dois meses, Ana Hatherly publicou no mesmo jornal um pequeno artigo 

intitulado «Poesia, música, pensamento»768, no qual respondeu a Gaspar Simões, mas 

sem o mencionar diretamente. No artigo, defendeu que a poesia foi sempre canto, por 

isso música, som e voz, também palavra e pensamento, e apresentou a existência deste 

intricado e indissolúvel como um elo na poesia, unindo os seus componentes. Abordou 

igualmente a linguagem falada, caracterizando-a de musical, sonora, entoada e 

polifónica, para a situar no espaço-tempo, como movimento e ritmo. Deduziu que a 

palavra, antes de ser som ou ritmo, era um atributo do ser humano em movimento, uma 

vez que o espírito criador estava na origem de todo o movimento, encarando-o assim 

como reflexo dos atos humanos. No caso particular da poesia sustentou que o ritmo em 

primeiro lugar surgia como pensamento, e que o pensamento e o ritmo eram sinónimos 

na produção de palavras, visto existir sempre no pensamento uma dinâmica musical 

implícita.  

 

Quanto à música, encarou-a como um produto de criação, tal como a poesia e as outras 

artes, definindo-a ainda como uma potência espiritual com uma realização e perceção 

                                                           
766 Ana Hatherly. «O Idêntico inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia concreta», Diário 

denotícias. 17 de setembro de 1959 in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: texto teóricos 

e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp. 91-94. 
767 João Gaspar Simões. «Um ritmo perdido, poemas por Ana Hatherly; Poemas quotidianos, por António 

Reis; Paralelo W, por Manuel de Castro». Diário de notícias. 10 de Junho de 1959. p.13. 
768 Ver Ana Hatherly. «Poesia, música, pensamento». Diário de notícias, 6 de agosto de 1959. p.7. 
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alcançáveis, para além do ritmo intrínseco da existência humana. Argumentou depois 

que a palavra resultava do pensamento e era rítmica devido à sua cadência e 

musicalidade, e igualmente percecionável no seu grau de sonoridade melódica. Referiu 

também que, um agrupamento de letras em vocábulos, e estes executados em frases, 

resultavam numa verdadeira composição musical. Relacionou ainda a prosa e a poesia, 

vendo a primeira como fala ou discurso e a segunda como transcendência da linguagem, 

concluindo que:  

 

Não são a métrica e a rima que fazem a poesia. Poeta não é o que compõe versos; mas 

sim o grande espírito com aptidão para os conceber, não por serem versos, mas porque, 

para tal, deve ele ir mais longe na compreensão e interpretação das forças espirituais 

que se oferecem só a quem queira e saiba ver e ouvir. Ao transmitir o seu 

pressentimento dum mistério que não se patenteia e que aspira a atingir, eis que cria 

poesia, eis o canto, um grau mais alto que o homem pode alcançar através das 

palavras769. 
 

 

Ana Hatherly defendia-se assim da acusação de Gaspar Simões de que a sua poesia 

sofria de falta de ritmo e musicalidade, esclarecendo as relações intrínsecas entre 

pensamento, música e poesia na criação. Passados três meses, a autora retomou as 

reflexões em torno desta trilogia na criação poética num artigo no mesmo jornal, 

intitulado de «Idêntico inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia concreta»770, este 

sim incluído em Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa (1981). Neste texto, a poesia concreta foi vista como uma corrente na qual 

se assistia à redução da música a ritmo, do pensamento a esquema e da palavra a 

substantivo. A poesia concreta foi apresentada como uma condensação, porque ao 

eliminar a melodia suspendia a música, ocorrendo o mesmo entre a gramática e o 

discurso, o verbo e o desenho. Hatherly defendeu que apesar de condensada, a poesia 

concreta continuava a ser musical, explícita e ativa, porque suprimindo a descrição dava 

espaço à imaginação. 

 

A poesia concreta foi vista como um extremo de síntese, que não fugia às formas 

tradicionais de expressão, uma vez que era lírica na sua essência, apesar de eliminar o 

verbo, que era responsável pela ação e movimento. A poesia concreta concentrava a 

                                                           
769 Ana Hatherly. «Poesia, música, pensamento», Diário de notícias, 6 de agosto de 1959. p.7  
770 Ver Idem. «O idêntico inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia concreta», Diário de notícias, 

17de Setembro de 1959 in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp.91-94. 
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intenção poética nos substantivos, que funcionavam como cores fora de um desenho, 

sendo próprio da dinâmica do pensamento pelo arranjo gráfico. A seu ver: “Se na época 

ultra-romântica o lirismo tocou o extremo do gesticular e das exclamações, o seu 

idêntico inverso surge agora na forma da poesia concreta”771. Deste modo, enquanto o 

lirismo ultra-romântico foi expansivo, o lirismo concreto era interiorizado, devido à 

depuração e simplicidade dos modos de expressão, evoluindo a partir do epigrama. O 

artigo incluía ainda três poemas da autora, que exemplificavam expressivamente a 

poesia lírico-descritiva evoluindo através do epigrama para a poesia concreta. 

 

Ana Hatherly tinha formação musical, estudou canto e teve aulas de composição com 

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)772, e na década de sessenta também fez crítica 

musical no jornal Letras e Artes e no Diário popular773. Esta sua faceta foi pouco 

relevante para João Gaspar Simões, que continuou a não apreciar o seu segundo livro As 

aparências (1960)774, criticando-a por se abeirar da poesia com o pensamento. 

Relativamente ao erro gerado pelo apelido da autora, que induziu Gaspar Simões a 

pensar que seria estrangeira, apenas foi corrigido quando escreveu sobre O mestre775 

(1962), obra que considerou ser um esboço.  

 

Voltando aos «Artigos contemporâneos» sobre o concretismo presentes na antologia, foi 

incluído o texto de E.M. de Melo e Castro lido no lançamento de Ideogramas (1962)776, 

no qual o autor fez uma referência ao primeiro ideograma português, num verso de 

«Manucure» (1915) de Mário de Sá-Carneiro777. O exemplo serviu para abordar o 

dinamismo da ideografia que funcionava como círculo aberto, num ritmo espacial livre, 

com carácter objetivo e sem ser descritivo. Da mesma forma, estabeleceu diferenças 

                                                           
771 Ana Hatherly. «O Idêntico Inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia concreta», Diário de 

notícias, 17 de setembro de 1959 in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). P.92. 
772 O mais importante compositor moderno, também foi maestro e pedagogo. 
773 Neste jornal teve uma coluna intitulada «Semana musical», onde escreveu sobre o «Concerto e audição 

pictórica» (1965). 
774“ Pouco importa que a autora cultive a música e o canto – que assim mo fez saber – a música e o canto 

puros nada tem que ver com a música e o canto na esfera da criação poética.” João Gaspar Simões. 

«Condição angélica, por Nuno de Sampayo; As Aparências, por Ana Hatherly». Diário de notícias, 31 de 

março de 1960. p.17. 
775 Ver João Gaspar Simões. «Aventuras maravilhosas de João sem Medo, romance, por José Gomes 

Ferreira; O mestre, por Ana Hatherly». Diário de notícias, 5de Dezembro de 1963. p.18. 
776 E.M de Melo e Castro. «Texto lido na Feira do Livro de Lisboa/1962» in Ana Hatherly e E.M. de 

Melo e Castro. (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). 

pp.95-101. Este texto já tinha sido publicado em E.M. de Melo e Castro.  In-Novar. (1977). pp-45-57. 
777 Ver na tese Parte I. Capítulo.2.1.3. Breves encontros verbo-visuais. pp. 58-59. 
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entre a poesia linguística e a poesia concreta, caracterizando a primeira como 

instaurando uma corrente temporal, enquanto na segunda o fluxo sonoro foi substituído 

pelo espacial, implicando assim uma apreensão visual. Melo e Castro fez ainda 

referência à tendência barroquista na poesia sua contemporânea, realizando um paralelo 

entre as duas épocas e destacando o papel da imagem e do jogo em ambas.  

 

A alínea «Artigos contemporâneos» foi encerrada com uma recensão crítica a 

Ideogramas (1962) de Melo e Castro escrita por António Aragão e publicada no jornal 

Letras, artes e ideias778. Aragão iniciou-a com uma introdução à dessacralização da arte 

contemporânea, em resultado da libertação de regras e obrigações, considerando que a 

arte se tornava assim um delineamento do possível, caminhando sempre do improvável 

ao possível, num jogo necessário e com incontáveis possibilidades, em que o acaso 

desempenhava um papel importante. Mencionou depois Stéphane Mallarmé, que em 

«Un coup de dés» lançara os dados no silêncio das páginas para construir o poema, e 

estabeleceu um paralelo com o papel do automatismo na pintura do seu tempo.  

 

Aragão abordou depois o papel do jogo na poesia concreta, e elogiou o aparecimento do 

livro de Melo e Castro, apesar do movimento no Brasil já se encontrar ultrapassado e a 

declinar. Focou ainda que os poemas neste livro necessitavam de uma apreensão visual, 

uma vez que o ideograma permitia uma visão global, e os espaços gráficos faziam parte 

do seu jogo e estrutura. Igualmente, apontou os poetas concretos brasileiros, que eram 

pouco conhecidos em Portugal, como principais referências deste livro, abordando de 

seguida o papel do jogo na poesia eletrónica, relatando o seu encontro com Nanni 

Balestrini em Itália, e concluiu que, com Ideograma, Melo e Castro trouxera uma outra 

diversidade à poesia portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
778 António Aragão. «A Arte como “campo de possibilidades”». Jornal Letras e Artes, 7 de agosto in Ana 

Hatherly e E.M. de Melo e Castro. (org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa. (1981). pp.102-105. 
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5.1.3 – A proposição 2.01: poesia experimental (1965) de E.M. de Melo e Castro 

 

Em 1965, alguns meses depois da exposição «Visopoemas» na galeria Divulgação, E.M 

de Melo e Castro inicia individualmente uma teorização sobre o experimentalismo, ao 

publicar A proposição 0.2: poesia experimental779. Composto por um conjunto de 

ensaios, a sua teorização tinha o objetivo de definir e apresentar o método desta poética, 

e estava acompanhada também de bibliografia e de uma breve compilação de poemas 

experimentais. O livro tinha ainda uma característica peculiar na paginação: a última 

palavra em cada página estava colocada em destaque e era repetida no início da 

seguinte, valorizando assim o seu aspeto visual no movimento da leitura. 

 

A proposição 2.01: poesia experimental (1965) iniciava com três artigos intitulados 

«textos aproximativos», nos quais eram abordadas as linhas de evolução do fenómeno 

poético em Portugal, que contribuíram para o surgimento da poesia experimental. Estes 

artigos resultavam do desenvolvimento da introdução publicada na segunda edição da 

Antologia da novíssima poesia portuguesa (1961), obra organizada por Melo e Castro e 

Maria Alberta Menéres780. 

 

Seguia-se a apresentação da problemática do experimentalismo, num capítulo intitulado 

«Proposições básicas», onde foram definidas as proposições elementares “poesia”, 

“poético”, “poema”, “experiência” e “experimental,” procedendo depois ao 

desenvolvimento combinatório das definições, para ser possível estabelecer uma 

terminologia rigorosa de base, a usar no debate em torno da poesia experimental. Nesse 

sentido, “Proposição 2.01 – poesia experimental”, que intitulou o ensaio, foi definida 

como “forma específica da atividade criadora do homem com o objetivo de fazer 

experiências sobre esse fenómeno ou ato estudando o resultado dessas experiências781” 

 

As proposições obtidas foram depois divididas em dois grupos, para serem classificadas 

com um processo combinatório. O grupo A foi composto pelas proposições que diziam 

respeito ao ato de criar, e o grupo B com as que diziam respeito ao objeto criado782. A 

                                                           
779 Surgiu na coleção «Poesia e ensaio», criada e dirigida por Vitor Silva Tavares na editora Ulisseia em 

Lisboa, com orientação gráfica do pintor Espiga Pinto.  
780 Ver na tese Parte I. Capítulo. 2.3.6. A literatura e as artes visuais nos anos cinquenta. p.77. 
781 E. M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental. (1965). p.44. 
782 Idem. 
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«Proposição 2.01 – poesia experimental», que intitulava o livro, estava incluída nas 

proposições relativas ao ato criativo, sendo apresentada como: 

 

Poesia que se preocupa com as bases e a evolução do ato poético e do poema como 

objeto. O estudo do resultado das experiências realizadas é fundamental. Nesse estudo 

reside de facto o valor de projeção do ato criador experimental. Por ele a poesia 

experimental é sinónimo de Arte de Vanguarda783. 

 

Melo e Castro valorizava a evolução do ato criador processualmente, uma vez que 

tornava os resultados, ou objetos artísticos, em experiências a serem analisadas. Neste 

sentido, criava um paralelo com o método científico, ao apropriar-se da terminologia 

experimental com o significado de procurar o novo, e argumentou a necessidade de 

analisar os resultados, uma consequência dos objetos artísticos se emanciparem no 

tempo e na contemporaneidade da vida social e económica, encarando o 

experimentalismo como sinónimo de vanguarda. 

 

A terceira parte desta obra foi intitulada de «Excursos sobre a proposição 2.01» e 

composta por quatro excursos onde foram desenvolvidos problemas de sistematização, 

informação e crítica da poesia experimental. O Excurso A, intitulado de «poesia 

experimental», iniciava-se com a problemática do fim da arte, que Melo e Castro via 

como mutilação de uma das partes vitais dos seres humanos ou fim da humanidade. O 

autor contrapôs ao fim da arte, uma visão otimista de uma nova era, iniciada pelo 

desenvolvimento tecnológico e científico, que igualmente teria efeitos benéficos na 

economia mundial. Nas suas palavras:  

 

O progresso económico cada vez mais depende do desenvolvimento tecnológico. Este 

assenta numa aberta mentalidade investigadora e experimentalista. Experimenta-se para 

se conhecer e para objetivar em resultados práticos os conhecimentos obtidos. Mas, 

dizem os cientistas e nós bem o sentimos, tudo está no começo.784 
 

A sua perspetiva progressista, que relacionava os campos tecnológico, científico e 

económico que estavam a originar uma nova era mundial, foi bastante criticada, como 

veremos mais adiante nesta tese785. 

                                                           
783 E. M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental. (1965). p.46. 
784 Ibidem. p.56 
785 Ver Parte III. Capítulo 5.3.1. Recensões a “A Proposição 2.01: poesia experimental” (1965). pp. 243-

247. 
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Paralelamente, Melo e Castro defendeu uma atitude poética de investigação em 

sincronia com os meios, métodos e problemas da sociedade que a ciência colocava. 

Nesse sentido, propôs que a entidade psicológica ou criador perdesse importância face à 

receção ativa dos resultados da criação, dando enfase à existência objetiva dos objetos 

artísticos, colocando-os mais no campo sociológico. A seu ver, o campo psicológico era 

central na poesia convencional, fornecendo referências, imagens, metáforas ou símbolos 

aos poetas. Igualmente, enumerou os vários tipos de poesia experimental: poesia visual, 

auditiva e fonética, táctil, respiratória, linguística, conceptual e matemática, cinética, 

espacial, cinestésica, e exemplificou cada tipologia. Estas tipologias foram unidas por 

um comum sentimento de espacialização amplo, aspeto que também a distinguia da 

poesia convencional786. 

 

Quanto às relações entre arte e ciência, diferenciou o experimentalismo estético do 

científico em termos tecnológicos, mas aproximou-os em termos de atitude mental. 

Argumentou também que para a poesia experimental não implicava estar fora do 

poético, mas sim uma atitude aberta dentro no seu interior, ao definir métodos e raízes 

do passado e do presente histórico, que tinham por objetivo aprofundá-lo, tendo em 

conta as implicações humanas e tecnológicas. A partir deste paralelo entre arte e 

ciência, Melo e Castro propôs então um método a utilizar em termos criativos, cujo 

processo experimental se iniciava com o despojamento, uma vez a poesia moderna 

tendia para um depuramento da linguagem. O despojamento sintático e linguístico era 

depois desenvolvido na aventura experimental, com uma incursão arriscada no campo 

metafórico e com liberdade de conceção, valorizando-se o poema em relação a um 

conceito de poesia, assim como a poesia primitiva e popular em relação à tradição culta.  

 

Seguiu-se um elogio ao trabalho de equipa, em contraponto ao limitador individualismo 

romântico, devido à estrutura coletiva colocar novas significações, apresentando vários 

exemplos de criações coletivas, entre as quais a exposição «Orfotonias» (1966), que 

realizou com António Aragão na Galeria 111, em Lisboa787. A crítica experimental foi 

depois abordada, uma vez que nascia da necessidade de criar bases sólidas e objetivas, 

para se contrapor à crítica subjetiva vigente. Melo e Castro defendeu um estudo rigoroso 

das obras experimentais, num processo que apelidou de “redução da crítica 

                                                           
786E. M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental. (1965). pp. 59-60. 
787 Ver Parte II. Capítulo 4.1.5. Exposição «Orfotonias» (1966). p.152. 



 

217 

 

experimental”,788 composto por um movimento de síntese em que se conciliava a 

emoção primordial do crítico, com a análise científica e objetiva.  

 

O último excurso da terceira parte de A proposição 2.01 foi dedicado às convenções e à 

sociologia. Deste modo, aludia-se ao academismo e como foi combatido pela 

Vanguarda apresentando uma contextualização história nacional, no âmbito do qual 

referiu Antero de Quental e a geração de Orpheu, as polémicas entre o neorrealismo e o 

psicologismo da Presença, ou o surrealismo do pós-guerra com o sentimentalismo 

nacional. Melo e Castro apresentou depois a arte experimental como expressão baseada 

numa perceção tecnológica e humanista da sua época, emergindo contra o academismo 

e distinguindo-se pela investigação das próprias características da estrutura poética, 

chamando ainda a atenção para o seu carácter internacional. Enumerou depois as 

convenções contra as quais se erguia a poesia experimental, apresentando-a como a 

“única possível poesia quotidiana com valor sociológico”789, relacionando-a com os 

média e a cultura de massas das sociedades urbanas suas contemporâneas. Igualmente, 

enfatizou mais uma vez o seu valor sociológico, visto utilizar suportes não 

convencionais, procurando meios extralinguísticos como o visual. Por fim, afirmou que 

não existia uma dicotomia entre a poesia experimental e a poesia convencional porque 

coexistiam no mesmo espaço e tempo, mas com movimentos diferentes. 

 

Na última parte do seu livro, Melo e Castro reuniu quatro textos nos quais formulou as 

relações entre poesia e semiologia, poesia e gestaltismo, analisando igualmente o rigor 

da construção poética ao enquadrá-la com a logística, a cibernética e a teoria da 

informação.  

 

Para estabelecer as relações entre poesia e semiologia, o autor baseou-se em Dâmaso 

Alonso (1898-1990)790, para o trabalho de análise das noções de significado, 

significante e significação. Partindo da definição de signo composto por significado e 

significante, encarou a palavra como signo, mas também as outras unidades breves 

como sílabas, vogais, consoantes, acentos, aparições tonais ou outros elementos 

                                                           
788 E. M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental. (1965). p.71. 
789 Idem. p.76. 
790Foi um poeta e filólogo espanhol, diretor da Real Academia Espanhola, também membro da Real 

Academia de História. Foi prémio nacional de literatura em 1927, e recebeu o prémio Miguel Cervantes 

em 1978, ambos em Espanha. 
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expressivos. Melo e Castro defendeu que na poesia convencional os significantes foram 

sempre de natureza acústica ou fonética, propondo uma organização do tempo, 

enquanto na poesia experimental, os significantes para além da acústica, poderiam ter 

naturezas diversas. A poesia concreta foi apresentada como exemplo em que os 

significantes visuais propunham uma organização do espaço, e acrescentou que os 

significantes também poderiam ser de ordem matemática ou cinética. 

 

Melo e Castro argumentou depois que significado e significação deveriam ser 

totalmente independentes num poema permitindo assim a polissemia. Nesse sentido, 

criticou a poética programática do neorrealismo, que identificava significado e 

significante, e também a poesia conceptista, que utilizava regras apriorísticas para 

construir poemas com processos combinatórios em espaços fechados, ao usar os 

significados dos signos, e não sendo doutrinária e apresentando autonomia estética, não 

distinguia o significado de significação.  

 

Da mesma forma, apresentou os processos de evolução da poesia moderna, 

considerando a abolição da rima e do sistema métrico de contagem de sílabas, os 

processos mais revolucionários de corte com a poesia do século XIX. O expressionismo 

foi depois apresentado como um modo dos artistas se exaustaram a si próprios na 

procura de uma total e impossível expressão do ser, e o dadaísmo e o surrealismo como 

movimentos de captação mais direta de um mundo a ruir. Melo e Castro colocava em 

destaque os jogos e arbitrariedades do dadaísmo, devido à possibilidade de transformar 

signos apenas neles próprios signos, sem significados ou significações. O surrealismo 

foi apresentado como o movimento no qual os signos isolados iam mais longe, ao 

procurar um significado subconsciente e onírico, lançando as bases para um novo 

significado do mundo, em que significante, significado e significação coincidem no 

criador procurar-se a si próprio. 

 

Melo e Castro sustentou então que na poesia sua contemporânea se tornara fundamental 

a dissociação entre significados e significação, devido aos signos procurarem o seu 

isolamento e tensão, projetando-se para fora de si próprios, propondo uma leitura 

dinâmica e polissémica. Para tal, defendeu o uso de técnicas como:  
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(…) a rarefação e depuração dos vocábulos, a valorização da página, dos espaços, as 

dimensões visuais e tácteis, a problemática fonética, as sílabas, as letras, as imagens, as 

metáforas, as novas equações sintáticas, as construções ambíguas, o encadeamento 

rítmico dissociado da métrica convencional791. 

 

Estas técnicas deveriam ser utilizadas na criação de um campo de ação expansivo e 

aberto, onde os signos funcionavam como significantes em si próprios e não como 

significados, para permitir múltiplas possibilidades de leitura e significação. 

 

Melo e Castro valorizou também o papel do jogo dos significantes, fonemas, espaços, 

palavras em si próprias, imagens, sons, como materiais na poesia sua contemporânea, 

contrapondo-os ao jogo dos significados e das significações na poesia do passado. 

Definindo jogo como toda a possibilidade de interceção de duas forças não dependentes, 

controlando-se em probabilidades definíveis, sem serem definitivas, argumentou que 

sempre existiu na poesia, um jogo entre o fluxo imagístico e o fluxo sonoro, rítmico ou 

visual, uma vez que os campos magnéticos possibilitavam novas interações. A ideia de 

estrutura derivou de jogo, para substituir a ideia de forma, vista com uma conotação 

académica e degenerativa, e colocar a criação artística numa perspetiva gestáltica. A 

estrutura correspondia assim às clássicas entidades indissociáveis de forma e conteúdo. 

 

Quanto às relações entre poesia e logística, Melo e Castro defendeu que na poesia sua 

contemporânea existia um desejo de rigor, presente na pluralidade do poema e na 

fidelidade à substância poética estruturada. Argumentou igualmente que o rigor se 

obtinha através da depuração, porque quanto mais se reduzia às linhas estruturais 

mestras, ou seja, mais silábico e mais objetivo fosse o poema, maior a polissemia 

resultante. Propôs assim a estruturação dos poemas com uma íntima correspondência 

entre sinais, sílabas, metáforas e vocábulos, num rigor mais lógico do que psicológico 

ou expressivo. Nesse sentido, referiu a poesia concreta como um exemplo da 

aproximação entre poesia e logística, devido à interação entre símbolos lógicos e 

poéticos. No entanto, os símbolos lógicos representavam graficamente ideias e 

conceitos, com o objetivo de ser manipuláveis segundo regras externas, enquanto os 

símbolos e ideogramas poéticos tinham uma natureza demiúrgica e eram polissémicos, 

não sendo constantes ou variáveis como os lógicos. A aproximação entre estes símbolos 

                                                           
791 E.M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental. (1965). p. 88. 
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existia no corpo do poema e na tensão exata ao gerar dinamismo percetivo. Melo e 

Castro concluiu que a poesia concreta era a demonstração prática da diferença estrutural 

entre símbolos poéticos792 e símbolos lógicos,793 uma vez que o ideograma fazia 

depender o poema da posição das palavras, letras ou sinais, transformando-o em 

símbolo gráfico. 

 

Por fim, Melo e Castro estabeleceu relações entre poesia, entropia e teoria da 

informação, ao defender que a poesia experimental investigava os significantes 

poéticos, valorizando-os na receção, em que o leitor tem um papel ativo. A significação 

dos poemas dependia do grau de desenvolvimento e estruturação da sociedade. 

Considerando que a informação sociológica sua contemporânea era de carácter estético, 

tecnológico e se dirigia à culturas de massas, encarou-as como as linhas condutoras do 

futuro da humanidade. O poeta experimental ao investigar estes significantes, inseria-se 

no seu tempo e também no futuro, ao estruturar de forma sólida os poemas. O fruidor 

deveria assim entendê-los, como objetos independentes dos seus autores. A partir disso, 

ligou a natureza das obras de arte à teoria da informação, considerando que o rigor 

poético impunha a consideração da entropia do próprio objeto, para que a informação do 

fruidor se atualizasse. 

 

Por fim, Melo e Castro defendeu que as noções de ordem e desordem se ligavam com os 

problemas estéticos e que deles dependia a informação possível de um sistema, tendo 

em conta que a entropia definia e media o grau de desorganização de um sistema físico. 

Deste modo, argumentou que quanto maior era o grau de desorganização, maior era o 

conteúdo informacional, assim como a possibilidade de estatisticamente se poder 

descobrir uma maior quantidade de informação, concluindo que o artista experimental 

produzia estruturas de grande entropia, porque quanto maior fosse a entropia destas 

estruturas, maior e mais vasta seria a sua informação e polissemia.  

 

 

                                                           
792Símbolo poético: Faz parte de uma estrutura total (gestalt) e só funciona como símbolo nessa estrutura, 

embora possa ocupar posições diferentes, e ter valores diferentes dentro da mesma estrutura. A finalidade 

deste sistema (obra de arte) é o próprio sistema, pois fora dele os símbolos-formas que o constituem não 

têm existência como tal. Ver E. M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental. (1965). 

p.97. 
793Símbolo matemático e lógico: Entra num sistema com a finalidade que lhe é alheia, como elemento 

simples de representação. Pode por isso entrar com o mesmo valor em vários sistemas. Ver Idem. 



 

221 

 

5.1.4 – Forma e Criação (1965) de Salette Tavares 

 

No mesmo ano em que Melo e Castro iniciou a sua teorização da poesia experimental, 

publicando A proposição 2.01 (1965), Salette Tavares publicou dois artigos na revista 

Brotéria, nos quais abordava a criação artística, defendendo que implicava uma 

consciência poética, comprovada nos manifestos e outros textos escritos por artistas ao 

longo da história. A autora admitia também que no seu tempo, “a obra em si mesma”794 

funcionava como poética, desafiando e exigindo do espetador uma iniciação técnica, 

hábitos de leitura especializados, que não tropeçassem com o aparecimento de uma 

forma nova ou no reaparecimento de uma antiga.  

 

Como foi referido, Salette Tavares tinha formação em ciências histórico-filosóficas e 

desenvolveu um percurso sempre apoiado numa contínua reflexão teórica, sendo 

bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1958 e 1961 na área da estética e teoria 

de arte795. Posteriormente, e em paralelo com a sua produção artística, lecionou estética 

na Sociedade Nacional de Belas-Artes, resultando os artigos desta sua atividade. Em 

1972, Salette Tavares organizou um volume intitulado A dialéctica das formas, onde 

reuniu as suas lições, mas não foi publicado. 

 

Como poeta, Salette Tavares estreou-se com Espelho cego (1957), livro sobre o qual 

João Gaspar Simões escreveu no Diário de notícias uma recensão crítica, enquadrando-

o na crise poética do seu tempo. Segundo o próprio:  

 

“Duas são as características que dominam esse lirismo: ou o virtuosismo formal de 

signo barroco, ou a anarquia conceptual de propósitos a que podemos dar o nome de 

niilistas.”796 

 

 O crítico via o próprio título do livro como uma representação do niilismo estético, 

deduzindo que se considerava a arte como espelho, um espelho que não permitia a 

natureza refletir-se, uma vez que espelho cego era uma arte cega. Gaspar Simões 

elogiou, no entanto, a última parte do livro, reconhecendo que Salette Tavares levava 

                                                           
794 Ver Salette Tavares. «A obra em si mesma é a contradição de um eu maior: afirma Salette Tavares». 

jornal Letras e Artes, 18 de Maio de 1962 .p. 15. 
795 Ver na tese Parte III. Capítulo 5.1.1 – As várias teorizações do experimentalismo. p.208.  
796 João Gaspar Simões. «Espelho Cego, por Salette Tavares; Poemas da Solidão Imperfeita (1955-1957), 

por Casimiro de Brito». Diário de notícias, 27 de março de 1958.pp.7-8. 
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mais longe “seus crimes” do surrealismo, nos “seus propósitos assassinos”, num 

niilismo estético colocado em versos do mais ressonante e exaltado lirismo.  

 

Passado pouco tempo, Salette Tavares publicou no mesmo jornal «Memória que 

faço»797, onde respondeu a Gaspar Simões, mas sem o nomear. A autora apresentava-se 

como memória em diálogo com o mundo onde aparecia, numa grande unidade do ser 

que para si surgia e se reconhecia no diálogo do ‘em mim’. Na relação entre o «em 

mim»e o mundo, a autora afirmava a existência de uma projeção ou criação do que fez. 

Nesse espelho onde se projetava, existia ainda a possibilidade de ser mais ou menos 

ativa, consoante os graus de força poética colocados na criação. 

 

A autora valorizava depois a perceção do mundo na criação, uma vez que o poeta tinha 

uma visão mais intensa e diferente do exterior. Mas a visão do mundo exterior não 

poderia ser apreendida em absoluto ou de uma única maneira, surgia com sentidos 

diferentes para cada consciência. Deste modo, os criadores mais atentos colocavam 

mais força na participação original da construção da perceção, encontrando na sua visão 

o seu mundo, o seu ser ou peculiaridade. Sobre a criação artística, a própria 

argumentou:  

 

A criação artística começa já então. O homem está no mundo, encontra-se a si mesmo 

no mundo. Mas este mundo é o espelho de si mesmo, da sua cor, da sua intenção: o seu 

mundo. Aqui o mundo que o artista se faz. Aqui o lugar onde os absolutos universais 

pertencem já a outra ordem. São já do domínio do abstrato. Detesto a interpretação das 

coisas em função de um eu peculiar e personificado, ao nível da confidência. Tudo isto 

se situa noutro plano da afirmação pessoal que é encontro das coordenadas 

despersonalizadas e universais.798 

 

Salette Tavares argumentou que o sujeito existente na criação se encontrava com o 

mundo, o espelho de ‘si mesmo’, num encontro de coordenadas despersonalizadas e 

universais. A perceção foi também encarada como preparatória para o estilo, baseado no 

ofício, e focou a importância da forma e do ritmo na realização da visão.O artigo 

encerra com uma abordagem da relação entre a linguagem e a memória, apresentando a 

linguagem tornada arte como a memória do criador, onde a memória também se poderia 

tornar a própria obra de arte, concluindo-se que a criação na visão do artista poderia ser 

                                                           
797Salette Tavares. «Memória que faço» in Diário de notícias, 1 de maio de 1958. p.7. 
798 Idem.  
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anterior ou coincidente com a coisa significante em si, sendo a visão memória do ser 

que cria materializada num objeto único. 

 

No artigo «Forma e criação» (1965)799 Salette Tavares retomou as questões da perceção 

estética como ponto de partida na criação, e a suas relações com a forma, tendo em 

conta que se vivia uma época de grande desenvolvimento na investigação sobre arte, no 

campo da filosofia e das ciências exatas. A autora encarava a estética em relação com os 

fenómenos da criação, considerando a poética e a estética interligadas e em plena 

vivência num estética experimental, no mundo onde a investigação científica e o 

desenvolvimento técnico se apresentavam como infinito de possibilidades, em termos 

de variedade de formas e invenção nas artes. Encarava igualmente o seu tempo como 

uma nova era, na qual a velocidade rompia os limites geográfico-espaciais e histórico-

temporais, tornando urgente a renovação acompanhada de uma progressiva e extrema 

capacidade de medida, aleada ao desenvolvimento tecnológico. Em resultado, haveria 

maior rigor perante a dinâmica dos fenómenos a conhecer, uma vez que os novos meios 

de comunicação contribuíram para esbater fronteiras, tornando possível acontecimentos 

em hemisférios opostos, ou o aqui e agora de culturas com milénios de distância.  

 

Salette Tavares, em «Forma e criação» (1965), considerou que a perceção estética era 

sempre e antes de mais, uma perceção apenas, embora específica e especializada. Para 

tal, montou o que chamou de “laboratório de estética experimental”800, usando como 

exemplo um texto em que descrevia uma paisagem marítima, situação descrita por ser 

uma experiência dentro do mundo dos fenómenos físicos, onde a perceção se colocou 

como apreensão de sentido. Questionou também a criação partindo desta experiência, 

onde um sujeito observava o mundo, assistindo a perceções sucessivas, tornando-as 

dizíveis e destacando aspetos visuais, sonoros ou tácteis. 

 

A autora apresentou depois a psicologia da forma, que examinava a valorização dos 

fenómenos sensíveis tendo em conta que sobre um fundo se destacava sempre uma 

figura. Referindo-se ao exemplo exposto no laboratório, considerou que as perceções 

registadas eram globais, ora surgindo uma ou outra figura destacando-se no fundo, para 

                                                           
799Salette Tavares. «Forma e criação». Revista Brotéria, vol. LXXX (maio de1965). pp.587-606. 
800 Idem. p.591. 
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concluir que a presença do corpo no mundo permitia um diálogo em vários níveis 

percetivos e o sujeito tornava a experiência dizível em pura perceção verdadeira e real. 

 

Salette Tavares defendeu que a perceção nos dava uma realidade com unidade coerente, 

diferente de sonho ou da ficção e que essa realidade não tinha certeza científica. Na vida 

percetiva estava presente um ‘eu individual’, que também foi um ‘eu geral’. A descrição 

do mundo foi elaborada individualmente, mas qualquer um a poderia fazer, tornando a 

visão peculiar do mundo objetivável. Citou então Merleau-Ponty (1908-1961)801 por 

abordar a função do tempo em relação ao sujeito, deduzindo que a atividade não 

permitia ao sujeito alcançar a densidade do ‘eu absoluto’, vendo este limite como uma 

fraqueza. A autora, pelo contrário, defendeu que: 

 

(...) esta função temporal neste constante surgimento em mim pela minha 

«generatividade», esta impossibilidade de obtenção da densidade de um eu absoluto, é, 

não a minha fraqueza, como diz Merleau-Ponty, mas a minha força, que me condena e 

me designa vocação de criação de eu permanente na constante alteridade, mas eu maior 

na possibilidade construtiva.802 

 

Anteriormente, numa entrevista dada ao jornal Letras e Artes Salette Tavares tinha 

igualmente exposto a sua conceção de autor como ‘eu maior’803 nomeadamente, ao 

explicar o título do seu livro Concerto em mi maior para clarinete e bateria(1962), cujo 

mi maior provinha da sua teoria estética e não se referia ao tom musical. Recordamos 

que João Gaspar Simões considerou o título do livro pretensioso804 e a autora esclarecia 

assim o equívoco, mais uma vez sem referir o crítico diretamente. 

 

Voltando ao artigo «Forma e criação» (1965), a autora desenvolveu depois a questão da 

perceção que se diz, tornando-se forma. Para tal, considerou que no exemplo da 

descrição existia uma paisagem que se mostrava, e a projeção do sujeito na paisagem 

em simultâneo, transposta para uma estrutura-linguagem, através da capacidade 

                                                           
801 Maurice Merleau-Ponty foi um filósofo fenomenologista francês, que lecionou na Universidade de 

Lyon, na Sorbonne em Paris e no Collège de France. 
802Salette Tavares. «Forma e criação»in revistaBrotéria, vol. LXXX (maio de1965). p.595. 
803“Na época em que uma atitude experimental muito séria nos é tão constantemente exigida, acontece 

que muitas vezes, se não sempre, a obra seja em si mesma o manifesto concretizando de um Eu Maior ou 

Eu Autor. É o eu que, para além do eu psicológico mas com ele naquilo que cresceu fazendo-se «eu 

pessoa» integrado numa comunidade, se criou criando e criou criando-se”Salette Tavares. «A obra em si 

mesma é a contradição de um eu maior: afirma Salette Tavares». Jornal Letras e Artes, 18 de maio de 

1962.p.15. 
804 Ver João Gaspar Simões. «Concerto em mi maior para bateria e clarinete» de Salette Tavares». Jornal 

Letras e Artes. 3 de maio de 1962. p.9. 
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reflexiva da consciência. Salette Tavares chamava assim a atenção para a criação da 

linguagem estar na necessidade de expressão, de significação e de comunicação. Referiu 

também que a linguagem nasceu da capacidade humana de criar estruturas, 

transposições de significações, sem ficar enlaçado nas transformações reais.  

 

Merleau-Ponty, por seu lado, via as estruturas de comportamento humano como 

estruturas criadas sedimentando-se temporalmente em dimensões históricas, 

exemplificando com a criação das línguas. A seu ver, o indivíduo que realizava a 

perceção podia estruturar novos modos de dizer, tornando-os ativos através da criação. 

A qualidade da mensagem poética resultava do grau de originalidade e força criadora do 

mundo do sujeito, da sua perceção e da linguagem, concluindo depois que na estética 

encarada como ciência da comunicação poética, a criação se relacionava com a origem 

ou originalidade de toda a matéria estética. A forma relacionava-se com o modo como a 

matéria surgia e se deixava apreender, e na realização da comunicação poética a forma 

era proposta, sendo apreendida pelo espetador o último, executante da mensagem 

poética.  

 

Salette Tavares mencionou ainda que as obras de arte eram entendidas como mensagens 

poéticas, apresentando graus ou modos de existência, segundo Étienne Sourriau805 e 

Mikel Drufrenne806. Partindo do princípio que ambas as sistematizações da obra de arte 

eram legítimas, pareceram-lhe igualmente deslocadas no plano da mensagem poética, 

onde se incluía a qualidade construtiva da perceção original do autor. A autora 

considerava que a perceção contava com níveis de extrema especialização e 

possibilidades de comunicação, pelas quais dizer era exprimir e a mensagem era 

expressão, por isso a mensagem poética na obra de arte, era ser autor em primeira 

instância da originalidade do mundo, que a mensagem testemunhava e executava.  

 

Foram ainda referidas as obras que necessitavam de interpretação intermediária, como a 

dança, ou a música, assim como as obras contemporâneas cuja existência 

fenomenológica se realizava através de máquinas, como no cinema ou música 

eletrónica. Concluiu abordando o fenómeno da ‘obra aberta’, onde era prevista a 

                                                           
805 Considerou quatro graus – a existência física da obra, a fenomenal ou conjunto sensível que se mostra, 

a reique ou existência como coisa transcendental, ou sentido indizível que a obra incarna e a transcende. 
806 Reduziu a três modos apenas – a existência fenomenológica, a existência como coisa ou reique, e a 

transcendental, que considerou como expressão. 
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intervenção dos executantes ou do público. Salette Tavares encerrou o artigo com a 

temática da consagração da obra de arte, considerando que esta se realizava após a 

descoberta da obra pela perceção estética no final da mensagem humana, e que muitos 

objetos entravam em museus após receberem a consagração de uma perceção bem 

orientada e com fidelidade criadora. 

 

No mesmo ano, Salette Tavares publicou um segundo artigo intitulado «Forma poética e 

tempo»807, em continuidade das suas reflexões sobre a criação e a forma, onde partia da 

conclusão do anterior, de que nunca existia perceção e sentido sem ser forma, para focar 

a conjugação simultânea da forma poética e tempo como construção da estrutura 

histórica. Neste sentido, considerava que a forma transmitia as qualidades essenciais da 

criação poética e também da sua compreensão, revelando ainda a sua qualidade ôntica. 

Na comunicação, a forma não funcionava como limite da mensagem poética, uma vez 

que era consagrada à apreensão estética, reconhecendo-se também na sua continuidade 

de ser temporal. A forma e tempo deveriam ser encarados na ambiguidade da condição 

temporal, e a obra de arte guardava sempre a qualidade de transcender os tempos, 

devido à forma poética funcionar como potência atualizável. 

 

Salette Tavares defendeu que em termos de tempo histórico, a forma poderia organizar 

o tempo no momento em que esta virtualidade se atualizava, originando um tempo novo 

na estrutura temporal da história. A vida da forma na coordenada do tempo histórico foi 

vista assim, na zona de conformidade, unificando o meio cultural, sendo base do 

entendimento poético comum de uma cultura ou civilização. A forma mantinha também 

esquemas fundamentais através do tempo, na difusão geográfica, unificando a 

comunicação poética no espaço e no tempo. A difusão das formas era realizada por 

simpatia, acontecendo através do desenho de itinerários determinados por contactos de 

civilizações e extensão das culturas.  

 

Em relação à originalidade formal, argumentou que se mantinha viva, como linguagem 

estruturada e estruturante, quando vencia barreiras de diferenças culturais e abria 

caminhos comunicantes. A originalidade só existia quando era momento histórico 

                                                           
807 Ver Salette Tavares. «Forma poética e tempo». Revista Brotéria, vol. LXXXI, julho-agosto de 1965. 

pp.40-63. 
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diferenciado, e chamou a atenção para na sua época, a ‘forma viva’ dos objetos estéticos 

de todos os tempos encontrarem uma enorme abertura em termos de estudo, tratamento 

e leitura, num maior encontro com os objetos estéticos que apelidou de «fidelidade 

criadora»808. A arte no mundo atual surgia com uma função primordial do espírito da 

sociedade, necessitando uma verdadeira comunicação; por isso, multiplicaram-se 

museus, estudos de arte, investigações arqueológicas, ciências da linguagem e tudo o 

que ajudou ao tratamento rigoroso e científico, sintonizando com as camadas históricas, 

e exigindo uma receção efetiva das obras de arte. Igualmente a ambiguidade da forma 

estética originava uma exigência de rigor situada no tempo, através da descoberta da 

forma no tempo, funcionando como síntese temporal, novo presente que continha 

passado, mas apoiado na aprendizagem e iniciação, onde o rigor em liberdade atualizava 

a forma poética em forma estética. 

 

Salete Tavares apresentou depois as três posições fundamentais da história de arte 

moderna: a direção apontada pela Escola alemã, que teve como grande representante 

Wölfflin (1864-1945)809, a linha de Croce (1866-1952)810 em Itália, desenvolvida por 

Lionello Venturi (1885-1961)811, e a linha francesa de Henry Focillon (1981-1943)812. A 

seu ver, a linha alemã abordava a forma do ponto de vista fenomenológico-estrutural, 

enquanto as direções latinas se focavam mais na dimensão temporal, mencionando que 

Henry Focillon considerava que o gosto ou moda eram responsáveis pela coordenada da 

atualização histórica. A autora discordava e, apoiando-se em Gilles Dorfles, defendeu 

que o gosto não poderia organizar a forma artística, controlando apenas a sua 

compreensão, uma vez que moda era uma participação diferente do gosto, que exigia 

um comprometimento na linha de escolha, sendo na sua essência a mutabilidade. 

 

                                                           
808Salette Tavares. «Forma poética e tempo». In revista Brotéria, vol. LXXXI, julho-agosto de 1965. 

p.46. 
809 Heinrich Wölfflin foi um filósofo e historiador de arte suíço que lecionou na Universidade de Berlim, 

Munique, Zurique e Basileia. 
810 Benedetto Croce foi um filósofo, historiador e político italiano, que marcou o liberalismo do seu país 

no início do século XX. 
811 Historiador e crítico de arte que lecionou na Universidade de Roma, sendo obrigado abandonar esta 

atividade durante o regime fascista de Mussolini, ao ser forçado a emigrar para França, depois para Nova 

Iorque, regressando depois a Itália em 1945. 
812 Historiador de arte francês que lecionou na Universidade de Lyon, onde foi diretor do Museu de Belas-

Artes. Lecionou também na Sorbonne e no Collège de France em Paris e na Universidade de Yale nos 

EUA, onde se exilou durante a segunda guerra mundial. 
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A cristalização da forma foi depois abordada como fenómeno que existia quando o 

vocabulário estético perdia a capacidade originária, numa formulação vazia de inovação 

originando o academismo. Para além do academismo, existia igualmente em todos os 

tempos a cristalização do vocabulário interpretativo, em resultado da dificuldade de 

aceitação de novas formas. Salette Tavares referiu depois que Henry Focillon marcou a 

coordenada histórica da atualização, enlaçando “momento e acontecimento”813, no caso 

da obra no seu tempo avançar sobre o gosto, invocando apenas a história do gosto e da 

moda como coordenadas sociológicas. Classificou depois as formas menores e sem 

abertura como as que se perderam, gastaram e usaram, enquanto as formas vivas eram 

as que não se esgotavam, permanecendo atuais na dimensão temporal. A consistência da 

forma foi encarada como base linguística da comunicação poética, atribuindo ao 

processo de comunicação um crescimento vital, mas quando utilizada como código 

estabelecido ou cristalizado, originava o formalismo. Se, sob o aspeto temporal, a forma 

incluía o seu momento histórico no peculiar original, que a definia como vida, isso só 

era possível de apreender através do conhecimento da linha do desenvolvimento tempo 

das variações na vida dessa forma. 

 

Salette Tavares concluiu o artigo contrapondo à noção de vida das formas, uma 

‘dialética das formas’. O fenómeno de multiplicação das formas era um processo 

dialético de sucessão das poéticas, realizando-se não por esgotamento das formas, mas 

por um movimento que se cumpria em vitalidade crítica. Não concordou com certos 

pensadores que admitiam uma sucessão e variabilidade rápida das obras de arte, devido 

ao consumo do gosto na sociedade. A autora defendeu que o fenómeno artístico deveria 

ser encarado como atividade viva e crítica do pensamento do artista, na sucessão do 

movimento dialético das obras de arte, considerando a criação artística primordial e em 

diálogo com as obras de arte, e não ao contrário ou como reflexo de fenómenos 

efémeros, como o gosto ou a moda. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
813Salette Tavares. «Forma poética e tempo». In revista Brotéria, vol. LXXXI, julho-agosto de 1965. 

p.57. 
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5.2. – SEMIÓTICA, ESTRUTURALISMO E TEORIA DA INFORMAÇÃO 

 

5.2.1 – Artigos de divulgação de Melo e Castro e Ana Hatherly  

 

Com «Operação» (1967), a poesia experimental portuguesa iniciou uma nova fase, 

distinguindo-se do período inicial pelo apoio numa teorização de pendor científico, 

baseada na semiótica, no estruturalismo e na teoria da informação. Como já foi referido, 

não foi redigido um manifesto, e apenas posteriormente em Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa (1981), foram incluídos dois esboços de 

Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro escritos na altura. Ambos os autores, no entanto, 

publicaram artigos de divulgação destas matérias na imprensa.  

 

E.M. de Melo e Castro publicou dois artigos contemporâneos ao seu esboço de 

manifesto no Diário de Lisboa, onde também abordava o estruturalismo. Em «O 

método estrutural e os seus usos»814, apresentava os dois tempos distintos deste método, 

que iniciava com a análise feita em graus sucessivos, seguindo-se o estudo das sínteses 

parcelares até chegar a uma síntese final. Igualmente chamava a atenção para a 

importância do movimento das sínteses, uma vez que funcionavam segundo leis 

associativas impostas pelos resultados das análises. Assim, criava-se uma nova 

perspetiva de correlação e interpretação dos níveis de significação contidos no objeto 

estudado. Melo e Castro encarava o estruturalismo como o melhor método de estudo e 

compreensão dos fenómenos da comunicação, uma vez que propunha uma dinâmica 

interpretativa e induzia a relatividade semântica. O estruturalismo também retomava os 

princípios fundamentais da metodologia científica de forma relativista e aberta, estando 

na sua base uma operação do entendimento, procedendo por distinções e classificações. 

Nesse sentido, encerrou o artigo concluindo que através do método estrutural se poderia 

surpreender leis internas da linguagem, despertando o pensamento e a ação.  

 

Em «A atividade criadora e o método estrutural», 815Melo e Castro desenvolveu o seu 

ponto de vista sobre a aplicação deste método à criação, considerando a atividade 

criadora científica ou estética uma produção de factos novos, que provocava alterações 

                                                           
814 E.M. de Melo e Castro. «O método estrutural e os seus usos». Suplemento literário do Diário de 

Lisboa, 11 de maio de 1967. E.M. de Melo e Castro. In-Novar. pp.109-113. 
815 Idem. «A actividade criadora e o método estrutural», Suplemento literário do Diário de Lisboa, 25 de 

maio de 1967. E.M. de Melo e Castro. In-Novar. pp.115-130. 
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e reajustes na estrutura dos conhecimentos, nas relações humanas, originando um 

dinamismo na sociedade. Igualmente defendeu a existência no seu tempo, de umelevado 

grau de complexidade destas estruturas, e que o método estrutural fornecia um poderoso 

instrumento de compreensão, auxiliando os criadores na produção do novo, uma vez 

que era uma potente extensão das capacidades de apreensão da realidade, com origem 

na capacidade relacionadora e conceptual dos seres humanos, e as estruturas não eram 

apreendidas diretamente pelos sentidos. Melo e Castro chamou ainda a atenção para a 

vida se desenrolar no seio dessas estruturas, sendo cada vez mais difíceis, complexas de 

apreender e entender, concluindo que o estruturalismo poderia funcionar como extensão 

cibernética da capacidade de perceção do artista, um salto na produção de fenómenos e 

objetos novos, rompendo com estratificações, projetando a energia humana em novas 

probabilidades ou improbabilidades possíveis.  

 

Posteriormente, no seu livro In-Novar (1977) Melo e Castro incluiu outros artigos 

publicados entre 1967-1974, onde abordou a cibernética, o papel das novas tecnologias 

na arte e outras questões relacionadas com as vanguardas do século XX. A pesquisa em 

torno da vanguarda tornou-se central na sua obra teórica na década de setenta, 

destacando-se nesse sentido O próprio poético (1973), ensaio onde elaborou uma 

revisão da poesia portuguesa contemporânea, abordando os movimentos literários do 

século XX816, para enquadrar a poesia experimental, seguindo-se depois A dialética das 

vanguardas (1976) e As vanguardas na poesia do século XX (1980). 

 

Nesta fase iniciada com «Operação» (1967), Ana Hatherly publicou igualmente no 

Diário popular quatro artigos de divulgação do estruturalismo, em torno da temática da 

criação poética, estando dois deles presentes em Po.Ex: textos teóricos e documentos da 

poesia experimental portuguesa (1981). No primeiro intitulado «Estrutura, código, 

mensagem»817, defendeu a importância da consciência através do método estrutural, que 

resultava na transferência do campo da especulação para o campo vital da razão de 

existir. O caminho para o conhecimento convertia-se assim no aprofundamento do 

estudo da linguagem, assente numa língua ou significante composto por forma, sistema, 

organização e estrutura. A autora definiu depois estrutura, código e mensagem, 

                                                           
816 Sobretudo, no espaço sincrónico entre 1945-1970. 
817Este artigo no original intitulou-se «Problemas da criação poética: estrutura, código, mensagem» e foi 

publicado Diário popular a 25 de maio de 1967, surgindo apenas com o subtítulo em Ana Hatherly e 

E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. 

(1981). pp.135-137. 
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considerando que as três noções em simultâneo estavam sempre presentes na criação, 

fenómeno em que a expressão poética da linguagem, paradigmática de uma dialética 

código-mensagem, se exprimia através de uma forma. 

 

Ana Hatherly abordou também a teoria da informação neste primeiro artigo, 

relacionando-o com o fenómeno da criação, visto classificar a ordem da mensagem, 

argumentando que o poeta se definia pela atividade criadora enquanto ato lúdico, ao 

jogar com o código e jogando-se nele. A criação era assim vista como jogo, nem sempre 

apreensível de imediato, devido às limitações do código, concluindo que o poeta era um 

eficaz ‘calculador de improbabilidades’. Sendo a arte metalinguagem e reflexão sobre o 

código, o poeta como criador de mensagens desempenhava ainda a importante função 

de codificador e descodificador, com o papel consciencializador, ativador e de 

proponente na comunidade.  

 

O segundo artigo da série, «Os problemas da criação poética: propostas da 

semiologia»818 surgiu no Diário Popular dois meses depois, tendo sido baseado em 

Ferdinand Saussure (1857-1913)819. O texto iniciava-se com uma definição de 

semiologia, como ciência que estudava a vida dos signos na sociedade, seguindo-se as 

definições de língua820 e signo821, tendo em conta que a arbitrariedade do signo 

linguístico resultava da associação de significante e significado. Ana Hatherly referia 

depois que Saussure aplicava a palavra ‘arbitrário’ ao signo, mas não porque o sujeito 

escolhia o significante utilizado, mas que era arbitrário em relação ao significante, com 

o qual não tinha ligação natural na realidade. Definiu igualmente o sincronismo822e o 

diacronismo823, que levaram Saussure a dividir a ciência linguística em sincrónica, 

como a que se ocupava das relações lógicas e psicológicas que formavam um sistema, 

apercebida pela consciência coletiva; e a linguística diacrónica que focava as relações 

entre os termos sucessivos, que se substituíam uns aos outros sem formar sistema entre 

si, correspondendo à gramática geral.  

                                                           
818 Ana Hatherly. «Problemas da criação poética: propostas da semiologia». Diário popular, 3 de agosto 

de 1967.p.1 e p.5. 
819 Linguista e filósofo suíço cuja investigação permitiu o desenvolvimento da linguística como disciplina 

autónoma, entendida como ramo da ciência dos signos mais geral, propondo que fosse apelidada de 

semiologia. 
820 Sistema que apenas conhece a sua ordem. 
821Combinação do conceito e imagem acústica. 
822Nível ou eixo das simultaneidades.  
823 Que designa um estado da língua e uma fase da sua evolução. 
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Quanto aos aspetos arbitrários dos mecanismos da língua, Ana Hatherly mencionou que 

Saussure considerava só uma parte dos signos absolutamente arbitrária, sendo possível 

conhecer os seus graus de arbitrariedade, uma vez que as unidades de ordem associativa 

e sintagmática funcionavam como valores e elementos de um sistema que definiram e 

limitaram o arbitrário. Igualmente referiu que o mecanismo da língua não era 

inteiramente racional, por isso se adotava um ponto de vista imposto pela natureza da 

língua, estudando-se o mecanismo como imitação do arbitrário. A autora concluía que a 

criação artística se poderia encarar a partir de uma comparação e seleção dos materiais 

dentro da língua, onde as formas fossem organizadas segundo as suas relações 

sintagmáticas e associativas. Neste artigo, Ana Hatherly referiu ainda que Roland 

Barthes (1915-1980)824 encarava a significação como um processo, um ato de união do 

significante e significado que produzia o signo, também em dois planos: o dos 

significantes, ou plano da expressão, e o dos significados, o plano dos conteúdos. 

Acrescentou ainda que Hjelmslev825 introduziu uma distinção entre a forma e a 

substância no estudo do signo semiológico, permitindo assim prever a natureza do signo 

linguístico, ao ter o semiológico como modelo, por ser composto de significante e 

significado, mas separando-os ao nível da substância.  

 

Passada uma semana, Ana Hatherly publicou «Problemas da criação poética – propostas 

da semiologia: funções e relações dos signos»826, baseando-se desta vez em Roland 

Barthes. O autor concebia o signo semiológico com origem utilitária e funcional, e a 

função-signo reunia as relações da técnica do significante, tendo assim valor 

antropológico. A semantização universal do uso traduzia assim o real e,uma vez 

constituído o signo, tornava-se possível à sociedade dar-lhe outra função, num processo 

em que esta correspondia a uma disfarçada intuição semântica. A pesquisa semiológica 

reconstituía assim o funcionamento dos sistemas de significação diferentes da língua, 

construindo um simulacro dos objetos observados, segundo o projeto da atividade 

estruturalista. Hatherly retomou depois as propostas semiológicas de Saussure, para 

considerar a ciência linguística a tentativa de descoberta do tempo próprio dos sistemas 

ou da história das formas. Nesse sentido, considerou que a pesquisa semiológica sempre 

                                                           
824 Filósofo, semiólogo e crítico de literatura que fez parte da escola estruturalista. 
825Louis Hjelmslev foi um semiólogo dinamarquês que fundou nos anos trinta, o círculo linguístico 

Copenhaga e foi professor na Universidade da mesma cidade. 
826 Ana Hatherly. «Problemas da criação poética – propostas da semiologia: funções e relações dos 

signos». Diário popular, 10 de Agosto de 1967. pp.8 e 13. 
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interessou os poetas, ao serem criadores e manipuladores de símbolos, que 

revitalizavam os sistemas simbólicos e nas suas ações existia sempre um código e uma 

simultaneidade histórica. Ao investigarem também o código a utilizar, os poetas 

desenvolviam o conhecimento, igualmente criavam e investigavam o signo em todos os 

seus aspetos. Acrescentou ainda que Roland Barthes fazia corresponder à relação 

simbólica, à paradigmática e à sintagmática, um certo momento de reflexão individual 

ou coletiva. Ana Hatherly concluía o artigo definindo historicamente o estruturalismo, 

como a passagem da consciência simbólica para a consciência paradigmática e rematava 

com a hipótese de no futuro ser possível realizar a semiologia dos semiólogos, a análise 

estrutural dos estruturalistas, para relatar uma verdadeira imaginação do signo.  

 

O último artigo da série, «A função poética da mensagem»827 foi incluído em Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa (1981). No texto 

baseou-se em Jakobson (1896-1982)828 para abordar a questão da função poética, 

esclarecendo que não se reduzia à poesia porque existiam outras funções da linguagem. 

A função poética tinha sempre um papel dominante enquanto função da arte da 

linguagem, tornando as outras atividades verbais acessórias, caracterizando-se pela 

ambiguidade, ao ser composta por um emissor e destinatário ambíguos, sendo 

determinante também a reiteração da mensagem poética e dos seus elementos 

constituintes e a sua conversão em algo de durável. Ana Hatherly abordou depois a 

conceção de criação poética em Abraham Moles (1920-1992)829, em cujo pensamento se 

destacava a experimentação. A experiência tornava-se assim central na criação ao 

incluir hesitações e erros, contribuindo para a sua sistematização. A autora defendeu 

ainda a criação como um consciente ato lúdico, no qual o poeta incluía os acasos 

presentes no mecanismo criativo. O processo criativo era encarado como um conjunto 

de regras impostas pelo próprio criador, cujos resultados deveriam ser estudados em 

relação ao seu mecanismo, também entendido processualmente, referindo ainda a 

conceção de arte permutacional segundo Abraham Moles. 

 
                                                           
827Ana Hatherly. «A função poética da mensagem», Diário popular, 26 de outubro de 1967 in Ana 

Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.).Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa. (1981). pp.132-137. 
828Roman Jakobson foi um linguista russo pioneiro na análise estrutural e criador das funções da 

linguagem, entre as quais se encontra a função poética. 
829 Engenheiro eletroacústico francês, doutorado em física e filosofia. Foi dos primeiros autores a 

investigar as relações entre a estética e a teoria da informação. Lecionou na Escola Superior da Forma em 

Ulm e na Universidade de Estrasburgo. 
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5.2.2 – Salette Tavares e a teoria da informação de Abraham Moles 

 

Salette Tavares não participou em «Operação» (1967), mas neste ano publicou um 

artigo830 baseado em Abraham Moles, no qual abordou a teoria da informação. Aqui 

considerou que era positivo o estudo da perceção da obra de arte, e dos fenómenos 

gerais da criação, como mensagens tratáveis pela teoria da informação. A seu ver, a 

teoria da informação aplicada aos estudos da estética derivava da abordagem científica 

da comunicação, uma vez que os domínios da técnica da comunicação acompanhavam o 

crescimento das sociedades. Nesse sentido, utilizava o termo ‘poético’ em contraposição 

a estética, por ser essencial nas artes o lado ativo da produção. Para além disso, o 

poético era a alteridade da produção artística, ao conter a qualidade de surpreender, com 

elevado grau de imprevisibilidade, que confirmava na obra o seu autêntico valor. 

 

A autora referiu que Abraham Moles publicou Théorie de l’information et perception 

esthétique (1958), importante obra em que a teoria geral da perceção estava situada na 

perceção estética, numa reflexão derivada dos problemas técnicos relativos à utilização 

dos canais de comunicação. Destacou também a obra de Max Bense, que procurava 

integrar de maneira coerente a teoria da informação no estudo da perceção estética. 

Apresentou depois a teoria da informação como a ciência da mensagem e das suas 

propriedades, sendo a linguagem o sistema no qual se construíam as mensagens que o 

indivíduo recebia de um semelhante. A linguística era encarada como a base do estudo 

das mensagens, e a cibernética, definida como a ciência das reações internas e externas 

do indivíduo.  

 

Salette Tavares expôs então os fundamentos da teoria da informação, considerando a 

‘mensagem’ como uma sequência de elementos provenientes de um ‘repertório’ 

transportando uma ‘informação’, que era proporcional à ‘originalidade’ da mensagem, à 

sua ‘imprevisibilidade’ em relação ao máximo possível obtido, se todos os elementos do 

repertório fossem igualmente prováveis. A informação era reduzida pela ‘redundância’ 

que exprimia a influência de qualquer organização interna da mensagem conhecida, 

simultaneamente, pelo recetor e pelo transmissor e, mais geralmente no caso de uma 

mensagem natural, conhecida a priori pelo recetor. A ‘redundância’ era a expressão 

                                                           
830 Ver Salette Tavares. «Teoria da informação e Abraham A. Moles». Revista Brotéria, Vol.LXXXIV, 

fevereiro de 1967. p.152. 
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aleatória dos conhecimentos a priori que o recetor possuía sobre a mensagem, opondo-

se à informação numa dialética banal e original, condicionando a inteligibilidade desta 

mensagem porque criava uma organização. Foi ainda referido que a informação de uma 

mensagem era a função do ‘repertório’ de símbolos, agrupamentos com uma forma 

definida e conhecida a priori pelo recetor.  

 

Salette Tavares destacou então o conceito de ‘quantidade’ como a contribuição mais 

importante da teoria da informação, por ser uma medida do material temporal entre o 

transmissor e recetor. Este conceito surgia primeiro para medir o fluxo, consoante o 

número de símbolos transmitidos pela mensagem e a duração do texto. Partindo depois 

da teoria da gestalt, segundo a qual a perceção consistia na identificação das formas que 

se destacam num fundo, viu a comunicação da mensagem como execução fenomenal de 

formas sobre fundos. A autora referiu ainda o conceito de ‘periodicidade’, fenómeno 

que permitia o aparecimento de formas, e a noção de ‘ruído’, como sinal indesejável 

inserido na transmissão da mensagem ou sinal que não se podia transmitir.  

 

Quanto às obras de arte ou mensagens artísticas, distintas por serem transmitidas através 

do corpo social, Salette Tavares esclareceu que um indivíduo nunca teria acesso ao total 

de informação destas mensagens mesmo quando existe domínio sobre a obra, porque o 

seu conhecimento era sempre parcial. Partindo desta ideia, Abraham Moles definiu dois 

tipos de informação: a informação semântica que correspondia ao repertório de uma 

lógica universal, estruturada, enunciável, traduzível em língua estrangeira e que servia 

para preparar ações; e a informação estética intraduzível, referindo-se a um repertório 

de elementos comuns ao recetor e ao transmissor, não existindo noutra língua e 

aproximando-se do conceito de informação pessoal, onde o transmissor estético não era 

normalizado, mas sim personalizado. A mensagem semântica era fácil de medir e a 

estética difícil, devido à abertura da forma ser um campo de liberdade nesta mensagem. 

A autora apresentou como exemplo os poemas que publicou nos Cadernos antológicos 

de poesia experimental (1964 e 1966)831, nos quais doseou informação semântica e 

estética em experiências de carácter poético, que visavam o tratamento poético-

semântico ou puramente estético, com a delimitação muito estrita de repertórios de 

símbolos.  

                                                           
831 Ver na tese Parte III. Capítulo 7.2.2. Brincar: Salette Tavares. pp.299-306. 
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Em 1969, Salette Tavares publicou ainda, na revista Brotéria, um artigo intitulado 

«Arquitetura, semiologia e mass média»,832no qual criticou Renato de Fusco (1929-)833 

por encarar a arquitetura como instrumento em si de comunicação de massas. Renato de 

Fusco rejeitava toda a conceção racionalista de arquitetura, considerando que pecava 

pela ausência de expressividade, carência de sentido semântico, reduzindo-se apenas a 

função sem forma. Defendia igualmente uma arquitetura na qual se magnificava o 

aspeto formal e se desenvolvia a significação semântica da forma.  

 

Para Salette Tavares, Renato de Fusco confundia assim a comunicação de massas e a 

comunicação artística, e esclareceu que a comunicação de massas se fazia pelos mass 

media, permitindo a divulgação cultural a grande escala, enquanto a arquitetura 

racionalista não era medíocre ao ponto de se situar ao nível da comunicação de massas, 

onde só existia redundância. Baseando-se no método de análise cibernético de Abraham 

Moles aplicado aos ciclos socioculturais da divulgação, a autora alertou que Moles não 

estudou o ciclo cultural da arquitetura, mas que este funciona como os outros ciclos 

artísticos. Assim, a mensagem arquitetónica poderia ser esclarecida pela crítica, os 

ensaios, estudos de divulgação e exposições de arquitetura, e as publicações, os 

documentários e a televisão poderiam ter um carácter pedagógico na sua divulgação. 

 

Salette Tavares esclareceu que o equívoco de Renato de Fusco ao encarar a arquitetura 

como um canal de comunicação semelhante à rádio ou TV se baseava no facto de a 

encarar como veículo de transmissão de mensagens e não como arte. Para tal, apoiou-se 

novamente na teoria da informação aplicada à estética por Abraham Moles, uma vez 

que este autor considera queo valor artístico de algo deriva da quantidade de informação 

que implica uma menor capacidade de comunicação, para depois defender a arquitetura 

como arte. Recorreu também à noção de ‘obra aberta’ de Umberto Eco, e à sua 

conceção arquitetónica como mass médium. Salette Tavares clarificou que uma ‘forma 

aberta’ estava também sujeita à mesma lei da informação, e novamente incidiu na 

oposição entre informação semântica e informação estética, aplicando-a à arquitetura. 

Nesse sentido, defendeu que a arte moderna consistia em mostrar a dissociação entre as 

duas, exceto no surrealismo, no quala informação semântica se tornou o estético em si.  

                                                           
832 Ver Salette Tavares. «Arquitectura, semiologia e mass média». Brotéria, Vol.LXXXIVIII, fevereiro de 

1969. pp.196-220. 
833 Teórico e historiador da arquitetura e desenho italiano, professor catedrático da Universidade de 

Nápoles. 
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A autora viu como causa de preocupação a noção de significado na arquitetura de 

Renato de Fusco, com origem no seu estudo estruturalista da linguagem da arte, que 

produziu a confusão entre linguagem arquitetónica e a linguagem falada ou escrita no 

domínio da palavra. Renato de Fusco saltava para o estruturalismo e para o seu método, 

sem ter em conta esta distinção. Salette Tavares mais uma vez se baseou em Umberto 

Eco para defender a existência de um código arquitetónico que originava um código 

icónico, e que qualquer desenho ou palavra poderia sugerir ou comunicar a função 

possível. No signo arquitetónico existia um significante cujo significado era a função, 

ou seja, em termos comunicativos a forma seguia a função. 

 

Quanto aos valores expressivos na arquitetura, para Umberto Eco nasciam de uma 

dialética entre códigos significantes e códigos de interpretação, aos quais Salette 

Tavares acrescentou a existência de uma expressividade inerente às formas, apoiada na 

teoria da gestalt. Apresentou ainda o código em arquitetura, que Umberto Eco dividia 

em sintático e semântico, referindo que ao abordar a arquitetura como comunicação de 

massas, via a ideia bastante difundida, uma vez que o discurso arquitetónico funcionava 

de um modo persuasivo e psicológico, podendo ser fruído com desatenção. 

 

Salette Tavares concluiu o artigo alegando que do ponto de vista da informação, a 

arquitetura parecia apresentar-se como mensagem persuasiva, mas quando se olhava de 

forma interrogativa, apareciam também aspetos heurísticos e inventivos. As obras de 

arquitetura poderiam conter algo de novo em relação à sua função, poderiam criticar os 

modos existentes de habitar e as ideologias precedentes. A autora sublinhou ainda a 

importância da arquitetura como arte, podendo ser tratada como semiologia, tal como 

fez Umberto Eco, mas revelando sempre os planos específicos que a caracterizam como 

arte, nas suas qualidades, mostrando assim a tal linguagem artística que transcende o 

domínio da pura comunicação de massas. 
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5. 2.3 – A reinvenção da leitura (1975) e outros textos de Ana Hatherly  

 

Ana Hatherly publicou um ensaio intitulado A reinvenção da leitura (1975)834,  um ano 

após o período balizado nesta tese, mas de extrema importância, uma vez que incidiu na 

poesia concreta e poesia visual, e foi incluído em Po.Ex: textos teóricos e documentos 

da poesia experimental portuguesa (1981)835. Na edição original, este ensaio crítico foi 

publicado ao lado de dezanove poemas visuais nos quais utilizou a escrita ocidental para 

criar formas, valorizando o gesto de escrever através da ilegibilidade do conteúdo da 

escrita, desenhos em sequência dos que publicou em Mapas da imaginação e da 

memória (1972)836. 

 

No primeiro capítulo deA reinvenção da leitura (1975) intitulado «Uma tecnologia do 

fascínio», Ana Hatherly introduziu a problemática das relações entre a escrita e a 

imagem, chamando a atenção para a invenção da escrita alfabética ser recente, existindo 

produção de imagens antes dela. Criticando a visão limitada de alguns historiadores, 

que olham a origem dos poemas visuais a partir do futurismo no século XX, seguidos 

das experiências do dadaísmo, surrealismo e lettrisme, a autora defendeu que se deveria: 

 

(…)incluir nessa cronologia séculos de experiência de textos-imagens, que 

compreendem hieróglifos, ideogramas, criptogramas, diagramas, rebus, mandalas, 

amuletos, jóias, brinquedos, lápides e até alguns monumentos, além de todos os outros 

textos e objetos poemáticos identificáveis como tal.837 

 

Referiu igualmente o carácter místico da escrita, que Platão considerava a geometria do 

espírito, aspeto que era assumido no Oriente com grande rigor pelos ‘poetas-calígrafos-

pintores’ chineses e japoneses, sem esquecer que na Índia, Tibete e outros países do 

Oriente, a escrita era também uma prática mística e esotérica. Mencionou depois a 

existência de textos visuais,838 desde os papiros mágicos de Símias de Rodes no século 

V a.C. aos caligramas gregos e os carmina figurata latinos, dando exemplos da idade 

média, da poesia figurada do barroco nos séculos XVII e XVIII, para então abordar 

Mallarmé e a poesia concreta no século XX.  

                                                           
834 Ana Hatherly. A reinvenção da leitura. Lisboa: Editorial Futura, 1975.  
835 Ana Hatherly. A reinvenção da leitura. In Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos 

teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). pp. 138-152. 
836 Ver Parte III. Capítulo 7.2.4 – O silêncio da escrita: Ana Hatherly. pp. 316-326. 
837 Ana Hatherly. A reinvenção da leitura. (1975). p.7. 
838 Terminologia utilizada por Max Bense. 



 

239 

 

Em relação ao concretismo, Ana Hatherly focou o aspeto do movimento pretender 

abolir a subjetividade em arte, tal como outras vanguardas, levando à criação de um 

novo pensamento mítico, derivado da aproximação do objeto funcional concretista ao 

objeto mágico que estava na sua origem. O carácter unitário do objeto mágico na sua 

funcionalidade baseava-se no desejo de interpretação, dependente da crença comum 

entre o executante e o utilizador, existindo um certo grau de universalização no uso 

destes objetos, que deveriam permanecer secretos em simultâneo, ao exigirem uma 

interpretação especializada.  

 

Ana Hatherly considerava que o mesmo se passou na arte moderna, existindo uma 

funcionalidade na moderna técnica de interpretação do texto, que implicava uma 

metaleitura ou leitura criadora. A autora baseou-se em Lévi-Strauss (1908-2009)839para 

relacionar o pensamento mítico com o científico, considerando que: 

 

(…) um mito seria então um processo (mágico) pelo qual algo do real se abstratiza por 

uma transcensão voluntária e específica do seu uso, culminando numa universalização 

do seu significado.840 

 

A magia era assim encarada como tecnologia do fascínio, enquanto técnica de efeitos 

dirigidos, definindo o ato criador no aspeto da sua funcionalidade, igualmente como 

prática criadora da leitura dos textos-visuais milenares. Em relação à poesia concreta, 

referiu ainda que tendia para a universalização, ao defender o poema como fenómeno de 

metacomunicação, devido à dimensão verbal e não-verbal implicar uma leitura criativa. 

 

A segunda parte, intitulada «Pluralidade da leitura da imagem», iniciava-se com uma 

abordagem ao movimento da poesia concreta, apresentando o seu objetivo de criar 

poemas imediatamente legíveis, em que o leitor participava num jogo intelectual 

reflexivo. Ana Hatherly considerou que a teorização da poesia concreta ao inicio 

recusava a presença de aspetos subjetivos, porque estavam ligados à expressão lírico-

discursiva tradicional, mas depressa se assistiu a uma infiltração do lirismo no 

ideograma, na poesia concreta brasileira, que marcou bastante a obra de E.M. de Melo e 

Castro em Portugal. Ana Hatherly mencionou que o movimento no Brasil se manteve 

fiel aos princípios de Mallarmé, incidindo nos aspetos da espacialização do texto e na 

                                                           
839 Claude Lévi-Strauss foi um antropólogo e filósofo francês fundador da antropologia estruturalista. Foi 

professor honorário do Collège de France em Paris. 
840 Ana Hatherly. A Reinvenção da leitura (1975).p.12. 
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sua relação com a música, e teve um carácter mais literário e menos gráfico que na 

Europa, onde se assistiu a uma maior interdisciplinaridade. 

 

A autora concluiu que, na fase inicial, os poemas concretos eram compostos apenas por 

palavras-objetos, evoluindo depois para zonas mais vastas e ambíguas da comunicação, 

partindo dos elementos do concretismo: a imagem gráfica e os valores fonéticos das 

palavras. Ao poema concreto que originalmente era linguístico, acrescentou-se o poema 

visual, objeto que funcionava como centro de energia, assim como a realização de 

poemas-objetos tridimensionais, em colaboração com músicos. Surgiu igualmente a 

poesia mecanista ou permutacional, desenvolvendo-se também a poesia fonética, que 

utilizava composições em fita magnética, tal como na música eletrónica, havendo ainda 

a fusão da poesia e do happening, apresentando os exemplos portugueses841. 

 

Por fim, abordou a «Legibilidade/ilegibilidade» da poesia, defendendo que o 

movimento da poesia concreta foi essencial para a evolução da leitura dos poemas, ao 

contribuir para o texto deixar de ser apenas expressão lírico-literária, tornando-o em 

combinações de sinais. Para Ana Hatherly, a palavra tornada signo permitia que outros 

signos fossem legíveis ou literários, através do encontro entre o ikon e o logos. Tendo 

em conta que na linguagem, nem tudo pode ser legível, dizível ou decifrável, 

argumentou que a ilegibilidade caracterizava o objeto de arte, situando-o numa zona 

obscura determinada por limitações da expressão, que permitia infinitas leituras 

criadoras. A autora concluiu defendendo o silêncio do poema visual, pois segundo a 

própria: 

 

O silêncio da escrita – a escrita é uma fala simbólica, muda – conduz o escritor à 

reflexão sobre o silêncio das palavras, implícito nela842. 

 

Por conseguinte, nos poemas visuais as palavras deixaram de estar no contexto da 

lógica tradicional, tornando-se numa realidade ambígua, pelo que essa ambiguidade 

exigia a leitura como forma de reinvenção. 

 

                                                           
841 O «Concerto de audição pictórica» (1965), na livraria Divulgação, e a «Conferência-objeto» (1967) na 

livraria Quadrante de Lisboa. 
842 Ana Hatherly. A reinvenção da leitura (1975).p.24 
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Posteriormente, Ana Hatherly publicou O espaço crítico: do simbolismo à vanguarda 

(1979), uma coletânea de ensaios escritos durante a década de setenta provenientes de 

conferências ou artigos da revista Colóquio/Letras da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Nesta antologia abordou o simbolismo, o futurismo, o modernismo e o 

experimentalismo, focando algumas obras de autores portugueses como ilustração 

destas correntes literárias. Refletiu também sobre o poema visual e a poesia concreta, 

defendendo que a poesia visual derivou da queda das fronteiras entre as artes, das quais 

nasceram formas híbridas ou de charneira. Nesse sentido, considerou que existiu uma 

acentuação da associação entre texto literário e o texto visual ao longo do século XX, 

argumentando que estes aspetos se confundiram após o movimento da poesia 

concreta843. 

 

Hatherly considerava que a poesia concreta reformou o conceito de texto poético, no 

qual a língua nacional deixou de ser um fator determinante, devido ao texto concreto ser 

sobretudo a sua forma visível, a sua estrutura, tornando-se universalmente legível. 

Referiu que também o surrealismo, o futurismo e outras vanguardas do início do século 

XX foram internacionais. Da mesma forma, a poesia concreta surgiu em simultâneo no 

Brasil e na Europa. Ana Hatherly defendeu que a poesia concreta consciencializava para 

o uso e desgaste a que as formas de comunicação verbais estão sujeitas, colocando em 

destaque o esgotamento das mesmas, ao refletir sobre o seu processo com vista a criar 

novos modelos. Ao utilizar a linguagem verbal e não-verbal, a poesia concreta criou 

novos campos e métodos de leitura, assim como novos hábitos culturais. 

 

 Relativamente à poesia experimental, foi incluído em O espaço crítico: do simbolismo 

à vanguarda (1979) um texto lido por Ana Hatherly no lançamento do livro Círculos e 

afins (1977)844, de E.M. de Melo e Castro, intitulado «Algures – o espaço de 

significação»845. Baseando-se em Abraham Moles, este texto evidenciava que, no 

experimentalismo, a dialética entre ato criador e objeto criado adquiriu um aspeto 

particular, devido ao processo criativo se tornar central, sendo valorizado em relação ao 

objeto criado. Considerando que a arte experimental se desenvolvia em paralelo com a 

ciência experimental, de cujo termo se apropriara, viu a posição do poeta como 

                                                           
843 Ver Ana Hatherly. Espaço crítico: do simbolismo à vanguarda. (1979). p.96. 
844 Realizada na Livraria Assírio e Alvim em Lisboa, em outubro de 1977. 
845 Idem. p.48. 
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deslocando-se para outro espaço, no qual a criação artística passava a ser considerada 

‘operação.’ Este conceito foi proposto por Mallarmé e apropriado pelos poetas que 

realizaram experiências com computadores, igualmente por experimentalistas que não 

usaram máquinas, mas realizaram experiências semelhantes de rigor extremo e 

aleatório. A seu ver, ‘operação’ foi também alargado pelos poetas experimentais à 

esfera da ação, da performance, numa tentativa de adequação entre criação e as 

coordenadas temporais e espaciais de quem cria, numa tentativa de fusão do ato dos 

poetas com as suas produções criativas846. 

 

 Outra temática abordada por Ana Hatherly foi a intertextualidade do texto, a partir de 

Julia Kristeva (1941-)847, que considerava que a criação em geral refletia sempre um 

diálogo com o passado, uma vez que oescritor contemporâneo submergia na 

intertextualidade do mundo que o rodeia, no qual a informação excessiva e redundante 

ao extremo o absolutizou. No mundo fatigado pela informação, a comunicação tornava-

se cada vez mais difícil, e afastava-se da expressão. Hatherly defendeu que a arte 

poética se tornara sinónimo de resistência de materiais, visto os autores contemporâneos 

expressarem apenas o ato de comunicar, uma prova da resistência do humano. A 

intertextualidade, neste ensaio,848 foi exemplificada com a obra de Melo e Castro, 

nomeadamente o seu livro Resistência das palavras (1975)849. 

 

Ana Hatherly emO espaço crítico: do simbolismo à vanguarda (1979) incluiu artigos 

em querefletiu sobre o barroco e os aspetos lúdicos da criação, tema que se tornou 

central na sua investigação teórica na década de setenta, também como revisão crítica 

das anteriores produções criativas do experimentalismo, como veremos no próximo 

capítulo da tese. 

 

 

 

 

                                                           
846  Ver Ana Hatherly. Espaço crítico: do simbolismo à vanguarda. (1979). pp.52-53. 
847 Autora estruturalista búlgara-francesa que publicou ensaios sobre a intertextualidade e a semiótica na 

linguística, teoria e crítica literária, na psicanálise, biografia e autobiografia, na análise política e cultural, 

assim como na arte e história da arte. 
848 Artigo publicado na revista Colóquio/letrasnº34 (1976) intitulado «Da intertextualidade na poesia 

experimental». 
849 Obra publicada em Lisboa, na Plátano Editora. 
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5.3. A RECEÇÃO À TEORIA DA POESIA EXPERIMENTAL  

 

5.3.1. Recensões à teorização de Melo e Castro  

 

Quando Melo e Castro publicou A proposição 2.01: poesia experimental (1965) nas 

páginas do suplemento Artes e Letras do Diário de notícias, João Gaspar Simões 

criticou o ensaio numa recensão em que acusou os experimentalistas de querem 

começar tudo de novo, apesar de reclamarem um certo futurismo, surrealismo e 

simbolismo. Considerou também que este corte com as amarras do passado no plano da 

estética o levava a questionar se o experimentalismo seria arte ou apenas técnica. A seu 

ver, a poesia experimental era apresentada por Melo e Castro como o primeiro 

movimento denominado deste modo na história da evolução das conceções estéticas, 

anunciando-se assim como um movimento estético que nunca foi. Gaspar Simões 

acusava, por isso, o experimentalismo de ser uma estética totalitária, ao negar a 

identidade com as conceções anteriores, sobretudo devido à noção de artista ser 

colocada em causa e inclusive substituída pelo trabalho de equipa. 

 

 Este questionamento da autoria também colocava em causa a mecânica clássica da obra 

de arte, aspeto que Gaspar Simões não aceitava, considerando um equívoco os 

experimentalistas criarem tal como se operassem ao modo dos cientistas. Mais uma vez, 

argumentou que arte e ciência não deveriam ser confundidas. Por isso, apelidou os 

poetas experimentais de tecnicistas num país onde a técnica não primava pela 

modernidade. O crítico concluía a recensão da seguinte forma:  

 

O nosso «experimentalismo» é «experimentalismo» no vácuo […] Faz-se arte atómica 

em Portugal antes de haver em Portugal ciência atómica. «Experimentalismo» sem 

experiência, eis o que se nos afigura a estética de que “A Proposição 2.01”, de E.M. de 

Melo e Castro”, se inculca a guarda avançada.850 

 

Posteriormente, E.M. de Melo e Castro e Ana Hatherly referiram-se em Po.Ex: textos e 

documentos da poesia experimental portuguesa (1981) a esta opinião de Gaspar 

Simões, de que não poderia haver poesia experimental em Portugal, visto o país ser 

tecnologicamente atrasado. Em «A crítica então»851 os autores defenderam que desta 

                                                           
850João Gaspar Simões. «E.M. de Melo e Castro, A proposição 2.01 – poesia experimental», Diário de 

notícias, 17 de junho de 1965.Crítica II: poetas contemporâneos 1960-1980 (tomo III). (1999). p.121. 
851 Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. (1981). p. 171. 
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forma se retirava a maior função sociológica da poesia: a da prospeção e antecipação do 

modelo de comunicação da linguagem. 

 

E.M. de Melo e Castro e Ana Hatherly, em Po.Ex: textos e documentos da poesia 

experimental portuguesa (1981), incluíram numa secção intitulada «Outros Textos», 

recensões positivas à poesia experimental, como a de Ubirasçu Carneiro da Cunha, 

publicada no suplemento Literário de Minas Gerais no Brasil em 1967, suplemento 

para o qual ambos colaboraram publicando diversos artigos de divulgação do 

experimentalismo. Intitulada «Poesia de vanguarda mostra estruturalismo em exposição 

portátil»852, a recensão relatava o que foi «Operação» (1967)853 em Lisboa em paralelo 

com o contexto brasileiro.  

 

Incluíram igualmente um pequeno ensaio intitulado «Poesia experimental» de Maria 

Jovita Mota Fonseca, publicado e premiado no suplemento juvenil do Diário de Lisboa 

(16-7-1968)854, que partia dos princípios lançados em A proposição 2.01 (1965), para 

apresentar a poesia experimental, exemplificando o depuramento linguístico, com um 

excerto de um poema de Herberto Helder. Abordava também o sentido espacial nesta 

poética, a utilização de jogos de significantes, incluindo ou não palavras, a utilização de 

sílabas, vogais e acentos que exemplificou com um poema concreto de Melo e Castro. 

A autora chamava ainda a atenção para a utilização de meios extra linguísticos na poesia 

experimental com o objetivo de intervir na vida quotidiana dos indivíduos, atribuindo-

lhe um valor sociológico, concluindo que a melhor forma de a entender era recriar os 

seus poemas, encerrando com a leitura criativa de um «Poema encontrado» (1964) de 

Aragão. 

 

Na mesma obra, em «A crítica então»855, os autores referiram a acusação de tecnocracia 

a E.M. de Melo e Castro por parte de Eduardo Prado Coelho, presente no prefácio do 

livro Estruturalismo: antologia de textos teóricos (1968). Prado Coelho, ao esclarecer 

                                                           
852Ubirasçu Carneiro da Cunha. «Poesia de vanguarda mostra estruturalismo em exposição portátil», 

Suplemento Literário de Minas Gerais, Maio 1967. Idem.pp.202-204. 
853 «Operação» (1967) foi uma publicação/exposição portátil organizada por E.M. de Melo e Castro e Ana 

Hatherly na galeria Divulgação. Ver na tese Parte II. «Operação».pp. 
854 Maria Jovita Mota Fonseca. «A poesia experimental». Suplemento juvenil do Diário de Lisboa, 16 de 

julho de 1968, in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro. (org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da 

poesia experimental portuguesa. (1981) pp.205-210. 
855Ver Ana Hatherly e E.M. Melo e Castro (org.) Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. (1981). pp.169-176. 
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que o estruturalismo não era uma ideologia de substituição em relação ao marxismo, 

que impunha a tecnocracia, afirmava:  

 

Sem dúvida, é um facto a sedução que o «estruturalismo» exerce na mentalidade 

tecnocrática. Entre nós, Melo e Castro, por exemplo…Mas essa sedução é apenas a 

sedução exercida pela ciência em toda a ideologia de hoje. Porque a ideologia, sabemo-

lo desde Marx, não nega os dados da ciência, mas reinscreve-os num contexto 

ideológico totalizante. A verdadeira ciência é sempre revolucionária, porque ela é a 

negação da verdade estabelecida, que é a verdade que ideologicamente se estabelece.856
 

 

 

Eduardo Prado Coelho separava assim a tecnocracia do estruturalismo como ciência, 

defendendo que a verdadeira ciência era sempre transformação do real, por ser 

transformação dos instrumentos que davam acesso ao real. Esta crítica teria origem na 

visão otimista e progressista em relação ao progresso tecnológico, que Melo e Castro 

defendeu em A proposição 2. 01: poesia experimental (1965). Nas suas palavras:  

 

Propõe-se o problema: no início da aventura espacial, e no momento em que pela 

primeira vez na história se antevê cientificamente a possibilidade de se resolver o 

problema da fome, será concebível que quem acredita que atividade artística chegou ao 

termo (na ânsia de defender formas ultrapassadas) tenha plena consciência de que fazê-

lo condena só por isso a humanidade à próxima extinção?857 

 

Melo e Castro acreditava que se vivia uma nova era, com origem no desenvolvimento 

tecnológico e científico, que igualmente teria efeitos benéficos na economia mundial, e 

que a arte experimental era a vanguarda da nova época. 

 

Mais tarde, o poeta Manuel Gusmão (1945-)858 também chamou E.M. de Melo e Castro 

de tecnocrata, num artigo no jornal Letras e Artes,859no qual abordava a ausência de 

violência na poesia portuguesa. O texto iniciava-se com uma crítica ao surrealismo e 

neorrealismo, o primeiro por causa da degradação da sua exigente revolução ter 

alimentado uma vaga de subprodutos, e o segundo devido a pretender uma revolução na 

poesia, malogrado por não iniciar uma revolução poética. Relativamente ao “para-

                                                           
856 Eduardo Prado Coelho. «Introdução a um pensamento cruel: estruturas, estruturalidade e 

estruturalismos» in Eduardo Prado Coelho (org.) Estruturalismo: antologia de textos. (1968). p.LIV. 
857 E.M. de Melo e Castro. A proposição 2.01: poesia experimental. (1965). p. 56. 
858 Também jornalista, pertenceu às redações das revistas O Tempo e o Modo, do Jornal Letras, artes e 

ideias e foi colaborador permanente do Jornal Crítica, entre 1961 e 1971. Mais tarde, doutorou-se na 

Faculdade de Letras de Lisboa, onde lecionou literatura portuguesa, francesa e teoria da literatura.  
859Manuel Gusmão. «Da violência em poesia (da não violência na poesia portuguesa contemporânea», 

jornal Letras e Artes, novembro de 1970. p.39 
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experimentalismo em Portugal860”, como o apelidou, resumiu-o à atividade confusa, 

irrealista e teórico-informativa “do lírico tecnocrata que é Melo e Castro861”. Gusmão 

adjetivou as práticas experimentais de inócuas, imitativas e comportadinhas, cuja 

inconsequência, ausência de excesso e força provocavam um choque fácil em certo 

público, parecendo-lhe desnecessária a discussão teórica perante tais resultados.  

 

Mais tarde, Ana Hatherly e Melo e Castro afirmaram em «A crítica então»862 que não 

responderam na altura à acusação de tecnocracia a Melo e Castro devido ao ambiente de 

censura em que se vivia neste período final da ditadura. Os autores argumentaram que 

os propósitos das suas ações eram subversivos neste período, em que “a miragem da 

técnica era por si só uma arma poderosa de desbloqueamento863”. Mencionaram também 

que a tecnocracia nunca apareceu na teorização da poesia experimental uma vez que não 

existia a crença na técnica pela técnica, como ideologia e resolução de todos os 

problemas humanos. Concluíram ainda que davam ênfase ao desenvolvimento técnico 

como meio e não como fim, considerando que a invocação da tecnocracia no 

experimentalismo foi um equívoco irrefletido de Eduardo Prado Coelho e dos outros 

críticos que o seguiram, sobretudo por se tratar de uma arma do capitalismo. 

 

Em «A crítica então» referiram ainda um texto sobre a poesia experimental publicado 

na História da literatura portuguesa864, obra de carácter didático e direcionada aos 

alunos do ensino secundário. Nesta obra, Óscar Lopes (1917-2013)865 afirmava que: 

 

(…) a teorização portuguesa está longe do interesse científico, matemático-linguístico, 

da escola de Estugarda, e da originalidade concecional de Eco ou Haroldo de Campos, e 

isso contribui para a baixa seletividade geral das experiências publicadas.866 

 

                                                           
860O modo como Manuel Gusmão apelidou a poesia experimental neste artigo.  
861Manuel Gusmão. «Da violência em poesia (da não violência na poesia portuguesa contemporânea», 

jornal Letras e Artes, novembro de 1970. p.39 
862 Ver Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro «A crítica então». Po.Ex: textos teóricos e documentos da 

poesia experimental portuguesa. (1981). p. 171. 
863 Idem. p.172. 
864 Na 9ª edição desta obra, que data de 1976. 
865 Professor na Faculdade de Letras do Porto, onde lecionou e investigou nas áreas da literatura e 

linguística. 
866 Óscar Lopes citado em Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e 

documentos da poesia experimental portuguesa. p. 172. A citação está em Óscar Lopes. «Entre o 

experimentalismo e o empenhamento». António José Saraiva e Óscar Lopes. História da literatura 

portuguesa (9º edição corrigida e atualizada).p. 1112.  
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Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro viram nestas afirmações uma forma de 

desencorajar o interesse dos estudantes pela poesia experimental, ao estar implícito um 

juízo estético sobre as produções criativas, perante o malogro da teorização. Estas 

palavras surgiam na sequência de E. M. de Melo e Castro ser apresentado como a 

personalidade mais empreendedora do experimentalismo português. Em «A crítica 

então», os autores acusaram Óscar Lopes de irreflexão e responderam-lhe 

contextualizando as práticas do experimentalismo. Nesse sentido, assumiram uma 

filiação no concretismo, não na fase ortodoxa exposta pelo grupo Noigandres no 

«Plano-piloto da poesia concreta», mas sim na segunda geração, que o ampliou através 

da experimentação. Argumentaram ainda que os resultados do experimentalismo não 

tiveram origem em conceções teóricas, que na altura já tinham valor universal, mas nos 

contributos contextuais e vivenciais dos diferentes grupos em termos mundiais.  

 

Quanto a Óscar Lopes referir Umberto Eco no texto, esclareceram que o autor não era 

um poeta experimental, nem teórico do experimentalismo. No entanto, na teorização da 

poesia experimental esteve presente porque o seu ensaio Obra aberta(1962) continha 

conceitos apropriados pelos experimentalistas. Quanto à referência da escola de 

Estugarda, argumentaram que Óscar Lopes mencionou Max Bense diretamente, autor 

citado em A proposição 2.01: poesia experimental (1965) de Melo e Castro, 

esclarecendo que de fato pertenceu à escola de Estugarda, mas só se considerava um 

teórico do experimentalismo após publicar Pequena estética (1968). Numa edição 

posterior de História da literatura portuguesa,867 antes ainda da publicação de Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia portuguesa (1981), foi eliminado do texto o 

juízo de valor sobre as experiências criativas, mantendo-se o tom depreciativo em 

relação à teoria, exemplificada por In-Novar (1977) de Melo e Castro. Nesta versão 

acrescentaram a importância da reivindicação da tradição lúdica do barroco868. De 

seguida, veremos o ponto de vista de Natália Correia sobre o experimentalismo, em três 

artigos encontrados nos jornais da época, que não surgem mencionados na bibliografia 

sobre a poesia experimental portuguesa.  

 

 

 

                                                           
867 Ver Óscar Lopes. «Entre o experimentalismo e o empenhamento», António José Saraiva e Óscar 

Lopes. História da literatura portuguesa, 11º edição corrigida e atualizada (1979). 
868Ver Idem, 17º edição corrigida e atualizada (2000). p.1016.  
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5.3.2. Natália Correia e o Experimentalismo 

 

Na década de sessenta, Natália Correia era uma presença assídua nas páginas dos 

jornais, e na sua casa realizava tertúlias nas quais reunia personalidades de destaque 

internacional, assim como da cultura portuguesa, e também oposicionistas à ditadura. 

Nesse sentido, era uma ativista que tinha participado no MUD em 1945, apoiara as 

candidaturas do general Norton de Matos (1949) e de Humberto Delgado (1958) e 

participara no CEUD nas eleições de 1969869. A partir de 1971, essas reuniões passaram 

para o bar Botequim, que abriu perto do Largo da Graça em Lisboa. Em 1969, publicou 

três artigos sobre a relação entre o poeta e o mundo, nas páginas do suplemento Artes e 

Letras do Diário de notícias, sendo o segundo especificamente sobre o 

experimentalismo870. 

 

Natália Correia era próxima ao surrealismo e não viu com bons olhos o abandono das 

determinantes psicológicas no experimentalismo, apresentando-o por isso como um 

produto do espírito da época que cedia às solicitações sociológicas. A seu ver, a 

novidade do experimentalismo era não querer ser novidade, porque exprimia o 

impessoalismo, sendo posterior à dissolução do ser humano nas massas, ignorando o 

passado ou paraíso individualista, ao dissolver-se nas prerrogativas uniformizantes do 

coletivo. Da mesma forma, achava que desistia de intuir um novo ser humano, por 

abdicar das qualidades subjetivas que atualizavam o futuro, uma vez que o objetivo 

sociológico da poesia experimental se soltava do circuito linguístico, recolhendo 

informação do mundo no qual se produzia, assimilando meios e recursos da técnica e da 

ciência, sintetizando e exercendo-se na cultura viva de massas.  

 

Ao satisfazer as necessidades estéticas das massas, o experimentalismo devolvia-lhes os 

motivos que recebia transformados pela imaginação, mas desistia da agressividade do 

impensado e não se distanciava da moda. Natália Correia classificou-o como um 

espírito da época correspondente ao espírito das massas ou ao impessoalismo, 

caracterizando este espírito como o ponto de repouso da época. A seu ver, a poesia era 

sempre um desvio do ponto de repouso, que na sua independência procurava um sentido 

de qualidade, dado por um grupo sociológico diferenciado, num ponto de vista crítico 

                                                           
869 Ver Parte II. Capítulo 3.2.1. A literatura. p.98. 
870 Ver Natália Correia. «O Poeta e o mundo: o experimentalismo». Diário de notícias, 6 de março de 

1969. pp.17-18. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Norton_de_Matos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Delgado
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para focar objetivamente e sem passividade. O novo espírito da época não poderia 

corresponder nunca à expressão do espírito da época, mas sim à mentalidade de um 

grupo cujos pressupostos não se identificaram com as massas. Nas suas palavras: 

 

E assim, o novo estilo surge como um curiosíssimo paradoxo de uma poesia que se 

nega, de uma necessidade que se sabe desnecessária, como uma racionalidade 

insuportável do espírito da massa, como a expressão de um impessoalismo 

irreconhecível no jogo de um intelecto diferenciado que assume a indiferenciação. A 

sua relutância perante o ponto de apoio da poesia, a continuidade sentida do facto 

psicológico dá a esta nova poesia um carácter de autofagia racionalizada que é a 

dimensão do humor que aguenta a sua estrutura. Humor implícito na sua 

autonegação.871 

 

A autora concluiu que o experimentalismo era uma produção artificial, que se declarava 

anti-criação, num produto poético com vista à sua observação metódica, uma produção 

artificial na qual artifício e objeto da experiência tinham um valor humano, tanto quanto 

a atitude do sujeito pensante era interior à sua estrutura, sendo por isso uma atitude 

antipoética, uma vez que desdenhava os compostos psicológicos que permitem o 

cosmos poético, tornando sério um artifício e tornando-se artifício devido a ter sido 

levado a sério. 

 

Este conjunto de artigos tinha sido iniciado com a «Lírica dos computadores»,872  que  

Natália Correia via de forma positiva na relação entre o poeta e o mundo. Nesse sentido, 

abordou o pessimismo na crítica ao fenómeno, que resultava de haver a problematização 

dos sintomas desumanizantes na moderna tecnização, baseados numa conceção 

académica da história. Esta conceção colocava o ser em pânico perante o futuro, num 

mundo que não ligava aos velhos padrões espirituais, em quea «Lírica dos 

computadores» tornaria a criação humana dispensável. Chamou também a atenção para 

a antipatia convocada pelo idealismo tecnocrático, com origem no orgulho de uma nova 

atitude mental poder impor-se sem ter em consideração a questão existencial. Assim, a 

incidência no núcleo das preocupações humanas permitia o idealismo tecnocrático 

processar-se sem mal-estar, possibilitando uma angústia da visão na técnica como uma 

espoliação exaustiva das prerrogativas espirituais do ser humano. 

                                                           
871Natália Correia. «O Poeta e o mundo: o experimentalismo». Diário de notícias, 6 de Março de 1969. 

p.18. 
872 Idem. pp. 17-18. 
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Natália Correia sugeria o abandono do pessimismo, através da reflexão do progresso 

técnico comprometido com a avaliação do espírito, radicada na temporalidade da 

existência, como realidade vivida e viva, em continuidade com a criação e o seu futuro. 

Esta reflexão incluía a ideia de ser humano em mudança contínua, desvanecendo a 

desumanização e a angústia da estranheza da máquina, devido à temporalidade da 

existência ter em conta o futuro, onde os seres humanos vivem a sua história. O impacto 

pessimista deveria ser avaliado nos motivos que desanimam o poeta, face à 

concorrência da máquina poeta. Por isso, argumentou que o computador substituía a 

finalidade do poeta, mas na receção de poesia tem de existir educação estética, 

subjetividade no leitor e informação inesperada para as regras do jogo poético. A 

máquina acompanhava estas funções, mas apenas reproduzia poesia com base em 

informações acumuladas, como um poeta despersonalizado, por isso, desmascarava a 

poesia com origem apenas no campo de informações literárias. Nas suas palavras:  

 

(…) um poema só pode ser feito uma vez. Esta é a carga genética, vital e humana da 

poesia que lhe imprime autoridade que é o próprio fenómeno da autoria. E aqui desliza 

para a literatura converter-se em exemplo. Transforma-se em passado, determina o 

consumo. A poesia está portanto na vida e não na literatura, que é a história da poesia. 

Partindo deste princípio a eficiência poética da máquina põe somente em causa a 

literatura da poesia que a informa, desnudando à distância entre criação e produção, 

entre linguagem elaborada pelo tempo humano, pela profusão simultânea e instantânea 

do espírito e a semântica de uma cultura que é o corpo de ideias do tempo vivido873. 

 

A autora concluiu que a «Lírica dos computadores» alargava a área informacional. A 

máquina na sua inocência clarificava estes aspetos, ao desprestigiar o imitador, mas não 

o criador. A seu ver, não fazia sentido o pessimismo antitécnico face à «Lírica dos 

computadores», porque o fenómeno revelava o que existia na poesia, que não poderia 

ser redutível à racionalidade da máquina. Revelava, sim, o momento irrepetível da 

criação humana do poema. 

 

Este conjunto de textos que Natália Correia publicou no Diário de notícias, foi 

encerrado com um artigo elogiando a publicação de Traduzir o trovar: poetas dos 

séculos XII a XVII. (1968) dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos no Brasil874. O seu 

elogio assentava na ideia que estes autores reanimaram recriações, desde o trovadorismo 
                                                           
873 Ver Natália Correia. «O Poeta e o mundo: o lirismo dos computadores». Diário de notícias, 6 de 

fevereiro de 1969. p.18. 
874 Natália Correia. «O Poeta e o mundo: uma lição brasileira sobre a atualidade da poesia barroca». 

Diário de notícias, 17 de abril de 1969. p.18. 
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provençal ao barroco dos poetas metafísicos ou ao maneirismo, vendo a publicação 

como exemplar ao nível ensaístico e poemático, igualmente por ser de uma 

impressionante atualidade nas escolhas, nela se podendo constatar a sincronia do 

espírito barroco com a modernidade. A recensão à antologia servia também de pretexto 

para Natália Correia defender o barroco, apontando a existência de um ressentimento 

patriótico em relação a este período, originando um eclipse nacional na poesia 

seiscentista, a favor de um castelhanismo. A autora concluía que a literatura brasileira se 

adaptava a uma expansão histórica, e a publicação desta antologia reclamava o potencial 

oferecido pelo barroco; previa também uma redenção deste estilo em Portugal realizada 

no Brasil, uma vez que era tão atacado no nosso país.  

 

João Gaspar Simões era um dos representantes desta postura crítica e censória 

relativamente ao barroco português, como se pode ver nas suas afirmações num artigo 

sobre o concretismo brasileiro: 

 

Os hieróglifos, as pirâmides, os cronogramas, os anagramas, os lipogramas, os ecos, os 

problemas, os ensaiados, os caróticos, os labirintos, os enigmas, os poemas mudos, os 

poemas cúbicos, os pintados e figurados, fórmulas métricas frequentes entre inúmeras 

cultivadas pelos seiscentistas, não eram outra coisa senão maneiras concretas de entreter 

pacientemente os ócios de versejadores que não sabiam o que haviam de fazer do seu 

engenho à boa vida.875 

 

O autor defendia que os jogos linguísticos ou ‘brincadeiras’ concretistas, em nada 

acrescentavam aos artifícios superficiais do barroco. A reabilitação deste estilo tornou-

se na década de setenta, um aspeto central na teorização dos experimentalistas, sendo 

encarada como uma renovação poética, posterior à fundamentação das suas práticas 

criativas da década de sessenta, como veremos no próximo capítulo.  

 
 

 

 

 

 

                                                           
875 João Gaspar Simões. «Uma antologia de poesia concreta». Jornal Letras e Artes, 2 de maio de 1962. 

pp.3- 4. 
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CAPÍTULO 6. A REVALORIZAÇÃO DO BARROCO 

 

6.1. O RESGATE DO BARROCO 

 

6.1.1 – A censura e a revalorização do barroco em Portugal 

 

A partir da década de setenta, a revalorização do barroco tornou-se um dos objetivos 

dos poetas experimentais, sobretudo para Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro. No 

entanto, como vimos o barroco e o maneirismo estiveram presentes logo no Caderno 

antológico da poesia experimental I (1964), ao estarem incluídos na separata os 

«Disparates da India» de Luís de Camões e um poema de Quirinus Kuklmann, poeta 

alemão traduzido por Ramos Rosa876. João Gaspar Simões não via com bons olhos estas 

referências dos experimentalistas, uma vez que era na altura o principal censor do 

barroco em Portugal, seguindo a tradição com origem na condenação realizada por 

António Verney (1713- 1792)877. Verney originou uma conotação depreciativa no uso 

do termo ‘seiscentismo’ no léxico português, que era proveniente da crítica italiana, e 

realizou-o em nome do projeto pedagógico iluminista. Esse desdém foi acentuado 

depois pela canonização neoclássica, realizada em nome da nova poética da Arcádia.878 

Vincenzo Russo879, em Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia 

contemporânea portuguesa (2008) mencionou que a maior parte dos nossos 

historiadores liberais, como Almeida Garrett (1799-1854) o Cardeal Saraiva (1766-

1845), Francisco Freire de Carvalho (1752-1855) e Alexandre Herculano (1810-1877), 

condenaram também este período, encarando-o como uma decadência nacional e 

espiritual, devido à perda da independência e ao culto do Espanhol, às modas 

importadas como o gongorismo, o concetismo italiano e ainda por causa da restrição à 

                                                           
876 Ver Parte II. Capítulo 4.1.1. Caderno antológico da poesia experimental I (1964). pp. 121-130. 
877  Teólogo, escritor e professor iluminista que durante o reinado de D. João V. iniciou uma reforma do 

reino. O cânone crítico anti-seiscentista teve origem na famosa condenação do autor, contida na «carta 

VII» em Verdadeiro método de estudar (1746), publicado em Nápoles. 
878 A «Arcádia Lusitana» foi uma agremiação concebida em 1756, fundada no ano seguinte por António 

Diniz da Cruz e Silva, Manuel Esteves Negrão e Teotónio Gomes de Carvalho. Esta agremiação tinha um 

estatuto semelhante às academias de literatos que proliferaram em Portugal no século XVII. A Arcádia 

combateu o barroquismo seiscentista e seguiu o iluminismo do início século XVIII, com um programa 

neoclássico. 
879 Autor natural de Maratea (Itália), doutorou-se em literatura portuguesa na Universidade de Bolonha 

onde leciona. 
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livre circulação de obras imposta pela inquisição e pelos jesuítas880. Destes autores 

liberais, Teófilo Braga (1843-1924) reconhecia existirem nas letras portuguesas alguns 

espíritos cultos sem influências da moda castelhana do regime filipino, apontando como 

exemplos Francisco Rodrigues Lobo (1580-1621)881, Frei Luís de Sousa (1555-1632)882 

e D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666)883. Apenas em meados da década de 

quarenta do século passado, surgiram as primeiras tentativas de revisão do seiscentismo, 

realizadas por António Sardinha (1887-1925) e António Sérgio (1883-1969), autores 

que viam os jesuítas como a fonte de todo o mal neste período histórico. 

 

Vítor Manuel Aguiar e Silva (1939-)884, em Maneirismo e barroco na poesia lírica 

portuguesa (1971), detetou que no século XIX, existiram atitudes imparciais perante a 

lírica do século XVII, encontrando mesmo a simpatia da parte de Camilo Castelo 

Branco (1825-1890). No entanto, a primeira reabilitação crítica deste período histórico 

deu-se nos inícios da década de trinta do século XX, por influência da generación del 

27, que em Espanha recuperou Góngora (1561-1627)885 no tricentenário da sua morte. O 

historiador Alfredo Pimenta (1882-1950) revalorizou a musicalidade dos versos de 

Fénix renascida (1716)886, na sua História da literatura portuguesa ilustrada (1932). 

Foi também importante a influência do historiador espanhol Eugenio D´Ors (1881-

1954) em Hernâni Cidade (1887-1975), levando-o a considerar que existiu na literatura 

portuguesa «O século do barroco» em O conceito de poesia como expressão da cultura 

(1945). 

 

Na segunda metade do século XX, Jorge de Sena foi a figura proeminente da 

revalorização do barroco, ao canonizar historiograficamente os períodos literários desde 

a segunda metade do século XV, ao início do século XIX, esbatendo a ambiguidade 

terminológica887. Vincenzo Russo, no seu ensaio encarou a produção de Jorge de Sena: 

 

                                                           
880 Ver Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea 

portuguesa. (2008). pp.64-78. 
881 Autor de Corte na aldeia (1619) obra dedicada ao descendente da coroa portuguesa. 
882 Foi cronista da Ordem Dominicana em Portugal e escritor dedicado também à hagiografia. 
883 Historiador, dramaturgo e poeta português e um dos representantes máximos do barroco peninsular. 
884 Doutorou-se em Literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra. 
885 Luis de Góngora y Argote foi um poeta e dramaturgo espanhol barroco. 
886 Cancioneiro seiscentista português editado por Matias Pereira da Silva em 1716, que recolheu as obras 

poéticas portuguesas deste período em cinco volumes. 
887 Renascimento 1400-1550; maneirismo 1550-1620; barroco 1620-1750; rococó 1750-1820. 
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 (…) como uma constelação de discursos que abordam o barroco através de uma tripla 

perspetiva: a já mencionada perspetiva do historiador, a do crítico ‘militante’ que utiliza 

a categoria de ‘barroco ou barroquismo’ para ler a poesia que lhe é contemporânea, e a 

do poeta que pratica o barroco como experiência de escrita.888 

 

 Jorge de Sena contribuiu para delinear a tendência barroquizante que atravessou muitas 

das produções poéticas na década de cinquenta e sessenta em Portugal. A sua 

canonização historiográfica889 estava de acordo com as categorias críticas que se 

conheciam na Europa e rompia com os anteriores preconceitos existentes no nosso país. 

Em termos europeus, o barroco concebido na moderna crítica ou na história da evolução 

das formas artísticas, foi sobretudo uma construção novecentista. A sua revalorização 

surgiu devido a uma inteira geração alemã de historiadores, com início ainda no final do 

século XIX, desdobrando-se depois por toda a Europa. O recente significado moderno 

de barroco ficou a dever-se, primeiramente, a Jacob Burckhardt (1918-1897), que em 

1855 o aplicou à arquitetura depois de Miguel Ângelo (1475-1564)890, sendo seguido 

por Heinrich Wölffling (1864-1945), que iniciou a reavaliação da arte barroca como 

classe das grandes correntes estilísticas da história de arte, abrangendo também os 

campos da literatura e música891. Alois Riegl (1858-1905) mais tarde desenvolveu a 

fundo a dialética entre clássico e barroco em dois polos formais, afirmando a plena 

autonomia do último. Da mesma forma, Riegl relacionava o barroco com o simbolismo 

na poesia, com o decadentismo na literatura e com o impressionismo na pintura892, 

aprofundando a definição meta-histórica dos estilos de Wölffling893.  

 

O clássico e o barroco como categorias eternas foi um debate aceso nos autores894 da 

primeira metade do século XX, que também criaram a problemática em torno do 

moderno barroco histórico ou neobarroco. Vincenzo Russo em Suspeita do avesso: 

barroco e neobarroco na poesia contemporânea portuguesa (2008) chamou a atenção 

para o facto de Eugenio D’Ors, em 1931, ter redescoberto sinais estilísticos do barroco 

                                                           
888 Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea portuguesa. 

(2008). p.76. 
889 Ver Jorge de Sena. «Ensaio de uma tipologia literária» (1959), publicado em Jorge de Sena. Dialéticas 

teóricas da literatura. (1973). pp.15-96. 
890 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni foi escultor, arquiteto, pintor e poeta renascentista, 

desenvolveu a sua obra primeiro em Florença, e mais tarde em Roma, sendo o autor da célebre Capela 

Sistina no Vaticano. 
891 Ver Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea 

portuguesa. (2008). pp.41-42. 
892 Idem. p.44. 
893 Ibidem. 
894 Como o italiano Benedetto Croce e o espanhol Eugenio D’Ors. 
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histórico na janela do Convento de Cristo em Tomar, reconhecendo ainda vinte e dois 

estilos barrocos em épocas distantes. Outros autores estabeleceram paralelos e analogias 

com o barroco, como Hermann Bahr (1863-1934) em relação ao expressionismo e 

Walter Benjamin (1882-1940) com a época moderna. Em Espanha, como já foi referido, 

a recuperação do barroco literário foi realizada pela generación del 27, onde Dámaso 

Alonso, García Lorca (1898-1936) e outros poetas, celebraram o terceiro centenário de 

Góngora, influenciando a posterior revalorização do barroco em Portugal e no Brasil, 

que se estendeu igualmente a toda a América do Sul895. Relativamente ao termo 

neobarroco, surgiu no vocabulário dos semiólogos italianos da primeira e segunda 

geração do século XX, como Umberto Eco e o seu aluno Omar Calabrese (1949-2012). 

Eco identificou na obra barroca um exemplo premonitório de Obra aberta (1962) e 

Calabrese, em A idade neobarroca (1988), propôs o termo em substituição de pós-

modernidade, resultando no equívoco reduzir a uma poética, o atual período histórico 

onde se assiste a uma simultaneidade de poéticas diferentes numa era globalizada.   

 

Salette Tavares abordou a recusa do barroco no seu artigo «Forma poética e tempo» 

(1965) apontando a sua origem na: 

 

 (…) cristalização da forma que vitalmente passou para o barroco e continuou a definir-

se outra num processo de personalização com originalidade intensa, mas que por outro 

lado se manteve em esquemas de perceção fossilizados.896 

 

Chamou também a atenção para dificuldade de aceitação e entendimento do Barroco em 

muitas culturas, visto ser uma arte aparentemente hermética, que vivia a consistência em 

profundidade numa violência contraditória, e encarava-a como um caso de persistência 

de ‘forma viva’. Relativamente à poesia de Góngora, argumentou que foi rejeitada por 

conter uma quantidade de informação e originalidade elevadas, o que implicava uma 

leitura ativa e intensa, derivada do seu grau de inteligibilidade, exigindo assim uma 

maior iniciação por parte do leitor. 

 

Como já foi referido, João Gaspar Simões era o grande censor do barroquismo poético 

neste período em Portugal, por isso, Vincenzo Russo apelidou-o de ‘médico’897 uma vez 

                                                           
895 Tendo como representantes José Lezama Lima, Haroldo de Campos, Alejo Carpentier, Severo Sarduy, 

Octavio Paz e Jorge Luis Borges, que contribuíram o surgimento de uma poética neobarroca na literatura 

e nas artes plásticas contemporâneas, tal como aconteceu na Europa. 
896 Salette Tavares. «Forma poética e tempo». Revista Brotéria, vol. LXXXI, julho-agosto de 1965. p. 52. 
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que o crítico diagnosticava a corrente como patologia, designando-a também como ‘o 

mal do século’. Gaspar Simões apontava como a origem deste surto viral a publicação 

de Invenção de Orpheu (1952) do poeta brasileiro Jorge de Lima (1893-1953), expondo 

também a influência da generación del 27 em Espanha. Com o aproximar do final da 

década de cinquenta e durante quase vinte anos, o crítico ficou obcecado com o 

barroquismo na poesia portuguesa, fundando mesmo o cânone do neobarroquismo. 

Gaspar Simões descrevia as causas da decadência seiscentista em paralelo com as 

modernas, seguindo as teses do filósofo espanhol Ortega y Gasset (1883-1955)898 para 

deduzir que esta corrente da novíssima poesia se baseava no eufemismo899, a real 

essência da arte barroca. Considerava também este aspeto como desumanização da 

poesia, apelidando-a de niilismo poético. O neobarroquismo de Gaspar Simões era 

muito abrangente, e estabelecia pontes de ligação900 com a Antologia da novíssima 

poesia em Portugal (1959)901, e com a geração anterior,902 acrescentando-lhes depois o 

neobarroquismo experimentalista associado ao concretismo. 

 

 E.M. de Melo e Castro abordou o barroquismo na literatura portuguesa desta época em 

O próprio poético (1973). Neste ensaio refletiu sobre a poesia da segunda metade do 

século XX, dividindo-a e caracterizando-a em três posições:903 o «Humanismo 

dramático» (1940-1950)904 com uma conceção conteudística, o «Realismo 

contraditório» (1950-1960)905 distinguindo-se pelo exercício de redução 

fenomenológica na prática textual, e o «Experimentalismo polivalente» (a partir de 

1960),906 com uma prática textual que pesquisava as possibilidades do dizer, de escrever 

e comunicar através de palavras, valorizando a língua portuguesa na Babel da eletrónica 

internacional, resistindo à massificação e nivelação não criativa da comunicação. A 

                                                                                                                                                                          
897 Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea portuguesa. 

(2008) p.44. 
898 Idem. p.125. 
899 “Poeta era o que dizia uma coisa por outra”. Ibidem. 
900 Na corrente barroquista, João Gaspar Simões incluiu poetas de origens tão diversas como António 

Gedeão, Natália Correia, António Ramos Rosa, assim como Salette Tavares, António Salvado ou Ruy 

Belo. 
901 Ver Parte I. Capítulo 2.3.6. A literatura e as artes visuais nos anos cinquenta. p.88. 
902 Incluindo José Blanc de Portugal, Natércia Freire, Jorge de Sena ou Eugénio de Andrade, apontando a 

cidade do Porto como centro de irradiação barroca, com os casos de Fernando Echevarría e Jorge de 

Amorim, também alguns representantes da revista Távola redonda como David Mourão-Ferreira.  
903 Ver E.M. de Melo e Castro. O próprio poético. (1973). p.36. 
904 Destacando nesta corrente Raul de Carvalho, Sebastião da Gama e Egito Gonçalves. 
905Representado por António Ramos Rosa, João Rui de Sousa e Maria Alberta Menéres. 
906 Onde incluiu Herberto Helder, os autores da Poesia 61, Gastão Cruz e Luiza Neto Jorge, as obras de 

Salette Tavares, Ana Hatherly e também a sua própria prática poética. 
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estas três posições, Melo e Castro acrescentou as influências do surrealismo, 

neorrealismo e barroco. A seu ver, os poetas na segunda metade da década de cinquenta, 

sentiram uma inquietação depois do surrealismo, originando novas preocupações 

linguísticas, convergindo assim para um novo tipo de barroco907, aproximando-se na 

valorização do elemento lúdico, com uma nova forma de liberdade imagística, mas 

afastado das implicações históricas ou religiosas do século XVII.  

 

Na mesma altura, o poeta Gastão Cruz em A poesia portuguesa Hoje (1973), considerou 

que depois do surrealismo, graças à revista Árvore e António Ramos Rosa, surgiu a 

família barroca na poesia da segunda metade do século XX. Esta família, por um lado, 

tinha uma componente antidiscursiva representada pelos poetas Jorge Amorim, 

Fernando Echevarría (1929-) e Helder Macedo. Existiram igualmente autores 

moderadamente discursivos como Pedro Tamen (1934-), Maria Alberta Menéres, 

Fernando Guimarães e João Rui Sousa, que originaram uma corrente barroco-hermética 

ou metafísica. Considerou ainda que houve um retomar da poesia discursiva, tendo 

como expoente máximo Herberto Helder, numa produção lírica embebida fortemente de 

retórica e do barroco, estando este aspeto também presente em Ruy Belo, mas em 

condições diferentes908. 

 

Mais recentemente, Vincenzo Russo apresentou a tendência barroquizante a partir de 

meados dos anos cinquenta do século XX909, em diversos filões barrocos na 

modernidade em Portugal, definindo uma grande constelação neobarroca, onde destacou 

o papel dos experimentalistas por terem recolhido exemplarmente do barroco e 

maneirismo, as formas de uma tradição que inventaram e onde se inseriram.  

 

 

 

 

 

                                                           
907 Apresentando como exemplos Alexandre O’Neill, Natália Correia, Herberto Helder, Pedro Tamen, 

Melo e Castro, Helder Macedo, Ruy Belo, Ana Hatherly, Jorge Amorim e Maria Alberta Menéres. 
908 Ver Gastão Cruz. «A poesia de 60». A poesia portuguesa hoje (1973). pp.169-198. 
909 Concordando com Fernando J.B. Martinho, que na sua obra Tendências dominantes da poesia 

portuguesa da década de 50 (1996), enquadrou as primeiras obras de Ana Hatherly, Salette Tavares, E.M. 

de Melo e Castro e Liberto Cruz nesta corrente, a par de autores como Fernando Echevarría, Jorge 

Amorim, António Gedeão ou Pedro Tamen. 
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6.1.2 – A ‘arqueologia da poesia experimental’ e o neobarroco  

 

Depois das práticas criativas dos anos sessenta, E.M. de Melo e Castro e Ana Hatherly 

desenvolveram um interesse historiográfico pelo barroco, mas em percursos distintos. 

Hatherly reivindicou uma coincidência entre a experimentação gráfico-visual e a prática 

do texto-visual no barroco, inventando uma tradição ou ‘arqueologia experimental’. 

Melo e Castro assumiu a produção barroca como herança, focando-se no valor político 

da redescoberta, como arma de resistência e luta contra a ditadura, respigando o 

Seiscentismo por ter sido uma época sem liberdade de expressão. Posteriormente, 

reatualizou o experimentalismo, desde a década de sessenta até aos anos oitenta em 

Portugal, seguindo as propostas do conceito de neobarroco de Omar Calabrese. 

 

Na década de setenta, Ana Hatherly dedicou-se a inventariar e a divulgar o período 

maneirista e barroco, focando a produção dos textos-visuais portugueses. Nesse sentido, 

defender o barroco significava, antes de mais, preservá-lo e redescobri-lo nas suas 

vertentes menos conhecidas, uma vez que existia uma recusa e censura dessa época. O 

seu objetivo era construir uma tradição onde os poetas experimentais se reconheciam, 

mas sem revivalismos. Deste modo, elaborou uma pesquisa teórica sobre a tradição 

maldita do maneirismo e barroco no experimentalismo, num plano de indagação 

histórico-erudita dos textos-visuais portugueses, acrescentando esta tradição à 

experimentação gráfico-visual filiada no concretismo. 

 

Num dos primeiros artigos onde abordou estas questões, «Para uma arqueologia da 

poesia experimental portuguesa: anagramas portugueses do século XVII»910, Ana 

Hatherly mencionou os estudos de Saussure sobre o ‘Anagrama latino’ divulgados por 

Jean Starobinski (1920-)911em 1964, tema que naturalmente interessava aos poetas 

experimentais912, assim como aos historiadores e linguistas deste período onde o 

estruturalismo se impôs. Argumentou também que os movimentos de vanguarda do 

século XX contribuíram para o interesse e abertura criativa na abordagem de textos de 

várias épocas, inserindo a sua pesquisa sobre textos-visuais do barroco português no 

questionamento das fronteiras entre as artes. A autora expandia assim as pesquisas em 

                                                           
910Publicado na revista Colóquio/Artes nº40 (Março de 1979). p.32. 
911 Psiquiatra e ensaísta suíço, doutorado em literatura, lecionou na Universidade de Gèneve, em 

Baltimore e no Collège de France. 
912 Ver o texto de Haroldo de Campos. A operação do texto. (1976). pp.103-117. 
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torno das relações entre a palavra e a imagem que realizou nos anos sessenta, para as 

quais o conhecimento de Saussure e da linguística moderna foram fundamentais. A sua 

investigação incidiu em obras portuguesas do século XVII e XVIII, pouco conhecidas 

ou divulgadas, que encontrou dispersas nas Bibliotecas Nacionais.  

 

No artigo, Ana Hatherly denunciava que a poesia barroca portuguesa era acusada de 

superficial, de jogo inútil e futilidade, visto não ser entendida como uma poética 

desenvolvida num período de repressão religiosa e política, onde aos poetas cultos se 

expressavam dentro do âmbito panegírico ou em jogos de corte. A maior parte dos 

textos-visuais encontrados estavam assinados por religiosos, dirigindo-se a monarcas, 

nobres ou patronos da Igreja, sendo também dedicados à Virgem Maria, Apóstolos ou 

Santos. Neste período existiu uma tradição esotérica proibida pela Inquisição, que 

estava presente na dimensão oculta dos textos, uma dimensão preciosa que para 

sobreviver era transformada, metamorfoseada, ou desfigurada.  

 

A sua investigação sobre o Barroco português resultou na publicação de A experiência 

do prodígio: bases teóricas e antologia de textos-visuais portugueses dos séculos XVII e 

XVIII (1983). Na introdução ao livro913, Ana Hatherly esclarecia que não se tratava 

apenas de antologiar os ‘textos-visuais’, balizados no período do maneirismo e barroco 

português. Os textos colocavam também problemas de interpretação, e continham regras 

de decifração, não eram de fácil leitura devido à vasta rede de referências culturais e 

ideológicas implícitas. Sendo uma área da literatura também confinada com as artes 

visuais, a autora adotou a terminologia ‘texto-visual’ proposta de Max Bense, 

antologiando autores praticamente desconhecidos, realizando igualmente um 

levantamento de bases teóricas e ideológicas para os tornar compreensíveis. O livro 

iniciava-se com uma exposição das principais linhas de pensamento que confluíram na 

realização dos textos antologiados, seguindo-se a abordagem das diferentes formas 

assumidas nos textos, tendo em conta a sua origem e evolução, e encerrava com a 

antologia de textos visuais, acompanhada de um índice com referências aos modos de 

leitura, a proveniência, data e autoria dos textos. Ana Hatherly defendeu que a sua 

pesquisa se destacou:   

                                                           
913 Ana Hatherly. A experiência do prodígio: bases teóricas e antologia de textos-visuais portugueses dos 

séculos XVII e XVIII (1983). pp.11-14. 
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(…) das antologias de autores estrangeiros sobre textos-visuais da antiguidade de que 

temos notícia e que geralmente têm um carácter panorâmico mais vasto, quer em termos 

de países ou culturas, quer em termos cronológicos, cobrindo muitas vezes áreas que 

vão desde o período helenístico grego até à poesia concreta, na segunda metade do 

século XX, e onde não se encontram geralmente textos de autores portugueses 

antigos914. 

 

Na origem da poesia visual estiveram os poemas figurados gregos designados de 

technopaegnia915 alexandrinos, nomeadamente, seis poemas compostos entre cerca de 

300 a.C e Século II, cujos versos constroem uma figura, sendo os mais conhecidos 

atribuídos a Símias de Rodes (cerca de 300 a.C.). Estes textos-visuais descrevem-se a si 

próprios, conceptualmente e formalmente, tal como o conhecido «Ovo» deste autor, que 

descreve o nascimento de Eros. Deste período, existem também poemas figurados em 

forma de altar, com as mesmas características916.  

 

 No império Romano tardio e Idade Média proliferaram os carmina figurata917, assim 

como os carmina cancellatum918, carmen quadratum 919, sendo este últimos definidos 

por uma grelha quadrangular ou retangular, ao longo da qual as letras eram dispostas e 

onde se delineavam as figuras, sendo a base das composições de carácter acróstico dos 

autores carolíngios. O acróstico caracterizou-se pelo recurso a letras, sílabas, palavras 

ou frases em posição inicial, destacadas através de algum dispositivo visível para, numa 

linha sucessiva, formar um significado extrínseco ao do corpo principal da composição, 

podendo situarem-se no teléstico, ou seja, em posição final. Estes textos visuais 

estiveram presentes em antologias desde o séc. IV a.C. e redescobertos no 

Renascimento devido ao interesse pelas culturas clássicas. A invenção da tipografia 

                                                           
914Ana Hatherly. A experiência do prodígio: bases teóricas e antologia de textos-visuais portugueses dos 

séculos XVII e XVIII (1983). p.13. 
915 “Pensa-se que o termo Technopaegnia surgiu com Décimo Magno Ausónio (310-395), poeta, retórico 

e gramático ligado à corte do Imperador Graciano, que assim intitulou um poema seu «Oratio Consulis 

Ausonii». […] Technopaegnia poderia, assim, designar jogos poéticos, ou dispositivos que revelavam a 

técnica do seu autor (paegnion – do grego jogo)”. Vânia Maria Coutinho. ‘Carmina figurata’ e a teoria 

da imagem carolíngia. Contributos para uma reflexão sobre a relação texto-imagem. (2016) p.34 
916 O «Altar» (Dórico) redigido por Dósiades de Creta (cerca de 270 a.C.) no século III a.C., e o «Altar» 

(Jónico) atribuído a Julius Vestinus ou Besantinus, no século II. Ver Idem. p.19. 
917 “(…) os poemas figurados da antiguidade tardia e da idade média são geralmente designados como 

Carmina Figurata, poesia figurada, articulando o termo para poema carmen com figuratum, isto é 

figurado.” Ibidem. p.35.  
918 Tinham a forma em grade ou de ziguezague, que remetiam para as interrupções gráficas visíveis na 

composição, não apenas com as destacadas letras desenhadas a uma cor, mas também desenhadas 

isoladas ou separadas por padrões geométricos. 
919 Eram definidos por uma grelha quadrangular ou retangular, ao longo da qual as letras eram dispostas e 

onde se delineavam as figuras. 
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levou à sua difusão e divulgação, contribuindo assim para o aparecimento de novos 

textos em toda a Europa durante o maneirismo e barroco. 

 

Em Portugal surgiram em grande número os textos-visuais no século XVII e XVIII, 

tendo geralmente um carácter evocativo, em forma de emblemas, ilustrações e mais 

raramente inscritos em pedra. Como foi referido, Ana Hatherly em A experiência do 

prodígio (1983) estudou-os de uma forma mais científica do que as antologias 

anteriores. Nesse sentido, a autora dividiu-os em dois tipos consoante as influências: os 

que eram influenciados pelo hermetismo e os influenciados pelo cabalismo. 

 

O hermetismo foi uma cosmologia, uma ciência antiga que baseou na filosofia da 

alquimia, nas correspondências cósmicas, na iniciação espiritual, e influenciou os textos 

visuais figurados, os versos ropálios ou enigmas no barroco, estando presente também 

na intensa alegorização, onde o enigma e o jogo dificultavam a leitura. Quanto aos 

textos influenciados pelo cabalismo, dividem-se em acrósticos, anagramas, 

cronogramas, hipogramas e híbridos combinatórios com base alfabética. Estes textos de 

carácter combinatório derivavam da tradição grega por via pitagórica, e relacionavam-se 

também com as técnicas da geomatria, temura e notarikon da Cabala, que consistiam 

em operações de manipulação do alfabeto. Ana Hatherly ao realizar a pesquisa desta 

área menos conhecidas da literatura antiga, estabeleceu igualmente paralelos estéticos e 

ideológicos entre barroco e experimentalismo, encontrando em comum os aspetos 

lúdico na criação. 

 

 Se a ‘arqueologia do experimentalismo’ de Ana Hatherly resultou sobretudo na 

pesquisa de um passado histórico marginalizado, no sentido de criar de uma herança. 

Melo e Castro, no seu resgate, seguiu a ideia de barroco com uma conotação a-histórica, 

funcionando sobretudo como potencialidade dinâmica. Vincenzo Russo920 dividiu a 

teorização deste autor em duas etapas. Numa primeira fase, aproximou o barroco da 

poesia portuguesa da segunda metade do século XX, para contextualizar uma 

reivindicação mais exclusiva aplicada apenas à vanguarda experimental em termos 

ideológicos e políticos. Na segunda, elaborou uma releitura da poesia nacional à luz do 

conceito operatório de barroco, enquanto modelo formal oposto ao de clássico, 

                                                           
920  Ver Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea 

portuguesa. (2008). p.240. 
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colocando toda a vanguarda experimental desde a década de sessenta até aos anos 

oitenta, na linha das propostas de neobarroco de Omar Calabrese921. 

 

Em relação à primeira fase, para além do já referido ensaio O Próprio poético (1973), 

onde Melo e Castro contextualizou o experimentalismo da década sessenta, 

posteriormente em «O complexo português e o hiperbarroco» (1975)922 reivindicou a 

tradição do barroco pelo experimentalismo em termos ideológicos e políticos. Este 

artigo iniciava-se com uma reavaliação da poesia de Fernando Pessoa, tendo em conta o 

fim do império português em África, para defender depois que a poesia experimental na 

década de sessenta foi material, ideológica e estruturalmente anti-pessoana. O surto 

barroco-experimental foi depois apresentado como “manifestação criativa dinâmica de 

um mundo em transformação923”, uma vez que se vivia num contexto ideológico de 

opressão, onde a guerra colonial foi um fator importante para esta poética de resistência, 

com um hiperbarroco sui generis e um materialismo experimental e formalista. A poesia 

experimental portuguesa era uma proposta de convívio internacional, e nesse sentido 

enfatizou as coordenadas visuais do texto, argumentando que o 25 de Abril o 

comprovou com visualismo explosivo revolucionário nos espaços públicos de Portugal.  

 

 Apoiando-se depois na noção de Jakobson de função poética da linguagem, como 

reflexão sobre os próprios meios da linguagem no sistema de comunicação, sobre os 

materiais específicos utilizados, Melo e Castro argumentou que no experimentalismo, a 

criação funcionava como pesquisa e investigação sobre a natureza do material 

pesquisado e investigado, definindo assim uma morfologia específica e uma sintaxe 

insubordinada, que sustentava a experimentação como metodologia, onde a poética se 

tornava uma função da linguagem experimental numa relação probabilística. De 

seguida, apresentou a relação entre o Barroco e a poesia na segunda metade do século 

XX em Portugal, numa dupla operação crítica: 

 

                                                           
921 Omar Calabrese em A idade neobarroca (1988) realizou um esforço hermenêutico de reconhecer, num 

elevado número de produções artísticas contemporâneas, a emergência de certas linhas de força formais, 

que apresentou numa sistemática teoria das formas, um pouco ao modo de Wölffling, e em nove 

categorias: ritmo e repetição, limite e excesso, pormenor e fragmento, desordem e caos, instabilidade e 

metamorfose, nó e labirinto, complexidade e dissipação, ‘quase’ e o ‘não-sei-quê’, distorção e perversão. 
922 Em 1975 Melo e Castro publicou «O complexo português e o hiperbarroco» na revista Nova/ 

Magazine de poesia e desenho nº1 (org. de Herberto Helder, António Sena) incluindo este artigo 

posteriormente em E.M. de Melo e Castro. Dialética das vanguardas (1976). pp.54-63. 
923 Idem. p.56. 
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a) Uma descontextualização histórica em relação aos séculos XVI e XVII; 

b) Uma recontextualização em relação ao período de 1955 a 1975924. 

 

Melo e Castro defendia a revalorização do barroco como ressemantização na poesia de 

sessenta e setenta, mas sem revivalismos, encontrando em comum com o passado 

histórico serem épocas ausentes de liberdade de expressão, interessando-lhe sobretudo a 

potencialidade dinâmica da ideia de barroco, numa perspetiva construtivista e 

combinatória, centrada nas vertentes lúdicas, formalistas e concreto-visuais. Ao 

revindicar o barroco como herança sustentou que era um instrumento subversivo em 

relação aos discursos repressivos do poder.  

 

Vincenzo Russo925 chamou a atenção para a interação dos termos barroco, experimental 

e vanguarda nos textos sobre o barroco de Melo e Castro. Ao resgatar o barroco 

enquanto tradição recusada, o autor tinha uma dupla atitude, visto reivindicar a poesia 

renegada em confronto com a cultura do seu tempo, igualmente em relação a outras 

correntes poéticas, colocando também o experimental e o barroco na categoria de 

marginalidade. A sua política da revalorização situava a atividade da vanguarda 

barroco-experimental como rutura, em oposição versus continuidade e aceitação do 

passado. A sua releitura estética do barroco integrava uma inversão ideológica dirigida à 

crítica oficial ou à ditadura, assente na tradição da reconstrução do maneirismo e 

barroco português. 

 

Posteriormente, em «As fontes, as nuvens e o caos: notas sobre barroco, neobarroco e 

metabarroco na poesia portuguesa da segunda metade do século XX» (1990)926, Melo e 

Castro atualizou a componente política da revalorização, acrescentando que após o 25 

de Abril, o experimentalismo continuou a desmontar os discursos dos poderes 

democráticos sustentados nos valores económicos do neoliberalismo927. Neste artigo, 

                                                           
924 E.M. de Melo e Castro. Dialética das vanguardas (1976). p.59. 
925 Ver Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea 

Portuguesa. (2008). pp.234-235. 
926 Artigo do autor publicado na revista Claro/Escuro nº4 &5, Maio/Novembro 1990. pp.71-106. 
927 “(…) o barroco caracteriza a impertinência da prática poética da 2ª metade do século XX, tanto quanto 

agente capaz de desmontar os discursos dos poderes ditatorialmente instituídos (da década de 60) como 

dos novos poderes democráticos sustentados à sombra de valores económicos num neoliberalismo muitas 

vezes irresponsável e selvagem.” E.M. de Melo e Castro. «As fontes, as nuvens e o caos: notas sobre 

barroco, neobarroco e metabarroco na poesia portuguesa da 2ª metade do século XX». Revista 

Claro/Escuro nº4 &5, maio/novembro 1990. p. 85. 
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verificava novamente a presença do barroco em diversos autores portugueses928, assim 

como na sua prática depois da década de setenta, que caracterizou de poética 

metabarroca, onde privilegiava as tecnologias em experiências de incidência visual.  

 

Reatualizou igualmente a sua experiência desde a década de sessenta até aos anos 

oitenta, à luz das propostas do conceito de neobarroco de Omar Calabrese. Em «As 

vanguardas portuguesas do século XX: uma visão neobarroca» (1994)929, criticou os 

teóricos do pós-modernismo, que se opunham ao desejo de projeção de futuro próprio 

do modernismo, por verem o fim da ideia de progresso, colocando como referente do 

presente o passado. Melo Castro discordava que as vanguardas fossem reflexo do 

passado na cultura europeia. A seu ver, o paradigma neobarroco na situação do final do 

século XX deveria ser entendido recorrendo às vanguardas do início e de meados desse 

século, tendo em conta que era o novo, a liberdade e a marginalidade. O neobarroco era 

uma potenciação aberta em complexidade, fluidez, opondo-se aos poderes autoritários 

no fim do século passado, com uma construção aleatória, traduzindo-se num excesso de 

interação informativa, ao mesmo tempo redundante e inventiva. Melo e Castro adaptava 

assim o experimentalismo ao paradigma neobarroco de Omar Calabrese, auto 

historizando-se, à luz dos novos conceitos teóricos, o passado poético para reatualizar a 

vanguarda.  

 

Vincenzo Russo930 criticou esta posição de Melo e Castro, considerando que 

identificava arte ou literatura pós-moderna com uma determinada poética, com um 

estilo, um sistema retórico coerente e restrito, como propôs Calabrese, onde o 

neobarroco funcionava como armadilha. O autor defendeu que o neobarroco em 

Portugal deveria ser reescrito no interior das poéticas da modernidade tardia, uma vez 

que verificava uma relação intelectual entre o barroco histórico e o barroco moderno. A 

literatura portuguesa participou desta relação a partir de meados do século XX, onde 

surgiu também o carácter de novo barroco ou neobarroco no discurso teórico e nas 

práticas de vários poetas, numa corrente importante sobretudo durante as décadas de 

sessenta e setenta.  

                                                           
928 Dividiu o barroco na segunda metade do século XX em Portugal em três fases: barroco intuitivo, 

construtivo e metabarroco ou barroco crítico/teórico, onde inseriu a sua poética mais recente. 
929 Publicado em E.M. de Melo e Castro. Voos da Fénix crítica. (1995). pp.255-265. 
930 Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea portuguesa. 

(2008).p.108. 



 

265 

 

6.2. O EXPERIMENTALISMO E BARROCO  

 

6.2.1 – Obra aberta, o lúdico e o concretismo 

 

Vincenzo Russo no seu ensaio Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia 

contemporânea portuguesa (2008) destacou os poetas experimentais por terem 

recolhido exemplarmente do barroco e maneirismo, as formas de uma tradição que 

inventaram e onde se inseriram. Esta reivindicação, como vimos anteriormente, foi 

realizada sobretudo por Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro, em resultado de uma 

revisão crítica das práticas criativas dos anos sessenta e setenta. Russo considerou que 

numa primeira fase, a revisão teórica passou pela mediação de conceitos e propostas da 

semiótica, da teoria da informação e do estruturalismo, provenientes de Umberto Eco, 

Abraham Moles, William Empson (1906-1984)931 e Charles S.Peirce (1839-1914)932. A 

ambiguidade, a abertura, o dinamismo das formas e o princípio da entropia 

informacional contribuíram para uma nova leitura e reabilitação do barroco, levando-os 

a defender que foi um antecedente do experimentalismo. A segunda fase foi marcada 

pela influência dos autores brasileiros, nomeadamente de Haroldo de Campos, que, de 

forma pioneira propôs a obra neobarroca, e de Affonso Ávila (1928-2012)933, que 

valorizou os aspetos lúdicos da criação na expressão barroca e moderna. 

 

 Em 1955, Haroldo de Campos de facto abordou a questão da obra aberta num artigo 

onde afirmou:  

 

Pierre Boulez, em conversa com Décio Pignatari, manifestou o seu desinteresse pela 

obra de arte ‘perfeita’, ‘clássica’, do ‘tipo diamante’, e enunciou a sua conceção da obra 

de arte aberta, como um ‘barroco moderno’934.  

 

O artigo encerrava com o argumento de que o neobarroco correspondia às necessidades 

culturais e morfológicas das práticas criativas suas contemporâneas, em resposta às 

convencionais, exemplificando com as estruturas abertas na poesia de e.e. cummings e 

Ezra Pound. Umberto Eco referiu-se depois a esta coincidência no prefácio à edição 

                                                           
931 Poeta e crítico de literatura inglês que ficou conhecido pela sua obra Seven types of ambiguity (1930). 
932 Filósofo pragmático americano que pesquisou nas áreas da lógica e semiótica. 
933 Poeta brasileiro natural de Belo Horizonte, que realizou também uma importante investigação sobre o 

Barroco, nomeadamente, sobre o barroco mineiro. 
934 Haroldo de Campos. «A obra de arte aberta» (1955) in Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo 

de Campos. Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. (1965). p. 31. 
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brasileira de Obra aberta em 1968, mencionando que Haroldo de Campos antecipava a 

questão de maneira assombrosa, uma vez que certos problemas surgiam de modo 

imperioso em determinados momentos históricos. Quanto à influência de Affonso 

Ávila, em O lúdico e as projeções do mundo barroco (1971) defendeu a ‘”rebelião pelo 

jogo” 935, aspeto comum entre os autores modernos e os artistas barrocos, focando que 

ambos viveram épocas de crise, apesar da distância cronológica.  

 

A valorização do lúdico de Affonso Ávila influenciou a teorização de Ana Hatherly, que 

a abordou em Espaço crítico: do simbolismo à vanguarda (1979)936, estabelecendo  

relações entre as vanguardas do século XX e o barroco937. A autora também encontrou 

semelhanças nos quadros sociológicos de ambos os períodos “sobretudo no aspeto do 

racionalismo crescente, fomentado pela evolução da ciência,”938 argumentando que a 

evolução tecnológica e científica após a segunda guerra mundial, as viagens espaciais e 

o desenvolvimento universal dos meios de informação e divulgação do conhecimento, 

influenciaram a criatividade, tornado a arte predominante um jogo.  

 

Ana Hatherly defendeu que o lúdico era o aspeto comum na poesia do Barroco e na 

Vanguarda do século XX, baseando-se nas teses de Friedrich Schiller (1759-1805)939  e 

Johan Huizinga (1872-1945)940, tal como Affonso Ávila que, para defender que o jogo 

era um fator básico da criação e da natureza humana, caracterizava a arte em períodos 

históricos em crise. Ao encarar a transgressão moral como uma característica da 

Vanguarda, Hatherly sustentou que a poesia do barroco foi transgressiva em relação à 

moral dominante da sua época, uma vez que contrariava o culto do academismo. O 

barroco, como já referimos, era encarado pela crítica e por alguns historiadores como 

um período fútil, de inconsequente irreverência, o que levou a autora a concluir que as 

pesquisas formais nesta época se aproximavam das irreverências do futurismo, 

                                                           
935 Ver Affonso Ávila. O lúdico e as projeções do mundo barroco. (1971). p.35. 
936 Obra onde reuniu ensaios escritos durante a década de 70, provenientes de conferências ou artigos da 

revista Colóquio/Letras, onde refletiu sobre os movimentos literários do século XX, 
937 Ver Ana Hatherly. Espaço crítico: do simbolismo à vanguarda. (1979). p.102. 
938 Idem. 
939 Poeta, historiador e filósofo alemão do século XVIII, que em conjunto com Gothe, Wiland e Herder 

marcaram o período romântico. Ver Friedrich Schiller. Sobre a educação estética do ser humano numa 

série de cartas e outros textos (tradução Teresa Rodrigues Cadete), onde o autor numa série de cartas 

expôs a importância do impulso lúdico na criação artística. 
940 Professor e historiador holandês conhecido também pelos seus estudos sobre a cultura europeia na 

Idade Média. Foi preso durante a ocupação Alemã da Holanda, devido às suas públicas posições contra os 

regimes totalitários, morrendo pouco antes de terminar a guerra. 
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surrealismo e concretismo, movimentos que rejeitaram os hábitos culturais, colocando-

se à margem dos aspetos da sociedade que rejeitaram ou quiseram ver reformados. 

Neste conjunto de ensaios, Ana Hatherly referiu ainda que a discussão do barroco como 

tendência dominante foi colocada em destaque pelos experimentalistas portugueses, à 

semelhança do que aconteceu com os concretistas brasileiros de Minas Gerais, 

destacando Affonso Ávila nesse sentido. Defendeu também a reabilitação do barroco no 

experimentalismo pretendia dar continuidade, no presente, ao passado histórico, uma 

vez que se inseriam em correntes internacionais em continuidade com a cultura 

portuguesa dispersa pelo mundo, numa universalização que caracterizou as suas épocas 

mais criativas. Relativamente ao resgate estético do barroco no experimentalismo, 

Vincenzo Russo encarou-o em três linhas de força: 

 

a) a conceptualização de ‘abertura’ de Eco e da ambiguidade de Empson, 

associadas às experiências de textualidade combinatória; 

b) a investigação sobre o «lúdico» e a festa barroca em Affonso Ávila; 

c)  a redescoberta da visualidade e da materialidade do texto através da ‘invenção’ 

de uma «grande família concretista», reconhecida na tradição (não só ocidental) 

pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e por Décio Pignatari941. 

 

 

A primeira linha de força esteve presente na prática da maior parte dos poetas 

experimentais, através da presença de formas e da informação das poéticas abertas, tal 

como as descreveu Umberto Eco. Nas práticas criativas experimentais existiu um 

consciente ‘fazer aberto’, onde esta função era um programa operativo, como 

exploração de possibilidades construtivas e combinatórias. 

Antes ainda da publicação do Caderno antológico da poesia experimental portuguesa I 

(1964) num texto que data de 1961, sobre a poesia feminina portuguesa em finais dos 

anos cinquenta942, Melo e Castro referiu-se também ao interesse moderno pela poesia 

barroca:  

 

 (…) na perspetiva da obra de arte aberta numa pluralidade caleidoscópica de 

significações possíveis, tal como certa arte abstrata, a música serial de Stockhausen e 

muitas outras manifestações de arte atual como muito bem nota Umberto Eco943. 

                                                           
941 Vincenzo Russo. Suspeita do avesso: barroco e neobarroco na poesia contemporânea portuguesa. 

(2008). pp.215-2016. 
942 Ver E.M. de Melo e Castro. «Poesia: as mulheres no fim dos anos 50» (1961). Essa crítica louca: 

1955-1979. (1981). pp.55-80.  
943 Idem. pp.60-61. 
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Melo e Castro frisava ainda que a obra de arte se tornara um apelo à imaginação do 

fruidor, e viu, na novíssima poesia feminina portuguesa, influências de um barroco 

conceptista evoluído, aberto, livre e imaginativo. Posteriormente, no texto que leu no 

lançamento de Ideogramas (1962)944, o autor realizou aproximações entre o século 

XVII e os poetas seus contemporâneos, criando paralelos no uso de imagens, 

destacando a função do jogo na criação poética em ambas as épocas, temam 

desenvolvidos a partir da conceção de Obra aberta (1962) de Umberto Eco. 

 

António Ramos Rosa também referiu a questão da obra aberta, no seu ensaio Poesia 

Liberdade livre (1962), onde citou o artigo «L’oeuvre ouverte ou la poétique de 

l’indétermination» (1960)945 de Umberto Eco. Ramos Rosa defendia que na arte e 

poesia moderna, o processo criativo se libertara de uma superestrutura lógica, que 

funcionava como obstáculo à intuição. Nesse sentido, via a poesia moderna com 

estruturas próprias, organizando-se de forma não racional, com a ordem de uma nova 

realidade, resultando assim mais direta e fiel à inicial intuição criadora946. O autor 

argumentava a existência de alterações nas relações entre obra de arte na receção, 

devido ao conceito de ‘obra aberta’, que implicava uma comparticipação do espetador, 

numa nova poética polivalente, ambígua e em movimento. Baseando-se em Umberto 

Eco, argumentou que, a partir do barroco, as poéticas tenderam a promover atitudes 

novas de invenção, onde a obra de arte deixou de ser um objeto de pura dileção estética, 

tornando-se um mistério a penetrar com um apelo permanente à imaginação. 

 

Relembramos que António Aragão publicou no Caderno antológico da poesia 

Experimental I (1964)947, e no suplemento especial do Jornal do Fundão (1965)948, 

reflexões onde se espelha a influência de Obra aberta (1962) de Umberto Eco, quer no 

conceito de abertura presente na conceção e receção dos «Poemas encontrados» (1964), 

quer na abordagem da receção das obras de arte contemporâneas realizada em 

«Intervenção e movimento» (1965), onde argumentou que implicavam uma maior 

interpenetração entre o criador e o fruidor, defendendo a substituição do centralismo 

                                                           
944 E.M. de Melo e Castro. «Texto lido na feira do livro de Lisboa/1962» in Ana Hatherly e E.M. de Melo 

e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). p.98. 
945 Publicado em La nouvelle revue frainçaise nº91 &92, de julho e agosto de 1960. 
946 Ver António Ramos Rosa. Poesia, liberdade livre. (1962). p.31. 
947 Ver Parte II. Capítulo 4.1.1. Caderno antológico da poesia experimental I. (1964). p.125. 
948 Ver na tese a Parte II. Capítulo 4.1.4. Poesia experimental. Suplemento especial do Jornal do Fundão. 

(1965). p. 126. 
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clássico pela forma aberta barroca, apresentando também o processo combinatório 

como um exemplo de movimento potencial das obras de arte, visto a permitirem a 

atuação da imaginação criativa num receção ativa. 

 

Recentemente, Catherine Dumas949 publicou um artigo sobre Dialética das formas 

(1972), de Salette Tavares, onde incluiu um excerto inédito do capítulo «Forma 

aberta».950 Dumas referiu que Salette Tavares, ao refletir sobre a teoria de Umberto Eco, 

insistiu no compromisso da criação moderna apresentada como manifesto da ‘obra 

aberta’ e analisou diversos exemplos951. Quanto ao excerto inédito, inicia-se uma 

abordagem da alteração veloz das formas encarada como ‘consumo’, que Salette 

Tavares via como um equívoco, uma vez que as alterações eram sempre um movimento 

dialético. A seu ver, a atividade criativa, ao integrar a reflexão, tornou-se mais livre, e a 

negação da forma era uma invenção, e não o esgotamento da estrutura formal. A 

negação da forma era assim um movimento dialético, mas as formas também poderiam 

ser negadas na cópia, no formalismo, na utilização menorizada das suas qualidades 

estruturais, onde o valor criativo era nulo, bem como o valor e a consistência formal952. 

Nesse sentido, Salette Tavares afirmou que: 

 

A variabilidade formal veloz dos mundos das formas do nosso tempo não significa o 

consumo fácil das formas e dos universos formais, mas a abordagem mais consciente e 

reflexiva das múltiplas probabilidades virtuais propostas pela absoluta abertura do 

mundo natural e a quase infinita abertura dos mundos artificiais para os indivíduos, que 

se coloca cada vez mais em larga abertura perante as virtualidades do mundo em que se 

encontra953. 

 

Para Salette Tavares, as estruturas abertas tinham origem na criação artística constituída 

em reflexão sobre as capacidades e valores da criação. Na obra aberta, a mensagem 

poética era proposta exigindo participação na receção, como momento final da 

realização do objeto estético, tornando-se interpretação ‘poiética’, ou seja, uma 

                                                           
949 Catherine Dumas é professora aposentada de literatura portuguesa na Universidade de Paris III - 

Sorbonne nouvelle.  
950 Os capítulos inéditos de Dialética das Formas (1972) intitulam-se «Arte e teoria da forma», «Com a 

dialética das formas», «Forma aberta», «Forma e técnica e «Tempo espaço tempo». Ver Catherine 

Dumas. «A aventura da “forma aberta” em Salette Tavares» in Colóquio/ Letras nº193. Lisboa: F. C. G., 

Setembro de 2016. p. 40. 
951 Como «Un coup de dés» de Mallarmé, o conteúdo zen da música de John Cage, e dos bailados de 

Merce Cunningham, ou casos na música eletrónica como «Scampi» (1957) de Henri Pousseur. Ver Idem. 

p. 42. 
952 Salette Tavares. «Excerto de ‘Forma aberta». Colóquio/ Letras nº193. Lisboa: F. C. G., Setembro de 

2016. p. 46. 
953 Idem. p. 47. 
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participação ativa estruturalmente necessitada pela própria natureza da obra. Referiu 

também que certas obras necessitavam de intérpretes na execução, ou da mediação 

realizada por máquinas e realizou um paralelo com a obra aberta, visto exigirem 

tratamentos intermédios. Salette Tavares referiu que tanto Mikel Dufrenne, como 

Étienne Souriau, viam a interpretação como o momento de concretização da realidade 

fenomenológica existencial em determinadas obras, e exemplificou com o teatro, onde o 

encenador, diretor, e os atores poderiam assumir graus diferentes na colaboração 

criativa que prestam na formação da mensagem. Mencionou igualmente a importância 

das diferentes execuções das peças musicais, consoante os intérpretes, uma vez que se 

poderia diferenciar as próprias escolas de interpretação954. 

 

Regressando à investigação sobre o ‘lúdico’ e a ‘festa barroca’, apresentada por 

Vincenzo Russo como a segunda linha de força no resgate do Barroco, o seu 

desenvolvimento esteve a par do uso dos processos combinatórios. Affonso Ávila em O 

lúdico e as projeções do mundo barroco (1971), baseou-se em Schiller que estabeleceu 

uma aproximação concetual entre as noções de arte e jogo, presentes no processo de 

criação do estético, onde o ‘impulso lúdico’ promovia a expansão das suas 

potencialidades, favorecendo a expressão da criação através de formas ampliadas e 

enriquecidas de sentido. Para Schiller, o incitamento do jogo situava-se na vida real e a 

razão ao formar um ideal de beleza, dava uma forma ao ideal do impulso lúdico, 

exercendo assim uma faculdade do espírito humano. Affonso Ávila referiu que Johan 

Huizinga em Homo Ludens (1938) aprofundou o fenómeno do jogo no âmbito da 

antropologia cultural, ao desenvolver o subjetivo impulso lúdico schilleriano nas 

estruturas da vida social.  

 

Salette Tavares baseou-se também em Homo ludens (1938) de Huizinga para escrever 

em 1972, uma recensão a objeto de design955 concebido por Amélia Toledo (1926-)956, 

onde chamou a atenção para importância da noção de jogo na vida do mundo e da 

cultura. Para Huizinga, o jogo era uma função cultural e relacionava-se sempre com o 

                                                           
954 Ver Salette Tavares. «Excerto de ‘forma aberta’». Colóquio/ Letras nº193. Lisboa: F. C. G., setembro 

de 2016. p. 49. 
955  Ver Salette Tavares. «Brincar (a propósito de Amélia Toledo)». Revista Colóquio/Artes nº7 (abril de 

1972). p.31. 
956 Artista visual e designer brasileira que criou um sentido próprio de ‘arte concreta’, numa obra 

interdisciplinar, onde a matéria, concretamente, se materializou em forma de joias, objetos, pinturas, 

esculturas e instalações. 
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festival, o ritual e com a espera do sagrado. Relacionava também o jogo e a poesia957 ao 

ver as suas funções lúdicas dos elementos e recursos como figuras de um jogo, que 

tinham na sua origem o canto, a música e a dança, uma vez que estavam entroncadas na 

função primordial do jogo. Neste texto, a autora afirmava ainda que a poesia na receção 

necessitava da capacidade de vestir uma alma infantil, como uma camisa mágica958.  

 

Referiu igualmente que a forma métrica da poesia tinha a função útil de permitir a 

memorização, mencionando que este autor considerava que a vida na fase arcaica da 

cultura se estruturava métrica e estroficamente, acrescentando que o ritmo facilmente se 

nota nas brincadeiras das crianças. Huizinga defendia também a natureza lúdica das 

formas de simbolização e dos motivos da poesia, relacionando a poesia e a adivinha, 

que tinham em comum o uso obscuro da palavra poética, e achava que os trovadores 

revelavam a poesia como jogo. Salette Tavares também ampliou esta ideia focando a 

presença constante do enigma e do segredo no mundo infantil, chamando a atenção para 

as crianças tenderem a criar um mundo imaginário de seres vivos, concluindo que a 

metáfora como figuração era sempre um jogo do espírito.  

 

Em O lúdico e as projeções do mundo barroco (1971), Affonso Ávila acrescentou às 

conceções de jogo de Schiller e Huizinga, a noção de ‘pacto lúdico’ aplicando-o na 

história de arte. A seu ver, as formas artísticas que se inseriam no sistema de relação 

sancionado pelas sociedades humanas, assumiam feições e estabeleciam regras próprias. 

A sua noção de ‘pacto lúdico’ distanciava-se do jogo como forma de entretenimento 

competitivo ou de manifestações primárias de impulsão vital, ao ser sublimação de nível 

simbólico ou criativo. O ‘pacto lúdico’ na arte funcionava com a sua natureza de 

epifenómeno de abrangência social, como cláusula estipulada e aceite entre os seres 

humanos, e definia o mundo de invenção, também de fantasia criadora no estilo 

Barroco, cujos elementos básicos eram o ‘lúdico’, o ‘sensorial’ e o ‘persuasório’. 

 

 Como foi referido, Affonso Ávila defendia que no barroco e na época moderna, apesar 

de se afastarem cronologicamente959, existiu uma crise de valores semelhante na 

civilização Ocidental, que esteve presente na linguagem que repercutiu a pressão da 

                                                           
957 Ver Johan Huizinga. Homo ludens. (1938). Tradução de Victor Antunes (2003). pp.141-159. 
958 Ver Salette Tavares. «Brincar (a propósito de Amélia Toledo)». Revista Colóquio/Artes nº7 (abril de 

1972). p.32. 
959 Ver Affonso Ávila. O lúdico e as projeções do mundo barroco. (1971). p.11 



 

272 

 

historicidade, numa mesma instabilidade formal. O artista de seiscentos sentia de modo 

intenso a aventura humana, mas era forçado a conter-se, a disfarçar, dissimular os seus 

apelos e vertigens, sublimando-os através de uma criação onde o processo de jogo das 

formas960 desempenhava uma função preponderante. O ‘lúdico’, para os 

experimentalistas portugueses foi uma conceção proveniente do barroco, onde a 

literatura era encarada como jogo, fundando a sua própria legitimidade na teatralização 

e carnavalização da sua instalação retórica, literal ou visual. Os experimentalistas 

estabeleceram um ‘pacto lúdico’ com o leitor, uma vez que não existia distinção entre 

processo e ato, ao serem reveladas as regras no início do jogo e abertas às múltiplas 

possibilidades de leitura. O jogo experimental através do sistema combinatório 

questionava a retórica lírica e propunha-se igualmente cumprir a destruição alfabética 

da linguagem, assim como todos os discursos oficiais e coercivos do poder, fossem eles 

políticos, culturais ou mediáticos.  

 

A última linha de força que Vincenzo Russo apresentou, relaciona-se com a filiação do 

experimentalismo no concretismo, funcionando em paralelo com a recuperação do 

barroco tanto no aspeto lúdico-combinatório, como no de abertura e indeterminação. A 

experimentação gráfico-visual foi uma importante característica, como veremos no 

último capítulo da tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
960Ver Affonso Ávila. O lúdico e as projeções do mundo barroco. (1971).  p. 34. 
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6.2.2 – Abertura, ambiguidade e o lúdico nas práticas criativas 

 

A conceptualização de abertura e ambiguidade apresentada por Umberto Eco esteve 

presente logo no Caderno antológico da poesia experimental I (1964), nomeadamente 

em «Poemas encontrados» de António Aragão. Estes poemas revelavam a estrutura 

aberta e dinâmica ao serem construídos com material encontrado nos jornais, e Aragão 

focava os aspetos polissémicos deste processo dadaísta, cuja leitura permitia construir 

inúmeros novos poemas. No mesmo caderno Herberto Helder publicou «Fragmento de 

uma máquina de emaranhar paisagens» que resultava de processos combinatórios a 

partir de fragmentos de textos bíblicos e de autores modernos. Fernando J.B. Martinho, 

em entrevista, viu a inclusão de Camões e de Quirinus Kuhlmann neste caderno como 

uma homenagem, um gesto museológico: 

 

 (…) no sentido de mostrar a existência de uma tradição, dizer que aquilo que eles estão 

a fazer tem atrás de si qualquer coisa, e no caso do Herberto é uma aplicação disso, 

aquela coisa de juntar através da colagem961. 

 

A textualidade combinatória, que estava também associada às noções de ambiguidade e 

abertura, em «Fragmento de a máquina de emaranhar paisagens» foi estruturado em 

cinco modos diferentes, para obter resultados que se distinguiam e afastavam mais dos 

originais962, do que as experiências realizadas em Electronicolírica. (1964)963 

Recordamos que António Ramos Rosa traduziu Quirinus Kuhlmann, inseria-o no 

devido contexto místico, uma vez que o poeta barroco alemão desenvolveu textos a 

partir de cálculos de Kircher, considerando: 

 

A originalidade do seu misticismo reside no facto de atingir o êxtase, ao invés dos que 

se absorvem no silêncio (na noche escura como S. Juan de la Cruz) mediante a 

exasperação verbal e recorrendo à encantação mágica de palavras964. 

 

A valorização dos aspetos lúdicos da criação foi uma importante característica do 

experimentalismo, utilizados de um modo subversivo, onde o humor e a ironia surgiam 

associados a conteúdos sociopolíticos. Salette Tavares, sobre os seus poemas agrupados 

em torno das letras F, contou que na tipografia um dos operários elogiou o trabalho e 

                                                           
961 Anexo I. 1.7. Entrevista a Fernando J.B. Martinho. p. 475. 
962“Maria de Fátima Marinho. Herberto Helder: a obra e o homem. (1982). p.100 
963 O título desta obra seria alterado para Máquina Lírica em edições posteriores da sua obra poética. 
964 António Ramos Rosa in António Aragão e Herberto Helder (org.). Caderno antológico da poesia 

experimental I. (1964). p.90. 
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lhe perguntou se tinha um sentido político, que ela confirmou, agradecendo-lhe. 965  Esta 

série remetia para os Fs da cultura popular do regime, aliás, as brincadeiras de Salette 

Tavares eram subversivas no ambiente repressivo que se vivia. 

 

No happening «Concerto e audição pictórica» (1965), o lúdico surgiu também aleado ao 

humor e à ironia, em inerentes e subtis críticas ao regime, neste período marcado pelo 

mal-estar social, pela censura e pela Guerra Colonial. Melo e Castro referiu-se assim ao 

seu momento no happening:  

 

(…) a minha MÚSICA NEGATIVA começou como uma brincadeira infantil (1940) 

reagindo à prepotência paterna (não fazer barulho com instrumentos musicais de 

brinquedo). Continuou como metáfora contra a impostura do silêncio e da censura 

salazarenta966.  

 

Recordamos que Melo e Castro nesta peça interpretava um ritual gestualístico, 

utilizando três chocalhos sem badalos. Em entrevista, o mesmo comentou o momento 

de António Aragão no happening do seguinte modo: 

 

O «Funerão do aragal» foi também um momento aparentemente absurdo […] Ao lado 

da mesa foi colocado um caixão de pinho onde o Aragão se deitou. Então todos nos 

levantámos um a um e despejámos os restos dos pratos por cima do corpo do Aragão. 

Seguidamente levantámos o caixão e saímos lentamente da cena, enquanto se ouviam 

acordes da marcha fúnebre do costume. O simbolismo era evidente tendo em atenção os 

mortos das guerras nas colónias de África...967. 

 

José-Augusto França também considerou que os experimentalistas utilizaram o humor 

como arma política, estabelecendo neste aspeto uma ponte com os anteriores 

Surrealistas portugueses, uma vez que: 

 

Não se podia afirmar as coisas diretamente, o humor foi um aspeto fundamental nas 

criações artísticas e nesse sentido foi politizado 968. 

 

Liberto Cruz, que assinava Álvaro Neto nas publicações do Experimentalismo, 

enfatizou também a importância do humor e do jogo, aleado aos conteúdos 

sociopolíticos. Em entrevista afirma 

                                                           
965 Salette Tavares. «Os efes» in E.M. de Melo e Castro, José-Alberto Marques (org.). Antologia da 

Poesia Concreta em Portugal. (1973). pp.122-123. 
966E.M. de Melo e Castro. «Música negativa». Catálogo O caminho do leve. (2006). Porto: Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves. p.208. 
967 Anexo I. 1.2. Entrevista a E.M. de Melo e Castro. p. 417. 
968 Anexo I. 1.1. Entrevista a José-Augusto França. p. 414. 
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E foi através da poesia experimental que eu pude publicar esses poemas, se não, 

ninguém os queria. Com a poesia experimental aceitava-se tudo. […] foi através dela 

que foi possível publicar a minha Gramática histórica (1971). Mas apesar de nela 

aparecer poesia visual ou de outro tipo, há sobretudo uma preocupação de ordem 

política e social969. 

 

Retomando a questão da valorização do jogo no ato criativo, em muitas obras 

experimentais estabelecia-se um ‘pacto lúdico’970 com o leitor, revelando no início as 

regras do jogo, sendo um bom exemplo Operação -2: estruturas poéticas (1967) de Ana 

Hatherly. Na abertura desta publicação, encontra-se o programa que originou as 

experiências semânticas, um enunciado dos processos de construção e subversão de 

linguagem inspirados no Barroco, que seguiam as seguintes premissas: 

 

Tipo A - Deslocação semântica de uma palavra privilegiada num contexto: com o título 

«A deslocação no espaço e tempo»: originou um texto em torno da noção de acaso e 

acontecimento humano, onde existia uma deslocação dos conceitos no espaço e tempo. 

 

Tipo B - Evolução semântica acelerada de uma palavra privilegiada num contexto: com 

o título «A essência do detergente», Ana Hatherly construiu uma prosa poética em torno 

do conceito de ‘detergente’, e do facto desta palavra conter ‘gente’ no seu interior. 

 

Tipo C – Vocábulos gregos ou latinos e neologismos a partir de raízes clássicas, cujo 

significado é obscuro ou foi obscurecido, adquirem comunicabilidade fonética e formal: 

originou «O prodígio é sempre insolitamente concebido e cúpio» se utilizaram 

neologismos, vocábulos gregos e latinos com insólitos jogos significantes e fonéticos. 

 

Variante A (dentro do Tipo C) – Palavras cujo emprego se desprezou ou caiu em desuso 

ou cujo significado inicial se desvirtuou com o uso, não aplicadas com rigor 

etimológico: com o título «Carta missiva de um peripato preocupado com a sua matéria 

forma e privação» Ana Hatherly abordou neste texto a relação do indivíduo e meio 

ambiente, incidindo na sua capacidade de camaleonar, numa narrativa absurda onde o 

individuo se ‘cama leoa’, ou seja, “está no leito do leão parcial971”. 

                                                           
969 Anexo I. 1.4. Entrevista a Liberto Cruz. p. 441. 
970 Ver Parte III. Capítulo 6.2.1 – Obra aberta, o lúdico e o concretismo. p.272. 
971 Ana Hatherly. Operação – 2. (1967). p.25. 
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Tipo D – Uma linguagem simples e uma sintaxe lógica são perturbadas por um processo 

subjacente de sistemática deslocação do significado: com o título «A fatalidade grátis», 

neste texto assiste-se à deslocação do significado de fatalidade e ato gratuito, na direção 

da hipótese absurda de que tudo se pode tornar gratuito. 

 

Variante A (dentro do Tipo D) – A deslocação do significado é alternadamente real e 

simulada: originou «A tensão psicológica», onde Ana Hatherly abordou o encontro 

entre um narrador e um amigo, com relações cortadas há dez anos. Primeiro assiste-se a 

um crescimento na tensão psicológica entre ambos as personagens, derivado dos 

conflitos passados e numa segunda fase, mais breve, o amigo tentou a conciliação, mas 

o narrador respondeu-lhe com indiferença. 

 

Tipo E – Deslocação por metáfora e metonímia: originou «As amigas dos países», que 

inicia com dez frases, utilizadas depois num processo combinatório, para gerar um novo 

texto. 

 

Tipo F – Contrastes resultantes do rigor etimológico da linguagem, de desmontagem da 

metáfora, da deslocação do significado, do emprego da recorrência: resultou em 

«Anatomia e liberdade do poeta robot TU-114-Ag», texto marcado pela presença da 

máquina, onde se denotava a influência da ficção científica. 

 

Tipo G – Metalinguagem: resultou em « I – O gato amarelo», «II – A análise» e «III – 

A Pesquisa» dos quais derivaram as primeiras proto-tisanas, micro-fiçcões que Ana 

Hatherly desenvolveu depois,  influenciada pelos koan budistas. 

 

Tipo H – Comutação do sintagma: intitulados de «I – O pé na cabeça» e «II – O 

Interregno», no primeiro texto desenvolveu uma narrativa absurda e o segundo foi 

dividido em quatro partes, remetendo o conteúdo do primeiro para a própria comutação 

do sintagma, enquanto os outros eram ilegíveis devido a serem compostos apenas por 

algumas letras do primeiro texto. 

 

De seguida, será abordada a redescoberta da visualidade e da materialidade dos poemas 

no experimentalismo, visto que a experimentação verbo-visual aliado ao lúdico e 

combinatório foi uma característica. 
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CAPÍTULO 7. O ENCONTRO ENTRE A POESIA E AS ARTES 

VISUAIS 

 

7.1 – A EXPERIMENTAÇÃO VERBO-VISUAL 

 

7.1.1 – Concretismo e experimentalismo 

 

A experimentação verbo-visual foi uma importante característica da poesia 

experimental portuguesa, surgindo aliada aos aspetos lúdico-combinatório. Por um lado, 

esta experimentação partiu do concretismo, mas também foi influenciado pelo 

experimentalismo europeu, onde a fusão entre os géneros artísticos foi mais 

acentuada972. O concretismo brasileiro fez-se sentir sobretudo na obra de Melo e Castro, 

enquanto António Aragão e Herberto Helder foram influenciados pela poesia visiva 

italiana, assim como pelo lúdico-combinatório das experiências de Nanni Balestrini com 

máquinas geradoras de textos.  

 

A redescoberta da visualidade e da materialidade do texto teve uma filiação no 

movimento internacional da poesia concreta, apesar de no nosso país nunca ter existido 

um grupo de poetas concretos. Ao invés, alguns poetas independentes interessaram-se 

por esta corrente em finais dos anos cinquenta, e alguns surrealistas realizaram poemas 

visuais, como Jaime Salazar Sampaio973 ou Mário Cesariny, estando o último presente 

na separata do Caderno antológico da poesia experimental I (1964)974. Em 1956, Décio 

Pignatari foi entrevistado pela revista Graal nº2975, facto que teve alguma repercussão. 

O seu depoimento era acompanhado de notas sobre autores e uma pequena apresentação 

realizada pelo próprio e por Goulard Nogueira (1924-2015)976. O primeiro livro de 

Salette Tavares, Espelho cego (1957), surge habitualmente referido como um 

precedente da poesia concreta no nosso país977, uma vez que apresentava uma tendência 

para a substantivação da linguagem, existindo também exemplos onde o silêncio da 

                                                           
972 Ana Hatherly. A reinvenção da leitura (1975). pp.14-15. 
973 Publicou Poemas propostos (1954), em edição de autor, onde incluiu um poema visual tipográfico. 
974 Ver Parte. Capítulo 2.2.4. Surrealismo verbal e visual. pp.81-83.  
975 Ver Décio Pignatari. «Poesia Concreta ou Ideogrâmica». Revista Graal nº2. Junho-Julho 1956. pp. 

208-209. 
976 Florentino Goulard Nogueira nasceu em Belém do Pará (Brasil) e veio para Portugal ainda na infância. 

Nos anos cinquenta frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi jornalista, poeta, 

tradutor e crítico de teatro. Fez parte do corpo editorial da revista Graal, colaborou também na Távola 

Redonda e foi membro do conselho de redação da revista Tempo Presente.  
977 Tal como acontece na apresentação da  Antologia da poesia concreta em Portugal (1973), no texto de 

autoria de Melo e Castro e José-Alberto Marques. 
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página foi usado na construção dos poemas (ver anexo II. 273. p.173). No entanto, a 

autora não praticou propriamente um concretismo heterodoxo, e preferia denominar de 

poemas espaciais978 a sua obra visual. Igualmente nunca negou a sua filiação no 

surrealismo, para além de realizar poemas optofonéticos com um espírito neodadaísta.  

 

Ainda em 1956, o poeta açoriano Emanuel Félix (1936-2014) 979 publicou «Concretismo 

– breve estudo noticioso» no Diário insular (1 de maio de 1957) na Ilha Terceira, onde 

apresentava os objetivos da poesia concreta brasileira, e referindo também a «Exposição 

de arte concreta», realizada em fevereiro desse ano no Ministério da Educação no Rio 

de Janeiro980. Mais tarde, Emanuel Félix incluiu um conjunto de poemas visuais na sua 

antologia A viagem possível (1965-1981), e uma introdução proveniente de uma crítica 

literária realizada por José Blanc de Portugal na Emissora Nacional (19 de janeiro de 

1966) afirmando: 

 

Sem estar eu a reivindicar para Emanuel Félix uma prioridade nacional que ele nem 

sequer propôs, terá o nosso público literário (ou até a maioria dos seus mentores) 

conhecimento de que esse poeta açoriano – angrense, para precisar – há mais de dez nos 

cultivava a poesia concreta?981 
 

Os seus poemas tipográficos eram construídos com palavras obedecendo à ideografia 

como podemos observar em «Com posição» (fig.62), onde o verbo ‘mover’ se repete e 

compõe outros verbos, que jogam com ‘morrer’. Nesta época, e ainda na juventude, 

José-Alberto Marques interessou-se pelo concretismo publicando em 1958, o poema 

«Solidão» (fig.63), na revista dos alunos finalistas do colégio Andrade Corvo, em 

Torres Novas. Segundo o próprio em entrevista: 

 

Tomei conhecimento da poesia concreta, por intermédio de poetas brasileiros e através 

de suplementos literários que me chegavam do Brasil982. 
 

Antes de colaborar no experimentalismo, o autor estreou-se com A face do tempo 

(1963), livro heterogéneo onde existem alguns exemplos de jogos humorísticos aleados  

                                                           
978 Adotando assim a terminologia lançada pelo poeta francês Pierre Garnier, que em 1964 defendeu a 

tendência da poesia para a espacialização depois do concretismo.  
979Que viveu a maior parte da sua vida em Angra do Heroísmo, excetuando-se estadias em França e na 

Bélgica, onde estudou técnicas de conservação e restauro, bem como história de arte. 
980 Emanuel Félix. «Concretismo – breve estudo noticioso». A obra completa. III (2015). p.15 
981 José Blanc de Portugal citado em Emanuel Félix. A obra completa. I. (2015). p.259. 
982 Anexo I. 1.8. Entrevista a José-Alberto Marques. p. 478. 
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Figura 62. Emanuel Félix. «Com Posição». Obra completa I. (2015). p.266. 

 
 

Figura 63. José-Alberto Marques. «Solidão» (1958). I’man. (2009). p. 45. 
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à disposição gráfica do texto, como em «silogismo» (ver anexo II. 274. p.173) e 

«telefone» (ver anexo II. 275. p.174)983. No ano seguinte, o primeiro número da revista 

Tempo presente (maio de 1959) divulgou o concretismo, num texto assinado pela 

redação984, apresentando-o como um movimento focado em questões formais, tanto nas 

artes plásticas, como na música e na literatura. O primeiro número da Tempo presente 

incluía também um poema de Augusto de Campos, o «plano-piloto para a poesia 

concreta» (1957) e um artigo de Haroldo de Campos985. 

 

No mesmo ano, Ana Hatherly publicou no Diário de notícias (17 de setembro de 

1959)986, o já referido artigo acompanhado por um poema concreto. Ana Hatherly teve 

uma breve passagem por esta poética, na qual não insistiu, devido a considerar um 

processo criativo redutor, que poderia conduzir a uma “ociosa tautologia987”. A autora 

integrou o concretismo em experiências posteriores, tanto em obras visuais, como em 

outras explorações analíticas de formas ou nos seus poemas em prosa. Os seus poemas 

concretos ortodoxos foram publicados dispersamente a partir de 1959, surgindo 

reunidos pela primeira vez no volume antológico Poesia 1958-1978988 (ver anexo II. 

276. p.174). Mais tarde foram incluídos também em Um calculador de 

improbabilidades (2001), entre os quais se encontra «Balada do país que dói» (ver 

anexo II. 277. p.175) e «Essa genta/esta gente» (ver anexo II. 278. p.175), que refletem 

os aspetos socio-críticos do ambiente em que se vivia. 

 

Mas em matéria de poesia concreta, a publicação de Ideogramas (1962)989 de E.M. de 

Melo e Castro foi o acontecimento mais marcante. O livro apareceu após a embaixada 

do Brasil em Lisboa, publicar a antologia de Poesia concreta (1962)990, que levou Melo 

e Castro a alargar o seu depuramento da linguagem à ideografia. Em Ideogramas 

(1962), alguns poemas remetem para os Caligrammes de Apollinaire, como «pêndulo» 

                                                           
983 Ver Eduarda Mota. «O papel de José-Alberto Marques na poesia experimental portuguesa». José-

Alberto Marques. I’man. (2008). p.29. 
984 A revista era dirigida por Fernando Guedes, e a redação composta por António Manuel Couto Viana, 

António José de Brito, Caetano de Melo Beirão e Goulard Nogueira. 
985 Ver Haroldo de Campos. «A temperatura informacional do texto» (1959). Ibidem. pp.28-41. 
986Intitulado de «O idêntico inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia concreta». 
987 Ver Ana Hatherly. Um Calculador de improbabilidades. (2001). p.10. 
988 Publicado em Lisboa, na Moraes editores, 1978.  
989 Ver António Aragão. «A Arte como “campo de possibilidades”», Jornal de Letras e Artes, 7de agosto 

de 1963, in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia 

experimental portuguesa. (1981). p.103. 
990  Ver Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari (org.). Poesia concreta. Lisboa: Serviço de 

Propaganda e Expansão Comercial da Embaixada do Brasil, 1962 
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(ver anexo II. 279. p.176) ou «Objectotem» (ver anexo II. 281. p.177), outros têm uma 

configuração mais complexa, como «espinha dorsal» (ver anexo II. 282. p.177) as 

palavras ‘dor’ e ‘sal’ constroem os poemas, noutros assiste-se à decomposição de 

palavras, disposição de sílabas e caracteres na página (ver anexo II. 283. p.178). 

«Monumento» (fig.64) destaca-se ao ser um monumento à liberdade publicado em 

plena crise académica e início da guerra colonial. Seguiu-se a publicação de Poligonia 

do soneto (1963), onde o autor reuniu várias experiências em torno do soneto991, entre 

os quais «Soneto soma 14X» (fig.65) se destaca, ao ser composto apenas com números, 

reduzindo este cânone à sua estrutura. 

 

Melo e Castro ao entrar na organização do Caderno antológico da poesia experimental 

II (1966) estabeleceu uma ponte com o movimento da poesia concreta, contribuindo 

para a internacionalização do experimentalismo português. Logo em 1964, Melo e 

Castro esteve presente na primeira «Exposição de poesia concreta, fónica e cinética»992, 

organizada por Mike Weaver no St. Catharine Collage, em Cambridge, Inglaterra. Em 

1966, alguns dos poetas experimentais participam993 na «Esposizione internationale di 

poesia sperimentale moderna» em Itália. Em 1968, apresentaram-se994 ao lado de poetas 

concretos ingleses em Gloucestershire (Inglaterra), na exposição «Arlington Quadro». 

Em 1974, participaram995 na terceira edição da exposição «Poesia visiva» no Studio 

d’arte artivisuale em Roma. Os poetas experimentais colaboraram em diversas 

publicações estrangeiras, entre as quais, na revista Invenção do grupo Noigandres, no 

Suplemento Literário de Minas Gerais,996 para além de marcarem presença na já 

referida An anthology concrete poetry: a world view (1968) organizada por Mary Ellen 

Solt. 

 

                                                           
991 Sobre Poligonia do soneto (1963) de E.M. de Melo e Castro, ver Isabel Paula Jorge Mendonça 

Monteiro. Dissolução e reinvenção do soneto em E. M. de Melo e Castro. (2000). 

<http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/13020 (Consultado a 29 de Março de 2015). 
992Marcaram presença as publicações Ideogramas (1962), Objeto poemático de efeito progressivo (1962) 

de E.M. de Melo e Castro, e o Caderno antológico da poesia experimental I (1964). 
993 António Aragão, E.M. de Melo e Castro e Salette Tavares. 
994 Abílio, António Aragão, Ana Hatherly, José-Alberto Marques e José Viale Moutinho. 
995 Ana Hatherly e Salette Tavares. 
996Ver Eliana da Conceição Tolentino. Literatura Portuguesa no "Suplemento Literário do Minas 

Gerais": Relações Brasil/Portugal (2006).   

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ALDR-6WEQ3P, (Consultado a 12 de 

Setembro de 2015). 

 

http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/13020
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ALDR-6WEQ3P
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Figura 64. E. M. de Melo e Castro. «Monumento». Ideogramas (1962).s/p 

 

 
 

Figura 65.  E. M. de Melo e Castro. «soneto soma 14x». Poligonia do soneto (1963). 
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7.1.2. Os vários experimentalismos 

 

 O experimentalismo poético português foi diverso e já Herberto Helder no texto de 

introdução997 ao Caderno antológico da poesia experimental I (1964), alertava para a 

impossibilidade de uma unívoca noção de experimentalismo, porque iria implicar a 

ausência de individualidade e de liberdade de pesquisa. Os autores reunidos em torno 

dos Cadernos antológicos da poesia experimental I e II (1964 e 1966) tiveram 

percursos diferentes e nem todos praticaram a experimentação visual. À publicação do 

primeiro caderno seguiu-se a exposição «Visopoemas» (1965), onde não participou 

António Ramos Rosa, que era um excelente desenhador, mas não cruzou a escrita com 

as artes visuais. António Barahona da Fonseca expôs um conjunto de colagens, mas 

também não seguiu esse caminho. 

 

O Caderno antológico da poesia experimental II (1966) demarcou-se do primeiro, 

devido a uma preponderância de poemas concretos e visuais, que levou Liberto Cruz na 

já referida recensão crítica a afirmar:  

 

(…) que gostaria de ver e de aplaudir nos trabalhos de António Aragão, Luiza Neto 

Jorge e Herberto Helder, era um caminho inverso – no fundo idêntico – ao que vem 

traçando lentamente, confiadamente, o poeta João Vieira998.  

 

Para além de ter apelidado o pintor João Vieira de poeta, depois denominou de pintores 

os poetas experimentais, visto que usavam um grafismo ingénuo aliado ao humor. João 

Vieira esteve bastante próximo da poesia experimental portuguesa, recordamos que foi 

o autor da capa do álbum de Operação-1 (1967). Como já foi abordado, o pintor 

realizou uma obra contaminada pela literatura, iniciando-se no KWY com uma pintura 

informal, criando depois tensões entre texto e imagem em composições pictóricas 

gestuais, onde utilizou referências poéticas. Vieira inventou o seu tipo de letra, 

pintando-a à espátula, com uma enorme qualidade plástica e diretamente na tela. Numa 

primeira fase, usou as letras isoladamente, desenvolvendo-as depois de um modo 

expressivo e pessoal, pesquisando o alfabeto em torno da coerência de A a Z e 

transformando-o em metamorfose através da ilegibilidade. Na década de sessenta, 

influenciado pelo conceptualismo, alargou o encontro entre a escrita e as artes visuais à 

                                                           
997 Ver na tese Parte II. Capítulo 2.1.1. Caderno antológico da poesia experimental I (1964). p.122. 
998 Liberto Cruz, «Experimentando o experimental» in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro. Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). p. 185. 
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escultura, instalação e happening. Na exposição «O espírito da letra» (1970) na galeria 

Judite Cruz em Lisboa, João Vieira apresentou letras tridimensionais (fig.66) em 

madeira, que destruiu num happening, em conjunto com crianças. Posteriormente, na 

exposição coletiva «Do vazio à pro-vocação» (1972)999 organizada por Ernesto de 

Sousa na Sociedade Nacional de Belas-Artes, expôs letras realizadas em espuma 

flexível de grande formato, e apresentou também uma original passagem de modelos 

com vestidos em forma de letras (ver anexo II. 284. p.178).  

 

 Dos autores que se reuniram em torno dos Cadernos antológicos da poesia 

experimental I e II (1964-1966), apenas alguns se autointitularam de experimentais e 

desenvolveram uma obra visual entre 1964-1974. Uns tiveram uma breve passagem, 

como Herberto Helder, que se interessou por processos combinatórios de construção de 

textos, inclusivamente, em termos visuais1000. Foi ainda mais breve a passagem de 

Maria Alberta Menéres e Luís Veiga Leitão, que colaboraram com poemas tipográficos 

visuais no suplemento especial do Jornal do Fundão (1965), assim como Luiza Neto 

Jorge, que apenas esteve presente com um poema visual no Caderno antológico da 

poesia experimental II (1966).  

 

Quanto a autores que participaram a partir suplemento especial do Jornal do Fundão 

(1965), Álvaro Neto1001 publicou depois Gramática histórica (1971), onde reuniu os 

poemas experimentais realizados entre 1962 e 19661002, com prefácio de Haroldo de 

Campos. Este livro foi composto como uma gramática e dividido em quatro partes: na 

primeira agrupou poemas construídos em torno da fonética, a segunda foi dedicada à 

morfologia, a terceira à sintaxe e a quarta à semântica, contendo ainda um curioso 

apêndice. Nestes poemas assiste-se a múltiplos cruzamentos de sentidos explorados 

através de processos combinatórios que utilizam categorias gramaticais como advérbios, 

adjetivos, verbos, nomes próprios ou palavras divergentes, em jogos onde as palavras 

são inseparáveis da sua visualidade1003. Alguns têm também um carácter crítico em 

termos sociopolítico, por exemplo em «s/título» (fig. 67), onde após revelar a evolução  

                                                           
999 Ver João Fernandes. «A letra e o corpo na obra de João Vieira». Catálogo João Vieira, corpos de 

letras. (2002). Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves pp.26-27. 
1000 Como são exemplo a série presente no Caderno antológico da poesia experimental II (1966). 
1001 Pseudónimo de Liberto Cruz 
1002 Alguns destes poemas já foram analisados na Parte II desta tese. 
1003 Ver João Fernandes. «A propósito desta nova edição da Gramática histórica». Liberto Cruz. 

Gramática história revista e aumentada. (2007). p.13 
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Figura 66. João Vieira. «O Espirito da letra» (1970), happening;  Exposição «Do vazio à pro-vocação» 

(1972). Catálogo João Vieira: corpos de letras. (2002). Porto: Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves/edições ASA. pp. 120-121.  

 

 
 

 

 

 

Figura 67.  Álvaro Neto. S/título Gramática histórica (1971). pp.48-49. 
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da palavra ‘polícia’, constrói um poema a exemplificar a evolução de outras palavras 

tais como ‘ministro ’ou ‘padre’. Noutro poema, elaborado a partir das «qualidades 

essenciais da linguagem» (ver anexo II. 285. p.179), surgem associações entre a palavra 

‘eco’ e ‘o pai vai preso e a família cai’. Deste conjunto de poemas destaca-se 

«Homenagem a Windefredo Bonifácio»1004, cuja construção remete para os antigos 

carmina figurata1005. 

 

José-Alberto Marques também colaborou a partir do Suplemento especial do Jornal do 

Fundão (1965), estando sempre presente nas seguintes produções coletivas, sendo 

também um importante divulgador ao organizar a Antologia da poesia concreta em 

Portugal (1973), com Melo e Castro. Neste período publicou Hoje.Mas (1967) onde 

reuniu conjunto de poemas anteriores à série «Homeostátos» (1967), e a obra em prosa 

Sala Hipóstola (1973). 1006 Em Hoje.Mas (1967) desenvolveu uma escrita depurada, 

onde usou a pontuação para criar valores rítmicos autónomos (fig.68), assim como 

outros elementos expressivos, mas sem uma preponderância visual. Incluindo ainda 

poemas programáticos, como «variações de uma carta» (fig.69) e «subsídio para 

manufatura de: o poema» (ver anexo II. 286. p.179) onde a partir de um texto com 

premissas, utilizou processos combinatórios para desenvolver novos sentidos. Mas 

tarde, José-Alberto Marques ampliou a sua obra ampliando-a ao campo da 

instalação1007, e da performance, continuando a colaborar no experimentalismo.  

 

Em relação aos poetas que colaboraram a partir de Hidra-2, Silvestre Pestana, que 

também esteve presente na Antologia da poesia concreta em Portugal (1973), foi o 

autor mais jovem deste período. Em meados da década setenta, Pestana desenvolveu 

uma obra interdisciplinar onde cruzou a escrita e o visual sobretudo no âmbito da 

performance, da videopoesia, alargando ainda a sua pesquisa às novas tecnologias. 

Quanto aos poetas que publicaram na Antologia da poesia concreta em Portugal (1973), 

José Luís Luna não voltou a colaborar em publicações dos experimentalistas. A poesia  
                                                           
1004 Em homenagem ao poeta anglo-saxão, nascido entre 673 e 680, que morreu a 5 de Junho de 755 , 

segundo o autor, o poema comemorou o 1210º aniversário da sua morte. Ver Álvaro Neto. Gramática 

Histórica. (1971). p.61. 
1005 Ver Parte III Capítulo. 6.1.2. A ‘arqueologia da poesia experimental’ e o neobarroco. pp.258-264. 
1006 Ana Hatherly classificou esta obra de «cinematopoética», por sentir que se trata de uma narrativa 

impossível de contar devido ao seu carácter cinematográfico. Ver Ana Hatherly «José-Alberto Marques, 

Sala Hipóstola». Colóquio/Letras nº18, março de 1974.pp-75-76. 
1007 De que foi exemplo «Ex-posição» (1980), presente na exposição colectiva Po.Ex 1980, na galeria 

Nacional de Arte Moderna em Belém ou «Máquina de lavar poemas», obra presente na exposição 

Experimentalismo Português: Po.Ex 1964-1983 no Museu de arte contemporânea de Serralves em 1999. 
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Figura 68.  José-Alberto Marques. Hoje.mas (1967).  p.52. 

 

 

 

Figura 69.  José-Alberto Marques. «variações de uma carta». Hoje.mas (1967). p.26. 
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 de Luís Pignatelli foi antologiada mais tarde, em Obra poética 1953-1993 (1999)1008 

onde incluíram um conjunto de poemas visuais inéditos, construídos com superfícies 

textuais geométricas a partir da repetição de letras (ver anexo II. 287. p.180). Abílio-

José Santos neste período publicou Lidança (1968), um desdobrável com doze poemas 

concretos (ver anexo II. 288-289. pp.180-181), e desenvolveu mais tarde uma extensa 

produção verbo-visual1009, colaborando em exposições e publicações dos 

experimentalistas, apesar de manter sempre uma postura independente. Também 

Alberto Pimenta manteve essa postura, e no período balizado nesta tese, publicou O 

Labirintodonte (1970), Os entes e contraentes (1971) e Corpos estranhos (1973), obras 

onde a poética verbo-visiva foi marcada por um humor cáustico em poemas de 

conteúdos críticos em termos político-sociais.  

 

Ainda sobre a Antologia da poesia concreta em Portugal (1973), parte do 

material1010foi mais tarde exposto na Bienal de São Paulo em 1977, numa mostra 

comissariada por Melo e Castro, com o título «Grandes confrontos: poesia espacial». 

No texto do catálogo1011 Melo e Castro enfatizava a tendência para a espacialização nos 

poemas, afirmando que a desmaterialização era uma das características desta poética, 

visto que existia “o uso de materiais fracos e uma forte conceptualização1012”. O autor 

apresentava-a assim como pioneira da arte conceptual internacional dos anos setenta, 

mas diferenciava-a em termos de motivações ideológicas, vivenciais e na 

fundamentação teórica. De seguida, veremos as obras individuais dos poetas que 

realizaram um percurso onde a expressão verbo-visual foi preponderante no período 

1964-1974.  

 

 

                                                           
1008 Publicada em Lisboa na &etc com organização de Zetho da Cunha Gonçalves. 
1009Ver Eunice Ribeiro «Abílio: as manufaturas da escrita» in Rui Torres (org.). Poesia Experimental 

Portuguesa: Contextos, Ensaios, Entrevistas, Metodologias.  (2014).  pp-117-128. 

<http://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/poesia-experimental-

portuguesa-contextos-ensaios-entrevistas-metodologias> 

 (consultado a 24 de outubro 2015) 
1010 Foram expostos poemas de Abílio José-Santos, Alexandre O´Neill, Ana Hatherly, António Aragão, 

E.M. de Melo e Castro, Herberto Helder, Jaime Salazar Sampaio, José-Alberto Marques, José Luís Luna, 

Liberto Cruz, Salette Tavares e Silvestre Pestana. Da antologia só não estiveram presentes Alberto 

Pimenta e Luís Pignatelli. 
1011 No catálogo existe a indicação de que foram ampliados 30 poema visuais dos anos 60 em serigrafia, 

existindo também uma coleção de originais mais recentes.  
1012 E.M. de Melo e Castro. «A poesia experimental portuguesa». Catálogo Representação portuguesa na 

XIV Bienal de São Paulo. (1977). s/p. 

http://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/poesia-experimental-portuguesa-contextos-ensaios-entrevistas-metodologias
http://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/poesia-experimental-portuguesa-contextos-ensaios-entrevistas-metodologias
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7. 2 – OBRA VISUAL DOS POETAS EXPERIMENTAIS  

 

7. 2.1 . Abertura e ambiguidade: António Aragão 

 

«ler» o poema é simplesmente dobrar e desdobrar1013. 

 

A leitura de um poema como um ato de dobrar e desdobrar sintetiza bem o pendor 

lúdico da obra de António Aragão, uma vez criou estruturas literárias dinâmicas que 

implicavam uma receção ativa, visto serem estruturas construídas com processos 

combinatórios aliadas a componentes visuais peculiares. Relembramos que António 

Aragão foi o responsável pela conceção gráfica dos Cadernos antológicos da poesia 

experimental (1964-1966), cujas estruturas remetiam para o «Livre» de Mallarmé, 

sendo também muito influenciado pela conceptualização de ‘abertura’ de Umberto Eco, 

e pelas experiências de textualidade combinatória de Nanni Balestrini1014. 

 

António Aragão também era pintor, no início da década de sessenta praticava um registo 

gestualista, que expôs na galeria Divulgação (fig.70 e fig. 71) em 19651015. Em 1967 

mostrou na galeria Quadrante uma série de pinturas geométricas, apelidadas de 

«Estruturas poéticas» (ver anexo II. 291. p.183), que foram elogiadas numa recensão no 

Diário de Noticias, devido ao seu construtivismo utilizar “estruturas de quadrados e de 

círculos como sinais básicos, e bem diferenciados do suprematismo de Malevicht1016”. 

As linhas e os ritmos das suas composições eram quebrados pela repetição cromática, 

colocando em destaque a dinâmica da cor na exploração expressiva-estrutural, 

afastando-as assim da frieza do construtivismo. No entanto, a sua atividade de pintor 

não se sobrepôs à de poeta, originou sim um peculiar uso da visualidade no texto. 

 

Na obra literária de Aragão assiste-se a uma contaminação de aspetos visuais da escrita, 

materializados também em poemas-objetos que questionam o objeto livro, resultando  

                                                           
1013 António Aragão. Capa de Poema azul e branco (1970). s/p  
1014 Ver Parte II. Capítulo 4.1.1 – Caderno antológico da  poesia experimental I (1964). pp. 121-130. 
1015 Algumas destas pinturas encontram-se hoje em dia no Museu do Funchal, sendo também possíveis de 

visualizar no Arquivo digital da Po.Ex. < http://www.po-ex.net/ (consultado a 24 de Abril de 2015). 
1016 Ver Mário de Oliveira. «As “estruturas” poéticas de António Aragão, os objectos quotidianos do 

Alentejo de Espiga e as paisagens anímicas do pintor espanhol Amalio» Diário de Notícias, 14 de 

Novembro de 1968. p.18.  

http://www.po-ex.net/
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Figura 70.  António Aragão. Sem título, 1965. Guache sobre papel, 70 x 100 cm. Colecção do Museu de 

Arte Contemporânea do Funchal.  

<http://po-ex.net/taxonomia/materialidades/planograficas/antonio-aragao-pinturas-macfunchal consultado 

10 de Outubro 2015. 

 

 

 
 

Figura 71. António Aragão. Sem título, 1965. Guache sobre papel, 100 x 70 cm. Colecção do Museu de 

Arte Contemporânea do Funchal. <http://poex.net/taxonomia/materialidades/planograficas/antonio-

aragao-pinturas-macfunchal consultado 10 de Outubro 2015.  
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em originais publicações que habitualmente se enquadram em ‘livros de artista’1017, por 

serem pequenas edições de autor. 

 

Melo e Castro num artigo publicado no Diário de Lisboa, «Aragão-escrita-Aragão» (19 

de março de 1983)1018 considerou que existem dois pendores importantes na obra de 

António Aragão: o uso de um discurso que a cada passo se perde e se reencontra com 

outros subdiscursos ou sobrediscursos, estando presente já em «roma nce de iza mor f 

ismo» (1964)1019; o segundo foi a procura icónica denunciando o ridículo e o trágico da 

sociedade capitalista, que viu antecipada nos poemas visuais incluídos em Operação -1 

(1967)1020. Melo e Castro referiu ainda a transgressão como elemento transversal na sua 

obra, fator que unia a escrita e o icónico. A seu ver, a transgressão esteve presente no 

uso de uma escrita poética dispensando a metáfora, propondo-se cruamente como 

substantiva e objetiva, impessoal e não lírica. Aragão transgredia também ao apropriar-

se de discursos, fórmulas e formulários da ordem do quotidiano, ou utilizando o calão e 

palavrões em sentido literal, escolhendo de propósito imagens de mau gosto para 

chocar, juntando-lhe neologismos degradantes de sentido, do estatuto e dignidade das 

palavras. Estes processos surgem também temperados com um humor cáustico. 

  

Outro aspeto transgressivo apresentado por Melo e Castro foi o uso de códigos 

diferentes no mesmo discurso, através vários tipos de letras, cor e pontuação, ou 

códigos ideográficos unidos metonimicamente a códigos descritivos, como acontecia já 

em «Romance do Mirakum» (1966)1021. Estes processos foram desenvolvidos em 

Folhema 1 (ver anexo II. 292-293. pp.184-185) e Folhema 2 (ver anexo II. 294-295. 

p.186-187), duas brochuras publicadas em Julho e Agosto de 1966, mas distribuídas de 

modo independente. Nestes desdobráveis, os textos foram impressos com diferentes 

tipos e orientações, tanto na frente como no verso, e distribuídos em blocos por cada 

                                                           
1017 Ver Catarina Figueiredo Cardoso. «‘Ler’o poema é simplesmente dobrar e desdobrar [”To read” the 

poema is simply to fold and unfold]. Artist’s books by António Aragão» in Rui Torrres (org.) 

Cibertextualidades 07: estudos sobre António Aragão. (2015) p.111. 

 <http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos  
1018 Ver E.M. de Melo e Castro. «António-escrita- Aragão». Diário de Lisboa, 19 de março de 1983. Voos 

da Fénix crítica. (1995). p.174. 
1019 António Aragão. «roma nce de iza mor f ismo» in António Aragão e Herberto Helder (org.). Caderno 

antológico da poesia experimental I (1964). pp. 18-14. 
1020 Desenvolvido em obras posteriores, como Os Bancos antes da nacionalização (1975) ou Metanemas 

(1981). 
1021António Aragão. «Mirakum» in António Aragão, Herberto Helder e E.M. de Melo e Castro (org.). 

Caderno antológico da poesia experimental II (1966). s/p. 

http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos


 

292 

 

uma das partes resultantes da dobragem das folhas, permitindo assim o leitor escolher a 

sequência de leitura. Os versos de Folhema 1 foram organizados em blocos que se 

interligam, onde o branco da página intervém na leitura. Um deles (ver anexo II. 293. 

p.185) tem a particularidade de ser composto por cinco balões, numa clara referência à 

banda desenhada. Os balões albergavam uma espécie de diálogo, com notas a indicarem 

que existe um por preencher, e noutro admitia-se substituir ‘beleza’ por ‘blusa’. 

Folhema 2 era semelhante em termos de composição, mas os poemas foram impressos 

em duas cores.  

 

Como foi referido, Aragão apropriou-se de impressos oficiais para criar poemas, como 

em «telegramando» (1965) publicado no Suplemento especial do Jornal do Fundão. A 

apropriação e descontextualização de impressos surgiu novamente em Mais 

exactamente p(r)o(bl)emas (1968)1022, aliado aos outros processos de transgressão já 

referidos. O título do livro estabelece à partida um jogo ambíguo entre poema e 

problema, remetendo-nos também para o questionamento da linguagem criativa na 

construção de textos. Na capa, o grafismo do título impresso a negro acompanha de 

modo lúdico o questionamento, uma vez que parte do título e apelido do autor está 

enquadrado numa elipse recortada (ver anexo II. 296. p.188). Ao abrir o livro, 

surpreende ver o mesmo impresso na contracapa em letras da cor do cartão, exceto o 

fragmento a negro sobre o que era enquadrado pela elipse. Este jogo visual permite ler 

‘Aragão’ e ‘Emas’, numa paródia à autoria do mesmo. Segue-se na primeira página, a 

citação “Je parle, donc je ne suis pas” de Jean-Marie Auzias (1927-2004)1023, 

remetendo para a anulação do ser através da linguagem. 

 

O interior do livro está estruturado em quatro conjuntos: os «P(r)o(bl)emas», os 

«P(r)o(bl)emas encontrados em livros», os  «P(r)o(bl)emas encontrados em jornais» e 

os «P(r)o(bl)emas visíveis (ao longo do livro)». O primeiro conjunto desenvolve-se 

primeiro em onze poemas/problemas que vão sofrendo interferências da linguagem não-

verbal, devido à presença de poemas visuais. Numa leitura bastante assertiva desta obra, 

                                                           
 1022 O livro que faz parte da terceira série da Colecção Pedras Brancas organizada por E.M. de Melo e 

Castro e foi publicado no Funchal em edição de autor. 
1023 Poeta, filósofo e antropólogo francês, foi professor no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de 

Villeurbanne em Rhône, também no Instituto de Estudos Políticos de Lyon. 
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Rogério Barbosa da Silva1024 chamou a atenção para o elemento subjetivo da linguagem 

ao longo dos poemas implicar uma forte fusão entre o sujeito lírico e o leitor que 

compartilha a emoção, numa espécie de despersonalização, acentuada depois num jogo 

entre o dito e não dito, criando uma disposição para a inserção de elementos visuais. 

 

Os «P(r)o(bl)emas visíveis», como os intitulou António Aragão, aparecem ao longo do 

livro e também abordam questões da relação entre o sujeito lírico e o leitor, ou entre  o 

sujeito e o coletivo. O primeiro intitulado «Istória/eu dou, tu dás nós nós» (ver anexo II. 

297. p.189) tem um jogo logo no título, e é composto por uma tira verde desdobrável na 

horizontal em quatro, formando uma narrativa visual nos quatro quadrados com letras 

redondas desenhadas a negro, representando um U, N, C e S, numa sequência conjugada 

com os pronomes pessoais e o verbo ‘dar’ em menor dimensão. 

 

Existe igualmente no interior outro «P(r)o(bl)ema», um formulário da Câmara 

Municipal do Funchal, recibo de pagamento da água transformado em «Cama minicipal 

do unhal, máguas» (fig.72) através da obliteração de letras, num apontamento cáustico 

alterando sentido original. Mais à frente, aparece outro formulário, um recibo de 

cobrança do «Imposto de Casais» transformado em «Posto de Cá ais» (ver anexo II. 

298. p.190), com o mesmo processo. Nas páginas do sétimo problema encontra-se outra 

tira de cor, desta vez em amarelo ocre. Intitulada de «Istória Ou ou Ou» (ver anexo II. 

299. p.191) é composta por um desdobrável em quatro, onde foram desenhados ‘Ou’ em 

caracteres semelhantes aos usados na primeira, em diferentes posições e conjugados 

com setas curvilíneas para criar uma narrativa visual dinâmica. Mais à frente 

encontramos «câma minicipal do unhal ao viso» (ver anexo II. 300. p.192) outra 

intervenção num formulário. 

 

Seguem-se os «P(R)O(BL)EMAS encontrados em livros», onde Aragão utiliza 

processos de montagem, descontextualizando fragmentos de textos encontrados em 

livros para criar poemas/problemas, referindo as suas proveniências.  No meio destes 

textos impressos em papel amarelo ocre, está uma colagem em papel branco, intitulada 

                                                           
1024 Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), onde lecciona 

no departamento de Literatura e Tecnologia. Ver Rogério Barbosa da Silva. «António Aragão, ou a 

liberdade de intenção» in Rui Torres (org.), Cibertextualidades 07: estudos sobre António Aragão. 

(2015). p.39. 

 <http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos 

(consultado a 22 de abril de 2015). 

http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos
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«Istória dos soldadinhos» (ver anexo II. 301. p.193), composta por textos e imagen, 

como na banda desenhada, num apontamento sarcástico que remete para a Guerra 

Colonial. No conjunto encontra-se mais uma tira, desta vez cor-de-rosa, com um  

 

 

 
 

 

 
 

Figura 72.  António Aragão. «Cama minicipal do unhal, máguas». Mais exactamente p(r)o(bl)emas 

(1968). pp.10-11. 
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«P(r)o(bl)ema visíveis» intitulado «Istoria: vem» (ver anexo II. 302. p.194), também 

desenvolvido em quatro quadradinhos composto por uma sequência dinamizada por 

figuras circulares a negro, conjugadas com setas e o texto “vê vem não vem ou então 

vem”. 

 

O livro encerra com os «P(R)O(BL)EMAS encontrados em jornais», compostos por 

duas colagens com recortes de jornais, semelhantes aos «Poemas encontrados» (1964) 

1025, estando em duas páginas sobrepostas com dimensões diferentes. A primeira 

colagem é mais estreita e conjuga-se lateralmente com parte da segunda, permitindo 

uma leitura relacional (ver anexo II. 303. p.195). No verso de cada uma existe ainda um 

poema, que exemplifica uma possível leitura (ver anexo II. 304-305. p.196-197). 

Rogério Barbosa da Silva1026 chamou ainda a atenção para todo o livro estar estruturado 

de forma a permitir uma escolha aleatória da ordem de leitura, mesmo existindo um 

índice no início. 

  

E.M. de Melo e Castro enfatizou que a escolha da ordem de leitura ser aleatória nas 

obras de Aragão era um dos processos de transgressão. Segundo o próprio: 

 

 (…) parece ser um convite à participação do leitor, mas é, isso sim, um profundo 

desprezo pelo significado da leitura que cada leitor encontrará ao preferir uma certa 

ordem de leitura e não outra1027.  

 

Aragão convidava o leitor a ser parte integrante de um jogo dinâmico, indicando de 

forma lúdica que se dirigia a uma pluralidade de leituras, mas isso não implica desprezo 

pelo significado da leitura, pelo contrário, implica pensar no leitor como parte integrante 

e ativa da obra. Melo e Castro ao expor esta característica referia-se à nota de abertura 

de Um buraco na boca (1971): «a ordem de textos que propomos neste livro é 

arbitrária». Nesta obra, António Aragão aplicou processos de transgressão que já 

abordamos, mas num ‘conjunto de cento e noventa páginas1028’ em prosa de difícil 

                                                           
1025 Publicados no Caderno antológico da poesia experimental I (1964). 
1026Ver Rogério Barbosa da Silva. «António Aragão, ou a liberdade de intenção» in Rui Torres (org.), 

Cibertextualidades 07: estudos sobre António Aragão. (2015). p.40. 

<http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos (consultado 

a 22 de abril de 2015). 
1027 E.M. de Melo e Castro. «António-escrita- Aragão». Diário de Lisboa, 19 de março de 1983. Voos da 

Fénix crítica. (1995). p.174. 
1028Ver Maria Leonor Figueiredo. «”Tudo feito para se perder”: sobre Um buraco na boca de António 

Aragão», in Rui Torres (org.), Cibertextualidades 07: estudos sobre António Aragão. (2015).p.80. 

http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos
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classificação, como a apresentou Maria Leonor Figueiredo1029, num artigo publicado na 

revista Cibertextualides 07 (2015). A narrativa de Um buraco na boca (1971) foi 

composta também por um trabalho gráfico não convencional, onde o autor utilizou 

partes de texto com letras a negrito, conjugadas com letras em corpo regular, criando 

assim leituras em camadas distintas, como já o tinha feito em «Poema fragmentário» 

(1964)1030. Num artigo na mesma revista, Bruno Ministro1031 chamou a atenção para as 

funções desta ferramenta expressiva serem distintas nas duas obras. Em Um buraco na 

boca a formatação serve para marcar a oralidade, enquadrando as falas e os diálogos dos 

personagens, enquanto «Poema fragmentário» cria um subtexto dentro do texto para o 

leitor explorar novos níveis de sentido. O autor também discordou do ponto de vista de 

Melo e Castro sobre a nota de abertura de Um buraco na boca (1971)1032.  

 

A valorização do momento estético da leitura como fruição, onde uma estrutura 

dinâmica prevê um leitor ativo esteve também presente em duas peculiares publicações 

de Aragão neste período: o Poema azul e branco (1970) e Poema vermelho e branco 

(1971). Ambos os poemas têm como suporte um envelope remetendo de imediato para 

o mail-art, uma rede mundial de troca e correspondência entre artistas iniciada em finais 

dos anos cinquenta por Ray Johnson (1927-1995), artista ligado ao fluxus. No mail-art, 

os elementos do correio como postais, envelopes, selos ou carimbos foram recriados e 

usados criativamente, para além de serem mostrados como objetos artísticos em 

exposições. O poema azul e branco (fig. 73) é composto por um envelope quadrangular 

em papel craft cor-de-rosa, com um círculo recortado ao centro, onde se vê no interior a 

convergência de quatro triângulos, sendo dois azuis e dois brancos. No interior, duas 

folhas quadrangulares em papel de lustro com 24,5x24,5cm, encontram-se dobradas. As 

folhas são brancas de um lado e azuis do outro, e a dobra permitem formar um losango 

azul e branco da capa. O poema vermelho e branco (ver anexo II. 306. p.198) é 

composto por um envelope igual, mas no círculo recortado vê-se uma tira oblíqua 

                                                                                                                                                                          

<http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos (consultado 

a 22 de abril de 2015). 
1029 Mestre em estudos literários, culturais e interartes pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
1030 Publicado no Caderno Antológico da Poesia Experimental I (1964). 
1031 Investigador no centro de literatura portuguesa da Universidade de Coimbra. 
1032 Bruno Ministro «Um buraco na boca: centralidade e descentramento». in Rui Torres (org.) 

Cibertextualidades 07: estudos sobre António Aragão. (2015). p.90. 

 <http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos 

(consultado a 22 de abril de 2015). 
 

http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos
http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos
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vermelha sobre o fundo branco. Em relação ao Poema azul e branco (1970), no 

envelope foi escrito: 

 

A forma ativa mais a cor é a expressão do poema/ «ler» o poema é simplesmente dobrar 

e desdobrar/ A carga semântica é despersonalizada a qualquer nível da construção – 

emoção.  

 

  
 

 
 

 

 

Fig. 73. António Aragão. Poema azul e branco (1970). Envelope com 19x19cm e duas folhas com 

24,5x24,5cm dobradas e encaixadas. Funchal, edição do autor. Fotografia de exemplar da Coleção Melo e 

Castro da Biblioteca de Serralves, Porto. 
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Com estas indicações sobre o processo de conceção do poema, Aragão estabelecia um 

‘pacto lúdico’ com o leitor, orientando-o para o momento estético de dobrar e desdobrar 

as folhas azuis e brancas nas suas mãos, num poema onde a linguagem verbal 

funcionava como vestígios de “versos”1033. O poema vermelho e branco (1971) (fig. 

375), apenas difere ao lançar novas questões iniciais1034, no sentido da significação só 

poder ser construída pelo leitor, negando o ‘consumo’ e a utilidade. 

 

O dobrar e desdobrar dos poemas de Aragão remetem para a ‘dobra’ ou ‘prega’, 

conceito que Gilles Deleuze (1925-1995)1035 desenvolveu em Le pli: Leibniz et le 

barroque (1988) para constituir o paradigma estético e filosófico do barroco. Deleuze 

retomou a ‘dobra’ de Mallarmé1036 e associou-a ao conceito de ‘mónada’ de Leibniz 

(1646-1716), atribuindo-lhe um princípio relacional entre a matéria e a alma, entre o 

corpo e o espírito, o todo e as partes. Reatualizou também este conceito na 

contemporaneidade como lugar no pensamento, mantendo a sua função de ligação, entre 

a memória (o de dentro) e o caos (o de fora), entre o sedentário e o monádico, o virtual e 

o real. A leitura de um poema como sinónimo de uma dobra que se desdobra ao infinito 

sintetiza a abertura e a ambiguidade da experimentação verbo-visual de António Aragão 

neste período. Depois de 1974, autor desenvolveu uma original obra utilizando 

máquinas fotocopiadoras para manipular textos e imagens, e continuou a expor e a 

colaborar com os outros poetas experimentais. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1033 Ver Rogério Barbosa da Silva. «António Aragão, ou a liberdade de intenção» in Rui Torrres (org.) 

Cibertextualidades 07: estudo sobre António Aragão. (2015). p.37. 

<http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos (consultado 

a 22 de abril de 2015).  
1034 “A significação está no que não se deseja nem pretende.”/ “Este poema não serve para uso nem para 

consumo.”/”Ousar é mais importante que usar” António Aragão. Poema vermelho e branco (1971) s/p 
1035 Este conceito foi utilizado pela primeira vez em 1986. Ver Gille Deleuze. «As Dobras, ou o De-dentro 

do Pensamento (subjetivação)». Foucault. Tradução de José Carlos Rodrigues. (1987). pp. 127-163 
1036 “ Le Pli est sans doute la notion la plus importante de Mallarmé, non seulement la notion, mais plutôt 

l’opération, l’acte opératoire qui fait um grand poète baroque”. Gilles Deleuze Le Pli: Leibniz et le 

Barroque. (1988). p. 43. 

 

http://cibertextualidades.ufp.edu.pt/numero-7-2015/estudos-sobre-antonio-aragao-conteudos
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7.2.2 – Brincar: Salette Tavares 

 

Brincar é uma palavra bonita com o seu ‘i’ e o seu ‘a’, com os dois ‘erres’ que a 

animam e ritmam para fazer saltar e brincar1037. 

 

Brincar foi o espírito de toda a obra criativa de Salette Tavares, presente na sua poesia  

semântica e também na visual1038, que foi composta por poemas optofonéticos e 

objetos-poemas que apelidou de poemas espaciais. Brincar era a criatividade da infância 

na vida adulta, devido a esta atividade colocar os adultos à medida das crianças, numa 

ação crescida e moldada, mas “ainda a mesma para rir e sorrir a sério”1039, para esquecer 

o peso real da vida. A autora encarava o poeta e a criança como fingidores da mesma 

espécie, por criarem uma outra realidade. Este espírito da infância levada na vida adulta 

foi materializado no poema-objecto «Ourobesouro» (fig. 74), onde Salette Tavares 

partiu do jogo entre as palavras ‘Ouro’ e ‘Besouro’, realizado aos doze anos de idade, 

mais tarde materializada numa caixa em cristal e ouro, numa mágica brincadeira adulta.  

 

 
 

Figura 74. Salette Tavares. «Ourobesouro» (1965), caixa de cristal com letras douradas. 

32,5x32,5x11,5. Col. Salette Aranda Brandão. Catálogo Salette Tavares, poesia espacial.(2015). p.111. 

 

                                                           
1037 Salette Tavares. «Brincar (a propósito de Amélia Toledo)». Revista Colóquio/Artes nº7. Abril de 

1972. p.31. 
1038 Rui Torres dividiu a poesia de Salette Tavares em duas modalidades distintas, a marcadamente verbal 

e a visual. Ver Rui Torres. «Salette Tavares e a Poesia Experimental». Catálogo Salette Tavares: Poesia 

Espacial. (2014). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.29. 
1039 Ver Salette Tavares. «Transcrição de Carta de Salette Tavares para Ana Hatherly. (9 de Janeiro de 

1975)». Catálogo Salette Tavares: poesia gráfica. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.17. 
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‘Brincadeira’ foi uma palavra que Salette Tavares partiu em «Brin cadeiras» para 

intitular a sua colaboração no Caderno antológico da poesia experimental I (1964), 

fazendo troça da sua séria e alegre atividade poética. Ao partir a palavra, coisificava 

simbolicamente dois conceitos ligados da teoria da informação de Abraham Moles1040, 

onde ‘Brin’ era puro som correspondendo à informação estética, e ‘Cadeiras’ tornava-se 

a informação semântica dominante. No caderno antológico da poesia experimental II 

(1966), cortou a palavra em «Brincade-iras, irras e birras», em resposta à crítica que 

João Gaspar Simões fizera do primeiro caderno (1964)1041, uma vez que considerava o 

”habilíssimo jogo ou brincadeira a que se dá Salette Tavares 1042, ficava aquém da 

poesia. Para a autora ‘brincar’ foi sobretudo liberdade e através da ironia aproximava-se 

da fragilidade do sério. 

 

As «Brin cadeiras» de Salette Tavares no Caderno antológico da poesia experimental I 

(1964) foram compostas1043 por dois poemas fonéticos, intitulados de «Kinetofonias: Ri 

m ri ri» e «Kinetofonias: taki taki», a «Aranha» e o conjunto de poemas agrupado com a 

letra F. Deste último conjunto, a autora referiu-se aos «efes» (ver anexo II. 307. p.199) 

como: 

 

 (…) ironia directa às tão usadas e falsas noções de forma e conteúdo. A obra de arte 

não é um pastel de massa tenra em que se possa separar o exterior aparente da carne que 

constitui um recheio1044.  
 

A informação semântica original do texto em prosa foi mantida ao materializá-lo em 

três grandes «efes», acrescentou-lhe a ironia, uma vez que remetiam para Fátima, 

futebol e fado. Sobre este poema, a autora contou numa carta a Ana Hatherly: 

 

                                                           
1040 Ver Salette Tavares. «Teoria da Informação e Abraham A. Moles». Revista Brotéria, Vol.LXXXIV, 

Fevereiro de 1967. pp.167-168. 
1041 Ver E.M. de Melo e Castro. Os voos da fénix crítica. (1995). p.182. 
1042 João Gaspar Simões. «O experimentalismo poético ou a nostalgia da loucura». Jornal Letras e Artes, 

4 de Novembro de 1964. p.3. 
1043  Rui Torres no texto do catálogo da recente exposição dedicada a Salette Tavares na Gulbenkian, 

incluiu os poemas visuais «Quel Air Clair», «O menino Ivo», «Mer de Lyriques» e «Les murmres des 

mures müres» como publicados no primeiro caderno, mas na verdade foram publicados sem data e com a 

referência de que foram impressos em serigrafia em E.M. de Melo e Castro e José-Alberto Marques. 

(org.). Antologia da poesia concreta em portugal (1973). pp-107-110. Ver também Rui Torres. «Salette 

Tavares e a Poesia Experimental Portuguesa». Catálogo Salette Tavares, Poesia espacial. (2014). Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. pp.29-30. 
1044 Salette Tavares. «Os efes» in E.M. de Melo e Castro, José-Alberto Marques (org.). Antologia da 

poesia concreta em portugal. (1973).p.122. 
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Deve saber do que me aconteceu com quem os compôs: mandaram-se três em 

representação de todos os colegas de trabalho para me dizer que nunca tinham feito uma 

composição tão bonita mas que me queriam perguntar se tinha, ou não, sentido político. 

– Claro que tem! Respondi1045. 
 

 

Neste conjunto em torno da letra F estava também presente um poema impresso com o 

texto invertido e indicações de como se deve ler, entre as quais se encontrava: “Onde se 

lê facheta pode-se ler fascista, fadista ou fumista1046”. As brincadeiras de Salette 

Tavares eram subversivas no ambiente repressivo da época onde o humor e o jogo 

transgrediam e libertavam. Sobre os dois Cadernos antológicos da poesia experimental 

(1964 e 1966), Salette Tavares partiu das noções de informação estética e semântica, da 

teoria de Abraham Moles, para construir um conjunto de poemas que visavam o 

tratamento poético-semântico ou puramente estético, com delimitação de reportórios de 

símbolos (fig.382). Nas suas palavras:  

 

(…) constituem-se como pequenos grupos de palavras ou letras como as que compõem 

as duas kinetofonias, apenas 4 letras para cada poema, ou as sílabas como nos exercícios 

com sílabas ou letras de uma única palavra. Apesar de um manejamento semântico a 

que dou uma grande importância, o que realmente mais me interessa é o valor estético 

que do ponto de vista sonoro os poemas obtêm1047. 
 

A autora referiu ainda que na música estas regras descobertas por Abraham Moles, após 

múltiplas experiências, podiam ser utilizados como elementos de composição, e foram 

colocadas em prática na música experimental ou concreta. Para tal, era necessário reunir 

objetos sonoros numa sequência suficientemente ordenada de forma a ser inteligível.  

 

A música contemporânea era uma das suas paixões, uma vez que na sua primeira 

viagem a Itália, em 1959, a autora ficou fascinada com as possibilidades de 

desenvolvimento da música experimental, que lhe foram reveladas no Centro de 

Fonologia da Rádio de Milão, por Luciano Berio. Por essa altura, também contactou 

com a música de John Cage e Pierre Schaeffer, obras que refletiam sobre o som como 

                                                           
1045 Salette Tavares. «Transcrição de Carta para Ana Hatherly» (9 de Janeiro de 1975). catálogo Salette 

Tavares: poesia gráfica.  (1995) Lisboa: Casa Fernando Pessoa p.17-18. 
1046 Salette Tavares «Brin cadeiras» in António Aragão e Herberto Helder (org.). Cadernos Antológico da 

Poesia Experimental I (1964).  
1047 Salette Tavares. «Teoria da informação e Abraham A. Moles». Revista Brotéria, Vol.LXXXIV, 

Fevereiro de 1967. pp.169-170. 
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entidade autónoma1048, presente na valorização do silêncio em Cage, e na introdução do 

ruído do quotidiano realizada por Schaeffer. Detentora de uma cultura abrangente, 

devido à sua formação filosófica e investigação em estética, a presença da música 

verifica-se também em Concerto em Mi Maior para clarinete e bateria (1961)1049, o seu 

segundo livro de poesia, onde retomou a noção de espelho mudo/cego do primeiro1050, 

intensificando o processo de substantivação da linguagem, ao compor as palavras nos 

poemas, separando-as em blocos com os espaços em branco, num processo que Luciana 

Stegagno Pichio (1920-2008)1051 apelidou de “Poesia dodecafónica” 1052. Neste livro, a 

metáfora do título foi acompanhada pela estrutura análoga a uma composição 

musical1053. Posteriormente em Lex Icon (1971), a autora realizou uma “celebração 

objetual”1054, ao focar a sua poesia nos objetos do quotidiano. Gillo Dorfles no prefácio 

da edição italiana do livro, chamou a atenção para os objetos se tornarem personagens 

poéticas, sendo retratados como entidades vivas e autónomas, mas sem ser necessário 

recorrer a descrições, devido a viverem dos seus aspeto fonosemânticos e visuais. 

Dorfles salientou também a dimensão espacial destes poemas, referindo a influência da 

música “Anton Webern (e de alguns post-webernianos)”1055 em poemas onde se 

valoriza o aspeto negativo em relação ao positivo na perceção, para criar efeito de 

surpresa. O autor chamou ainda a atenção para o uso de assonâncias, onomatopeias, 

num peculiar fonosimbolismo de que o poema «Bule» (ver anexo II. 314. p.202) é um 

excelente exemplo. 

 

No ano em que a autora colaborou no Caderno antológico da poesia experimental I 

(1964), realizou também uma importante viagem aos Estados Unidos da América, onde 

visitou Nova Iorque, Filadélfia e Chicago, permitindo desenvolver o seu gosto pela 

arquitetura, para além do contacto direto com a arte contemporânea nos museus que 

                                                           
1048 Rui Torres. «Poema-Objeto em Salette Tavares» in Rui Torres (org.). Poesia Experimental 

Portuguesa: Contextos, Ensaios, Entrevistas, Metodologias.  (2014). p.137  

<http://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/poesia-experimental-

portuguesa-contextos-ensaios-entrevistas-metodologias> (consultado a 24 de Outubro 2015) 
1049 Onde reuniu poemas escritos entre 1957-1959. 
1050 Intitulado Espelho Cego (1957). 
1051 Filóloga, historiadora italiana especialista em literatura medieval portuguesa, história do teatro 

português e literatura brasileira. 
1052Luciana Stegagno Pichio. «Brin-cadeiras para Salette Tavares». Salette Tavares. Obra Poética 1957-

1971. (1992). p.14. 
1053 Ao ser dividida em «Primeiro andamento: allegro ma non troppo», «Segundo andamento: Tempo 

Giusto» e «Terceiro Andamento: Allegro com fuoco. 
1054 Ver Gillo Dorfles «Prefácio à edição italiana de Lex Icon». Salette Tavares. Obra Poética 1957-1971. 

(1992). p.405. 
1055 Idem.  

http://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/poesia-experimental-portuguesa-contextos-ensaios-entrevistas-metodologias
http://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/poesia-experimental-portuguesa-contextos-ensaios-entrevistas-metodologias
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visitou. Em Lex Icon (1971), a autora brincou com os ready-mades de Marcel Duchamp 

num registo que remetia para esta viagem à América:  

 

Objet trouvé 

 

Em casa de meus Pais havia 

grandes chávenas de loiça       para fazer chichi. 

No museu de Arte Moderna em Nova Iorque há 

uma chávena de pêlo                   mas não vi 

nenhum penico                      para Duchamp fico 

na secção de Design                a esperar vê-lo. 1056 

 

O objet trouvé foi o gesto irónico de converter um objeto do quotidiano num emissor de 

sentido, deslocando-o do contexto original para o tornar ”num em si meu para os 

outros1057”. Salette Tavares utilizou-os também como brincadeira pedagógica desde 

finais dos anos cinquenta, em «Diálogos criativos». Sobre estes afirmou:  

 

São diálogos de meus filhos comigo. Presentes que faziam em segredo e me davam. Há 

também objetos que eu fazia para eles com os lixos limpos das praias que apanhávamos 

juntos1058.  

 

 Os diálogos eram construídos com desenhos, fotografias, elementos recolhidos na 

natureza ou objetos encontrados e construídos sem palavras, utilizando igualmente a 

colagem para estabelecer relações improváveis, entre objetos encontrados e outros 

elementos expressivos (ver anexo II. 309-311. p.200-201). Alguns amigos de Salette 

Tavares também participaram nestas brincadeiras, sendo exemplo «Pano» (1967) de 

Paula Rego (ver anexo II. 312. p.201) ou «Pacote de rebuçados» (1971) de Ana 

Hatherly (ver anexo II. 313. p.202). E também realizou «Diálogos Criativos» com os 

seus amigos adultos1059, resultando destes elos de invenção, objetos que expôs pela 

primeira na retrospetiva Brincar (1979), na galeria Quadrum em Lisboa.  

 

Salette Tavares materializou os seus poemas semânticos em objetos, desenvolvendo-os 

no espaço, tendo-os apresentado pela primeira vez na exposição «Visopoemas» (1965). 

No catálogo encontram-se enumerados doze, entre os quais se encontravam os já 

                                                           
1056 Salette Tavares. Lex Icon (1971). p-32. 
1057 Idem. «Forma e Criação». Revista Brotéria, vol. LXXX (Maio de1965).p.599. 
1058 Salette Tavares. «Brincar. brin cadeiras, brincade iras». Catálogo Salette Tavares: Brincar (1979). 

Lisboa: Galeria Quadrum.  s/p. 
1059 Ver Margarida Brito Alves e Patrícia Rosas. «Salette Tavares: uma obra de arte não é um pastel de 

massa tenra». Catálogo Salette Tavares, poesia espacial. (1995). Lisboa: Casa Fernando Pessoa. p.21. 



 

304 

 

analisados «Ourobesouro» e «Maquinin». Do conjunto faziam parte «Voz de peixe» 

(fig. 75) cerâmica onde inscreveu o verso ”de enorme a rede não prende a luz do dia”  

 

 
 

Figura 75. Salette Tavares. «Voz de peixe» (1949-1955), jarra em cerâmica 45cmX16,5cm. O verso 

«De enorme a rede não prende a luz do dia» faz parte de um poema publicado em Quadrada. Col. 

Guilhermina Tavares Aranda Bento. Catálogo Salette Tavares, poesia espacial. (2015). p.51. 

 

de um poema de 1955, configurando numa jarra branca de cerâmica que remete para um 

peixe. Também «Jarra Ferida» (ver anexo II. 315. p.203), cerâmica bem mais pequena, 

com o fundo negro, contendo quatro pegas em torno do seu corpo cilíndrico, onde a 

vermelho escreveu um jogo entre as palavras ‘mar’ e ‘rio’, ferindo ainda o seu corpo 

com pequenos drippings vermelhos. Fazia parte igualmente «Sinhora do Ó» (ver anexo 

II. 316. p.203), cerâmica configurada como uma ‘senhora grávida’, numa barriguda 

garrafa de branca, onde desenhou linearmente num tom de terra a um grande ‘Ó’. Deste 

período, data também «Jarra Pontos e Vírgulas» (ver anexo II. 317. p.204), que não foi 

exposta em «Visopoemas» (1965)1060, uma pequena jarra em cerâmica branca adornada 

com pontos e vírgulas a ouro.  

 

                                                           
1060 Ver lista de objectos-poemas no catálogo presente na tese na Parte II. Capítulo 2.2.1. Exposição 

«Visopoemas» (1965). p.139. 
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Data também dos anos sessenta um pequeno objeto intitulado de «Air-Portugal» (ver 

anexo II. 318. p.204), composto por dois poemas colocados entre acrílicos 

transparentes, numa estrutura com suporte do mesmo material, que permite rodar e ler 

as duas faces. Nestes poemas usou a sua escrita manual: numa das faces encontra-se ao 

centro o título ‘air Portugal’ transformado depois em ‘er Portugal’, ‘erra Portugal’, ‘ir 

Portugal’, ‘irra Portugal’, ‘birra Portugal’ ou ‘burra Portugal’, permitindo estabelecer 

relações com os blocos de texto laterais. A outra face do poema é composta por 

grafismos tipográficos e manuais, formando uma textura quase ilegível. Outro objeto-

poema (ver anexo II. 319. p.205) deste período, «Quel air clair» (1963) composta por 

moldura retângular em vermelho tijolo, um pedaço de madeira escura e uma lâmpada, 

onde escreveu a tinta dourada o título. Este poema existe também numa versão de 

carácter ideográfico, onde o texto configura uma circunferência na página (ver anexo II. 

320. p.206), fazendo parte do conjunto que foi publicado na Antologia da poesia 

concreta em Portugal (1973) ao lado de «Mer de lyriques» (ver anexo II. 321. p.206), 

«Les Murmure de mures mures müres» (ver anexo II. 322. p.206), e «O menino Ivo».  

 

Mais tarde, a autora criou novos objetos a partir de alguns dos poemas dos anos sessenta 

e foram expostos na sua retrospetiva Brincar (1979). O «Menino Ivo» originou uma 

tapeçaria de Portalegre (ver anexo II. 323. p.207), «Parlapatisse»1061 foi transformado 

num pequeno biombo de acrílico (ver anexo II. 324. p.207); «Alquerubim» (ver anexo 

II. 325. p.208) foi recriado através da sua repetição num retângulo em alumínio, 

permitindo uma invulgar leitura devido aos reflexos da luz no material. A «Aranha» 

(1963) foi transformada em «Aranhão» e metamorfoseou-se ainda numa «Borboleta de 

aranhas» (fig.76). Nesta retrospetiva, Salette Tavares apresentou ainda uma instalação 

intitulada «Pãozinho para lixo em Portugal» onde utilizou as provas tipográficas do seu 

livro não publicado, Dialética das formas (1972), distribuindo-as espacialmente numa 

parede e em direção a um caixote do lixo1062, num gesto iconoclasta onde com fina 

ironia brincou com a sobrevivência e a receção da cultura no nosso país. 

 

 

 

                                                           
1061 Publicado no Caderno Antológico da Poesia Experimental Portuguesa II (1966). s/p 
1062 Ver Margarida Brito Alves e Patrícia Rosas. «Salette Tavares: uma obra de arte não é um pastel de 

massa tenra». Catálogo Salette Tavares, poesia espacial. (2014). Lisboa: Fundação calouste Gulbenkian. 

p.22. 
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Figura 76.  Salette Tavares. «Aranha» (1963), serigrafia sobre papel, 40x40 cm; «Aranhão» (1978), 

serigrafia sobre papel 70.2x61.3cm.; «Borboleta de aranhas» (1979), colagem de serigrafias em materiais 

transparentes, 65x50cm. Col. Espólio Salette Tavares. Catálogo Salette Tavares, poesia espacial. (2015). 

pp.99, 114 e 121. 
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7. 2.3 – Concretismo dinâmico: E.M. de Melo e Castro 

 

E.M. de Melo e Castro desenvolveu, a partir da década de sessenta, uma obra onde a 

poesia e as artes visuais se encontram questionando os limites das suas fronteiras, num 

percurso bastante singular. O historiador João Fernandes, no texto de apresentação do 

catálogo, O Caminho do Leve (2006), da exposição que reuniu cerca de cinquenta anos 

da obra de Melo e Castro em Serralves, focou que nela encontramos:  

 

 (…) a linguagem, o texto, o filme, o livro, o objeto, a performance, a escultura, a 

fotografia, o vídeo, o som, o computador e as artes gráficas como meios e utensílios de 

uma constante definição e redefinição da obra de arte empreendida a partir das 

possibilidades técnicas e conceptuais da sua realização1063.  

 

A sua obra interdisciplinar foi enraizada no concretismo, com o qual contactou em 

1960, através do poeta Alberto da Costa e Silva (1931-)1064 e que foi a ponte para iniciar 

uma frutífera correspondência com Haroldo de Campos, contribuindo também para 

publicação de Ideogramas (1962). 

 

 No mesmo ano, Melo e Castro publicou Objecto poemático de efeito progressivo 

(1962), um objeto-poema que questiona o suporte livro, ao ser composto por um 

quadrado com 20x20cm, sobreposto com tiras de papel branco e azul claro, que 

funcionam como páginas, permitindo descobrir o poema ao serem manuseadas, de um 

de modo lúdico e progressivo (ver anexo II. 326-327. pp.209-210). Deste modo, o autor 

ampliava a experimentação verbo-voco-visual1065 desconstruindo a forma tradicional do 

livro, para criar um objeto dinâmico desenvolvido depois nos seus poemas cinéticos. 

Mais tarde, publicou Poem a/ a poem (1965), outro livro de artista com capa em cartão 

com 28x30cm, onde no interior a letra branca ‘A’ foi fragmentada em quatro folhas 

transparentes (ver anexo II. 328-329. pp.211-212) com cerca de 25x25cm, criando uma 

leitura parcial da sua forma com o movimento das páginas, terminando numa página 

preta onde se encontrava um poema escrito a branco1066. Melo e Castro denominou estes 

                                                           
1063 João Fernandes, «E.M. de Melo e Castro: experimentar, experimentar sempre». Catálogo E.M. de 

Melo e Castro: o caminho do leve. (2006). Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves. p.15. 
1064 Na altura era secretário na Embaixada do Brasil em Portugal. 
1065E.M. de Melo e Castro, «Ver ter ser» (1968) in Ana Hatherly e  E.M. de Melo e Castro (org.). Po.Ex: 

textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). p.161. 
1066 “fragma a face  falsa/ama a violenta ama; fim da velada valsa/vê  a  violada  lama; forma a fiolada 

forma/abre  aveolada  chama”. E.M. de Melo e Castro. poema a/a poem. (1965). s/p. 
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dois livros de artista «Objectos poemáticos»1067, por implicavam uma leitura ativa, uma 

vez que eram estruturados com partes transformáveis num processo combinatório, que 

incluía o movimento das páginas nas suas estruturas.  

 

 Em Visão/Vision (1972), Melo e Castro reuniu a sua obra visual realizada a partir de 

1961, numa antologia onde apresentou o seu percurso do seguinte modo:  

 

(…) da caligrafia à construção de modelos/do instintivo ao conceptual/ da (in) 

coincidência casual ao (des) encontro programável/ do rigor do acaso à estrutura 

rigorosa/ a luta do inteligível através da inteligência da perceção1068. 

 

O autor sintetizava ainda que ali reunia treze anos de pesquisa de pensamento visual. A 

publicação da antologia foi bastante elogiada por Ernesto de Sousa1069, visto ter 

encarado o seu percurso como experiência própria, e referiu que esta antologia surgia 

numa época onde a obra era cada vez menos importante, e se destacava mais o processo 

criativo, relacionando-a com o conceptualismo. Ernesto de Sousa achava que antologiar 

a efemeridade em livro resultava na utilização das armas do inimigo e citando Marshall 

McLuhan (1911-1980)1070, viu a atitude como uma ação didática, onde se recorria às 

máquinas de Gutenberg na era em que a poesia saiu dos livros. 

 

A antologia Visão/Vision (1972) inicia-se com uma série de «Caligrafias» (1962-1968), 

desenhos gestuais, desenvolvendo-se o primeiro numa das diagonais da página, 

remetendo-nos também para o registo de um eletrocardiograma (ver anexo II. 330. p. 

213). Seguiram-se caligrafias que nos remetiam para a uma escrita ideográfica (ver 

anexo II. 331. p. 213), desenvolvidas também em registos sequenciais de signos, dos 

quais se destaca «escrita escrita» (ver anexo II. 332. p. 214). 

 

Na antologia encontram-se também alguns poemas concretos publicados em 

Ideogramas (1962), aos quais acrescentou uma série realizada entre 1961-1968, onde 

desenvolveu jogos de palavras em exercícios visuais, desarticulando-as ou 

                                                           
1067  E.M. de Melo e Castro. poema a/a poem. (1965). s/p. 
1068 Texto que se encontra na badana de E.M. de Melo e Castro. Visão/Vision (1972). 
1069 Ver Ernesto de Sousa. «Melo e Castro, da visão ao tacto e ao convívio» in Ana Hatherly e E.M. de 

Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. pp.187-

192. 
1070 Filósofo e teórico da comunicação canadiano, foi pioneiro nos estudos das transformações sociais 

provocadas pela revolução tecnológica do computador e das telecomunicações. 
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fragmentando-as para as tornar participantes de novas estruturas. Por exemplo, no 

poema da fig.77 assistimos à palavra ‘coração’ em negrito fragmentada, articulada com 

‘respiração’, ‘inspiração’, ‘abraço’ ou ‘braço’, numa composição dinâmica que se afasta 

de geometrias rígidas. Destaca-se ainda o poema «solidão» (ver anexo II. 333. p. 214), 

ao ser composto pela palavra ‘Caras’ e ‘Rua’, alternadas e repetidas, que levam a uma 

visão em bloco da superfície textual preponderante na leitura. 

 

 Seguem-se alguns poemas visuais que datam de 1968, onde a visualização do poema 

foi acentuada. Por exemplo, na fig.77, observamos num fundo negro, uma estrutura 

geométrica desenhada a branco, composta por quatro elipses a convergirem para o 

centro, sobrepostas por circunferências, remetendo-nos para a forma de uma flor. Ao 

observarmos a imagem em pormenor, reparamos que as pétalas ou elipses foram 

compostas por repetições da letra ‘V’ e ‘E’, que se desenvolvem linearmente numa 

textura dinâmica. Entre as elipses na diagonal encontra-se a letra ‘A’ seguindo o 

movimento das circunferências. Neste poema, encontramos visualmente a palavra ‘ave’ 

através de um labiríntico percurso visual. O mesmo acontece no seguinte, realizado com 

a sobreposição de letras desenhadas a branco no fundo negro, também com um percurso 

visual sinuoso (ver anexo II. 334. p. 215). Em «água terra ar fogo» (ver anexo II. 335. p. 

215) pelo contrário, foi composto com sobreposição das palavras do título configurando 

uma esfera. Neste caso, Melo e Castro estabelecia um ‘pacto lúdico’ com o leitor, 

colocando a chave do enigma ao início remetendo para o planeta terra e os seus 

elementos.  

 

 Em Visão/Vision (1972) foi publicada igualmente uma série de poemas construídos 

com carimbos que datam de 1964, dos quais faz parte «Transparência», presente no 

Caderno antológico da poesia experimental I (1964). Ao observá-los em conjunto 

verificamos que Melo e Castro realizou várias experiências. Por exemplo, na fig.78 

construiu um poema concreto relacionado com uma superfície textual, composta pela 

repetição dos mesmos caracteres, que em diálogo criam uma nova dinâmica visual. Na 

fig.79 observa-se caracteres sobrepostos formando três formas curvilíneas, uma com Is, 

e as outras com Rs e As, e na visão global do poema encontramos a palavra ‘ira’. Nesta 

sequência verifica-se também uma acentuação do dinamismo das composições, 

desenvolvido através do uso de alternâncias de cor e sobreposições transparentes das 

letras carimbadas, em movimentos rotativos ou em translações.  
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Figura 77.  E.M. de Melo e Castro. S/título. E.M. de Melo e Castro. Visão/Vision.(1972). p.49;  

S/título. E.M. de Melo e Castro Visão/Vision. (1972). p.62. 

 

 

 
 

Figura 78. E.M. de Melo e Castro. S/título. E.M. de Melo e Castro. Visão/Vision. (1972). p.68. 

Fig. Xxxx . S/título. E.M. de Melo e Castro. Visão/Vision (1972). p.70. 

 

Na antologia, Melo e Castro incluiu uma série iniciada com o poema «Silêncio» (ver 

anexo II. 336. p. 216), que é composto por uma sequência de cinco retângulos a preto e 

branco, sendo o do topo negro e o da base branco, onde nos seus interiores surge a 

palavra ‘silêncio’, num jogo entre positivo e o negativo, com um movimento provocado 

pela fragmentação da palavra. O autor apelidou a série de poemas cinéticos, visto 

conterem o tempo objetivo nas suas estruturas, uma vez que criavam sequências. E.M. 
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de Melo e Castro considerou que os seus poemas cinéticos1071 eram compostos por um 

jogo de estruturas abertas que propunham uma sintaxe dinâmica, permitindo que 

modificações nas relações entre os elementos constituintes fossem desenvolvidas pelo 

leitor. Situando-os entre a poesia e as artes visuais, argumentou que a poesia cinética 

entrava no espaço tridimensional através do movimento real, implicando uma receção 

ativa, onde o leitor se apropriava aleatoriamente do movimento potencial dos poemas. A 

presença do tempo objetivo colocava ainda a questão da durabilidade e da destruição. 

Os poemas cinéticos eram realizados em materiais pobres, com suportes em papel, por 

isso tinham implícito uma estética da destruição. Destruir um poema com um 

cinestismo frágil funcionava “como modo de analisá-lo, ou seja, decompô-lo nos 

elementos mais simples que o formam1072”. 

 

 Neste sentido, Melo e Castro defendeu a existência de uma energia libertada pelo 

objeto na destruição, que funcionava como transformação semântica.  

 

Em 1966, E.M. de Melo e Castro expôs os seus poemas cinéticos (ver anexo II. 337-

338. pp. 217-218) na galeria 111 em Lisboa, apresentando-os depois na galeria 

Riquelme em Paris. Sobre a mostra, o autor afirmou em entrevista: 

 

 Pode dizer-se que desde 1962 que preparo esta exposição, pois ela vem na linha do meu 

«Objeto poemático de efeito progressivo» que então publiquei e que obteve repercussão 

internacional emInglaterra – através do «Times»; França, pela revista OU de Henri 

Chopin que me encomendou um objeto desse tipo especialmente para essa revista e que 

sairá em outubro próximo1073. 

 

 Os poemas cinéticos surgiram em continuidade do questionamento do suporte livro, 

presente em Objecto poemático de efeito progressivo (1962). Na mesma entrevista, 

Melo e Castro defendeu que a exposição era semelhante à publicação de um livro. 

Nesse sentido, seguia a sintaxe de justaposição do concretismo, onde 

bidimensionalmente tendia para a ideografia com significado visual, mas acrescentava 

nos poemas cinéticos a tridimensionalidade, aliada a questões de movimento e de 

energia. 

 

                                                           
1071  Ver E.M. de Melo e Castro. «Ver Ter Ser» (1968) in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro. Po.Ex: 

textos teóricos e documentais da poesia experimental portuguesa. (1981). p.160. 
1072 Ibidem. 
1073 Ver «Entrevista a E.M. de Melo e Castro». Jornal Letras e Artes, 29 de junho de 1966. p.2 
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Retomando a antologia Visão/Vision (1972), seguem-se aos poemas cinéticos uma série 

(ver anexo II. 339-340. pp. 219-220) composta por formas circulares, curvas ou 

contracurvas, carimbadas com letras que preenchem o seu interior, tal como os do 

conjunto realizado em 1964, mas em composições mais dinâmicas. A série originou o 

pequeno filme «Círculos» (ver anexo II. 341. p. 221) em super 8, construído com base 

nas técnicas do cinema de animação, do qual resultou uma narrativa visual abstrata1074. 

O filme e o vídeo foram suportes usados por Melo e Castro, na sua reconfiguração da 

linguagem através do movimento. Em 1958, tinha já realizado «Lírica do objecto» (ver 

anexo II. 342. p. 222), onde se vê o próprio Melo e Castro a subir uma escada junto a 

uma lâmpada, deixando cair e destruindo diversos objetos que alguém lhe entrega, numa 

atitude iconoclasta1075. O autor foi pioneiro na videopoesia, ao realizar «Roda Lume» 

(1968), a preto e branco com som, para a RTP, sendo emitido no programa de 

informação literária «Convergências», de Eduíno de Jesus (1928-)1076. Como foi 

destruído, entretanto, em 1986, o autor reconstituiu-o, a partir dos esquemas gráficos e 

storyboard originais, criando uma versão semelhante intitulada «Roda lume fogo» (ver 

anexo II. 344. p. 223). Nesta versão as palavras ‘roda’, ‘lume’ e ‘fogo’ aparecem e 

desaparecem, numa composição intersectada por círculos concêntricos, criando uma 

relação dinâmica e lúdica entre estrutura circular, fragmentação e recomposição das 

palavras em sílabas. 

 

E.M. de Melo e Castro realizou ainda outro filme neste período, intitulado «Triangle-

quadriopen» (fig.79), a partir de um poema cinético com o mesmo nome (fig. 80). 

Composto por triângulos a preto e branco, este poema joga com as formas e os fundos 

que se podem combinar de formas diversas. Este poema cinético faz parte de «Objeta» 

(ver anexo II. 345-346. p. 224), uma caixa realizada entre 1961 e 1966, cujo interior 

contém um conjunto de objetos-poemas que permitem ser manuseados criativamente 

pelo fruidor. «Objeta» alberga dois «Objetos poemáticos»1077 que já abordamos, 

«Quasinfinito poema» (1965), «Duplicado anulado» (1966), «Flor» (1965) e «Flor»  

                                                           
1074  Ver António Preto. «Um pássaro, um rato, uma rã e flechas: poemas fílmicos e videopoesia de E.M. 

de Melo e Castro». Catálogo E.M. de Melo e Castro: o caminho do leve. (2006). Porto: Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves. p.245. 
1075 Ver João Fernandes, «E.M. de Melo e Castro: experimentar, experimentar sempre». Idem. p.16. 
1076 Poeta, ensaísta e crítico literário açoriano, foi professor na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, e regente da cadeira de Literatura Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa. 
1077 Objecto poemático de efeito progressivo (1962) e Poem A/ A Poem (1965). 
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Figura 79.  E.M. de Melo e Castro. fotogramas de «triangle-quadriopen» (1967), filme super 8, p/b, sem 

som, 2’ 18’’.  Catálogo O caminho do Leve. (2006). Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves. 

p.199. 

 

 
 

Fig. 80. E.M. de Melo e Castro.. «triangle-quadriopen» (1967), poema cinético.  Catálogo O caminho do 

Leve. (2006). Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves. p.148. 
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(1966), «A transparência multiplica» (1964), «Sinal e perspetiva» (1964) e «Penta» 

(1968). «Duplicado anulado» (ver anexo II. 347. p. 225) foi constituído por um suporte 

quadrangular branco dobrado em acordeão, onde estão impressos a vermelho quatro 

blocos com a palavra ‘duplicado’ repetida na vertical, alternados por blocos mais 

pequenos com a palavra ‘anulado’, ambos a vermelho. Estes encontram-se conjugados 

com sublinhados e linhas retas da mesma cor, e quando se manuseia o objeto, torna-se 

ainda mais dinâmico visualmente. «Quasinfinito poema» (ver anexo II. 348. p. 225) foi 

construído por figuras geométricas em três cores que se podem combinar infinitamente, 

estando acompanhado de instruções que tinham sido publicadas no catálogo de 

«Visopoemas» (1965). 

 

Quanto às flores, ambas foram construídas com estruturas geométricas concêntricas, 

sendo a primeira (ver anexo II. 349. p. 226) construída com quadrados de cores e 

tamanhos diferentes. O exterior é azul e quando se desdobra, torna-se uma cruz, que no 

interior tem um quadrado amarelo mais pequeno, que abre em cruz, com outro em 

branco mais pequeno em branco, abrindo do mesmo modo, seguindo-se um mais 

pequeno em preto, que no interior tem um em vermelho. A outra flor (ver anexo II. 350. 

p. 226) foi composta por uma folha quadrangular, branca, dobrada de modo a formar 

quatro triângulos que sobrepõem um quadrado menor. No seu interior, ao centro, 

existem quatro triângulos recortados, cada um dos dois lados, começando por ser mais 

os pequenos e quando se desdobram desenham o recorte de um quadrado. O objeto 

contém ainda as letras da palavra ‘flor’, distribuídas de forma a ler de modos diferentes, 

consoante se dobra e desdobra o objeto. 

 

«A transparência multiplica» (ver anexo II. 351. p. 227) foi composta por um caderno 

com folhas de papel vegetal, onde foram desenhadas séries de pequenos triângulos, que 

se sobrepõem e criam ritmos ao virar as páginas. «Sinal e perspectiva» (ver anexo II. 

352. p. 227) foi construído pela sobreposição de páginas brancas, funcionando como 

molduras sobrepostas que vão diminuindo de tamanho para o interior. Sobre elas foi 

pintada a vermelho uma linha em S, e à medida que se folheiam as páginas-moldura, o 

desenho do S fragmenta-se. Estes dois poemas cinéticos questionam o suporte livro de 

forma dinâmica, na sequência dos ‘objetos poemáticos’. Na caixa encontra-se ainda 

«Penta» (ver anexo II. 353. p. 228), um objeto formado por dez tiras encaixadas e 

articuláveis, onde foram escritas palavras nas duas faces de cada tira, sendo possível 
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combiná-las quando se manuseia. Ernesto de Sousa1078 escreveu sobre os poemas 

cinéticos de Melo e Castro numa recensão à antologia Visão/Vision (1972), destacando-

os ao lado de «Concepto/projecto», uma série de desenhos que datam dos anos sessenta, 

vendo-os como uma práxis que originou novos estímulos, e funcionaram também como 

campo de investigação. Mais tarde os desenhos de «Concepto/projecto» originaram uma 

série de «Máquinas leves» (ver anexo II. 354. p. 229), que estiveram expostas na 

retrospetiva O caminho do leve, que Melo e Castro realizou no Museu de Serralves em 

2006. 

 

 Já depois da revolução, em Dezembro de 1974, E.M. de Melo e Castro realizou uma 

exposição na galeria Buchholz em Lisboa, onde apresentou uma série de trinta e um 

desenhos geométricos em diálogo com textos1079 (fig. ver anexo II. 355. p. 230). 

Intitulada de «Concepto/Incerto»1080, na exposição apresentou “uma não equivalência 

conceptual entre códigos visual e escrito”1081 com o objetivo de criar uma dialética 

crítica ou reversibilidade da certeza. Neste período, assumiu a condição de ‘operador 

estético’, termo lançado por Ernesto de Sousa para definir a condição de artista de 

vanguarda, dando continuidade à sua obra experimental, que alargou depois ao campo 

da videopoesia, utilizando ainda o potencial das novas tecnologias. 

 

 
 

Figura 80. E.M. de Melo e Castro. «Máquina Leve» (2006), construída a partir do desenho que data dos 

anos sessenta, publicado em Visão/Vision (1972). Catálogo O caminho do leve. (2006). Porto: Museu de 

Arte Contemporânea de Serralves. p169. 

                                                           
1078 Ver Ernesto de Sousa. «Melo e Castro, da visão ao tacto e ao convívio» in Ana Hatherly e E.M. de 

Melo e Castro (org.). Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa. (1981). 

pp.187-192. 
1079 Que mais tarde foram reproduzidos em pequeno formato e editados pelo autor em 1977. Ver António 

Preto. Poesia experimental portuguesa 1960-1980. Vol.I (2005). p.210. 
1080 Nestes trabalhos encontramos um diálogo entre texto e geometria na sequência da série Sintagramas 

que foi publicada em Operação-1 (1967) e Hidra-2 (1969), onde se assistia às possibilidades generativas 

das estruturas linguísticas e textuais com evidente dimensão visual.  
1081E.M. de Melo e Castro. «Concepto incerto». Catálogo E.M. de Melo e Castro: o caminho do leve. 

(2006). Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves. p.212.  
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7. 2.4 – O silêncio da escrita: Ana Hatherly 

 

O meu trabalho começa com a escrita – sou um escritor que deriva para as artes visuais 

através da experimentação com a palavra. […] O meu trabalho também começa com a 

pintura – sou um pintor que deriva para a literatura através dum processo de 

consciencialização dos laços que unem todas as artes, particularmente na nossa 

sociedade1082. 

 

Em toda a obra de Ana Hatherly existe uma relação íntima entre a poesia e as artes 

visuais. A autora, antes de colaborar no Caderno antológico da poesia experimental II 

(1966) já desenhava e pintava. Na sua obra visual existe um aspeto que de imediato nos 

remete para a atividade literária: o pequeno formato ou suporte intimista no qual 

desenha, pinta ou escreve. Também os materiais que utiliza para desenhar e pintar são 

os mesmos da escrita1083. Segundo a autora, no início da década de sessenta, realizava 

obras gestualistas sobre papel, que mudaram de rumo quando adquiriu um dicionário de 

inglês-chinês, onde existia uma secção dedicada ao chinês arcaico. O encontro com a 

escrita chinesa levou-a a investigar o conhecimento gestual da escrita, desenhando os 

caracteres e observando a “mão tornar-se inteligente1084”.  

 

O estudo da caligrafia chinesa, neste período, funcionou como pesquisa criativa, mas 

Ana Hatherly desligou-se depois da representação direta dos caracteres, para realizar 

caligrafias relacionadas com o chinês arcaico. Gradualmente despojou-os do 

antropomorfismo, acentuando-lhes a tendência geométrica, realizando assim um 

percurso em direção ao Ocidente, visto seguir o caminho da evolução histórica das 

formas de representação da escrita1085. Reviu igualmente outras escritas do Oriente, 

Médio-Oriente, Norte de África, Escandinávia etc., para chegar à escrita latina. O 

primeiro resultado desta pesquisa foi «Alfabeto estrutural» (1967)1086, onde criou um 

sistema de escrita, em resultado do seu estudo do estruturalismo como método de 

investigação1087. 

                                                           
1082 Ana Hatherly. «Auto-biografia documental». Catálogo Ana Hatherly: obra visual 1960-1990. (1992). 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.75. 
1083“ Os materiais utilizados são, por sua vez, quase exclusivamente a tinta de caneta ou tinta da china 

(menos frequentemente a caneta de feltro e, menos ainda, a esferográfica), quase sempre nas cores 

tradicionais da escrita corrente: preto, azul, por vezes o sépia, castanho ou vermelho”. Manuel Castro 

Caldas. «O estatuto do caligrafo: obra visual de Ana Hatherly». Idem.. p.106. 
1084 Ana Hatherly. Mapas da Imaginação e da Memória. (1973). p.5 
1085 Ver Parte I. Capítulo 1. 1.1 – Ut pictura poesis?. pp 11-13. 
1086 Ver Parte II. Capítulo 4.2.1 – «Operação» (1967). pp. 167-173. 
1087  Ver Ana Hatherly. Ob.Cit.  (1973). p.8. 
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Ana Hatherly realizou a sua primeira exposição, «Anagramas» (1969) (ver anexo II. 

356. p.231), na galeria Quadrante em Lisboa, onde apresentou um conjunto de 

“pequenos desenhos-escritas”1088, derivados do método programático e serial. 

Anagrama era uma palavra onde ao valor semântico se acrescentava a coincidência do 

nome próprio da autora1089. As obras partiam do estudo da teoria do anagrama, realizado 

por Saussure1090, que contribuiu também para a posterior investigação dos anagramas 

barrocos. Nas suas palavras, nestes desenhos-escritas aplicava: 

 

(…) à escrita latina o mesmo processo de análise que tinha usado para a escrita chinesa, 

fazendo abstração do conhecimento da língua que ela podia representar e à qual estava 

ligada. Para tal, tornei a minha própria escrita ‘ilegível’1091.  

 

A autora valorizou sobretudo o gesto ou ato de escrever para construir formas, isolando 

os seus elementos básicos, para depois conceber outros formatos possíveis de escrita, a 

partir dos mesmos. Neste sentido, Ana Hatherly aplicava um processo que tinha 

observado na sua pesquisa das escritas arcaicas. Segundo a própria: “(…) re-escrevi a 

escrita, re-compondo a partir dos seus elementos lineares e da sua dinâmica 

característica1092.  

 

O facto de intitular de «Anagramas» a sua exposição remetia para o processo 

combinatório utilizado no desenvolvimento da série, semelhante à construção do 

anagrama tradicional. Alguns destes desenhos foram publicados depois em Mapas da 

imaginação e da memória (1973). No ano seguinte à exposição, Ana Hatherly publicou 

Anagramático (1970)1093, reunindo poemas escritos entre 1965 e 1970, divididos em 

quatro livros, dos quais se destaca o terceiro, por ser composto pela série 

«Leonorama»1094, uma sequência de trinta e uma variações temáticas sobre o conhecido 

vilancete de Camões1095. Nesta série assiste-se a uma experimentação gráfico-visual de 

raiz concretista, aliada a processos combinatórios inspirados no barroco. Em 

                                                           
1088 Ana Hatherly. «Auto-biografia documental». Catálogo Ana Hatherly: obra visual 1960-1990. (1992). 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.75. 
1089 Processo que, posteriormente, veio a utilizar em diversas obras como Anagramático, Anacruza, 

Leorana, Rilkeana, Tisanas, etc. 
1090 Desenvolvida e divulgada por Starobinsky em 1964 
1091 Ana Hatherly. Mapas da imaginação e da memória. (1973). p.8. 
1092 Idem. p.9. 
1093 Em Lisboa, na Moraes editores. O título do livro é um anagrama onde fundiu o seu nome próprio e a 

gramática. 
1094 Anagrama onde fundiu o seu nome próprio e o de Leonor 
1095  «Descalça vai para a fonte/ Lionor pela verdura;/ Vai formosa, e não segura.». 
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«Leonorama» (1965-1970), ao desenvolver um ‘tema’ em ‘variações’ explorou o aspeto 

semântico e fonético da palavra ‘Leonor’ e também o sonoro e fónico da palavra 

‘verdura’, combinando ambas com outras palavras em rima, aplicando assim técnicas 

afins às composições musicais1096, sendo estes elementos tratados como temas, 

funcionando como um grupo de notas musicais repetidas.  

 

No início de «Leonorama» encontra-se o programa de desenvolvimento das variações, 

sendo assim estabelecido um ‘pacto lúdico’1097 com o leitor. Seguindo o programa, 

observa-se que a «Variação III» (ver anexo II. 257. p.231), resulta num poema 

ideográfico criado a partir de uma síntese das «Variações I e II». Estes eram poemas 

sem coordenada visual e a «Variação IV» (ver anexo II. 258. p.232) é uma leitura 

simétrica da anterior, sendo este conjunto ainda mais depurado na «Variação V» (ver 

anexo II. 259. p.232), depois desenvolvido espacialmente numa atomização temática e 

formal, também através das letras da palavra ‘vai’ na «Variação VI» (ver anexo II. 260. 

p.233). O segundo desenvolvimento do tema é um poema linguístico, que na «Variação 

IX» (ver anexo II. 261. p.233) atinge a inteligibilidade por sonorização absoluta e, na 

«Variação X» (ver anexo II. 262. p.234), a inteligibilidade torna-se significante por 

sonorização harmónica e semantização da forma.  

 

A partir da «Variação XI» surge o terceiro desenvolvimento do tema, sendo também 

reformulado visualmente em blocos de texto interligados na «Variação XII» (ver anexo 

II. 263. p.234), a que se segue uma síntese concreta na «Variação XIII» (ver anexo II. 

264. p.235). Na «Variação XIV» (ver anexo II. 265. p.235) assistimos a uma 

reformulação utilizando processos combinatórios entre as sílabas de ‘Leonor’, repetidas 

e alternadas, para construir três blocos textuais, aparecendo ‘Ler’ no último verso. Na 

«Variação XV» (ver anexo II. 266. p.236), assiste-se a uma nova reformulação visual 

onde a repetição linear da letra ‘a’ a vermelho, configura uma superfície textual 

retângular, num ritmo quebrado por ‘Lionor’ em caixa alta, repetida a negro e 

configurando uma superfície textual triangular. A reformulação da «Variação XVI» (ver 

anexo II. 367. p.236) resulta numa composição que vive da sobreposição e 

fragmentação da palavra ‘Lionor’ dispersa na página. Na «Variação XVII» existe a 

indicação de que houve um afastamento por imagem em absoluto, e o resultado é a 

                                                           
1096 Ver Ana Hatherly. Obrigatório não ver. (2009). p.79. 
1097 Ver Parte III. Capítulo 6.2.1. Obra aberta, o lúdico e o concretismo. p. 272. 
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página em branco. Na «Variação XVIII» (ver anexo II. 268. p.237) observa-se um 

poema ideográfico com uma semantização visual, em que ‘Lionor’ dá origem a um 

emblema retângular, onde a letra ‘L’ enquadrou as restantes. A dessemantização visual 

é depois acentuada nas «Variações XIX e XX» (fig.82 e fig. 83), através da escrita 

manual para construir duas superfícies textuais retangulares. Na «Variação XIX» 

observa-se o gesto da escrita, mas não se consegue ler o escrito e na «Variação XX» a 

inteligibilidade da escrita é apenas parcial. Na «Variação XXI» (ver anexo II. 269. 

p.237) surge o quarto desenvolvimento do tema, na «Variação XXII» o quinto, e na 

«Variação XXIII» o sexto desenvolvimento. Seguem-se depois variantes da «Variação 

XXIII», sendo a primeira a «Variação XXIV» (ver anexo II. 370. p.238) a segunda a 

«Variação XXV» (ver anexo II. 271. p.238) e terceira a «Variação XXVI» (ver anexo II. 

272. p.239), num conjunto remetendo para os anagramas barrocos. 

 

Sucede-se um grupo em torno da palavra-chave ‘Leonor’. A «Variação XXVII» (ver 

anexo II. 273. p.239) corresponde ao sétimo desenvolvimento do tema, onde estão 

desconstruídas as suas sílabas, combinadas para criar blocos textuais, com alternâncias 

rítmicas visuais formadas por letras em caixa alta, com conjuntos em letras pequenas 

regulares. Na «Variação XXVIII» (fig.83) assiste-se às permutas sistemáticas e 

simétricas sobre eixos da palavra ‘Leonor’, e na «Variação XXIX» o mesmo processo é 

aplicado à primeira letra-chave do tema. Por fim, na «Variação XXIX» (ver anexo II. 

274. p.240) dá-se o oitavo desenvolvimento do tema através do afastamento máximo 

por tematização dos próprios mecanismos da obra realizada, com semantização aguda, 

interferência por neologismos, aglutinações e deslocação. Segue-se «Variação XXXI» 

(ver anexo II. 275. p.240) que desenvolve a anterior, com obscuração da logicização e 

submissão formal, que encerra «Leonorana». A última parte do livro Anagramático 

(1970), intitulada de «Meta-leitura» (1968-69), é também composta por uma série 

programática, que se inicia com um teorema, seguindo-se as respetivas demonstrações. 

Visualmente assiste-se, nesta série de poemas, a uma espécie de pulverização do texto, 

através do desaparecimento sucessivo de fragmentos, tornando-se o silêncio da página 

cada vez mais preponderante (ver anexo II. 376-377. p.241). 

 

 Ana Hatherly publicou depois Mapas da imaginação e da memória (1973), onde reuniu 

o conjunto de desenhos-escrita que, como já foi referido, foram muito influenciados  
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Figura  82.  Ana Hatherly, «Leonorana: Variações XIX e XX». Anagamático (1970).pp- 55 e 57. 

 

 
 

 

Figura 83. «Leonorana: Variação XXVIII». Anagamático (1970). p.66. 

 

pelos seus estudos orientais1098. O livro foi composto por várias séries de poemas 

visuais1099, iniciando com um grupo de caligrafias (ver anexo II. 379. p.242) desenhadas 

a preto sobre o fundo branco, remetendo para a escrita chinesa, depois para outras 

escritas ideográficas, desenvolvidas através da repetição para criar aglomerados de 

                                                           
1098 Ver Ana Marin Martinho. Quando o desenho encontra a escrita: território contaminado a partir da 

obra de Ana Hatherly. (2007). pp.52-65. 
1099 Assim o apresentou E.M. de Melo e Castro. «(H)A Ver Ana Hatherly: notas sobre poesia visual». 

Catálogo Ana Hatherly: Obra Visual 1960-1990. (1992). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.100. 
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figuras com aspeto orgânico nas páginas ou em grupos compostos por caracteres 

geometrizados (ver anexo II. 379. p.242). A autora desenhou-os também sobre fundos 

de cor, para criar novas composições onde os caracteres surgem ligados por linhas (ver 

anexo II. 382. p.244). Foram também incluídos dois desenhos que são uma variação 

(ver anexo II. 381. p.243) do «Alfabeto estrutural» (1967), abrindo um conjunto com 

aglomerados de figuras orgânica, conjugados depois com elementos lineares e com dois 

‘7’s e dois ‘A’ s num fundo cor de terra (ver anexo II. 382. p.244).  

 

Seguem-se um conjunto caligrafias compostas por formas construídas com “caracteres 

pontilísticos em transformação e com redes sobrepostas1100”. Primeiro aparecem os 

caracteres a preto e branco em conjuntos, configurando formas orgânicas, sendo 

introduzido depois o vermelho no fundo de um dos desenhos (ver anexo II. 383. p.244). 

Noutros, em fundo branco, aos caracteres a preto foram acrescentados azuis, amarelos e 

verdes, criando uma textura ou malha com ritmos visuais diferentes (ver anexo II. 384. 

p.245). Sucede-se um conjunto de quatro registos a preto e branco, onde os caracteres 

pontilhísticos constroem superfícies geométricas, sendo alternados com outros 

compostos por formas orgânicas (ver anexo II. 385. p.245). Um novo grupo surge então 

construído com figuras que remetem para fórmulas químicas, seguindo-se uma série de 

redes lineares, primeiro com um aspeto mais regular (ver anexo II. 386. p.246), 

desenvolvendo-se depois num sentido mais orgânico, devido a serem compostas pela 

repetição e sobreposição de pequenos traços formando superfícies regulares (ver anexo 

II. 387. p.246), e irregulares (ver anexo II. 388. p.247).  

 

Estas redes desenvolvem-se depois ao serem compostas por traços dinâmicos na 

horizontal com diferentes espessuras, construindo superfícies retangulares na página. 

Aparece também a escrita manual integrada na malha destas texturas, sendo apenas 

possível ver o gesto da caligrafia manual. Apesar de ser possível seguir o gesto da 

escrita, não se consegue ler, funcionando o escrito como um segredo (ver anexo II. 389-

391. pp.247-248). A escrita manual invade então estas redes labirínticas como se fosse o 

rastro da sombra da mão da autora a escrever e a desenhar um mistério (fig.84). A 

escrita silenciosa constrói círculos dentro das redes quadrangulares, em composições  

                                                           
1100 E.M. de Melo e Castro. «(H)A Ver Ana Hatherly: notas sobre poesia visual». Catálogo Ana Hatherly: 

Obra Visual 1960-1990. (1992). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.100 
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Figura 84. Ana Hatherly. Mapas da imaginação e da memória (1973). pp. 60-63. 

 

 

 
 

Figura 85. Ana Hatherly. Mapas da imaginação e da memória (1973). pp. 68-71. 

 

que remetem para conjuntos de nenúfares (fig.85), também criando superfícies 

topográficas de percursos imaginários ou formando grupos de redes caligráficas. 
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No conjunto onde se assiste à desemantização da escrita ocidental, ao seu silêncio que 

percorre as páginas de um modo secreto e expressivo, os aglomerados de figuras 

constroem-se com processos semelhantes aos anteriores. Ana Hatherly aplicava assim 

um método de análise à escrita ocidental, análogo ao que tinha sido usado para 

investigar a escrita chinesa “fazendo abstração do conhecimento da língua que ela podia 

representar e à qual estava ligada”1101, ou seja, libertando-se do ruído do seu conteúdo, 

para a revelar o silêncio do seu corpo, em gestos construindo superfícies topográficas. 

Sobre este aspeto, Eurico Gonçalves referiu que: 

 

“Observando o movimento minucioso da sua própria mão que escreve, viciada por anos 

e anos de automatização, Ana Hatherly resolve assumir, na nudez branca do papel, esse 

movimento, já não em função do que escreve (do seu conteúdo literário), mas em 

função de como escreve, recuperando assim um modo pessoal e um certo «élan» vital, 

que tenderiam a desaparecer na estereotiparão da linguagem convencional1102” 

 

Mapas da imaginação da memória (1973) encerra com quatro “estruturas sígnicas 

geométricas de carácter hermético, ao modo barroco1103”, também com um exemplar 

que publicou posteriormente em O escritor (1975) (ver anexo II. 398. p.252) e um 

desenho da série exposta em 1973, na galeria Judite Cruz em Lisboa (ver anexo II. 399. 

p.252). Nesta exposição, Ana Hatherly apresentou um conjunto de desenhos com um 

carácter diferente, que segundo a própria definiam “um caminho que se demarcava da 

Po.Ex1104”. Trata-se de uma série de «Paisagens interiores» composta por pequenos 

desenhos a preto e branco, constituídos por um jogo entre fundos negros e superfícies 

construídas com linhas curvas paralelas, que remetem para panejamentos barrocos, para 

‘dobra’ ou prega, mas com um tratamento fibroso e uma certa organicidade (fig.86). Os 

desenhos datam de 1972, e foram realizados num período em que Ana Hatherly estudou 

cinema em Londres. Ao regressar a Portugal, em 1974, a autora envolveu-se com o 

conceptualismo e no período da revolução realizou uma obra com um assumido pendor 

político. Em 1975, Ana Hatherly publicou também O Escritor, onde reuniu desenhos-

escritas realizados entre 1967 e 1972, com o objetivo de criar uma narrativa visual.  

                                                           
1101 Ana Hatherly. Mapas da imaginação e da memória. (1973). p.8. 
1102 Eurico Gonçalves. «Escrita escrita, ideogramas e anagramas: “Visão de E.M. de Melo e Castro; 

“Mapas da imaginação e da memória” de Ana Hatherly» in Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro (org.). 

Po.Ex: textos teóricos e documentais da poesia experimental portuguesa. (1981). p.194. 
1103 E.M. de Melo e Castro, «(H)A ver Ana Hatherly: notas sobre poesia visual». Catálogo Ana Hatherly: 

obra visual 1960-1990. (1992). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  p.100. 
1104 Ana Hatherly. «Auto-biografia documental». Idem. p.75. 
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Figura 86. Ana Hatherly, «Paisagens interiores». Catálogo da exposição na galeria Judite Cruz. 1974.s/p 

 

O livro funcionava como “um texto-não-texto1105”, ao ser constituído com signos 

visuais sequenciados no movimento das páginas, que permitiam leituras múltiplas e 

ambíguas, onde os ”graus de ilegibilidade do texto tornam-se um desafio à construção 

de significados1106”. No livro não existem indicações a priori para a leitura, mas mais 

tarde Ana Hatherly apresentou uma possível leitura num programa transmitido na RTP, 

onde o dividiu em quatro capítulos. O primeiro era sobre o nascimento do texto, a sua 

ilegibilidade e questionava também o significado, a institucionalização do signo e os 

aspetos combinatórios (ver anexo II. 403-406. pp. 254-257); o segundo capítulo era 

sobre a escrita, e as relações entre o autor e a sociedade (ver anexo II. 473-409. pp. 258-

260); o terceiro abordava a solidão do escritor, a sua relação com o leitor, a cultura e as 

instituições (ver anexo II. 410-413. pp. 261-264). Por último, surgia uma lápide ou 

estela funerária dos modelos da cultura corroídos, apresentando o final de uma conceção 

de sociedade e cultura (ver anexo II. 414. p.265).  

 

Seguindo esta proposta de leitura, observa-se no primeiro capítulo uma “sequência 

létrica”1107, que abre com uma figura antropomórfica contornada a preto, onde letras 

diversas saem do interior para o exterior (ver anexo II. 403. p.254), antecedendo um 

conjunto de composições onde as letras se associam a outros sinais gráficos de forma 

livre (ver anexo II. 403-404. pp. 254-255). Mesmo quando existem sílabas, as letras não 

formam conteúdos semânticos e vão-se aglomerando através da sobreposição, formando 
                                                           
1105 Ana Hatherly. «O texto-não texto – a propósito de ‘O escritor’». Espaço crítico: do simbolismo à 

vanguarda. (1979). p.107. 
1106 Ana Hatherly. O escritor 1967-1972. (1975). p.6. 
1107E.M. de Melo e Castro, «(H)A Ver Ana Hatherly: notas sobre poesia visual» in catálogo Ana 

Hatherly: Obra Visual 1960-1990. (1992). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.100. 
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uma espécie de nuvens de letras (ver anexo II. 405. p.258). Aparecem então duas 

variações em torno da letra ‘A’ (ver anexo II. 406. p.257), onde, na segunda, a letra foi 

diluída em mancha, bem como um desenho representando uma mão a desenhar esta 

letra repetida. O segundo capítulo foi composto por uma “sequência gestáltica”1108, a 

partir de dois perfis humanos inscritos num módulo quadrangular, num jogo entre forma 

e fundo a preto e branco, (ver anexo II. 407. p.258) onde surge a legenda ‘tu’, 

desenvolvendo-se depois na página através de variações em módulos repetidos (ver 

anexo II. 408. p.259), também em duas variações isoladas, onde adicionou a cor 

vermelha (ver anexo II. 409. p.260). O perfil aparece em translação num novo desenho, 

relacionado com letras e sinais gráficos a cores no fundo, progredindo depois em duas 

páginas com a intervenção de manchas de cinzentos expressivos, atribuindo-lhe 

sombras ou rastros (ver anexo II. 410. p.461).  

 

Estes desenhos fazem a passagem para o terceiro capítulo, onde surge desenhado o 

perfil do escritor, que fala ou grita e também está inscrito num módulo retangular. O 

desenho está relacionado com a caligrafia, numa sequência onde o escritor se 

transforma em caligrafia, saindo do interior do perfil e invadindo o desenho, mas 

sempre com uma escrita ilegível (ver anexo II. 411-413. p.262-264). O escritor aparece 

então com o mesmo perfil a negro, saindo da sua boca uma mancha de letras 

sobrepostas que se espalham pelo fundo (ver anexo II. 413. p.264), resultando depois 

numa sequência onde aparece soterrado por superfícies textuais caligráficas (fig. 87). 

Por fim, configura uma estela funerária, onde na última página é possível ler o texto1109, 

escrito manualmente, e se encontra ao lado de um alfabeto tipográfico. Em 1975, Ana 

Hatherly publicou ainda A reinvenção da leitura, ensaio teórico acompanhado de 

dezanove poemas visuais e posteriormente, prosseguiu com sua obra visual, realizando 

também filmes, performances e instalações, continuando a colaborar com outros autores 

experimentais. 

                                                           
1108 E.M. de Melo e Castro, «(H)A Ver Ana Hatherly: notas sobre poesia visual» in catálogo Ana 

Hatherly: Obra Visual 1960-1990. (1992). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p.100. 
1109 ”as palavras descem por sobre a face do poeta como cortinas de águas que se fecham sobre a face 

horrorizada do poeta. O poeta está dentro do lado de dentro ou então fora. o símbolo desce sobre a face 

descoberta. a face da descoberta. sento-me na minha pequena caixa de vidro que é a página que me isola 

e me expõe. As palavras ao poeta surgem sobem descem sobretudo nascem. exasperante a lentidão da 

mão. escrevo tudo isto ilegivelmente porque escrevo o ato de escrever a experiência de o exprimir sem 

exprimir. isto é tentado isso. descem mil escritas. Por onde descem. surgem da ilegibilidade. dum lado 

leis doutro leis. tudo são regras a transgredir.” Idem. p.85. 

 



 

326 

 

 

 

 
 

 

Figura 87. Ana Hatherly. O Escritor 1967-1972. (1975). pp 16-17 e  pp.52- 53. 
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7.2.5 – Poeta independente: Alberto Pimenta 

 

Por razões biográficas, Alberto Pimenta não colaborou nos Cadernos antológicos 

poesia experimental (1964 e 1966), uma vez que se encontrava a viver na Alemanha nos 

anos sessenta tendo apenas regressado ao nosso país em 1977. O autor manteve sempre 

uma postura independente em relação aos poetas experimentais portugueses, nem gosta 

de ser apelidado de experimental, preferindo intitular de poetografia ou poesia visual 

esta expressão híbrida que também pratica. No entanto, marcou presença na Antologia 

da Poesia Concreta em Portugal (1973) e publicou neste período O Labirintodonte 

(1970), Os Entes e Contraentes (1971) e Corpos Estranhos (1973), obras onde 

desenvolveu uma poética verbo-visiva marcada por uma subversão cínica de valores, 

onde utilizou sistemas combinatórios para questionar a retórica lírica, também para 

desconstruir a linguagem relativa a discursos oficiais e coercivos do poder político, 

cultural ou mediático1110.  

 

Num artigo publicado na revista Colóquio/Letras1111 em 1978, Ana Hatherly considerou  

Alberto Pimenta:  

 

(…) por direito no número dos poetas de vanguarda portugueses mais significativos, 

mantendo-se como um «independente», se é que tal situação é possível, relativamente 

ao experimentalismo português1112. 

 

A autora chamou ainda a atenção para o facto de o poeta pertencer a uma geração de 

emigrantes e exilados, para quem a língua e cultura portuguesa foi um núcleo de 

resistência, no sentido físico e político do termo. Neste artigo destacava a sua poesia 

pela variedade e violência de temas desenvolvidos, com sentido crítico de escárnio e 

amargura, muitas das vezes aliado a uma fantasia associada a um surpreendente lirismo, 

elogiando também a sua erudição e técnica segura que acompanha uma imensa verdade 

truculenta. A autora inseriu-o ainda, “com um brilhantismo excecional”1113, na linha de 

redescoberta do barroco realizada pelos poetas experimentais, que nos anos setenta 

deram continuidade, a uma investigação cultista da linguagem poética, purificada e 

                                                           
1110 Ver Vincenzo Russo. Suspeita do avesso. (2008). p.225. 
1111 Ver Ana Hatherly. «Situação da vanguarda em Portugal: a propósito dum livro de Alberto Pimenta». 

Colóquio/Letras nº45, Setembro de 1978, publicado depois em Ana Hatherly. Espaço crítico: do 

simbolismo à vanguarda. (1979). pp.124-128.  
1112 Idem. p.124. 
1113 Ibidem.p.128. 
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complexificada por conhecimentos técnicos da contemporaneidade. Nesse sentido, 

apontou esta redescoberta numa idiossincrasia portuguesa manifestada, por exemplo, 

em duplas contraditórias como exuberância e restrição, luxo e indigência, lirismo e 

pornografia, verbosidade torrencial e escolha cuidadosa de preciosismos, com muita 

sátira e pouca ironia.  

 

Na reedição do seu primeiro livro, O labirintodonte (2ª edição, 2012), Alberto Pimenta 

afirmou que ser-se experimentalista “comporta um programa estético em palavras então, 

vade retro1114”, uma vez que programa e poética são incompatíveis, também porque as 

escolas estéticas, “além do vago odor a centros iniciáticos paroquiais, levam lenta e 

seguramente ao maneirismo, ou pior, ao autofágico1115”. Referiu também que toda a arte 

é um modo de experimentar, exceto a académica. Neste sentido, argumentou que a arte 

procura atingir formas novas de expressão, para chegar a um novo conhecimento em 

relação ao instituído, e o mesmo se passa com o método científico, aproximando-se 

assim das premissas lançadas por Herberto Helder na apresentação do Caderno 

antológico da poesia experimental I (1964). Argumentou ainda que o experimental, 

usado sem acinte, poderá assentar à sua obra, devido às suas produções criativas 

pisarem os riscos que delimitam o campo de tantos artistas ao longo dos tempos, 

sobretudo para quem está de fora. 

 

Alberto Pimenta igualmente teorizou sobre a poesia visual, nomeadamente, em O 

silêncio dos poetas (1978), ensaio onde refletiu a partir da questão levantada por 

Adorno (1903-1969)1116, sobre a sobrevivência da poesia depois de Auschwitz. Pimenta 

apontou o silêncio como um possível caminho, por isso destacou a expressão verbo-

visiva, denominando o caminho de arte poetográfica. O ensaio inicia-se com uma 

reflexão sobre o que distingue a poesia moderna da não-moderna, a partir das distinções 

entre arte literária de tipo poetológica e do tipo estética. A seu ver, a arte do tipo 

poetológica tenta cultivar e recuperar modelos a priori de conhecimento e expressão, 

impondo ao poeta uma certa relação de equivalência simbólica entre determinado 

conceito de realidade e o modo de exprimir. A arte do tipo estética desenvolveu-se em 

clara oposição à poetologia, orientando-se para o conhecimento concreto do mundo, 

                                                           
1114  Alberto Pimenta. «A (des)propósito de ‘O labirintodonte’». O Labirintodonte (2ª edição, 2012). p.5 
1115 Idem. 
1116 Theodor W. Adorno foi um filósofo alemão de origem judaica, que pertenceu à Escola de Frankfurt. 
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abrindo-se a novos tipos de expressão. Com base nesta oposição, estabeleceu depois a 

diferença entre poesia antiga e poesia moderna. 

 

Relativamente ao elemento que une a poesia antiga e moderna, ou seja, a arte literária 

poetológica e estética, Alberto Pimenta baseou-se nos filósofos da linguagem do século 

XX da Escola de Praga, para formular o conceito de ‘despragmatização’ da linguagem, 

que segundo o próprio, foi: 

 

 “ (…) (a solução) proposta pelos membros do ciclo linguístico de Praga (Jakbson e 

Mukarovky), para os quais o fundamento universal da poesia reside na função especial 

com que usa a língua. Essa função é designada de estética e a ela se opõem todas as 

outras funções da língua, as chamadas funções práticas1117”.  

 

A despragmatização da linguagem não foi entendida como suficiente para definir 

poesia, no entanto, os seus processos são essenciais para a prática poética. Alberto 

Pimenta, ao usar este conceito, teve o objetivo de que fosse o mais amplo possível. 

Deste modo, dividiu a despragmatização da linguagem em fonológica, semântica, 

sintática ou gráfica. A despragmatização fonológica diz respeito ao uso de sons, com ou 

sem o fim de constituição de significado, atribuindo também o ritmo ou melodia; a 

função semântica diz respeito ao uso da metáfora e da metonímia; a função sintática diz 

respeito às formas possíveis de anacoleto e alteração da sintaxe convencional. A função 

gráfica, por fim, refere-se ao uso de grafemas no papel, com significado visual concreto. 

 

O autor considerou ainda que a despragmatização na poetologia foi subordinada a dois 

princípios: o estético, que diz respeito ao modo de conhecimento e de expressão, e ao 

poético com carácter instrumental e formal. A despragmatização da língua atua na 

poetologia no princípio estético como necessidade de expressão adequada ao 

conhecimento subjetivo e no poético, por elaboração de determinado modo de 

sublimação a priori da língua. Assim, encarou o sistema poetológico como um travão 

no processo de expressão do conhecimento sensível, apresentando neste ponto a 

divergência entre a arte literária poetográfica ou não moderna, e a arte literária estética 

ou moderna. E nesta diferença chamou a atenção também para a questão da mimese e 

mito. 

                                                           
1117 Alberto Pimenta. O silêncio dos poetas. (1978). p.58. 
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A poetologia prescreve o sistema mimético-mitológico, realizando assim a 

despragmatização da linguagem dentro de uma ordem exterior, que é a mimese, e a 

interior que é o mito. Em relação à primeira, o autor definiu-a como: 

 

 “(…) um certo grau de obediência linguística à norma e não cópia exata da realidade 

exterior (realidade exterior é tudo o que na linguagem pragmática tem um lugar próprio, 

em oposição a tudo quanto é omitido). Mimese é, em última instância, o princípio do 

adequamento estilístico à matéria: estilo sublime para matéria sublime, isto é, projeção 

na língua da hierarquia da totalidade1118.  

 

A mimese impede que a expressão do conhecimento estético perca integralmente a 

referencialidade pragmática. Em relação ao mito, foi descrito como “a semantização 

verbal da realidade, isto é, ato segundo o qual a realidade é interpretada, justificada e 

fixada, em sentido lógico e metafisico, como coisa-em-si1119. 

 

O mito foi encarado como forma de recuperação da ordem conceptual da totalidade, de 

modo simbólico ou sublimado. Partindo depois da ideia de que a arte literária, para ser 

essencialmente estética, recusa a mimese e o mito, Alberto Pimenta apresentou a arte 

poetográfica, como a que nega este sistema, numa atitude onde o silêncio representa o 

mundo. A ideografia, no concretismo, substituiu a descrição do mundo exterior feita por 

palavras, que levou a arte literária a caminhar para a mudez das artes visuais. 

 

A arte poetográfica foi entendida como a destruição da razão teórica e tentativa de 

criação de uma linguagem do corpo, onde a apreensão visual se tornou fundamental, 

colocando o conhecimento sensitivo em primeiro plano. Em relação ao método de 

destruição das fronteiras semânticas (logos), Pimenta considerou que: 

 

 (…) a poetografia usa signos desvinculados do próprio logos, signos privados de 

transcendência. Não se trata de com-figurar nem trans-figurar a realidade através da 

palavra. Pelo contrário, trata-se de transfigurar a palavra submetendo-a ao confronto 

efetivo com a realidade1120.  

 

Através da palavra, romperam-se as fronteiras semânticas impostas na poetologia, não 

estando a poetografia totalmente liberta da subjugação e transcendência da ética dos 

                                                           
1118 Alberto Pimenta. O silêncio dos poetas. (1978). p.84. 
1119 Idem. 
1120 Ibidem. p.118. 
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símbolos, permitindo ao indivíduo destruir o sentido total para encontrar um sentido 

individual, onde a presença do corpo no mundo não é um limite.  

 

O autor apresentou depois exemplos da despragmatização da linguagem com o objetivo 

de atingir uma representação concreta, onde existe a fusão de sujeito e objeto na forma 

de conhecimento estético, entre os quais figuravam um «Poema encontrado» (1964) de 

António Aragão e um desenho de Mapas da imaginação e da memória (1973) de Ana 

Hatherly. O poetograma de Aragão foi considerado uma despragmatização através da 

desconceptualização sintática dos signos, onde os símbolos da recordação linguística 

convencional foram desintegrados e reagrupados em séries de choque sintático e 

semântico, chamando a atenção para a apreensão visual ser necessária ao entendimento 

do poema. Já o de Ana Hatherly foi apresentado como exemplo em que o conceito perde 

a autossuficiência, devido ao concreto vitorioso do signo, onde toda a tentativa de 

leitura conceptual deixa de fazer sentido, já que a escrita manual constrói formas 

escultóricas nas páginas, tornando as palavras ilegíveis através da individualização da 

escrita, numa rutura com o nexo grafemático, ao desprender-se do carácter exterior fixo 

que pretende objetivar. 

 

Ainda em relação ao caminho do silêncio na poesia moderna, Alberto Pimenta 

considerou que existe uma outra atitude antipoetológica que apelidou de 

“contrafação1121”. Esta define-se através de vários processos que destroem os géneros e 

topoi usados no sistema poetológico, desmontando, e recusando os mecanismos da 

coerência formal e transcendente dos cânones. Considerando que cada género tem 

características que lhe atribuem a priori uma coerência na recepção, através de vários 

graus de mimese e de mitologia, o autor apresentou «Soneto soma 14x» (1963) de Melo 

e Castro como exemplo de uma contrafação. Sendo o soneto uma forma poética a priori 

e tradicionalmente utilizado com virtuosismo lógico ou psicológico para comunicar 

contradições, o de Melo e Castro reduz o modelo à sua estrutura, mantendo-se a forma e 

esvaziando-se de conteúdo. O autor referiu depois outros processos de contrafação 

como a montagem enquanto processo estético através de associações fonéticas1122, que 

desfazem a semântica petrificada; a citação enumerativa ou a apropriação de suportes 

dos media para realizar contrafações de jornais ou anúncios, mostrando também 

                                                           
1121  Ver Alberto Pimenta. O silêncio dos poetas. (1978). p.149. 
1122 Exemplificando com poemas de Haroldo de Campos. 
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exemplos do efeito positivo e negativo de imagens para criar leituras ambíguas, 

incluindo os efeitos anti-kitsch. Abordou ainda o carácter insuportável que a repetição 

pode ter na construção de poemas, funcionando como uma ferramenta destrutiva que 

liberta o observador de ler o significado do texto, remetendo-o para a visão do todo. 

Apresentou igualmente alguns exemplos-limite de poemas construídos com signos 

passivamente omitidos e signos omitidos deliberadamente. 

 

Voltando a O Labirintodonte (1970), Alberto Pimenta referiu na recente reedição, que 

na altura em que estava a viver na Alemanha, abdicou dos hábitos portugueses e sentiu 

que as palavras tinham perdido a virgindade na sua cabeça, levando a uma irrisão do seu 

lirismo anterior. Fortemente influenciado pela poesia concreta alemã, Pimenta situou o 

seu jogo no tempo da “perturbação mental em que assenta a filosofia (J.O. Urmso)”1123, 

assente também no sistema social e nas relações humanas, e na falsidade da chamada 

língua, defendendo a sua poética como manifestos de salvação possível do indivíduo no 

meio do coletivo. O autor afirmou ainda que na altura estava às costas com a 

consciência da língua portuguesa dada em confronto com a língua alemã, onde tinha 

entrado há pouco tempo. 

 

 Alberto Pimenta mencionou também neste texto as recensões críticas de João Gaspar 

Simões aos seus primeiros livros, onde foi elogiado pelo seu bom humor em O 

labirintodonte (1970)1124. Gaspar Simões inseriu o seu primeiro livro na tendência 

barroco-concretista, presente:  

 

 (…) nos brincos métricos, nos jogos vocabulares, nos enigmas, nos hieróglifos, nos 

poemas cúbicos, nos cronogramas, nos equívocos, nos ensalados, nos ecos, em todo 

esse arsenal já cultivado pelos nossos poetas seiscentistas, discípulos de Gôngora e 

Quevedo, gongoristas e conceptistas nesses e noutros jogos, construções e achados 

métrico-vocabulares”1125. 

 
 

O crítico considerou que Pimenta os utilizou para dizer puras verdades a brincar. De 

facto, por exemplo, em «Brincos de zéfiro com flora» (fig. 88), poema que devido à 

configuração remete de imediato para os poemas visuais barrocos, verificamos que 

                                                           
1123 Alberto Pimenta. «A (des)propósito de O labiritondonte». O labirintodonte (2ª edição 2012). p.4 
1124 Ver João Gaspar Simões. «No centenário de Eugénio de Castro: uma perspectiva histórico-literária, 

por Luís Forjaz Trigueiros; O labirintodonte, por Alberto Pimenta». Diário de Notícias, 22 de outubro de 

1970. p.18. 
1125 Idem. 
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Alberto Pimenta utilizou a intertextualidade de um modo subversivo, ao acrescentar um 

comentário jocoso sobre o ludismo luxuriante e oco, estragando assim o aparente 

lirismo do poema. Em relação a Os entes e contraentes (1971), Alberto Pimenta 

considerou que João Gaspar Simões se ofendeu com a depuração do lírico e o 

aprofundamento do sarcasmo e por isso, recorreu à difamação pessoal1126. O crítico 

afirmou que: 

 

“(…) é preciso ter muito pouco para fazer lá em Heidelberg, onde ensina português há 

mais de dez anos, (…) para ter feito – literalmente feito – este álbum gráfico onde por 

vezes borbulha algo parecido com espírito que levou o autor de Alice no País das 

Maravilhas a contar histórias aos seus amiguinhos ingleses1127. 

 

Gaspar Simões acrescentou ainda que se tratava de um livro para crianças grandes que 

liam pouco, ao contrário do de Lewis Carroll. Ao apelidar de álbum gráfico Os Entes e 

Contraentres (1971), o crítico referia-se pejorativamente à poetografia de Alberto 

Pimenta, cuja superfície textual se organizavam em blocos geométricos retangulares ou 

quadrangulares, tornando possível vê-los na totalidade antes ainda de ler (ver anexo II. 

416. p.266). Utilizava também vários blocos de textos que permitem leituras relacionais 

(ver anexo II. 417. p.266), e partia as palavras na passagem de verso, aparentemente 

para cumprir a rigorosa geometria da superfície textual, mas com o efeito surpresa de 

criar novas palavras e duplos sentidos, como acontece em «Preferências» (ver anexo II. 

418. p.267), poema onde abordou de um modo cáustico a condição feminina. 

 

Os poemas de Alberto Pimenta são marcados por um subversão cínica de valores, no 

sentido em que desconstrói, com processos combinatórios discursos, ideias a priori e 

mitos, remetendo-os para questões palpáveis do quotidiano, como por exemplo em 

«Hipi sódios da vi dado pu eta» (fig.89). Aqui a figura do poeta é desmitificada numa 

situação vulgar do dia-a-dia, num poema em que as palavras sofrem diversos acidentes, 

ao serem fragmentadas e propositadamente mal escritas, acentuando assim o ridículo da 

situação. Também em «Fastio» (ver anexo II. 419. p.267) o dia-a-dia é apresentado de 

um modo absurdo, num poema em que usou a estética da repetição, aliada a uma 

montagem com associações fonéticas com um resultado imprevisível no último verso.  

                                                           
1126  Alberto Pimenta. «A (des)propósito de O labiritondonte». O labirintodonte (2ª edição 2012). p.2. 
1127João Gaspar Simões. «Outubro, por Casimiro de Brito e Gastão Cruz; Lex Icon, por Salette Tavares; 

Os entes e contraentes, por Alberto Pimenta». Diário de notícias, 20 de janeiro de 1972. Incluído em 

Crítica II: poetas contemporâneos 1960-1980 (tomo III). pp.304-305. 
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Figura 88. Alberto Pimenta. «Brincos de zéfiro com flora». O Labirintodonte.(1970). p.28. 

 

 
 

Figura 89. Alberto Pimenta. «Hipi sódios da vi dado pu eta». Os Entes e Contraentes. (1971). p . 41. 
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Em o «Romantismo» (ver anexo II. 420. p.268) a montagem é realizada através de um 

jogo entre as figuras do poema que vão mudando de posição, assim como as palavras 

nos versos, terminando com uma referência à autossuficiência do universo, numa clara 

crítica à ideia de romantismo. 

 

Alberto Pimenta desconstruiu também a retórica militar em poemas como «Palavras de 

ordem» (ver anexo II. 415. p.265) ou «A individualidade do meu general» (ver anexo II. 

416. p.266), que foram escritos no período da guerra colonial. Aqui tornou absurda a 

linguagem autoritária através do uso da repetição em jogos combinatórios, resultando 

em intemporais poemas críticos ao poder militar. Subverteu igualmente a linguagem da 

pedagogia em «Problema com vista a orientar os interesses infantis para realidades 

quotidianas» (ver anexo II. 423. p.270) onde realiza uma caricatura1128, apropriando-se 

satiricamente da linguagem dos enunciados de problemas técnicos escolares. Em 

«Retumbância» (ver anexo II. 424. p.271) mais uma vez utilizou a estética da repetição 

aliada a uma montagem com associações fonéticas em quatro blocos textuais 

retangulares e de tamanhos diferentes, tornando ridículo o discurso de um mestre de 

cátedra.  

 

É de referir ainda que logo no início de Os entes e os contraentes (1971), existe um 

poema intitulado «Discurso preliminar» (ver anexo II. 425. p.272), onde Pimenta 

utilizou o modelo da escrita de ensaio teórico, substituindo o texto por sequências de 

pontos, mas deixando presente a pontuação, as ásperas e as notas de rodapé em texto, 

que se tornam comentários absurdos ao longo de oito páginas. Em Corpos Estranhos 

(1973) o autor realizou também uma série intitulada «Retrato» (ver anexo II. 426. 

p.273), onde em seis blocos textuais retangulares, inseriu no interior de cada um 

retângulo em branco, remetendo o formato para a página de um jornal ou revista onde o 

texto ilustra a imagem. Como nunca se vê um retrato, nesta série utilizou uma 

contrafação através da omissão de signos. Como foi referido, Alberto Pimenta regressou 

a Portugal em 1977, ano em que realizou o happening «Homo sapiens» no jardim 

zoológico em Lisboa, desenvolvendo uma importante obra neste campo. O autor 

colaborou depois em publicações e exposições com outros autores experimentais 

mantendo, no entanto, sempre a sua postura independente.  

 
                                                           
1128  Ver Vincenzo Russo. Suspeita do avesso. (2008). p.226. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo centrou-se no encontro entre a poesia e as artes visuais devido à 

interdisciplinaridade da poesia experimental portuguesa. Para entender esta poética é 

necessário analisar as relações entre a palavra e a imagem, as suas componentes 

estéticas e artísticas, uma vez que se assistiu a uma contaminação dos géneros artísticos.  

A poesia experimental portuguesa surgiu com a publicação dos Cadernos antológicos 

da poesia experimental I e II (1964 e 1966), reunindo autores que seguiam de perto o 

experimentalismo europeu, a poesia concreta e as vertentes em que derivou na década 

de sessenta. A prática da experimentação verbo-visual demarcou-a das outras 

expressões literárias nacionais, inserindo-a também numa corrente internacional. O 

encontro entre a poesia e as artes visuais nesta corrente literária esteve presente na 

publicação de poemas visuais, na apresentação de poemas-objetos artísticos em 

exposições, e na realização de happenings coletivos em colaboração com músicos e 

artistas plásticos. 

 

Os poetas experimentais publicaram ainda textos teóricos com o objetivo de 

contextualizarem as suas experiências criativas, onde divulgaram o concretismo, a 

semiótica, o estruturalismo e a teoria da informação. Posteriormente, Ana Hatherly e 

E.M. de Melo e Castro defenderam a revalorização do barroco numa revisão crítica das 

suas atividades criativas da década de sessenta, ao encontrarem neste período histórico 

valores processuais, retóricos e lúdicos que permitiam criar paralelos com a época sua 

contemporânea. Apesar das atividades coletivas da poesia experimental portuguesa 

terem marcado a literatura e as artes visuais nacionais, não existiu um programa estético 

rígido nesta poética, nem um grupo atuante coeso. 

 

O Caderno antológico da poesia experimental I (1964) foi organizado por dois poetas 

madeirenses recém-chegados de estadias em países europeus, que se encontravam com 

frequência em Lisboa, e partilhavam ideias em torno de leituras de Umberto Eco. 

António Aragão tinha sido bolseiro da Gulbenkian em Paris e Itália, onde contactou 

com a poesia visiva, e com as experiências poéticas de Nanni Balestrini, realizadas com 

máquinas geradoras de texto. Por esta altura, Herberto Helder desejava realizar 

experiências literárias com computadores em Portugal, influenciado por Balestrini, via 
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António Aragão, mas não foi possível. Só mais tarde, Pedro Barbosa as concretizou 

entre 1975 e 1976, publicando os resultados em A literatura cibernética – 1: 

autopoemas gerados por computador (1977). Herberto Helder tinha estado ligado ao 

grupo do café Gelo, mas rejeitou sempre ser apelidado de surrealista. Na altura, 

regressava também de uma estadia em França, Holanda e Bélgica, onde exerceu as mais 

diversas profissões, experiências que se refletiram nos ambientes das insólitas narrativas 

de Os Passos em Volta (1963). Publicou também Electronicolírica (1964), onde utilizou 

processos combinatórios para construir poemas, ampliando assim a sua prática do 

automatismo.  

 

António Aragão e Herberto Helder convidaram como colaboradores Salette Tavares, 

E.M. de Melo e Castro e António Ramos Rosa, poetas com percursos iniciados na 

década anterior. António Barahona da Fonseca foi o convidado mais jovem, estando 

ligado à segunda geração surrealista do café Gelo. Salette Tavares também tinha 

ligações ao surrealismo, presente em grande parte da sua obra poética verbal. O 

cruzamento entre a poesia e as artes visuais que praticou remetia para o dadaísmo, e 

para um concretismo heterodoxo. E.M. de Melo e Castro tinha uma assumida filiação na 

poesia concreta brasileira. António Ramos Rosa apareceu associado ao Realismo de 

cariz existencialista da revista da Árvore (1951-1953) e não desenvolveu uma prática 

verbo-visiva. Ramos Rosa estabeleceu ainda uma ponte entre a Poesia Experimental 

Portuguesa e a Poesia 61, as duas principais orientações poéticas da década de sessenta. 

 

A poesia 61 reuniu um grupo de jovens poetas que se tinham conhecido na Faculdade 

de Letras de Lisboa, e tendiam a retrair o empolamento discursivo na poesia, através da 

valorização da autonomia do discurso, que implicava uma substantivação da palavra e a 

recuperação da sua literalidade. Estes jovens estudantes foram influenciados pelo 

depuramento linguístico praticado por Ramos Rosa neste período. Tanto a poesia 61 

como a poesia experimental portuguesa surgiram com um espírito de rutura, e 

apontavam para uma estética fundada na autonomia do texto, mas os autores da Poesia 

61 exploraram a materialidade da palavra apenas ao nível dos códigos fónicos-rítmicos 

enquanto os poetas experimentais exploraram a visualização do poema, expondo-os em 

galerias de arte, e realizaram happenings. 
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As plaquetes da poesia 61 e os Cadernos da poesia experimental portuguesa (1964-

1966) apareceram na sequência das pequenas revistas de poesia que proliferaram nos 

anos cinquenta. Estas publicações surgiam sem intuitos comerciais, reunindo autores 

que procuravam afirmar-se e incluíam um primeiro editorial programático. Recebiam 

também as designações de ‘folhas’, ‘fascículos’, ‘cadernos’ e ‘antologias’, indicando 

assim que não eram publicações periódicas, para escaparem à censura prévia. A poesia 

61 e os Cadernos da poesia experimental portuguesa (1964 e 1966) foram as últimas 

revistas a surgirem assim, uma vez que, com a queda da ditadura e a chegada da 

liberdade de expressão, deixou de ser necessário terem este formato. Nos anos setenta 

continuaram a aparecer revistas de poesia reunindo autores com uma consciência 

geracional, mas não incluiam editoriais programáticos ou orientações estéticas comuns. 

 

O primeiro Caderno Antológico da Poesia Experimental (1964) iniciou uma série de 

produções coletivas, que a meu ver, dividem-se em duas fases: a neodadaísta (1964-

1966) e a Eetruturalista (1967-1974). Denominei a primeira fase de neodadaísta devido 

às produções heterogéneas terem a predominância do espírito iconoclasta do «Concerto 

e audição pictórica» (1965) e das assemblages da exposição «Visopoemas» (1965). Na 

fase estruturalista adquiriu preponderância a experimentação verbo-visual apoiada em 

bases científicas, sendo fundamentada com uma teorização baseada na semiótica, no 

estruturalismo e na teoria da informação.  

 

Na primeira fase as ações coletivas foram organizadas por António Aragão em parceria 

com Herberto Helder, e/ou E.M. de Melo e Castro. Na segunda, o protagonista foi Melo 

e Castro, organizando as produções criativas com Ana Hatherly e José-Alberto 

Marques. Em relação aos happenings, o «Concerto e audição pictórica» (1965), que 

marcou a fase Neodadaísta, foi organizado por Jorge Peixinho, e incluiu momentos da 

responsabilidade de António Aragão, Melo e Castro e Salette Tavares. O happening 

«Conferência-objeto» (1967), da fase estruturalista, foi da responsabilidade de Ana 

Hatherly, Melo e Castro e José-Alberto Marques, contando no final com a audição de 

«sincronia-objecto», peça de música eletrónica de Jorge Peixinho.  

 

No Caderno Antológico da Poesia Experimental I (1964) foram incluídos apenas dois 

textos com indicações teóricas dos organizadores. Herberto Helder apresentava todo o 

trabalho criativo como experimental, e definia-o no sentido histórico como movimento 
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de adequação do homem ao movimento da realidade, considerando que não existia uma 

unívoca noção de experimentalismo. Helder publicava também «Fragmento de uma 

máquina de emaranhar paisagens» em resultado de processos combinatórios, 

semelhantes aos que utilizou em Electronicolírica (1964).  

 

António Aragão publicava «Poesia encontrada», onde aplicava a teorização do conceito 

de abertura de Umberto Eco à proposta dadaísta de construção de poemas lançada por 

Tristan Tzara, chamando a atenção para os aspetos polissémicos deste processo. 

Publicou também uma breve reflexão sobre a variação da expressão na poesia, desde a 

Antiguidade até aos procedimentos contemporâneos cibernéticos ou esquemas 

combinatórios, utilizados por Nanni Balestrini e Raymond Queneau. Esteve ainda 

presente com textos poéticos contaminados por aspetos visuais, onde utilizava os 

espaços gráficos e caracteres diferentes, para criar leituras simultâneas ou paralelas. 

 

Salette Tavares publicava «Brin Cadeira», onde incluía dois poemas fonéticos e um 

conjunto de poemas visuais. Os poemas fonéticos tiveram origem no dadaísmo e 

basearam-se em fonemas fragmentários e abstratos, que dependiam do ritmo fonético da 

declamação. Hugo Ball criou-os com o objetivo de ultrapassar a instrumentalização da 

linguagem, para atingir a irracionalidade através da forma primitiva. As «kinetofonias» 

de Salette Tavares remetiam para os ritornelos infantis e foram apresentadas em 

partituras para leitura oral, com arranjo gráfico, tendo assim um carácter optofonético. 

Os restantes poemas visuais da autora remetiam para um concretismo heterodoxo, 

filiado nos Calligrammes de Apollinaire, mas sem a redundância ilustrativa, porque 

viviam de jogos fonosemânticos.  

 

António Ramos Rosa e António Barahona da Fonseca colaboraram com poemas onde se 

assistia a um depuramento linguístico, mas sem coordenadas visuais. E.M. de Melo e 

Castro marcou presença com o poema visual «Transparência», e com uma 

experimentação semântica construída com detritos de várias línguas, em sintonia com 

os «Os chamados disparates da Índia» de Luís de Camões, presentes na separata deste 

caderno. Na separata houve também o gesto museológico de incluírem o poeta barroco 

alemão Quirinus Kuhlmann, e também poemas de Ângelo de Lima, Mário Cesariny e 

do italiano Emillio Villa. 
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Na exposição «Visopoemas» (1965) a assemblage foi o principal processo de 

visualização dos poemas apresentados. António Aragão expôs os originais de «Poemas 

propostos» (1963) ao lado de outras colagens e António Barahona da Fonseca esteve 

presente também com um conjunto que se perdeu. Herberto Helder apresentou quatro 

colagens entre as quais «Poemacto» (1963), onde criou um novo corpo para o seu 

poema publicado em livro, em 1961, cujas páginas foram coladas originando uma 

superfície, sobre a qual escreveu anagramas a stencil. Esta pouco conhecida colagem 

revela uma faceta experimentalista do autor, diferente das outras suas obras que 

resultavam sobretudo de processos combinatórios linguísticos. Salette Tavares 

apresentou um conjunto de poemas com corpo tridimensional que se desenvolviam no 

espaço, composto por um grupo de cerâmicas realizadas entre 1959 e 1964, o mobile 

«Maniquim», realizado a partir de um poema seu, a caixa «Ourobesoro», e também com 

duas assemblages.  

 

Melo e Castro apresentou «Poemas-Invisíveis», um grupo de assemblages de grande 

formato pintadas gestualmente com cores, sobre aglomerado de madeira, e incluíam 

objetos tridimensionais, máquinas acionadas na receção, a apropriação de imagens 

diversas, recortes de jornais rasgados, palavras, letras e números executados em stencil. 

Influenciado pelos poemas popconcretos de Augusto de Campos, Melo e Castro 

procurava realizar colagens onde auto-potenciava objetos relacionados com outros 

elementos expressivos num complexo ideograma. No entanto, estas composições com 

ressonâncias da arte pop, e do nouveau réalisme, remetiam sobretudo para imanência 

dos objetos no contexto pictórico, como foi praticado com um espírito neodadaísta por 

Rauschenberg ou Jasper Johns. 

 

O happening «Concerto e audição pictórica», que decorreu na exposição «Visopoemas» 

(1965), foi organizado pelo músico Jorge Peixinho, que desafiou os participantes a 

realizarem uma parte programada e outra improvisada. Peixinho tinha estudado com 

Luigi Nono em Itália, e com Pierre Boulez, Stockhausen e Koening em Basileia. 

Também tinha frequentado os cursos de música em Darmstadt, que foram um dos 

pontos de encontro dos artistas fluxus, os responsáveis pela criação do happening. Os 

artistas fluxus tiveram John Cage e Marcel Duchamp como principais referências e 

atuaram com um espírito neodadaísta, procurando o efémero, numa maior proximidade 

entre a arte e a vida. Experimentação, investigação e iconoclastia foram os lemas fluxus, 



 

341 

 

visto reclamarem noções científicas de investigação, colaboração, teorização e 

experimentação para o domínio artístico. 

 

Ana Hatherly, que na altura ainda não colaborava com os poetas experimentais, numa 

recensão publicada no Diário popular intitulou o «Concerto e audição pictórica» (1965) 

de ‘manifestação de neodadaísmo’. A autora assistiu ao happening com Manuel de 

Lima, que publicou outra recensão no jornal Letras e Artes, caracterizando o concerto 

de dadaísta, mas sem a virulência do primeiro dadaísmo. O crítico musical achou que o 

espetáculo tinha malogrado na intenção de provocar escândalo, e encarou a sessão 

subordinada a John Cage, resultando num divertimento gratuito. Jorge Peixinho 

respondeu-lhe no mesmo jornal, acrescentando outras referências a Cage, e argumentou 

que Manuel de Lima não compreendia os objetivos construtivos e experimentais do 

happening. Ana Hatherly publicou ainda «Dadaísmo=mundificação» no Diário 

popular, onde defendeu que se deveria questionar as estruturas que estavam a levar 

Peixinho e muitos outros artistas a seguirem o neodadaísmo.  

 

Vitor Silva Tavares, no depoimento inédito transcrito nesta tese, também achou que o 

happening não provocou escândalo, mas teve um efeito de surpresa, sendo entendido 

mais como uma brincadeira, porque não era um concerto sério no São Carlos. O 

happening foi realizado numa galeria de arte em Lisboa, num período em que o 

mercado da arte foi dinamizado com a abertura de novas galerias com estratégias 

comerciais e programações de arte contemporânea. Neste período, as atividades nestas 

galerias eram acompanhadas por recensões críticas no jornal de Letras e Artes ou na 

revista Colóquio Letras/Artes. Também Manuel Baptista, em entrevista, referiu que 

havia um público pequeno, que se divertiu, reagiu bem e aceitou o happening. Ana 

Hatherly e Melo e Castro na sua historização exageraram no diz respeito ao impacto 

violento das produções criativas da Poesia Experimental Portuguesa neste período, 

insistindo na marginalização desta poética. E também exageraram no que diz que 

respeito às recensões críticas de João Gaspar Simões, o principal censor do Barroco 

neste período e inimigo do experimentalismo. 

 

Neste estudo foi realizada uma análise inédita às recensões críticas de Gaspar Simões 

que revelou aspetos importantes para a compreensão da poesia experimental portuguesa 

à época. O crítico literário deu bastante atenção a esta poética nas páginas do Diário de 
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notícias e no jornal Letras e Artes. Recordamos que viu o aparecimento do Caderno 

antológico da poesia experimental I (1964) na sequência do concretismo, de um 

experimentalismo de raiz crítico-realista e do ‘eletronicoliricismo’, caracterizando-o 

como experimentalismo de preponderância visual ou áudio-poético. Gaspar Simões 

comparou-o com o barroco, e outras épocas decadentes, defendendo que se 

assemelhavam ao simbolismo decadentista. No entanto, apontou uma grande diferença, 

os decadentistas eram orgulhosamente decadentes, enquanto os experimentalistas eram 

progressistas. Gaspar Simões apontou também o barroco como um antepassado direto 

dos jogos linguísticos concretistas e experimentais, contribuindo positivamente para que 

mais tarde, Ana Hatherly e Melo e Castro realizassem um resgate do barroco, também 

como revisão das práticas criativas do experimentalismo na década de sessenta. 

 

Gaspar Simões apreciou individualmente a obra ou alguns livros dos poetas 

experimentais portugueses. O crítico destacou sempre Herberto Helder, considerando-o 

um dos poucos novos poetas que valia a pena falar, elogiando os resultados poéticos de 

Electronicolírica (1964), apesar de ter reservas sobre o elemento máquina na relação do 

poeta com o mundo. O mesmo não se passou com as obras experimentais de António 

Aragão e Melo e Castro. Também não apreciava a poesia de Ana Hatherly e achou que 

Operação-2 (1967) tinha um forçado seguidismo do estruturalismo e concretismo 

importado do Brasil. No entanto, apreciou Eros frenético (1968) porque transcendia o 

plano experimental. Quanto à obra de Salette Tavares, apreciava a sua poesia, mas 

achou o moderno título Concerto em Mi Maior para bateria e clarinete (1962) 

demasiado pretensioso para um belo conjunto de poemas de amor. O crítico destacou 

Lex Icon (1972) das suas outras obras, por superar o concreto em poemas onde atingia a 

aura das coisas, com o mesmo dom que tornou Cesário Verde um visionário do real. 

 

No Caderno antológico da poesia experimental II (1966), Salette Tavares cortou a 

palavra ‘brincar’ em «Brincade iras irras birras», em resposta a esta crítica de João 

Gaspar Simões. Ao contrário do que afirmou Iriana Bajini em «Salette Tavares e a 

poesia portuguesa de vanguarda», Colóquio/ Letras nº112-113 (abril de 1994), Gaspar 

Simões nunca afirmou literalmente “não se brinca com coisas sérias”. Na recensão ao 

primeiro caderno considerou que os jogos ou brincadeiras dos experimentalistas 

ficavam muito aquém da poesia, por brincarem ou jogarem com a razão, sendo-lhes 

impossível atingir o outro lado da razão, ou seja, a fronteira da loucura.  
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O Caderno antológico da poesia experimental II (1966) encerrou a fase que apelidei de 

neodadaísta, e não incluiu textos teóricos como o primeiro, e apresentou uma 

preponderância de poemas concretos e visuais. A entrada de Melo e Castro na 

organização contribuiu para o alargamento das colaborações de autores estrangeiros. A 

poesia experimental portuguesa distinguiu-se das outras correntes literárias nacionais, 

devido ao encontro entre a poesia e as artes visuais a aproximar do movimento 

internacional da poesia concreta e das suas vertentes na década de sessenta. Desde o 

início, poetas estrangeiros marcaram presença nas suas publicações e exposições 

coletivas, assim como poetas experimentais portugueses publicaram e expuseram no 

Brasil, em Itália, França ou Inglaterra. 

 

Neste sentido, a poesia experimental portuguesa sintonizou-se com a expatriação da arte 

portuguesa dos anos sessenta, naquele que foi o primeiro surto de globalização. O 

prolongamento da ditadura e o início da guerra colonial em 1961 levou muitos artistas a 

abandonarem o país. As bolsas da Gulbenkian facilitaram a emigração e 

proporcionaram também estadias temporárias no estrangeiro, o que provocou esta 

expatriação. O grupo KWY (1958-1968) foi pioneiro nesse sentido, ao reunir em Paris 

artistas portugueses e estrangeiros em torno de uma revista com o mesmo nome, onde 

também colaboraram poetas ligados ao grupo do café Gelo. Pertencendo aos KWY, 

João Vieira participou nas produções coletivas da poesia experimental portuguesa, e 

desenvolveu individualmente uma obra onde trabalhou a palavra como ato gestual e 

expressivo na pintura. Mais tarde alargou a sua obra à escultura, instalação e 

performance, no período influenciado pelo conceptualismo, que foi divulgado por 

Ernesto de Sousa no nosso país. 

 

A ‘expatriação da arte portuguesa’ neste período provocou uma pulverização de 

tendências e uma fragmentação estética, numa pluralidade referencial. Em resultado dos 

artistas portugueses contactaram com as várias correntes artísticas europeias, assistiu-se, 

também por isso, a uma crescente apropriação da palavra no espaço pictórico. Foi neste 

contexto, que os poetas experimentais realizaram exposições e happenings em galerias 

de arte, a par das suas publicações coletivas. A poesia foi contaminada pela imagem 

como produto da visualização ou espacialização dos poemas, materializando-se também 

em objetos tridimensionais, originando um vetor com origem na literatura em direção às 
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artes visuais. Caminhando em sentido contrário, mas com pontos em comum, as artes 

visuais foram contaminadas pela escrita, onde a visualização da palavra era conjugada 

com outros elementos expressivos, causando tensões e jogos de sentido. 

 

Nos últimos dez anos do Estado Novo viveu-se um mal-estar social, marcado pelas 

crises académicas e o início da guerra colonial. Este ambiente refletiu-se nas produções 

culturais nacionais. Aqui existia um sentimento de repulsa comum entre artistas e 

escritores em relação ao regime, mas não podia ser expresso de forma clara devido à 

censura. Os poetas experimentais usaram processos polissémicos onde articulavam a 

palavra e a imagem, aliados ao humor e à ironia, com conteúdos sociopolíticos 

inerentes. Este aspeto também esteve presente na nova figuração pictórica portuguesa, 

por exemplo, em «S.M.» (1961) de Joaquim Rodrigo, que remetia para o assalto ao 

paquete Santa Maria; ou nas narrativas visuais do pintor e escritor Álvaro Lapa, 

compostas por linguagens cifradas, onde num auto-jogo apresentava registos 

enigmáticos. Ou ainda na pintura de Eduardo Batarda, que influenciado pela banda 

desenhada, conjugava a palavra e a imagem com um humor cáustico, numa polissemia 

provocada pela sobreposição de sentidos visuais e textuais, onde predominava a crítica 

social, política e de costumes.  

 

Quanto à fase estruturalista da poesia experimental portuguesa, iniciou-se com 

«Operação» (1967), e as atividades coletivas partiram sobretudo de Melo e Castro, que 

individualmente tinha já publicado Proposição 2.01: poesia experimental (1965), 

iniciando uma teorização com baseada no concretismo, no estruturalismo e na teoria da 

informação. Neste ensaio estabelecia relações entre arte e ciência, ao considerar que a 

arte experimental se desenvolvia em paralelo com a ciência experimental e era sinónimo 

de vanguarda. Relacionava ainda o campo tecnológico, científico e económico numa 

perspetiva otimista, defendendo que estava a originar uma nova era mundial. Esta 

perspetiva progressista levou Gaspar Simões, numa recensão crítica a este ensaio, a 

acusar o experimentalismo de tecnicismo, uma vez que queria começar tudo de novo 

com uma estética totalitária. Este excesso de otimismo levou também Eduardo Prado 

Coelho a acusar Melo e Castro de tecnocracia, visto a apresentar o estruturalismo como 

uma ideologia que substituía o marxismo. 
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Melo e Castro personalizou esta fase, sintonizando sobretudo por Ana Hatherly e apesar 

de não convergirem na concretização de um manifesto conjunto, ambos publicaram 

artigos de divulgação na imprensa sobre semiótica, estruturalismo e a Teoria da 

Informação. Mais tarde, em Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa (1981), onde os autores realizaram uma historização e incluíram esboços de 

manifestos inéditos, mas em «Operação» (1967) existiu apenas um texto introdutório 

indicando que os poemas visuais publicados e expostos na galeria, se inseriam na linha 

de investigação de signos e estruturas linguísticas com preponderância visual. 

 

Salette Tavares não participou em «Operação» (1967), mas esteve presente na 

exposição coletiva «Arlington quadro» (1968) no País de Gales, assim como no «Ciclo 

de poesia concreta e visual» (1973) no Instituto Alemão em Lisboa. A partir de 1965, a 

autora lecionou estética na Sociedade Nacional de Belas-Artes, dedicando-se a elaborar 

a obra teórica Dialética das formas (1972), que nunca chegou a ser publicada. Em 

resultado das lições, publicou quatro artigos na revista Brotéria entre 1965 e 1969, 

sendo um deles sobre a teoria da informação em Abraham Moles, bem como outro 

sobre semiótica, teoria da informação nas relações com a arquitetura e os mass media. 

Mais tarde, na retrospetiva «Brincar» (1979) na galeria Quadrum em Lisboa, a autora 

apresentou «Pãozinho para lixo em Portugal» onde utilizou as provas tipográficas de 

Dialética das formas (1972), num gesto iconoclasta onde brincava com a receção da 

cultura no nosso país. 

 

Melo e Castro reuniu ainda alguns poetas em torno na concretização de poemas-objetos 

em Hidra- 2 (1969). A revista contava com a colaboração do brasileiro Nei Leandro de 

Castro, autor ligado ao poema processo, que marcou presença com uma série composta 

pela combinação de elementos geométricos, desenvolvida com uma numeração 

progressiva. Melo Castro apresentava um poema também um poema construído com 

esquemas combinatórios visuais, guardado dentro de um envelope. Os restantes poemas 

partiam da apropriação de objetos reais: Liberto Cruz, sem assinar Álvaro Neto, 

utilizava exercícios fonéticos de português para os construir; José-Alberto Marques 

desenhava em carteiras de fósforos; António Aragão propunha construir um avião de 

papel em várias etapas, numa materialização e visualização de um poema em processo; 

Silvestre Pestana convidava o leitor a construir e destruir um poema com um balão.  
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A fase estruturalista encerrou com a publicação da Antologia da poesia concreta em 

Portugal (1973) organizada Melo e Castro e José-Alberto Marques, obra que já tinha 

um carácter retrospetivo, uma vez que, na década de setenta, os percursos dos poetas 

experimentais se individualizou. A antologia englobava poemas de catorze autores, 

desde os surrealistas Jaime Salazar Sampaio e Alexandre O’Neill, passando pelos 

autores da Poesia Experimental Portuguesa, e incluindo autores independentes, que 

praticavam uma poética verbo-visiva, como Abílio-José Santos e Alberto Pimenta. No 

prefácio a poesia concreta era apresentada com duas conceções: a ortodoxa que 

obedecia ao programa do ‘Plano-piloto’ do grupo Noigandres e às ‘Constelações’ de 

Gomringer; e uma segunda partindo da ortodoxa, e desenvolvida através da 

revalorização da tipografia dadaísta, da difusão do cartaz, ampliada também pelo 

happening. Na antologia existiam alguns poemas concretos, mas a sua maioria eram 

poemas visuais representantes das vertentes em que o concretismo derivou nos anos 

sessenta, que surgiram com diversas denominações.  

 

Parte do material reunido na antologia foi exposto na Bienal de São Paulo em 1977, 

numa mostra comissariada por Melo e Castro, onde estiveram presentes obras de todos 

os autores, exceto Alberto Pimenta e Luís Pignatelli. No catálogo, Melo e Castro 

apresentava a poesia experimental portuguesa como pioneira da arte conceptual 

internacional dos anos setenta, mas não referia a teorização de Lucy R. Lippard, que 

considerava a poesia concreta e os happenings do grupo fluxus antecedentes da 

desmaterialização do objeto artístico.  

 

As suas afirmações refletiam a influência do conceptualismo nas artes portuguesas na 

década de setenta, tendência divulgada por Ernesto de Sousa, que após ter visitado a 

«Documenta 5» (1972) em Kassel, dinamizou esta corrente organizando exposições e 

ações coletivas. Destas exposições, destacou-se «Alternativa zero» (1977), que 

funcionou como um balanço da atividade dispersa dos artistas portugueses ligados ao 

conceptual, contando com as presenças de Ana Hatherly, Salette Tavares e E.M. de 

Melo e Castro. A existência de pontes entre o verbal e o visual nas artes portuguesas 

levou Ernesto de Sousa a organizar, mais tarde, a exposição «A palavra e a letra» (1980) 

na Bienal de Veneza, composta por obras Ana Hatherly e E.M. de Melo e Castro, ao 

lado dos pintores João Vieira e António Sena, contando ainda com a participação dos 

músicos Maria João Serrão e Lopes da Silva. 
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O experimentalismo poético português foi assim diverso e os autores que publicaram 

nos Cadernos antológicos da poesia experimental I e II (1964 e 1966) tiveram 

percursos diferentes e nem todos praticaram a experimentação verbo-visiva. Foi o caso 

de António Ramos Rosa e Barahona da Fonseca. Ramos Rosa não participou na 

exposição «Visopoemas» (1965), onde Barahona da Fonseca expôs um conjunto de 

colagens, marcando depois presença no segundo caderno, com um conjunto que remetia 

para o lettrisme. Houve poetas que tiveram uma breve passagem pelo 

Experimentalismo, como Herberto Helder, que se interessou por processos 

combinatórios de construção de textos inclusivamente em termos visuais, mas apenas ao 

início, afastando-se depois por ser avesso a escolas ou grupos. Foi ainda mais breve a 

passagem de Maria Alberta Menéres, Luís Veiga Leitão, Luiza Neto Jorge ou José 

Blanc de Portugal.  

 

Dos poetas que se assumiram como experimentais António Aragão, E.M. de Melo e 

Castro e Ana Hatherly foram os que mais aprofundaram o encontro entre a poesia e as 

artes visuais nos seus percursos individuais entre 1964 e 1974. Salette Tavares também 

realizou uma obra visual importante neste período, mas preferia denominá-la de poesia 

espacial. Alberto Pimenta manteve sempre uma postura independente, preferindo 

intitular de poetografia ou poesia visual a expressão híbrida que praticava. Neste 

período publicou três obras onde se assistia a uma poética verbo-visiva, marcada por 

uma subversão cínica de valores, utilizando sistemas combinatórios para questionar a 

retórica lírica, também para destruir a linguagem relativa a discursos oficiais e coercivos 

do poder político, cultural ou mediático. Mais tarde, o autor alargou a sua prática ao 

happening e colaborou em exposições com os poetas experimentais. 

 

Neste período, António Aragãoneste período desenvolveu uma obra literária temperada 

por um humor cáustico, contaminada de elementos visuais onde a ambiguidade e 

abertura estiveram presentes em estruturas dinâmicas que implicavam uma receção 

ativa. Salette Tavares criou lúdicos poemas espaciais com um espírito iconoclasta, onde 

brincar era a criatividade da infância na vida adulta e com ironia se aproximava da 

fragilidade do sério. E.M. de Melo e Castro desenvolveu a obra interdisciplinar mais 

enraizada no concretismo, dinamizando-o através da experimentação tipográfica, na 

criação de poemas-objectos progressivos, em poemas cinéticos, filmes ou videopoemas. 
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Ana Hatherly estabeleceu uma relação íntima entre a escrita e a imagem em resultado 

dos seus estudos orientais e do barroco, numa experimentação ampliada também pela 

aplicação do método estrutural em poemas visuais de raiz concretista e em séries de 

desenhos-escrita onde valorizou sobretudo a ato de escrever, o seu gesto e expressão 

visual.  

 

Com a revolução de 25 de Abril de 1974 e a chegada da liberdade de expressão, a 

poesia experimental portuguesa tomou um novo rumo. Neste período, os espaços 

públicos em Portugal foram invadidos por um visualismo popular, presente nas paredes 

das ruas preenchidas com pinturas, graffitis, cartazes de vários partidos políticos, 

inscrições de mensagens presentes também em sinais de trânsito. Este clima de festa e 

de visualismo popular levou Ana Hatherly realizar o filme Revolução (1975), com o 

qual participou na Bienal de Veneza no ano seguinte, e também a série «Descolagens da 

cidade» (1977), obras com um assumido pendor político de carácter conceptual, 

realizando também performances e instalações, a par da sua obra poética publicada em 

livro e da prática contínua dos pequenos desenhos-escritas. 

 

A participação de Melo e Castro na «Alternativa Zero» (1977) resultou também de uma 

reflexão sobre o visualismo popular no contexto pós-revolucionário. O autor logo a 

seguir à revolução publicou Cara lh amas (1975) na editora Afrodite, livro composto 

por poemas visuais cujo conteúdo erótico seria impensável vir a público durante a 

ditadura. Recordamos que foi também publicada na editora Afrodite, de Fernando 

Ribeiro de Mello, a Antologia da poesia portuguesa erótica e satírica (1966), 

organizada por Natália Correia, que originou um processo judicial, ao ser considerada 

ofensiva dos costumes, num processo onde Melo e Castro também foi interrogado. 

 

Depois do 25 de Abril, António Aragão publicou Os bancos antes da nacionalização 

(1975) onde num registo cáustico usou a colagem para relacionar textos e imagens 

numa crítica explícita ao capitalismo, obra que também só era possível vir a público 

com a chegada da democracia e liberdade de expressão. Nos primeiros dez anos da 

poesia experimental portuguesa, o pendor político dos poemas era encriptado através de 

jogos de sentidos, uma vez que não podiam ser expressos de forma clara devido à 

censura.  
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Depois da revolução e já num período pós-conceptual em termos artísticos, surgiram 

novos poetas em Portugal, que desenvolveram a expressão verbo-visual sobretudo 

através da performance, da videopoesia, utilizando também as novas tecnologias. A 

nova geração incidiu sobretudo no carácter visual da poesia, e a maior parte nem 

desenvolveu obras literárias publicadas em livro. No entanto, organizaram exposições e 

publicações coletivas com os poetas experimentais da geração anterior, das quais se 

destacou a exposição itinerante «Poemografias: perspectivas da poesia visual 

portuguesa» (1983-1984), que incluiu performances, tendo contado, na música, com a 

atuação do agrupamento eletroacústico Telectu. 

 

A primeira geração de poetas experimentais foi composta por autores que tinham uma 

obra literária publicada, e que paralelamente, realizaram a experimentação verbo-visiva 

e os happenings. A análise do encontro entre a poesia e as artes visuais nos primeiros 

dez anos da poesia experimental portuguesa, realizada nesta tese, permite clarificar este 

fenómeno artístico híbrido, decorrido nos últimos anos do Estado Novo, mas que possui 

características próprias. O experimentalismo foi abordado tendo em conta a 

internacional contaminação dos géneros artísticos, que existiu a partir da década de 

sessenta, no que foi considerado o primeiro surto de globalização. 

 

 A presente tese, ao analisar os processos de construção e visualização dos poemas 

experimentais que foram expostos em galerias, assim como a realização de happenings, 

inseridos no contexto histórico, político, literário, artístico e musical, contribui para a 

construção de uma perspetiva aberta e atuante, que as propriedades intrínsecas dos 

poemas-objeto experimentais exigem, uma vez que não podem ser entendidos de forma 

redutora e parcelar. 
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ANEXO I- ENTREVISTAS 

  

1 – ENTREVISTAS INÉDITAS 

 

1.1 – Entrevista a José-Augusto França 

 

José-Augusto França (nascido em Tomar em 1922) é um dos mais importantes 

críticos e historiadores de arte portugueses vivos. Professor catedrático jubilado da 

Universidade Nova de Lisboa publicou mais de cinquenta títulos dos quais se 

destacam A arte em Portugal nos séculos XIX e XX e uma História da arte ocidental 

(1780-1980), além de diversos estudos sobre o romantismo, os anos vinte em 

Portugal e monografias de pintores portugueses. Organizou ainda exposições, 

como «Arte em Portugal no século XX», «Os anos 40 em Portugal», ou exposições 

retrospetivas de António Carneiro e António Pedro. Dirigiu entre 1970 e 1996, a 

revista Colóquio/Artes da Fundação Calouste Gulbenkian. A primeira pergunta 

que lhe foi dirigida relacionou-se com a apresentação que fez do happening 

«Conferência-objeto» (1967) na galeria Quadrante em Lisboa: 

 

José-Augusto França: Lembro-me mais da circunstância do que da ação. O Peixinho 

conheci-o nessa altura, e tivemos muito boas relações. Lembro-me da sala estar cheia: 

era uma galeria/ livraria que ficava perto de onde hoje é o Instituto Francês, na rua Luís 

Bívar; era muito simpática, onde se organizavam conferências, exposições e uma delas 

foi esta em março de 67; depois desapareceu. Tenho a data exata, recolhi-a no meu livro 

de memórias. Estive lá com o Vitorino Nemésio. Foi realmente a primeira ação concreta 

que se fez, pelo menos dentro desse âmbito; lembro-me mais das circunstâncias, enfim, 

do pequeno escândalo que constituiu em Lisboa. Estavam lá a Ana Hatherly, o Melo e 

Castro e também a Salette Tavares. 

 

Nesse dia houve também uma exposição e lançamento de dois números da revista 

Operação, o número um era composto por poemas impressos em cartolinas, que 

foram expostos nas paredes. Nessa exposição a Salette Tavares não participou. 
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J-A.F.: A Salette foi um elemento muito importante disto: tenho uma grande estima e 

admiração pela Salette Tavares. Foi uma grande poetisa, que pelas circunstâncias da 

vida, também por causa do feitio dela, não conseguiu ter a posição que merecia. A 

Sophia de Mello Breyner era considerada a grande poetisa dessa época, por quem tenho 

também uma grande admiração; mas interessava-me mais a poesia da Salette, acho a sua 

poesia mais importante criativamente. Com a Sophia dei-me até ao fim da vida dela. 

Com a Salette também: fomos colegas na Faculdade de Letras, conheci-a em 1941 e 

tivemos uma amizade permanente. Convidei-a para fazer conferências na Sociedade de 

Belas-Artes, quis-lhe dar a cadeira de estética num curso que organizei, de formação 

artística. Mas ela não aceitou, por causa de uma pessoa lá de que ela não gostava, tinha 

um feitio levado dos diabos. Ou era ela ou essa pessoa. Não vale a pena dizer o nome, 

era alguém com categoria universitária, um professor catedrático, não o podia despedir. 

A Salette desistiu, não deu o curso que poderia ter feito com grande originalidade, 

porque tinha grande atualidade na estética da altura; era quem mais tinha informação, 

muito amiga do professor italiano Gillo Dorfles com quem tinha trabalhado. O Dorfles 

era um dos grandes mestres da estética mais avançada em Itália. Na sua poesia, a Salette 

tem livros extraordinários como o Lex Icon, de uma enorme criatividade. E hoje 

continuo a ter relações com a filha, a Saletinha que vive aqui ao pé de minha casa. Eu 

estava mais próximo da linha surrealista, contrária ao experimentalismo meramente 

gráfico e alfabético. Existiu o Apollinaire na origem, mas depois houve uma divergência 

do surrealismo por um lado, e o experimentalismo por outro. 

 

Sim, mas nos anos sessenta existem muitas coisas que se cruzam; o António Aragão 

foi beber muito ao dadaísmo; as Tisanas da Ana Hatherly tem muito do 

surrealismo, eles têm aspetos diversos. O concretismo, que foi anterior ao 

experimentalismo, tinha uma linha rigorosa e positivista. Os experimentalistas têm 

essa filiação no concretismo, mas abrangeram outras coisas. 

 

J-A.F.: Sim, a Ana Hatherly esteve mais próxima do surrealismo. Houve um crítico e 

pintor brasileiro que viveu em Lisboa, que tinha uma linha concretista pictórica, que 

concorria de certo modo com o que Fernando Lanhas estava a fazer. O Lanhas foi 

extraordinário, desde o princípio. Fiz-lhe a primeira exposição em Lisboa. 

 

Foi um homem dos sete ofícios… 
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J-A.F.: Com todos os disparates astronómicos ou coisas piores. Foi também um 

excelente arquiteto, com uma obra discreta: fez pequenas obras arquitetónicas, que me 

mostraram no Porto. Não teve a aura do Siza Vieira, mas foi ele que me deu a conhecer 

o Siza. O Lanhas era próximo da minha idade, tinha mais dois ou três anos. Organizei-

lhe a primeira exposição em Lisboa na galeria de março em 1953-54. Ficámos amigos 

desde então; fiz-lhe também uma exposição em Tomar há dois anos. Houve ainda uma 

grande exposição na galeria do Diário de Notícias, na Avenida da Liberdade: essa 

exposição foi extraordinária e apresentada pelo Fernando Guedes, seu grande amigo, 

desde as «Exposições dos independentes» no Porto, nos anos quarenta. O Fernando 

Guedes é um poeta rigoroso, com uma expressão muito contida; não era concretista por 

sistematização, mas tinha uma escrita depurada e nítida, que admiro sempre; é um 

homem da extrema-direita, mais do que fascista ou nazi. Sabemos bem o que um e outro 

pensa, mas temos relações cordiais e de admiração – acho que mútua. Pelo menos da 

minha parte sincera, existe em relação à sua poesia. O Lanhas não era a minha linha 

surrealista, mas a relação foi permanente; e com o Nadir Afonso, um homem de outra 

circulação, muito sistematizado nas suas teorias estéticas, tem escritos sobre isso. 

Quando os pintores escrevem sobre estética têm sempre razão, porque estão a escrever 

sobre a sua própria estética; as razões são as deles e estão visíveis nas obras, não há 

possibilidade de discutir. Como o Joaquim Rodrigo que tinha absolutamente razão e é 

indiscutível, que escreveu o Pintar certo onde tinha absolutamente razão e é 

indiscutível; tive uma enorme amizade e inúmeras discussões com ele. Uma coisa é 

aceitar as ideias enquanto ideias estéticas, como historiadores temos de ser cautelosos. 

Outra é a ideia própria de um artista, que tem sempre razão porque é a sua obra, a sua 

vida que está em jogo 

Mas retomando o happening, realizado na galeria Quadrante em 1967, lembra-se 

sobre o que falou? 

 

J-A.F.: Deve ter sido sobre o estruturalismo. Eu tinha lido bastante sobre, mas 

francamente não me lembro. O estruturalismo ainda não estava na moda em Portugal, 

entrou depois através do Eduardo Prado Coelho, que conheci muito bem, por ser amigo 

do pai. Ele deve-me uma coisa importante: as atas de um congresso em Amesterdão que 

foi nos anos sessenta/setenta, que lhe emprestei, tinham uma quantidade de informação 

atualizada sobre o estruturalismo; depois meteu-se por essa brecha adentro, trabalhou 

muito bem. Acabou por se tornar o campeão da crítica estruturalista em Portugal, contra 
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a crítica impressionista que vinha de trás. Teve um papel muito ativo, mais em Lisboa 

do que em Paris, onde trabalhou no Centro Cultural da Gulbenkian: mas tratou mais da 

sua vida intelectual em Paris do que da vida do país que lhe pagava. É curioso, ele tinha 

a possibilidade de fazer alguma coisa e não os pobres funcionários da embaixada, que 

não tinham dinheiro para almoçar; nesses almoços poder-se-iam fazer contactos; tinha a 

Fundação Gulbenkian por trás e não o Ministério dos Negócios Estrangeiros sem 

dinheiro. De qualquer modo, o Eduardo (Prado Coelho) fez o que foi possível fazer, 

dedicou-se à sua vida intelectual; depois foi professor na Universidade Nova de Lisboa, 

já não foi no meu tempo. Foi um homem extremamente inteligente, com capacidade de 

organização e de certo modo capitaneou toda uma situação estruturalista. Lembro-me na 

altura que os grandes entusiastas estruturalistas vieram contar ao José Blanc de 

Portugal… 

 

Que também escreveu sobre os experimentalistas… 

 

J-A.F.: Foi um poeta extraordinário, que ficou um pouco apagado: da geração do Jorge 

de Sena, do Tomaz Kim, do Ruy Cinatti. Em conjunto fizemos os Cadernos de Poesia, 

a segunda parte da edição. O Tomaz Kim saiu nessa altura por razões políticas. O José 

Blanc era um homem excecional de cultura, de humanidade e qualidade, fomos amigos 

até ele morrer. Lembro-me que lhe perguntaram jornalisticamente sobre o 

estruturalismo, a que respondeu: “olhem, tratem depressa antes que se acabe”. Ele 

conhecia o estruturalismo, por ter formação matemática e por leitura discreta. Não era 

pessoa que se afirmasse, que pusesse o cotovelo diante de ninguém. Tinha uma certa 

ironia aristocrática: D. José de Portugal. Brincava com isso, ria-se do novo-riquismo 

financeiro e intelectual, que de repente apareceu em Portugal. 

 

Mas quando, nos anos sessenta? 

 

J-A.F.: Nos anos sessenta/setenta, antes do 25 de Abril. Na época do marcelismo houve 

um desenvolvimento económico. Era o grande boom na vida artística portuguesa, 

descrita com uma piada genial do Rui Mário Gonçalves, quando lhe perguntaram por 

isso, respondia: “o boom vai ser um boomerang”. Citei-o muitas vezes e foi exatamente 

o que aconteceu. Quando chegou o 25 de Abril estavam todos aflitos e sem um tostão, 

porque não havia mercado, não tinha havido coisa nenhuma. Tinha havido umas 
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especulações quer na bolsa, quer de teatro, que não representavam coisa nenhuma, nem 

se quer o gosto, nem nada. 

 

Voltando aos experimentalistas, eles fizeram um outro happening em 1965, na 

galeria Divulgação em Lisboa. Não assistiu a esse evento? 

 

J-A.F.: A esse não assisti. A Divulgação era na Estefânia. Eu já estava em Portugal, 

voltei em 1964. Nessa altura estava a organizar um curso de formação artística na 

Sociedade Nacional de Belas-Artes, para o qual tinha convidado a Salette Tavares. Não 

sei porque não assisti, estava em Lisboa e essas coisas interessavam-me. Não tenho a 

mínima memória disso, conhecia bem a galeria; possivelmente, não pude estar presente. 

Em que mês foi? 

 

Em janeiro. 

 

J-A.F.: Não percebo porque não estive. Tenho as minhas agendas, onde aponto tudo. 

Tenho as agendas todas em França, mas posso lá ver nesse dia de janeiro se fui, ou não 

fui. O de 1967 está apontado na minha agenda. 

 

Sim, e referiu que esteve lá com o Vitorino Nemésio. 

 

J-A.F.: Que esteve a assistir, muito atento e interessado. Mas interessado por um lado, 

porque tinha a sua própria criação poética, as linhas eram diferentes. Ele vinha do 

presencismo, de outra geração. Os seus melhores poemas são os da última fase da vida, 

poemas para cantar ao violão brasileiro, divertidíssimos. E com uma liberdade, uma 

abertura de espírito extraordinária. Na altura já tinha setenta anos e andava em grandes 

amores com a Marquesa Jácome Correia: uma aristocrata de S. Miguel, espampanante e 

muito rica, que escreveu um livro de memórias muito curioso. Conhecia-a através do 

Nemésio, era muito bonita e excêntrica, mas inteligente. E o seu livro revela uma 

enorme sensibilidade, vale muito mais do que a aparência física poderia anunciar ou dar 

em suspeita. O Nemésio era um homem de grande abertura, escreveu Mau tempo no 

canal, o romance mais criativo da primeira metade do século XX. Na minha opinião, na 

segunda metade do século XX, o melhor foi Sinais de fogo de Jorge de Sena, (romance 

póstumo publicado já nos anos oitenta). São os dois grandes romances do século XX 
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português. E se tiver de ser só um, escolho o Nome de guerra do Almada Negreiros. 

Habitualmente, é o que digo com grande convicção. Sobre o Mau tempo no canal fiz 

um curso em Paris na Sorbonne. O do Jorge de Sena é uma obra incompleta, tem a ver 

com o despertar da criação poética, para além de todas aquelas trapalhadas sexuais 

presentes na história. Desenvolve-se num sítio que conheci muito bem, estivemos ao 

mesmo tempo na Figueira da Foz sem nos conhecermos. O livro passa-se lá em 1936, 

mas conhecemo-nos muito mais tarde. Lembro-me muito bem da vida naquela época 

que precede a guerra de Espanha. O romance é sobre o despertar da consciência poética 

num jovem herói, o retrato que o Jorge de Sena fez é extraordinário. Eu experimentei lê-

lo em tradução francesa, aguenta-se perfeitamente, o que é bom sinal. O Mau tempo no 

canal também. Bom, mas estamos a falar coisas dispersas em relação ao movimento da 

poesia experimental. 

 

Na altura foi acompanhando a produção dos poetas experimentais? 

J-A.F.: Fui acompanhando por amizade com a Ana Hatherly, com o António Aragão 

que colaborou na Colóquio/Artes. Mais tarde estive com o Aragão no Funchal, onde 

organizou uma bienal de arte moderna. 

 

Essa bienal foi quando? 

 

J-A.F.: Foi nos anos setenta, já depois do 25 de Abril. O premiado foi o Joaquim 

Rodrigo. Criou-se um escândalo muito grande no Funchal, mas nós aguentámos graças 

à coragem do Aragão: que recebia as críticas todas; por ser de uma família burguesa do 

sítio, teve de aguentar mais o impacto com aquela gente, do que eu que vinha de Lisboa. 

Essa pintura do Joaquim Rodrigo foi o primeiro quadro moderno que entrou num museu 

português, no Museu da Quinta das Cruzes do Funchal. Foi imposto e ainda lá deve 

estar, apesar de ter havido uma grande manifestação contra. 

 

O António Aragão também pintava? 

 

J-A.F.: Sim, mas coisas que não eram de grande qualidade. Fez poesia e escreveu muito 

sobre poesia. Na Colóquio/Artes já não me lembro exatamente o quê, mas estive várias 

vezes com ele em Lisboa e no Funchal também. Ele morreu há meia dúzia de anos. 
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Em 2008. 

 

J-A.F.: Sim, mas perdi-o de vista depois. 

 

 Foi acompanhando as exposições da Ana Hatherly? 

 

J-A.F.: Sim, a Ana Hatherly a última vez que estive com ela, creio que foi quando fez 

oitenta anos e fizeram uma exposição bibliográfica na Biblioteca Nacional. Já se tinha 

reformado, entretanto, da Universidade Nova de Lisboa. Ela é mais nova que eu, sete 

anos, deve ter saído em 1997 de lá. Depois nunca mais a vi. Tenho sabido que está num 

lar, onde está internada e tem tido dificuldades psicológicas, de saúde. Os oitenta anos 

começam a ser descendentes para muita gente. A mim ainda não, mas qualquer dia 

também me calha. O Melo e Castro encontrei em Lisboa, ocasionalmente, com muito 

espanto olhamos um para o outro, já há cinco ou seis anos. Foi num café, veio ter 

comigo, estava longe de o ver e rimo-nos daquele encontro fortuito. Tivemos ali uma 

meia hora de conversa, ele estava de passagem por Lisboa, ia para o Brasil. Conheci a 

primeira mulher dele, a Maria Alberta Menéres, que era uma poetisa com interesse, 

muito ligada a coisas infantis a partir de certa altura. E pouco mais lhe tenho para 

contar. Insisto na minha grande admiração pela Salette Tavares, tem uma obra 

extremamente original. 

 

Sim, tem uma obra gráfica que é pequena, mas de uma enorme qualidade. 

 

J-A.F.: Ela e a Sophia de Mello Breyner eram amigas, estavam permanentemente a 

discutir as suas estéticas respetivas. A Sophia era uma personalidade da sociedade 

intelectual portuguesa mundana, tinha uma certa aura política que vinha do marido. A 

Salette vivia recolhida, tinha sido casada com um espanhol, o Francisco Aranda, que era 

um sujeito com valor e interesse, mas com a cabeça completamente louca. A Salette era 

riquíssima, com uma fortuna moçambicana e o Aranda serviu-se um pouco da fortuna 

da mulher. Deram-se mal, depois desapareceu e foi-se embora. 

 

Ainda em relação ao século XX português, Mário de Sá-Carneiro na revista 

Orpheu publicou versos de coordenada visual, no seu poema futurista 

«Manucure». Mas em 1935, António Pedro publicou «15 poèmes au hasard» em 
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Paris e no ano seguinte expôs os seus poemas dimensionistas na galeria Galeria UP 

em Lisboa. Esta faceta de António Pedro não era conhecida nos anos sessenta em 

Portugal? 

 

J-A.F.: Não era. O António Pedro tem uma fase dos anos trinta, em que esteve em 

Paris, depois em Lisboa expôs numa pequena galeria UP, que era dele, do Tomás Melo 

e de um homem que foi depois ministro de Salazar. Eram amigos, criaram essa galeria: 

UP queria dizer ‘o Pedro’, era uma brincadeira. O sítio da galeria ainda existe, é uma 

camisaria na Rua Nova da Trindade e tem um baixo-relevo na montra, que está 

escondido. É do Albuquerque Bettencourt, um escultor madeirense com uma obra 

pequena, mas extremamente interessante, dos anos vinte e trinta. Eu temia que tivesse 

desaparecido, fui lá ver há anos e tinham escondido atrás de um painel. 

 

Quando se olha para o século XX em Portugal, vemos que existiu sempre uma 

relação entre a literatura e as artes visuais, mas o primeiro autor que fez umas 

exposições de poemas, que apelidou de dimensionistas, que foram um cruzamento 

entre a poesia e as artes visuais, foi o António Pedro. 

 

J-A.F.: Todos eles estão no Museu de arte contemporânea do Chiado. 

 

Sim, alguns também na Biblioteca Nacional. 

 

J-A.F.: Fui eu que os doei ao Museu do Chiado. O António Pedro publicou neste 

período diversos poemas, no jornal Fredic em Paris, um jornal literário, já quando 

estava cá em Portugal. Publicou poemas gráficos, com tipos de impressão gráfica que 

ele compunha. Ele trabalhava com uma tipografia que ficava na Travessa do Fala-Só, 

aqui em Lisboa: já não existe e foi onde se fez a revista Contemporânea. Ele tinha um 

fundo de peças antigas, ainda de tipos em madeira, antes da difusão do chumbo, uma 

coleção enorme dessas coisas, tudo isso desapareceu, infelizmente. Ele usou muito isso, 

para trabalhar com o dono da tipografia, que era o Eduardo Salgueiro. O António Pedro 

era um homem que tinha um sentido gráfico imediato das coisas, um bocadinho epocal, 

dos anos trinta. Nunca quis evoluir e fixou-se nesse gosto da altura. Conheci-o já depois 

de ele ter estado em Inglaterra, onde trabalhou na Rádio, na BBC: esteve lá até ao fim 

da guerra, e como dizia o Casais Monteiro, era a voz da liberdade portuguesa. Aguentou 
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a aventura com a mulher, a Manuela, foram viver para Londres. Não tinham filhos e 

meteram-se na boca do lobo mesmo. Em Londres teve uma grande atividade pictural, 

teatral e também radiofónica. 

 

Foi também um homem dos sete ofícios. 

 

J-A.F.: Sim, também um grande encenador teatral. A vida dele depois mudou aqui em 

Portugal. Foi viver para uma casa de família perto de Caminha, em Moledo do Minho. 

Fui muitas vezes lá. Depois vieram buscá-lo para dirigir o Teatro Experimental do 

Porto. Foi depois de uma aventura que tínhamos tido em Lisboa, no parque das 

comédias, no Teatro Pólo em 1948-1949: ninguém queria teatro daquele, era 

perfeitamente ofensivo, ficou muito desgostoso com isso e emigrou para Moledo do 

Minho. Os jovens do Porto foram buscá-lo e no Teatro Experimental fez a sua grande 

obra de encenação, dezenas de peças moderníssimas, e teve uma grande atividade. O 

Pedro morreu relativamente novo, com cinquenta e nove anos, creio que em 1966. 

Estava muito doente, era tremendamente asmático e o coração não aguentou. Foi 

aventureiro, era muito rico e isso permitiu-lhe entrar em aventuras e perder dinheiro. 

Fomos amigos durante vinte anos, desde que escrevi um primeiro artigo sobre ele em 

1947, até morrer. Quando foi para Moledo do Minho, as nossas relações passaram a ser 

mais por correspondência. Mas também havia as visitas, onde iam o Vespeira, o 

Azevedo, o Lemos, enfim, toda o grupo surrealista ia ter com ele. Foi uma grande 

amizade pessoal, para além da admiração pela obra que fazia. O António Pedro era 

totalmente contra as artes abstratas. 

 

Apesar de ter passado por lá nos poemas dimensionistas, um pouco à procura da 

quarta dimensão, do espaço-tempo, mas foi uma breve passagem. 

 

J-A.F.: Ele achava que a pintura abstrata era fazer omeletes sem ovos. Em Lisboa 

estava com a melhor gente, com o Jorge de Sena, com o António Sérgio, que era um 

homem de grande abertura, respeitado, o homem da propaganda do Norton de Matos. 

Andámos juntos nessa aventura política em 1949. O Pedro teve nos anos trinta essa 

breve passagem nos poemas dimensionistas. 
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No artigo que publicou na Colóquio/Artes (nº56, março de 1983), onde abordou a 

publicação de Po.Ex: textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa, um dos aspetos para o qual chamou a atenção, que distinguiu os 

experimentalistas, foi o humor que esteve presente em todos eles. 

 

J-A.F.: Sim, sim… e também politizado. 

 

Acha que foi um humor crítico? 

 

J-A.F.: Também, foi uma oposição à situação do presente. O Estado Novo na altura do 

Marcello Caetano não mudou. 

 

Havia também um certo espírito neodadaísta nas suas ações? 

 

J-A.F.: Sim, no surrealismo português, o Vespeira, o Lemos, o Azevedo tiveram uma 

atividade dadaísta no princípio. Eram todos alunos da António Arroio e frequentavam 

um café nos Anjos, faziam lá trinta por uma linha. Eram brincadeiras de rapazes, tinham 

quinze ou dezasseis anos. O Pomar também frequentou a António Arroio, mas teve um 

percurso muito sério no neorrealismo e os outros ficaram na brincadeira. 

 

Sim, mas eu estava a referir-me ao humor presente nas obras dos 

experimentalistas, e também em alguns artistas nos anos sessenta em Portugal, que 

tinha um espírito neodadaísta. 

 

J-A.F.: Eram ideias que apareciam para desestruturar uma situação cultural e política. 

As coisas eram ocasionais e de caráter brincalhão muitas vezes. Nos surrealistas, os do 

grupo do Cesariny foram mais acutilantes nesse sentido; e depois os do café Gelo. Nós 

fizemos a primeira exposição surrealista no ateliê do António Pedro e do António 

Dacosta, em 1949. Logo a seguir, o grupo do Cesariny fez uma exposição no Paté-baby, 

que era uma empresa comercial, onde se vendiam umas projeções familiares do Charlot 

e outras tais. Eles alugaram esse espaço para a exposição. Era mais acutilante, mais 

brincalhona do que a nossa. A nossa tinha um desenho do O’Neill. 
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O Alexandre O’Neill, que depois publicou com os experimentalistas, e fez poemas 

visuais. Também o Jaime Salazar Sampaio fez nos anos cinquenta poemas de 

coordenada visual. Apesar dos experimentalistas se distanciarem dos surrealistas, 

houve alguns contactos entre eles. 

 

J-A.F.: Foram situações pessoais e pontuais. O Alexandre O’Neill era um 

extraordinário poeta e fez circunstancialmente poemas gráficos. 

 

«Um adeus Português» foi dos poemas mais brilhantes que se escreveu no século 

XX. 

 

J-A.F.: Uma das grandes satisfações da minha vida foi publicar esse poema na 

Unicórnio, pela primeira vez. É um poema de uma grande qualidade quer literária, quer 

psicológica, quer social e ligado a uma realidade concreta. Era dedicado à Nora Mitrani, 

uma francesa de origem búlgara, que esteve em Lisboa onde conheceu o O’Neill. 

Depois foi-se embora, o O’Neill não pôde ir ter com ela e escreveu «Um Adeus 

Português». Conheci muito bem a Nora depois em Paris, estivemos muitas vezes juntos. 

Era uma mulher extraordinariamente inteligente, suicidou-se muito nova, com quarenta 

anos. «Um adeus português» é um dos poemas românticos do século XX. Fui muito 

amigo do O’Neill, nós vivemos frente a frente na Rua da Escola Politécnica. Ele casou 

com a Teresa Patrício Gouveia e nós falávamos de janela para janela, no cimo da rua: 

ele num terceiro andar e eu estava num quarto andar, falávamos no meio da confusão do 

trânsito. Prefiro-o ao Cesariny, acho que o O’Neill é maior poeta, o Cesariny tem coisas 

de génio, mas… 

 

Eu gosto dos dois, mas confesso que também tenho um fraquinho pelo O’Neill. 

 

J-A.F.: A escrita do O’Neill é extremamente forte. Há um poeta com quem se compara, 

normalmente, que é o Bocage: também era um poeta chocarreiro, por baixo do qual está 

o melhor do romantismo português. O Cesariny teve coisas muito boas, mas estava 

muito convencido do seu génio e não era tão génio como isso. O O’Neill estava-se nas 

tintas, brincava e não acreditava em genialidade. Depois o que saía era extraordinário. 

Era mais desprendido. Dei-me muito com ele, com o Cesariny era mais difícil.  
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E o Alexandre O’Neill publicou também a Ampola miraculosa. 

 

J-A.F.: Com cerca de quarenta gravuras e uma narração que se insinua através disso, foi 

publicado nos Cadernos surrealistas, em 1949. 

 

Podemos dizer que nos surrealistas existiu também um cruzamento entre a poesia 

e as artes visuais. 

 

J-A.F.: A coisa começou com o António Pedro, em 1935 com os poemas 

dimensionistas, e com a tradução do manifesto, que era do Sirato e de outros. Circulou 

em Paris e foi assinado por toda a gente, até pelo Picasso. Isso foi muito importante para 

o António Pedro, mas não teve repercussão possível em Portugal. Logo a seguir, 

começou a pintar: em dezembro de 1940, expôs com o António Dacosta e uma escultora 

inglesa. Conhece o café do Chiado? Ao lado há um cabaré, um dancing, que não sei 

como se chama hoje, mas foi o Mina Bar durante muito tempo. Tinha sido uma casa de 

móveis que estava em liquidação. O António Pedro alugou esse espaço durante três 

semanas, depois a casa foi comprada. A exposição era o contrário da «Exposição do 

mundo português», que decorreu de maio a novembro, que acabou com um vendaval 

danado que deu cabo de alguns pavilhões. Era para acabar em outubro, mas 

prolongaram, nessa altura veio um vendaval e tiveram mesmo que fechar. E quando 

fecharam, abriu a exposição de pintura do António Pedro e António Dacosta, era a ‘anti-

exposição do mundo português. Na altura foi muito criticada, toda a gente ia para lá rir. 

 

Foi outro vendaval. 

 

J-A.F.: Foi outro vendaval na vida cultural portuguesa, que passou em quinze dias. Eles 

fizeram um catálogo pequeno. A obra da Pamela Boden tinha um interesse muito 

relativo: era muito amiga da Aninhas Colaço, uma escultora desse período, foi algo 

ocasional. Ninguém sabe quem é a Pamela Boden em Inglaterra. Foi a grande exposição 

do António Pedro e o princípio do António Dacosta. O António Pedro começou a 

publicar muito novo, quando ainda estava na Faculdade de Direito em Coimbra. Ele era 

muito prendado, as coisas que fez tinham uma qualidade poética e literária muito 

grande. Foi um menino entre os doutores, não era de extraordinária criação, só mais 

tarde, mas a poesia era muito bem escrita. O António Pedro em 1940 já era um nome 
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conhecido, tinha estado em Paris e foi secretário da «Exposição dos independentes» em 

1930. 

 

Que foi uma exposição muito marcante, sobre a qual os autores da Presença 

escreveram. 

 

J-A.F.: Sim que marcou. Nessa altura também estava o António Ferro e depois 

publicou as entrevistas ao Salazar, foi para o SNI e tomou outro rumo. O António Ferro 

tomou um rumo político, mas foi muito importante na vida artística portuguesa. Houve 

uns acertos na altura, não foram tão políticos, foram mais de pessoas. O António Ferro 

tomou a liderança das coisas que o Pedro não aceitou, o Almada não aceitou, ficaram 

contra. O António Ferro era um homem de boa vontade, a vida portuguesa era o que era, 

havia intrigas e posições contra ele. As coisas depois começaram a aquecer em 1946, 

quando perdeu a partida definitivamente. 

 

Em 1950 o António Ferro foi afastado. E na vida cultural portuguesa nesse 

período, se não fossem as Exposições gerais de artes plásticas na SNBA e no fim da 

década a Gulbenkian, não existia nada. 

 

J-A.F.: Sim, as «Exposições gerais de artes plásticas» começaram em 1945, acabam 

com o António Ferro: consta que toda a ação dele tinha caído e o Salazar mandou-o 

embora, como embaixador na Suíça. Foi muito ingrato. A qualidade da obra do António 

Ferro foi de tirar o chapéu, foi extremamente importante. Mas começou a decair depois 

da guerra. 

 

 Mas voltando ao humor e agora para concluir, afirmou que foi uma das 

características do experimentalismo, referiu que foi também politizado.  

 

J-A.F.: Sim, porque o humor neste período foi utilizado como arma politica, por causa 

da censura. Não se podia afirmar as coisas diretamente, o humor foi um aspeto 

fundamental nas criações artísticas e nesse sentido foi politizado. 

 

Lisboa, 21 de fevereiro de 2013 
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1.2 – Entrevista a E.M. de Melo e Castro 

 

E. M de Melo e Castro (nascido na Covilhã em 1932) é um dos principais autores e 

teóricos da poesia experimental portuguesa. Como se encontra atualmente a viver 

em São Paulo (Brasil), enviei-lhe algumas questões por e-mail, às quais replicou 

por escrito, referindo que: “Tentarei responder sucintamente às onze perguntas 

formuladas, pois se fosse a desenvolver cada uma delas... Daria um livro!” A 

primeira pergunta foi sobre a publicação do seu livro Ideogramas (1962) e a 

relação que estabeleceu com a poesia concreta:  

 

E.M. de Melo e Castro: Tomei contacto com a poesia concreta em 1960, através do 

Secretário da Embaixada do Brasil em Portugal, o poeta Alberto da Costa e Silva, que 

me deu o contacto de Haroldo de Campos e me mostrou alguns poemas. Em 1961, o 

Alberto organizou e publicou uma pequena antologia de poemas concretos brasileiros, 

com capa original de Tóssam, artista gráfico português, que causou grande impacto 

entre as gentes da poesia, em Lisboa. Em 1962, publiquei uma coleção de vinte e sete 

poemas concretos, com o título Ideogramas na coleção «Poesia e verdade» da 

Guimarães editora. O meu trabalho não foi uma simples réplica aos poemas brasileiros, 

porque na minha poesia desde os anos cinquenta já se podem encontrar claros indícios 

desse caminho. Ver por exemplo o meu artigo «Ver Ter Ser» em que descrevo esse 

processo, na revista Contra vento, nº 2, 1968. Mas o exemplo da poesia concreta, tendo 

sido um impulso decisivo na minha criação poética, foi mais um abrir de portas que 

logo foi digerido... e transformado.  Em 1963, publiquei o livro Poligonia do soneto em 

que esse processo poético está bem claro, assim como nos livros que lhe sucederam. 

Entretanto, apareceria o conceito mais lato e abrangente de poesia visual e experimental. 

 

O que recorda da sua colaboração no primeiro Caderno antológico da poesia 

experimental ? 

 

M.C.: O primeiro Caderno de poesia experimental publicado em 1964, foi um 

acontecimento que, sendo um fenómeno coletivo, representou o vir à tona de um 

impulso inventivo poético, com um já longo amadurecimento, quer na poesia dos seus 

organizadores, como nos escolhidos colaboradores, como Salette Tavares, António 

Ramos Rosa e eu próprio. O seu aparecimento na adormecida Lisboa foi um bom 
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abanão, tanto nos surrealistas, como nos neorrealistas, para não mencionar os já 

‘falecidos’ líricos... Todos começaram por negar tudo o que era proposto, mas com o 

tempo alguns acabaram por admitir que a poesia tinha mudado em Portugal. No entanto, 

os muito jovens da poesia 61, nunca admitiram a existência da componente visual e 

combinatória na poesia, com a exceção de Luiza Neto Jorge, que colaborou no segundo 

Caderno de poesia experimental em 1966. Para mim, o caminho então traçado era o 

meu caminho, que de uma forma ou de outra, nunca abandonei até hoje. 

 

Participou no happening «Concerto e audição pictórica» na galeria Divulgação em 

1965 com a peça «Música negativa». Como foi este primeiro happening em 

Portugal? 

 

M.C.: Esse primeiro e talvez único happening em Portugal foi um autêntico escândalo! 

A proposta foi feita por Jorge Peixinho, que, numa posição interdisciplinar, contactou os 

poetas colaboradores da poesia experimental, mas também músicos como Clotilde Rosa 

(harpista da Sinfónica Nacional), Mário Falcão (multi-instrumentista da banda da 

Guarda Nacional Republicana) e também o pintor Manuel Baptista. O evento realizou-

se na galeria Divulgação, no espaço onde estava patente a exposição dos nossos 

trabalhos experimentais, chamada «Visopoemas». No happening cada participante tinha 

uma parte programada e outra improvisada... Mas ninguém tinha a certeza do que iria 

acontecer, pois não conhecíamos o que cada um iria fazer. A minha participação 

consistia na realização do poema gestual «Música negativa», na improvisação de «Foco 

e barulho», na participação em várias ações espontâneas e simultâneas, com as dos 

outros participantes. A Salette Tavares, entusiasmada, atirava rolos de papel higiénico 

coloridos sobre a assistência, enquanto declamava a sua Ode aos 

Crí...Cri...Cri...Criticus da nossa terra !!! O «Funerão do Aragal» foi também um  

momento  aparentemente absurdo: ao redor de uma mesa, que foi trazida já posta, com 

pratos de comida, sentámo-nos e começámos a comer ruidosamente, mastigando e 

batendo com os talheres nos pratos... Ao lado da mesa foi colocado um caixão de pinho 

onde o Aragão se deitou. Então todos nos levantámos um a um e despejámos os restos 

dos pratos por cima do corpo do Aragão. Seguidamente levantámos o caixão e saímos 

lentamente da cena, enquanto se ouviam acordes da marcha fúnebre do costume. O 

simbolismo era evidente tendo em atenção os mortos das guerras nas colónias de 

África... Seguiu-se um solo da harpa... Creio que seria interessante estudar as reações 
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que este acontecimento teve, principalmente nas páginas dos jornais, como Diário de 

Notícias ou o Letras e Artes, onde ocorreu uma violenta ‘polémica’ entre o violinista 

surrealista Manuel de Lima e Jorge Peixinho... sobre a degradação moral e estética que 

o nosso happening representava (dizia o Lima !!!) 

 

Neste happening foram interpretadas duas peças de John Cage, «Suíte for toy 

piano» (1948) e de «Cartridge music» (1960). Recorda-se quem interpretou cada 

uma delas? Em relação à segunda, que objetos manipularam? 

 

M.C.: O intérprete das peças de John Cage foi Jorge Peixinho, mas com interferências 

de percussão e de harpa!...O Jorge Peixinho manipulou, que eu me recorde, pelo menos, 

um bidé, um revólver, um violino sem cordas... e um piano de brinquedo... mas de 

repente dirigia-se ao piano e tocava fragmentos de peças suas... 

 

Participou na exposição «Visopoemas» (1965) na galeria Divulgação em Lisboa, 

com a série «Poemas In-visíveis». Em que consistiu essa série? 

 

M.C.: A série «Poemas In-visíveis» consistia em dez chapas de aglomerado de madeira, 

de 1,25 x 1,25 metros, trabalhadas com colagens, dos mais diversos materiais e pintadas 

com tintas acrílicas de várias cores, com a técnica gestual. Os materiais colados eram, 

que eu me lembre, mapas geográficos e do esqueleto humano, páginas de jornal 

rasgadas, réguas, esquadros, fitas métricas, fotografias, um aquecedor elétrico e uma 

ventoinha, que funcionavam acionados pelo espectador e um soutien cor-de-rosa. Destas 

peças só restou uma que não teve espaço na parede! Está em Serralves. Existem ainda 

fotografias a preto e branco de duas das placas. As expostas desapareceram do depósito 

da galeria onde ficaram guardadas. Mas uma das peças era diferente. Era mais pequena 

e tinha no centro um círculo rotativo com um grande “R” metálico. Era originalmente 

uma «Homenagem ao inventor da roda», que se salvou porque a tinha oferecido à minha 

filha mais velha, a Maria Alberta, e levei-a logo para casa ao terminar a exposição. 

 

No segundo Caderno antológico da poesia experimental (1966) fez também parte da 

organização, ao lado de António Aragão e Herberto Helder. Este número 

expandiu-se em matéria de colaborações tanto nacionais, como internacionais. O 

que recorda da organização desta publicação? 
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M.C.: A organização do segundo Caderno de poesia experimental (1966) foi bastante 

atribulada, contrariamente ao primeiro, que foi financiado por um jovem rico, que 

também fez as capas dos dois cadernos. Era um designer gráfico amador. E tudo foi 

impresso em offset (o que era uma novidade!), meio clandestinamente na sede da 

associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico! O segundo caderno foi uma 

iniciativa exclusiva de António Aragão e minha (o Herberto Helder nada fez, além da 

sua colaboração). O Aragão encarregou-se da colaboração portuguesa e eu da 

internacional. Mas não tínhamos onde realizar a impressão. Então, o Aragão levou para 

o Funchal todos os originais e lá conseguiu imprimir quase tudo, incluindo a capa. O 

que faltava, consegui imprimir sem custos na tipografia do Jornal do Fundão, do meu 

grande amigo António Paulouro, que já tinha feito em 1965 a publicação de um 

Suplemento especial, dedicado à poesia experimental e teve grande divulgação. 

 

Realizou a exposição «Ortofonias» (1966) com António Aragão na galeria 111 em 

Lisboa. Em que consistiu a exposição? Que obras apresentaram? 

 

M.C.: Antes de responder a esta pergunta, devo emendar um erro que já vi muitas vezes 

em outros textos. A exposição em causa não se chamou «Ortofonias» mas sim, 

«Orfotonias»... Porque os trabalhos expostos foram feitos pelo António Aragão e por 

mim, numa ação conjunta, numa máquina chamada mimeógrafo de stencil que existia 

no escritório do Orfeão da Covilhã, onde eu era então o Presidente da Direção! Um dia 

ao policopiar um texto, verificámos que a folha de stencil, depois de cortada pelos 

carateres da máquina de escrever, ficava suja de tinta pelo lado de trás! Geralmente 

essas folhas eram cortadas, ou destruídas, ou conservadas num suporte especial para 

futuros usos. Então tivemos simultaneamente uma ideia: usarmos essa folha impregnada 

de tinta para produzir imagens inesperadas sobre folhas de papel! Se esse papel fosse 

mata-borrão, a tinta seria rapidamente absorvida e a imagem fixada! E assim fizemos 

sobre muitas folhas grandes de papel mata-borrão...que então ainda se fabricava. O 

procedimento era simples: cada um de seu lado, pegávamos simultaneamente numa 

folha de stencil fresca de tinta preta e rapidamente a colocávamos em várias posições 

sobre uma folha de papel mata-borrão branca, que estava sobre uma mesa. As imagens 

assim impressas eram surpreendentes, procurando nós nunca repetir os movimentos. 

Obtivemos uma grande quantidade de imagens diferentes, que depois de selecionadas, 

constituíram a exposição «Orfotonias» realizada na nova galeria 111, que apesar de 
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pequena, foi muito visitada. Eu fiquei com a guarda dessas imagens, mas passados anos 

o António Aragão manifestou interesse em ficar com elas. Nunca mais as vi. Até que 

várias apareceram, recentemente, na posse de um colecionador de trabalhos 

experimentais que mandou ampliar algumas: são magníficas escritas abstratas! 

 

Foi um dos intervenientes do happening «Conferência-objeto» (1967) na galeria 

Quadrante em Lisboa. Em que consistiu a sua intervenção? O texto que leu 

encontra-se publicado? O que se recorda desse momento? 

 

M.C.: O A «Conferência-objeto» foi, como o seu nome indica um objeto conceptual 

rigorosamente programado, mas de inspiração Dadá, apenas com a intervenção aleatória 

de um gravador com uma fita preparada pelo Jorge Peixinho, e manuseado por José- 

Alberto Marques, numa premonição de um atual Dj. Mas também pela prévia alocução 

do José-Augusto França, que foi convidado pela Ana Hatherly e aceitou sem saber bem 

o que se iria passar... O que disse, obviamente, nada tinha a ver com o que depois 

aconteceu... Mas ficou muito bem! Apesar disso, a «Conferência-objeto» foi exatamente 

o contrário do «Concerto e audição pictórica», onde o absurdo e a improvisação 

desmitificante imperaram. O meu texto e uma descrição do acontecimento estão no livro 

Po.Ex: textos e documentos da poesia experimental portuguesa (1981), elaborado por 

Ana Hatherly e por mim. 

 

Em 1973, foi publicada a Antologia da poesia concreta em portugal, na Assírio & 

Alvim, que organizou com José-Alberto Marques. O que recorda dessa 

experiência? 

 

M.C.: Foi uma bela experiência de colaboração entre nós, na realização de uma edição 

que já tardava e era necessária para a informação das novas gerações. O livro esgotou 

rapidamente, mas a Assírio & Alvim nunca o reeditou. Nunca percebi porquê, negou-se 

sempre a fazer uma nova edição. O livro é hoje uma verdadeira raridade bibliográfica. 

Mas a entrevista que fiz com Haroldo de Campos, numa das suas passagens por Lisboa, 

é que é um documento importante, foi por ele revista e incluída no seu livro de ensaios 

A rutura dos gêneros na literatura latino-americana, publicado em São Paulo em 1977. 
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Também em 1973, houve uma exposição no Instituto Alemão em Lisboa de poesia 

concreta internacional, organizada por Hansjörg Schmitthenner, que foi ampliada 

com uma secção portuguesa, onde estiveram expostas obras suas, de Ana Hatherly 

e Salette Tavares. Recorda-se que obras portuguesas foram expostas? Que 

participações tiveram no ciclo de conferências dedicado à poesia concreta e 

experimental que acompanhou a exposição? 

 

M.C.: Infelizmente, não me recordo das obras que foram expostas. Lembro-me apenas 

que não foram originais, mas sim ampliações fotográficas, talvez em tamanho A2, de 

obras escolhidas pelos próprios autores. Eu participei em uma ou duas mesas redondas e 

fiz uma pequena conferência de tipo informativo. Tratava-se de um evento de dois 

sentidos, Alemanha-Portugal e Portugal-Alemanha, como gostava de dizer o Kurt 

Meiyer Clason, o diretor do Instituto Alemão em Lisboa, que era um profundo 

conhecedor da língua e das culturas portuguesa e brasileira. 

 

Que importância teve no seu percurso, a colaboração nas atividades coletivas da 

poesia experimental portuguesa (1964-1974)? 

 

M.C.: Não serei eu a poder avaliar da importância do meu percurso experimental. 

Outros o farão ou não o farão... Sei apenas que a poesia experimental modelou toda a 

minha criação poética e, por isso, a minha vida, até aos dias de hoje. Mas como na sua 

pergunta limita a data até 1974, devo chamar a atenção para o meu livro As palavras só-

lidas, que embora tenha sido publicado em 1978, é totalmente composto de poemas 

escritos entre 1973 e 1975. Poemas em que as técnicas poemáticas são experimentais e 

visuais, mas estruturalmente miscigenadas com os acontecimentos e as ideias políticas, 

do movimento revolucionário de 25 de Abril de 1974. No belíssimo prefácio de Maria 

Alzira Seixo, essa nova aventura experimental é analisada e avaliada. Também, uma 

prova da minha persistência experimental é a exposição, que em 2012, fiz em Coimbra, 

na Casa da Escrita, com o tema «Do Leve à Luz», inaugurando o ciclo Nas escritas da 

PO.EX., exposição em que apresentei, entre outros trabalhos, dezoito videopoemas 

inéditos, criados com meios digitais, entre 2009 e 2012. Mas é preciso acrescentar que a 

noção de ‘experimental’, em vez de passar como qualquer outro ismo, se foi 

aprofundando e sofisticando, até se transformar num conceito filosófico, aberto e 
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complexo do contemporâneo século XXI, que se estende problematicamente a toda a 

minha conceção do mundo e da vida. 

 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014 

 

 
 

 

 

E.M. de Melo e Castro. «Objecta» 1961-19681129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1129 Catálogo Artistas Portugueses na Coleção da Fundação de Serralves. (2009). Porto: Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves. s/p 
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1.3 – Entrevista a Eurico Gonçalves 

 

 

O pintor Eurico Gonçalves (nasceu em Abragão, Penafiel, em 1932) desenvolveu, a 

partir de finais dos anos cinquenta, uma obra plástica onde a escrita e a pintura se 

encontram. A partir de 1964, publicou também diversos artigos sobre a expressão 

livre das crianças, o dadaísmo, o zen e as relações entre poesia e as artes plásticas 

em jornais. Os seus artigos publicados na imprensa foram antologiados no livro 

Dádá-zen: pintura-escrita. (Famalicão: Quasi edições, 2005), entre os quais se 

encontra um texto sobre a poesia experimental de Melo e Castro e Ana Hatherly. A 

primeira pergunta que lhe foi dirigida referia-se ao happening «Concerto e audição 

pictórica» (1965) na galeria Divulgação: 

 

Eurico Gonçalves: Não assisti. Andava por ali perto, mas escapou-me. Conheço bem a 

ideia deles. Mas, porque é que a gente há-de começar por aí? Mais vale começar com 

Marcel Duchamp, por exemplo.  

 

Que fazia jogos linguísticos? 

 

E.G.: Quem, o Duchamp? Também fazia. Mas quem fazia poemas fonéticos eram os 

futuristas, o Marinetti. 

 

Sim, e os dadaístas… 

 

E.G.: Os dadaístas também. Por aí é que eles começaram, pelos poemas fonéticos dos 

futuristas, o Marinetti era o principal. O Santa-Rita Pintor considerava-se o único 

futurista português, e era o tradutor dos manifestos de Marinetti em Portugal. Mas o 

Santa-Rita morreu muito cedo, em 1918, e à hora da morte disse à família: “podem 

destruir toda a minha obra.” A família, como não gostava da obra dele, destruiu. Isto é 

Portugal. A família obedece a tudo o que é estúpido. A verdade é que ele deixou uma 

obra muito pequena e é uma lenda, não sabemos se de facto tem a importância que se 

diz que tem. Mas isto é Portugal. 

 

E o Mário de Sá-Carneiro publicou o poema futurista, «Manucure» (1915). 
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E.G.: O Mário de Sá-Carneiro vivia à custa do pai que tinha dinheiro, mas suicidou-se, 

muito jovem em Paris, deixando uma obra poética notável. No poema «Manicure»:“É 

no ar que ondeia tudo, é lá que tudo existe”, já aparece ondeante. No início do século, 

estava a surgir a tipografia moderna, com jogos de palavras, até nas montagens gráficas 

de cartazes publicitários. Os poetas eram muito sensíveis a isso. Sobretudo os futuristas, 

que aparecem em 1909. Os dadaístas surgem em 1915, durante a primeira guerra 

mundial (1914-1918). Os dadaístas recusaram-se a participar na guerra e contestaram-

na. E é como movimento de contestação, que põem em questão todos os valores 

instituídos de arte, civilização e progresso, que desembocam em guerras absurdas. 

Enquanto os futuristas aderiram à guerra, e à civilização industrial, alguns morreram lá. 

O que é que aconteceu em Portugal? Tudo o que era esquisito na época era futurista. O 

dadaísmo vai ser só em 1915, mas o que eles eram, eram proto-dadaístas. Estou a falar 

do Almada Negreiros, do Amadeo de Souza-Cardoso e do Santa-Rita Pintor.  

 

Está a falar também do facto de Almada Negreiros ter feito, nessa altura, a leitura 

pública do «O manifesto anti-Dantas»? 

 

E.G.: «O manifesto anti-Dantas», que era sobre um eminente escritor, académico, já 

estava a pôr em questão a academia, coisa que os surrealistas vieram a fazer depois. Era 

já um happening, que agora se chama performance. O Almada foi um precursor da 

performance, porque na altura se vestiu de fato de macaco, no teatro mais importante 

daquela época, onde o público trajava de smoking. Era só gente fina. Pour épater le 

bourgeois: para chocar a burguesia, que era a atitude dos futuristas e dadaístas. Tudo 

isto tem a ver com a poesia visual. Eu disse mesmo ao Melo e Castro: “tu descendes do 

futurismo e do dadaísmo, mas não és surrealista. Mas és um poeta visual, que tem uma 

relação mais evidente com a arte conceptual. E o grande precursor do conceptualismo 

foi Marcel Duchamp. Quando ele elege um objeto industrial à categoria de obra de arte, 

está a ter uma atitude conceptual e diz: “a arte é tudo o que o artista assina.” Ele pega 

num objeto que é uma produção em série, isola-o, assina e dá-lhe um título poético. 

Sacraliza o efémero e banaliza o sagrado, ao desenhar um bigode numa reprodução 

fotográfica da «Gioconda» de Leonardo da Vinci que, por seu turno, afirmara, no século 

XV: “ a arte é coisa mental”. 
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No caso da «Fonte», que era um urinol, Duchamp assinou R. Mutt, que era o dono 

da fábrica que produzia urinóis. 

 

E.G.: Parece que R.Mutt em americano quer dizer cretino. 

 

Sim, Duchamp tinha sempre jogos linguísticos. 

 

E.G.: Ele enviou a «Fonte» para um Museu em Nova Iorque, que a excluiu ou não  a 

considerou uma obra de arte. Era essa a reação que o autor esperava. Duchamp 

sacralizou o efémero: primeiro fez uma arte anti-museu, depois faz uma arte que 

provoca o burguês, mas o burguês hoje em dia tem objetos desses na sua sala de estar 

(risos). Todos os preconceitos são rebatidos e alterados. O que a história constata, é que 

a sociedade trata mal os seus artistas modernos, como foi o caso dos portugueses Santa-

Rita, Almada, e Amadeo, e só tardiamente os reconhece…Nos anos dez do século XX, a 

burguesia cá do sítio, que estava no poder, admirava os naturalistas Columbano, Malhoa 

e Silva Porto, que eram esteticamente conservadores, mas tinham uma ideologia 

progressista, como republicanos. Enquanto os modernistas eram monárquicos, tinham 

uma ideologia conservadora e eram progressistas esteticamente. As contradições das 

atitudes. Os neorrealistas eram progressistas ideologicamente, mas a arte de 

compromisso social cingia-se ao realismo, enquanto os surrealistas foram mais longe, 

eram sonhadores, tinham profundas aspirações e implicações interiores. Foi preciso 

surgir a psicanálise de Freud para se perceber a importância do sonho e do automatismo 

psíquico, que revelam os dados imediatos do inconsciente. 

 

É verdade. 

 

E.G.: Tu sabes isto tudo, tu brincas com isto, estou a ensinar o que já sabes. Aprendeste 

com a professora Cristina Azevedo, filha do Fernando Azevedo, surrealista convicto. 

Mas coloca-me dúvidas. 

 

Tenho dúvidas [risos]. Acho é que em relação ao século XX português… 

 

E.G.: É muito grave o que se passa com os modernistas portugueses. O Amadeo de 

Souza-Cardoso foi exposto só trinta anos depois de morto. Ele morreu em 1918 e foi 
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exposto em 1948. No estrangeiro, ainda hoje, é pouco ou nada conhecido. A política 

cultural portuguesa é quase nada, para não dizer retrógrada, mais voltada para o passado 

histórico do que para o presente inovador, que se projeta no futuro. 

 

Tenho a sensação que as vanguardas em Portugal levam cerca de cinquenta anos a 

serem aceites. 

 

E.G.: É muito grave. O meu livro Narrativas de sonhos e textos automáticos, 

manuscrito e ilustrado em 1950-51, foi publicado quarenta e cinco anos depois, em 

1995. 

 

Para o ano, faz cinquenta anos que foi publicado o primeiro Caderno antológico da 

poesia experimental (1964). 

E.G.: Quem escreveu mais sobre a poesia experimental foi o Melo e Castro. Por acaso, 

vá lá, como ele tinha algum dinheiro, foi publicando por conta própria. Aconteceu 

também lá fora, o Marinetti também tinha essa facilidade de pagamento, ainda por cima 

o Mussolini apoiou o futurismo italiano. 

 

A Ana Hatherly também escreveu muito sobre a poesia experimental e depois fez a 

investigação sobre os textos visuais do barroco português. 

 

E.G.: Mas a verdade é que nós aqui, no nosso quintal, ainda vamos aprendendo alguma 

coisa, mas lá fora não sabem nada, porque não entramos no mercado internacional. Essa 

é a chatice toda. A cultura é comandada pelo mercado internacional. Ainda por cima é 

efémero, com a mudança constante da moda, que cria mitos efémeros para mercantilizar 

e consumir em quantidade industrial. Não quer o sagrado. O consumismo desenfreado 

leva a confundir êxito comercial com êxito artístico, ao ponto de evidenciar o que é raro 

e de menosprezar o que é barato. 

 

 Bom, se calhar poderei ter a função de divulgar o experimentalismo português no 

mundo [risos]… 

 

E.G.: Uma coisa é certa, o Amadeo vinha de uma família do norte, que tinha dinheiro e 

a prova disso é que pode viajar, foi para França, conviveu de muito perto com os 
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modernistas da época, como o Modigliani e o Delaunay. Mas internacionalmente, 

ninguém conhece o Amadeo, porque é português, mas o Modigliani sim, por ser 

italiano, tal como o Delaunay, que é francês. 

 

Mas isso também se deve ao próprio país e ao aspeto das suas instituições não 

terem divulgado o trabalho do Amadeo. 

 

E.G.: Pois não, este país não investe nada na divulgação da cultura artística mais 

inovadora, que continua por descobrir cá dentro e lá fora. O caso Fernando Pessoa é 

paradigmático; passou a vida a escrever para o baú e só depois de morto (depois de 

1935) foi descoberto e traduzido em várias línguas, ao ponto de se dizer: “tanto Pessoa, 

até enjoa!”. 

 

Portugal trata mal os seus artistas. Estou agora a lembrar-me do caso da Paula 

Rego. Por causa da Casa das Histórias em Cascais, acabaram com a fundação, por 

isso, ela vai retirar grande parte das obras que lá estavam. 

 

E.G.: E a Paula Rego deve mais à Inglaterra que a Portugal, lá é que se tornou 

conhecida. Portugal não se importa, não tem autoestima, não gosta dos portugueses. Diz 

que gosta, mas não gosta e adora os estrangeiros. Somos parolos. Tudo o que é 

estrangeiro é bom. Tudo o que é português não presta… 

 

Sim, as atuais exposições de arte contemporânea portuguesas têm sempre os títulos 

em inglês. [risos] 

 

E.G.: E por outro lado, tenho uma grande admiração pelo Pessoa, que sozinho e no 

anonimato, escreveu para o baú. Criou os heterónimos para ninguém saber quem ele era. 

Só depois de morto em 1935 é que foram ver o baú. Deixou uma obra ímpar, original e 

única no mundo. Quanto mais o leio, mais reconheço a importância da sua poesia 

filosófica. Entre os heterónimos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis são os que encontram 

mais afinidades com o espírito zen. 

 

Ele foi genial. 
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E.G.: Isto também é Portugal. O Fernando Pessoa era introvertido, dá-me a ideia que 

era muito solitário, assumidamente, mas espantoso. Em relação ao Amadeo de Souza-

Cardoso é lamentável: o primeiro modernista português é, finalmente, reconhecido em 

Portugal, mas continua a ser ignorado no estrangeiro, porque surge à margem do 

mercado. Mas também só vão atrás do mercado. O Andy Warhol, assumidamente pop-

comercial, é conhecido internacionalmente. É por isso que a nova geração pós-

modernista está a correr para o mercado, internacionalmente. Mas, como são 

portugueses, é raro aquele que consegue vingar. Porque a condição de ser português 

implica ter muita paciência e ficar em silêncio durante décadas. Este país não avança, é 

assim, conservador por natureza. E depois chamavam aos modernistas os de Paris, os 

estrangeirados. Mentira! Porque aquela cor do Amadeo é minhota, tem a ver com a terra 

dele. E aquela tactilidade é sensual, não é só pintura; é pintura-colagem que integra 

objetos do quotidiano. 

 

Tem a colagem, sim… 

 

E.G.: E a cor é táctil. Daí, o apelo à colagem de objetos concretos. Aquilo é muito 

sensual, muito português, ao criar uma imagética semissurreal e semiurbana. Nas suas 

composições urbano-futuristas ou proto-dadaístas integram-se espelhos partidos, 

ganchos de senhora, instrumentos musicais e letras tipográficas, a par de frutos, 

sementes de frutos, cerâmicas populares, etc. 

 

E a Paula Rego, tantos anos a viver em Inglaterra, mas muito dos ambientes que 

cria na sua pintura são portugueses. A identidade cultural não deixa de se 

manifestar nos nossos melhores casos. 

 

E.G.: A Paula Rego começou muito bem, no surrealismo biomórfico ou onírico, com 

muita liberdade e criatividade. Mas já ninguém fala nisso. Só se fala da época em que 

começou a ficar célebre em Londres, quando desenvolveu a nova figuração, e uma 

narrativa inspirada nas fábulas. E depois chegou a este realismo, que vai muito ao 

encontro de Lucien Freud. Mas ela tem uma força expressiva e um rigor incisivo, que 

sobressai. A sua exposição na Gulbenkian, sobre o aborto, chocou e escandalizou a 

moral burguesa. 
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É excelente. 

 

E.G.: Tem uma personalidade muito vincada.  

 

Mas voltando agora ao tema inicial… 

 

E.G.: À poesia visual? 

 

Sim, ao encontro entre a poesia e as artes visuais. O António Pedro fez os poemas 

dimensionistas em 1935, foi dos primeiros a realizar esse encontro no século XX 

português. 

 

E.G.: Sim, já tem a ver com a arte conceptual e com o dadaísmo. Nos objetos, ele 

coloca o título. É uma espécie de poema objetivado, em que a palavra tem tanta 

evidência como o objeto em si, onde ela está integrada. Tem mais a ver até com o 

Duchamp do que com o futurismo. O dadá é o ready-made, o objeto em si sacralizado, 

onde o título lhe dá essa dimensão mental. O surrealismo é que transforma o objeto, é 

metamorfoseado. Um copo deixa de ser um copo, para passar a ser outra coisa.  

 

E nos surrealistas portugueses foram vários os que criaram objetos 

metamorfoseados. 

 

E.G.: Sim, o Cruzeiro Seixas faz uma torneira que não deita água, com um penacho que 

representa a política de fachada do Estado Novo e tem uma esfera negra por baixo. 

Aquilo é um retrato de Salazar. Mas na altura, creio que em 1951, chamou-lhe 

«L’opresseur» em francês, para não levantar suspeitas. Isto é Portugal. Se fosse em 

português era preso e o objeto teria sido apreendido pela censura. Nos anos cinquenta 

viveu-se uma época muito negra em Portugal, foi a pior da minha vida. 

 

A década do silêncio como lhe chamou o seu irmão. 

 

E.G.: Do silêncio, da censura, da perseguição política, falava-se baixinho porque havia 

sempre um bufo ao lado. Sabes que tive alunos bufos, porque cheguei a ser professor na 

escola noturna. Tinha alunos adultos, que iam fazer a quarta classe e iam às minhas 
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aulas. Foi no bairro da Sé no Porto, aquilo era um bairro pobre, as crianças andavam 

descalças. E então, tive um aluno que nunca mais fazia a quarta classe e que queria ir 

para a polícia. E eu dizia cá com os meus botões: comigo não vais nada. Eu perguntei-

lhe: diz lá o que é que queres. E ele: quero fazer a quarta classe. Respondi-lhe: mas olha 

que dás muitos erros ortográficos (risos).  

 

Então, era professor primário. 

 

E.G.: Sim, sempre com crianças. Estive trinta anos no ensino público, nos últimos anos, 

dez. Já depois do 25 de Abril de 1974, estive no Ministério a fazer formação a adultos. 

Fui sempre professor do primeiro ciclo e segundo até ao secundário. Aprendi muito com 

as crianças, as crianças foram os meus mestres. O Picasso dizia com razão: “aprendo 

imenso a ver uma criança a desenhar”. E eu também. Eu aprendi muito mais com elas, 

do que elas comigo. Eu observava-as, ouvia-as e especializei-me em pintura infantil. 

Para mim a criança é primordial. Passei uma infância muito má, porque o meu pai era 

autoritário e salazarista convicto. Fechava-me à chave para eu estudar a tabuada. Tinha 

má memória, então sabia como era o mecanismo da tabuada, as somas sucessivas. 

Cinco vezes cinco? Vinte e cinco. Tiveste de somar, vai para o quarto. Eu sabia o 

mecanismo, não sabia era de cor. Estás a ver como era o ensino naquela época? Uma 

coisa pavorosa! Então, foi nessa época negra que surge o surrealismo/abjeccionismo 

português, que é único. Discuti isso agora neste congresso sobre o surrealismo 

português. É único no mundo, por isso é tão pouco conhecido, por ser português. E por 

ser abjecionista. Sabes como é que surgiu a palavra abjeccionismo? 

 

Com Pedro Oom? 

 

E.G.: Com uma pergunta do Pedro Oom, a gente não sabe se era do António Maria 

Lisboa, porque vi um escrito do António Maria Lisboa com uma pergunta muito 

parecida: “ O que pode fazer um homem desesperado quando o ar é um vómito e nós 

seres abjetos?” Então o Luiz Pacheco, que a meu ver era assumidamente abjeto, fazia 

assim: “sou abjeto, abjeto e abjeto.” Um ato de contrição, batendo com o punho três 

vezes contra o peito. O Luiz Pacheco era um marginal assumido e foi marginalizado 

pelo sistema. Era considerado um escritor maldito e malvisto. Dominava bem a língua 
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portuguesa e foi o editor clandestino da Contraponto que divulgou obras de poetas 

surrealistas como António Maria Lisboa, Mário Cesariny e muitos outros.  

 

Sim, conheço. 

 

E.G.: Da sua autoria publicou Comunidade, O libertino, a Literatura comestível e os 

Textos malditos. 

 

Recordo-me de ler textos terríveis dele. 

 

E.G.: O Luiz Pacheco foi muito malvisto e maldito, mas teve uma vida difícil. Houve 

gente agora no congresso do surrealismo que achava que era um farsante. Eu conheci-o, 

fui amigo dele.  

 

Farsante!? 

 

E.G.: É claro que não tinha nada de farsante, como não o conhecem, imaginam. O 

pior… 

 

Se soubessem ler, não diziam isso. Eu nunca me esqueci da Comunidade; ou de O 

caso das criancinhas desaparecidas, em que fala daquela maneira das Caldas da 

Rainha. É doloroso, porque foi um texto que escreveu quando ficou sem os filhos. 

Como se chama farsante a alguém que escreveu assim? 

 

E.G.: Exatamente, era profundamente humanista. Eu cheguei a vê-lo com jornais 

metidos debaixo da camisa, porque não tinha roupa para se agasalhar. E quando morreu 

o Manuel Lima, de quem era amigo, ele herdou as calças dele. Então era um farsante? 

 

O Cachecol do artista é outro texto brilhante. 

 

E.G.: Ele é o exemplo assumidamente abjecionista. E o próprio Cesariny dizia: “viver 

ao nível das priscas dos outros”. Também andava lá perto: “ Antes para tabaco, que para 

Cesariny, Mário de Vasconcelos!” Em ambos os casos, prevalece o humor negro. 
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Mas houve a publicação do Pacheco vs. Cesariny, a correspondência entre eles, 

também com mais autores incluídos nas polémicas. 

 

E.G.: Mas tu leste isso? Sabes muito! 

 

Sim, eu gosto de ler [risos], mas não conheci os autores, só os textos. 

 

E.G.: Outra frase que cito do Pacheco é esta:“ O êxito e o fracasso são uma e a mesma 

cadeia”. Cadeia pode ser prisão ou elo, tanto faz, ele era sempre preso. Estou agora aqui 

a tentar lembrar-me de mais coisas que ele dizia. Há outro escritor abjecionista o 

António José Forte, que afirmava: “ Estou farto de fazer tricô com as próprias tripas”. 

Também era do café Gelo, no Rossio, tal como o João Rodrigues (desenhador e 

humorista que tratava a loucura por tu), o Ernesto Sampaio, o Manuel de Lima e outros. 

 

O Herberto Helder também frequentava o café Gelo… 

 

E.G.: Sim, mas não era muito de frases. O que admiro no Herberto Helder é que ele diz: 

“o poeta é um caso único ou não é. Poeta é o que é.” O António Maria Lisboa admiro-o 

pela invejável lucidez: “A democracia só é possível quando os homens forem todos 

poetas.” Isto é muito atual, mas ele morreu em 1953, com vinte e cinco anos de idade. 

“Mas a isso não se chama democracia, chama-se anarquia. Anarquia e poesia, obra de 

séculos, irrompem espontaneamente ou não irrompem”. É de uma lucidez e escreveu 

isto muito novo. O António Maria Lisboa foi o poeta profeta do surrealismo português, 

com entusiasmos fulgurantes, próprios da juventude, que evocam precursores do 

surrealismo, como Lautréamont, Rimbaud, Jarry e outros poetas simbolistas.  

 

O Mário-Henrique Leiria também teve uma muito feliz que foi: “Atenção, anda 

um homem livre pelas ruas, atirem a matar!” Ele tinha um humor corrosivo. E 

alertava: “ Atenção, ele baixa-se para fazer festas a um gato”, ia buscar coisas 

muito perigosas e absurdas. [risos] Mas em relação aos autores do café Gelo, são 

vários os que cruzam a poesia e as artes visuais, como o Mário-Henrique Leiria, o 

Cesariny que fazia os «pictogramas» … 
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E.G.: Sim, o Mário-Henrique Leiria fez desenhos e colagens que evocavam o Miró. O 

Cesariny é picto-poeta notável. Foi o meu primeiro prefaciador, em 1954. 

 

Ele também escreveu o texto que está no catálogo da sua exposição em 1970. 

 

E.G.: Sim, é uma carta. É o surrealista que mais admiro em Portugal. E mesmo fora de 

Portugal, para mim é o principal. Depois o Michaux, que também mostro quando 

mostro o Cesariny: para se perceber o que é o surrealismo abstrato, através do 

automatismo psíquico, que é um conceito que veio da psicanálise. Os surrealistas não só 

fizeram o automatismo psíquico verbal, como também o visual. Textos automáticos já 

eu fazia com dezoito anos, em 1950. O automatismo é uma coisa espantosa, porque 

revela os arquétipos do inconsciente, que a nossa consciência recalca, a nossa pseudo- 

razão está sempre a recalcar o que é espontâneo. Felizmente, apareceu o automatismo 

psíquico para dar razão ao que é espontâneo e revelar os dados imediatos do 

inconsciente. 

 

Mas, voltando aos experimentalistas, não assistiu ao happening em 1965. Assistiu 

ao de 1967, na galeria Quadrante? 

 

E.G.: Não, em 67 estava em França. Olha, em 1967 foi quando fui preso político, sem 

nunca me ter filiado em nenhum partido. Fui para Paris em 66, vim cá passar um mês de 

férias e passei seis meses, cinco à sombra e um ao sol. Só queria passar um mês ao sol. 

Cheguei cá no dia 13 de julho e fui preso no dia 8 de agosto. Só fui solto no dia 23 de 

dezembro, na véspera de Natal, que eles davam bónus àqueles que tinham pouca carga. 

Eu não estava ligado a nada. Estava para sair um mês antes, mas tinha de pagar uma 

caução de quatro contos na altura. Aguentei mais um mês e saí sem pagar nada. Isto foi 

na década de sessenta, mas a de cinquenta não foi melhor. Essa foi a minha época 

neorrealista. Lá em casa era sempre arroz, já tinha dois filhos, uma mulher e uma sogra. 

No Porto comíamos arroz todos os dias, carne ou peixe nem pensar. Quando muito, 

carne de cavalo. Até disse à minha mulher: “qualquer dia apanho uma doença chamada 

arrogite!”. Comecei a trabalhar no Porto, casei lá em 1957. Era professor numa aldeia, 

numa escola ao pé de Águas Santas, na Maia. Todos os meses concorria para Lisboa. 

Vim para cá em 1962, fui colocado no Restelo [risos], melhorei muito. 
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Nos anos sessenta em Lisboa começaram a aparecer algumas galerias de arte, 

algumas eram livrarias. 

 

E.G.: Em Portugal aconteceu isto: só nos finais dos anos sessenta, pela primeira vez 

surge o mercado de arte moderna. Antes disso, era arte académica, o retratinho, a 

paisagem, etc., e as antiguidades. O mercado andava todo à volta das antiguidades e do 

naturalismo, que foi o que vingou mais tempo. E os modernistas completamente 

marginalizados, postos na prateleira.  

 

A Gulbenkian também contribuiu para isso? 

 

E.G.: A Gulbenkian foi a Nossa Senhora, começou a dar bolsas de estudo e inaugurou o 

Centro de Arte Moderna, em Lisboa. 

 

Foi o “petróleo divino”, como lhe chamavam em Cesariny vs. Pacheco? 

 

E.G.: Que deu as primeiras bolsas de estudos aos artistas plásticos, ao grupo KWY. 

Também tive uma bolsa da Gulbenkian, em 1966, já bastante mais tarde. Eu não era 

académico. Primeiro eram os académicos, depois os outros, os autodidatas. 

 

E as galerias? 

 

E.G.: Na altura havia muito poucas galerias. Quando expus em 1954 havia apenas a 

Galeria de Março, dirigida pelo José-Augusto França. E no Porto a galeria Alvarez, do 

pintor Jaime Isidoro. Eu expus nos dois lados. Nos anos sessenta apareceram outras 

galerias, a Divulgação, a 111, a Quadrante, a S. Mamede e por aí fora. E agora, as 

galerias pós-modernistas nunca mais acabam, algumas nem as conheço. Muitas abrem e 

fecham, as que ficam ainda são muitas. Nunca houve tanta galeria como agora. O 

mercado era mais pequeno na altura. Prosperou desde o final dos anos sessenta até ao 25 

de abril de 1974, o dia da libertação. O mercado renasce com o pós-modernismo nos 

anos oitenta e hoje, no século XXI, está em crise. 

E as pessoas encontravam-se nos cafés? 
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E.G.: Sim, fazia-se muita vida de café. O café Gelo e por aí fora, o surrealismo 

português foi feito à mesa de café. São coisas pequenas, tamanho A4, raramente A3. O 

Cruzeiro Seixas, que ainda está vivo com noventa e dois anos, ainda está habituado ao 

bocadinho de papel. Ainda agora desenha em cadernos escolares e papéis vulgaríssimos. 

Ele diz que o material caro o inibe [risos]. Ele é esmerado a desenhar, desenha com 

rigor, mas até faz pena. Eu sou um pintor calígrafo, por isso, necessito de um suporte de 

boa qualidade. Quanto mais sensível e de melhor qualidade for o suporte, mais se 

evidência, porque eu exploro a qualidade do suporte, onde o vazio vai prevalecer. No 

Oriente é a mesma coisa.  

 

No oriente o poeta é calígrafo e pintor. 

 

E.G.: Sim, o calígrafo chinês no Oriente usa o pincel para pintar e para escrever. Nós no 

ocidente usamos o pincel para pintar e escrever é com lápis ou caneta. A nossa 

grafologia é gráfica. 

A escrita no oriente é ideográfica. 

 

E.G.: Sim, é mais pintura, a nossa não, é como um desenho. Eu cheguei ao pincel por 

causa do zen. Não sei ler caracteres chineses, mas gosto de os ver, se os soubesse ler, 

não gostava tanto. As primeiras caligrafias que fiz, têm o gesto vertical, com poucas 

pinceladas, o sentido do ritmo de cima para baixo e o vazio, representado pela nudez do 

suporte. Uma vez, expus em Macau e estava um chinês a olhar, a olhar, e disse-lhe: 

“sabe, consigo acontece o mesmo comigo, sei escrever, mas não sei ler.” Porque eram 

semelhantes aos carateres chineses, só que não se conseguem ler. 

 

A Ana Hatherly faz o contrário. 

 

E.G.: Ela pega na sua grafologia e torna-a ilegível, para acentuar o ritmo gestual da 

escrita. 

 

É um pouco como nós quando olhamos a caligrafia chinesa, não sabemos o que lá 

está escrito, mas apreciamos o gesto. A Ana Hatherly transporta isso para a escrita 

ocidental, para construir os Mapas da imaginação e da memória (1973). 
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E.G.: É importante. O meu encontro com esta caligrafia depurada foi através do zen, se 

não fosse assim seria como o Pollock, teria mais a ver com expressionismo abstrato. É o 

cheio ocidental. 

 

No seu livro Dadá-zen/ pintura-escrita aborda essa relação entre o cheio e o vazio. 

 

E.G.: O cheio é ocidental e o vazio oriental e libertador. Nós no ocidente temos horror 

ao vazio. A tua casa é cheia? 

 

Não, é depurada, vivo num prédio dos anos trinta, não tenho muitos móveis e as 

paredes têm um friso geométrico. 

 

E.G.: Tens uma boa cultura, por isso, podes escrever à vontade. Uma pessoa tem 

necessidade de se encontrar e depois de se revelar. O Herberto Helder viu bem a coisa, 

também o António Maria Lisboa: “ cada um tem o seu erro próprio”. Não tem a ver com 

o pecado original. Ninguém é perfeito, cada um tem o seu erro e ninguém pode salvar 

ninguém. É isso que o torna original, que o torna autêntico. A autenticidade está nesse 

erro próprio. A psicanálise, o surrealismo e o automatismo psíquico percebem isso. O 

meu automatismo psíquico é diferente do teu. 

 

Não existe uma pessoa igual a outra. 

 

E.G.: Quando o Lautréamont diz: “a poesia não deve ser feita por um, mas por todos”. 

Naquela época percebo a ideia dele, com o cadavre-exquis. 

 

Foi uma forma de colocar em causa o autor e os excessos do ego. 

 

E.G.: Mas gosto mais da definição do Cesariny que diz: ”o cadavre-exquis é um jogo 

gráfico-verbal em que cada um diz o máximo de si, depois junta-se tudo”. Deveriam ser 

assim também as urnas: cada um dizia o seu melhor e depois o resultado é bom de 

certeza. Não é assim, porque temos de votar no menos mau. Para explicar aos meus 

alunos o que é poesia, eu fazia um jogo de perguntas e respostas. Eu digo o que é, cada 

um inventa uma resposta a dizer o que é, sem saber a pergunta. Depois, chegamos à 

conclusão que todas as respostas são válidas para qualquer pergunta. Isto é poesia e não 
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tem nada a ver com a lógica. A exploração do acaso. A vida o que tem de melhor é o 

acaso. A coisa muito programada está demasiado condicionada aos objetivos 

previamente definidos. Mas diz-me lá mais coisas sobre a tua investigação, o que 

querias saber? Ao fim e ao cabo, já dissemos tanta coisa. 

 

Eu vinha era perguntar-lhe sobre os happenings, na esperança de que teria 

assistido a algum dele, mas já sei que não. 

 

E.G.: Não, assisti a outras coisas. Acompanhei o maio de 68 em Paris, e verifiquei que 

houve alguma influência do dadaísmo nos slogans, por exemplo: “l’imagination au 

pouvoir”. Poderia ser perfeitamente dadá. Isto não é um slogan político, era de alto 

nível. E quando aconteceu o 25 de Abril aqui em Portugal houve quem escrevesse: “ o 

galo de Barcelos ao poder”. É um símbolo do poder popular. Havia outra frase, por 

causa das pessoas em Paris andarem sempre a correr, por causa da competição: “corre, 

corre, estúpido, que o teu patrão está à tua espera”. Foi um movimento de contestação 

estudantil. E depois houve o choque da polícia com os estudantes. Não foi a alegria do 

25 de Abril. Aquilo foi uma greve que durou todo o maio de 68, a França esteve 

paralisada. Eu estava a trabalhar num hotel. Ia às janelas para as fechar, e vinha-me o ar 

do gás lacrimogénio, ficava com os olhos vermelhos e se depois lavava com água ainda 

era pior. Aquilo era horrível, pode cegar. O maio de 68 foi importante na altura, mas 

quando aconteceu o 25 de Abril, foi a melhor revolução da minha vida. Foi uma festa, 

não houve tiros, não houve nada, o povo é bom. Sem governo, sem polícias nem nada, 

uma maravilha. Sou anarca por causa disso: deixem o povo viver a vida e não chateiem. 

Os anarcas têm razão, o poder corrompe. O poder quer a ordem, quer polícia para 

colocar o povo na ordem. O povo está mais que na ordem. “l’imagination au pouvoir”, 

a imaginação não tem limites, é liberdade total. A liberdade assumida. Quanto mais 

livres, mais responsáveis, não confundam a liberdade com leviandade, 

irresponsabilidade, o vale tudo. Gostei mais do 1 de Maio de 1974, uma festa 

espontânea, mas depois já não gostei dos assaltos ao supermercado. Já é a 

contestaçãozinha contra o mercado, vamos mas é aproveitar a maré. Sou contra a 

violência, mas sei que todos os pacifistas são mortos. O Cristo, o Luther King, o Ghandi 

foram mortos. O Obama que vai na linha do Luther King, espero que não seja morto, 

mas está a querer fazer guerras à distância. Andam a fabricar armas para matar? O 

negócio da violência. E o poder também é dinheiro. Matam-se para ter dinheiro, e o 
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poder tem de render. Sacrificam tudo e todos por causa disso. Por vezes apetece-me 

voltar ao tal quintal, com poucochinho, a couve para a sopa, as árvores de fruta, o sol, o 

mar, etc. Sinto-me responsável pelo país onde nasci e cresci. “A língua portuguesa é a 

minha pátria”, disse Fernando Pessoa. “Não compreendo o artista fora da sua pátria”, 

disse o Almada Negreiros. Sou português, europeu e, porventura, um cidadão do 

mundo, pioneiro e defensor da liberdade de expressão, inteiramente assumida (quanto 

mais livre, mais responsável!) e, consequentemente até, criativo, capaz de ter ideias 

próprias e de lutar por aspirações justas e profundas na minha relação com o mundo. 

 

Lisboa, 26 de novembro de 2013. 

 

 
 

Eurico Gonçalves, «Desdobragem» (1978)1130, acrílico sobre tecido, 162 x 243. 

Coleção Secretaria de Estado da Cultura, Lisboa.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
1130 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Eurico_Gon%C3%A7alves (consultado a 11 de outubro 2015) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eurico_Gonçalves
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1.4 – Entrevista a Liberto Cruz 

 

Liberto Cruz (nasceu em Sintra, 1935) colaborou pela primeira vez com os 

experimentalistas assinando Álvaro Neto, no Suplemento especial do Jornal do 

Fundão (1965). Como poeta estreou-se com Momento (1956), seguindo-se A tua 

palavra (1958) e Névoa e sintaxe (1959): este último livro levou Fernando J.B. 

Martinho em Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50 (1996), a 

incluí-lo na tendência barroquizante que surgiu na segunda metade dessa década. 

A primeira pergunta que lhe foi dirigida referia-se à influência do barroco nas 

suas primeiras obras: 

 

Liberto Cruz: Havia sobretudo a influência dos poetas espanhóis nessa altura, mas 

também dos portugueses como Gregório de Matos. Não eram leituras obrigatórias, mas 

existiam na Faculdade de Letras. A minha tese de licenciatura foi sobre García Lorca, A 

mulher no teatro de García Lorca, em 1958. Havia da minha parte, uma necessidade de 

encontrar grandes imagens, uma busca de palavras que não fossem do domínio comum, 

às quais procurava atribuir o seu exato valor. Depois havia os poetas brasileiros, e acima 

de tudo, Fernando Pessoa que não tem nada a ver com o barroco. Foram sobretudo os 

poetas espanhóis que tiveram grande influência na altura, não só em mim, mas em 

vários poetas portugueses.  

 

Na altura o barroco era mal visto pela crítica, sobretudo por João Gaspar Simões. 

 

L.C.: Era mal visto, sim. Embora do Gaspar Simões não me possa queixar que tivesse 

sido duro para comigo, de maneira nenhuma. Pelo contrário, referiu-se sempre com uma 

certa simpatia. Na altura, o Gaspar Simões era a única referência crítica e apesar de 

tudo, acertou em muita gente. Quem quiser fazer uma história da crítica portuguesa, não 

pode deixar de ler com atenção o João Gaspar Simões. Mas a minha poesia passou 

depois para algo muito diferente. 

 

Sim, houve um processo de grande depuramento da linguagem e condensação em 

simultâneo. 
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L.C.: Mesmo nos últimos poemas, os três poemas inéditos incluídos na antologia 

(Poesia reunida 1956-2011), têm esse depuramento da linguagem. Que aliás, começou 

antes ainda da poesia 61, com a qual nunca tive nada a ver, não sou a favor, nem contra. 

Foi um movimento importante, sobretudo por causa dos poetas a que deu origem. 

 

A sua primeira colaboração com a poesia experimental foi no Suplemento especial 

do Jornal do Fundão (1965). Como é que surgiu? 

 

L.C.: Foi, exatamente. Comecei a minha vida como professor no Liceu de Castelo 

Branco e, nessa altura, o Melo e Castro morava na Covilhã. Portanto, foi da nossa 

amizade, que ainda se mantém hoje. Foi ele que organizou aquelas páginas e me pediu 

uma colaboração. 

 

O mesmo aconteceu depois com do segundo Caderno antológico da poesia 

experimental (1966)? 

 

L.C.: Sim, o mesmo aconteceu. E depois A proposição 2.01 (1965) do Ernesto de Melo 

e Castro foi publicada graças a mim, porque nessa altura dirigia a coleção «Poesia e 

ensaio» na editora Ulisseia. 

 

Mas também lá estava o Vitor Silva Tavares? 

 

L.C.: O Vitor Silva Tavares era o diretor literário. Na altura estava também a Edite 

Soeiro, que já faleceu, era a diretora financeira. 

 

Assistiu a algum dos happenings dos experimentalistas, na galeria Divulgação ou 

na Quadrante? 

 

L.C.: Assisti, mas sabe que vivi em França, estava um pouco afastado. Fui para lá em 

1967 e só voltei em 1988. 

 

Então assistiu ao happening de 1965, onde interpretaram peças do John Cage? 
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L.C.: Sim, onde também atuou o Jorge Peixinho. Assisti, mas sabe já foi há tantos anos, 

que é difícil lembrar-me. 

 

Mas lembra-se de como era o ambiente? 

 

L.C.: O ambiente era do mais libertário que se possa supor, sobretudo em relação ao 

regime que se vivia, a sociedade portuguesa que era fechada e hipócrita. Aquilo era 

realmente um rebentar, uma vontade de ir contra as amarras do que se vivia então. 

Aliás, o mesmo aconteceu com a apresentação da Gramática histórica em 1971, do 

Álvaro Neto. Eu apresentei dizendo que ele estava ausente no estrangeiro, foi feita 

exatamente na livraria na Luís Bívar, que não me lembro como se chamava. 

 

Foi na galeria Quadrante. 

 

L.C.: Que também era galeria Quadrante, não era só livraria, também expunha arte. 

Surgiram lá autores de culto, como Palolo e outros a exporem. O Álvaro Lapa também, 

toda essa gente que era perfeitamente desconhecida, apareceram na Quadrante. A partir 

de 1967, deixei de assistir porque fui para França, mas ia tendo conhecimento porque 

me escreviam e me contavam, ou quando estava cá de férias. Mas não assisti a muitos 

desses happenings. Quem assistiu a vários foi o António Viana, que é pintor. Houve um 

happening que ficou célebre com a Gracinda Candeias. Conhece? 

 

Pessoalmente não, sei que é pintora e já vi obras dela.  

 

L.C.: Sim, foi um happening onde a Gracinda Candeias se despiu totalmente. Foi um 

escândalo. 

 

Mas foi já depois do 25 de Abril?  

 

L.C.: Não, acho que ainda foi antes. Houve coisas interessantes. O que assisti foi ao que 

era com o Jorge Peixinho, cuja música também era uma novidade. Era ofensiva para 

com a música tradicional que se fazia por cá. De repente, foi uma revolução de natureza 

cultural. 
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E havia público? 

 

L.C.: Havia público. Repare que a Gramática histórica (1971) esgotou-se numa semana 

em Lisboa, e realmente para uma coisa com aquele título. 

 

E foi uma edição de quantos exemplares? 

 

L.C.: Na altura as edições eram muito pequenas, eram duzentos e cinquenta ou 

quinhentos exemplares. Confesso que não sei quantos foram. E acabou por sair no 

estrangeiro, visto que foi impresso na Madeira. Aliás é curioso, depois aconteceu a 

mesma coisa com outro livro meu, o Jornal de campanha (1986), um diário que escrevi 

na guerra de Angola. Acabou por sair na Suíça, numa editora que era dos emigrantes 

portugueses. Porque aqui em Portugal, nem antes, nem depois do 25 de Abril, não 

houve editores que quisessem publicar. Primeiro, porque era ofensivo, depois porque 

era uma ofensa para com os militares. Nem mesmo numa edição de autor, eu quis pagar 

a edição e contactei quatro ou cinco tipografias, que recusaram editar. 

 

Mas isso já nos anos oitenta? 

 

L.C.: Sim, as coisas são sempre muito mais complicadas do que parecem. Acabou por 

sair na editora Peregrinação na Suíça e também se esgotou rapidamente.  

 

Também colaborou na Hidra-2 (1969), mas aí assinou Liberto Cruz… 

 

L.C.: Sim, aí assinei Liberto Cruz. A Gramática histórica (1971) já existia, mas aí usei 

exercícios fonéticos que se faziam nas aulas. Mas quanto a mim, nunca houve um grupo 

de poesia experimental, esta é a minha posição pessoal. Porque havia várias 

preocupações, uma delas era a poesia visual. A mim o que me interessava era, 

sobretudo, uma posição de ordem política e social. E foi através da poesia experimental 

que eu pude publicar esses poemas, se não, ninguém os queria. Com a poesia 

experimental aceitava-se tudo. Eu não me considero do grupo da poesia experimental, 

mas foi através dela que foi possível publicar a minha Gramática histórica. Mas apesar 

de nela aparecer poesia visual ou de outro tipo, há sobretudo uma preocupação de 
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ordem política e social. Não fiz poesia visual para ser visual. Começa logo no 

«USABETO», no primeiro poema, que pode ver no livro… 

 

 

Liberto Cruz. «USABETO»1131  

No antigo? 

 

L.C.: Não, na outra edição da Gramática histórica (2007), porque na primeira não 

podia sair. «USABETO» junta os dois mundos onde vivíamos. 

 

 Também lhe interessavam os processos combinatórios para construir poemas? 

 

L.C.: Tudo me interessou, simplesmente a minha preocupação era de ordem política e 

social. 

 

O Alberto Pimenta também desmontava os discursos oficiais do poder nos seus 

poemas, utilizando vários tipos de jogos. 

 

                                                           
1131 Liberto Cruz. Gramática Histórica. (2ª edição revista e aumentada). Lisboa: Roma Editora, 2007. 

p.19 
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L.C.: Sim, O discurso sobre um filho-da-puta (1977) continua com uma grande 

atualidade. 

 

E em poemas mais antigos, como «His master voice» (1971), onde utilizou blocos de 

texto para formar um jogo de espelhos. 

 

L.C.: E quando voltou para Portugal meteu-se dentro de uma jaula no jardim zoológico. 

 

Sim, realizou o «Homo sapiens» (1977). 

 

L.C.: Ele também teve intervenções físicas. Houve vários tipos de poesia experimental, 

dentro do movimento da poesia experimental. 

 

Sim, concordo que não foi um movimento com um programa estético como foi o 

concretismo, já estávamos nos anos sessenta. Os Cadernos antológicos da poesia 

experimental (1964-1966) reuniram autores diferentes, que tinham interesses em 

comum. 

 

L.C.: E depois houve alguns poetas que renunciaram. O primeiro foi o Herberto Helder. 

A meu ver, a poesia experimental para ele não tem importância absolutamente 

nenhuma.  

 

Foi uma passagem, interessou-se por processos combinatórios. E fez uma série de 

poemas visuais, o que é interessante, porque os textos vão sendo fragmentados até 

não conseguirmos ler o texto na totalidade. 

 

L.C.: O Herberto Helder nunca quis pertencer a nenhum grupo, toda a sua atitude foi 

individualista. 

 

Sim, teve o seu percurso. Mas quando se olha para os poetas experimentais vê-se 

que se reuniram em torno de publicações e exposições coletivas, e depois cada um 

fez o seu percurso individual. Vejo a linha do António Aragão, que fazia colagens e 

também era pintor. E vejo a Ana Hatherly e o E.M. de Melo e Castro noutra linha. 

E também a Salette Tavares 
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L.C.: O Aragão vinha muito a Portugal e também fui à Madeira estar com ele. A 

amizade grande que tive e continuo a ter é com o Melo e Castro, e depois com o 

António Aragão, nós estávamos juntos os três muitas vezes. Aliás, é graças ao António 

Aragão que apareceu A Gramática histórica (1971) no jornal Comércio do Funchal. O 

Aragão publicou lá na mesma altura o romance Um buraco na boca (1971). E com o 

Melo e Castro a amizade continua, está no Brasil, mas falamos pela internet. Aliás, foi 

ele que apresentou a segunda edição da Gramática histórica (2007), que chamei de 

revista e aumentada, porque é assim que surge nas gramáticas. Apresentou-a na Casa 

Fernando Pessoa. Não sei se já falou também com um poeta experimental muito 

interessante, o José-Alberto Marques? 

 

Sim, também o entrevistei e falei com ele diversas vezes. 

 

 L.C.: Ele é um bom comunicador. Aliás, o primeiro poema concreto português foi ele 

que o fez. 

 

Mas não há certeza, porque houve também um autor açoriano, que se 

correspondia com o Décio Pignatari e fez poemas concretos na década de 

cinquenta, que foram publicados posteriormente. Penso que o Décio Pignatari 

esteve em Lisboa em 1956, e fizeram-lhe uma entrevista para a revista Graal. Neste 

período alguns autores interessaram-se pelo concretismo e começou a haver 

contactos. 

 

L.C.: Foi muito importante a publicação de Ideogramas (1962) do Melo e Castro. 

Nessa altura estava em Angola, e fiz uma crítica ao livro, que era para o Diário de 

Lisboa.  

 

No Diário de Lisboa? Tenho de procurar, está quase todo on-line na página da 

fundação Mário Soares. 

 

L.C.: Mas não saiu, perdeu-se. Na altura o responsável era o António Ramos Rosa. Eu 

estava em Angola, e é claro que foi escrito à mão. Na altura perdia-se muito correio. O 

Ideogramas (1962) era um livro importante. E houve os brasileiros, os irmãos Campos e 
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a revista Noigrandes, que interessou a muita gente em Portugal. E também poetas 

austríacos. 

 

Sim, houve poetas concretos alemães e austríacos importantes. Na Áustria houve 

um grupo em finais dos anos cinquenta, em Viena, que também fez happenings. 

 

L.C.: Tenho um livro de um poeta austríaco, que me enviou, depois de ter lido a 

Gramática histórica (1971). Um livro de poesia visual, que foi um movimento 

internacional. Também se passa o mesmo na pintura. Os pintores não estão sozinhos, há 

muitas coisas que nascem motivadas pelo momento em que se vive e pela situação. Ele 

tinha lido a minha Gramática histórica, não sei como. Talvez porque havia na Ilha da 

Madeira um homem que era especialista em aranhas. 

 

Aranhas?! 

 

L.C.: Sim, tinha ido para a Madeira fazer uma tese sobre aranhas. Não recordo agora o 

nome dele, mas era muito conhecido. Era austríaco e julgo que foi ele que fez chegar o 

exemplar ao poeta austríaco, que era amigo dele. Depois, com o António Aragão 

criámos um poeta, o João Capela Gomes, e escrevemos vários poemas. Na altura estava 

como professor na Universidade de Rennes e consegui que uma colega checoslovaca 

escrevesse uma carta a anunciar a morte do João Capela Gomes.  

 

Mas o João Capela Gomes chegou a publicar poemas? 

 

L.C.: Não chegou a publicar, mas existiu. Era depois para sair exatamente no jornal 

Comércio do Funchal. Mas resolvemos matar o João Capela Gomes, que morreu em 

Praga. Eu escrevi a carta em português, evidentemente, ela traduziu para checo e 

mandei ao António Aragão. Mas era difícil, duvido que alguém o chegou a conhecer, só 

eu, o Aragão e o Melo e Castro também sabia. Mas os poemas eram meus e do Aragão. 

Os poemas eram terríveis.  

 

Lisboa, 4 de agosto de 2015 
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1.5 – Entrevista a Manuel Baptista 

 

Manuel Baptista (nasceu em 1936, em Faro) participou no happening «Concerto e 

audição pictórica» (1965), organizado por Jorge Peixinho na galeria Divulgação 

em Lisboa. Em 1962, completou o curso de pintura na Escola de Belas-Artes de 

Lisboa, onde lecionou entre 1964 e 1972. Entre 1962 e 1963, foi bolseiro da 

Fundação Gulbenkian em Paris, e em 1968 foi bolseiro do Instituto de Alta 

Cultura em Ravenna. A primeira pergunta que lhe foi dirigida relacionou-se com a 

sua participação no happening, que começou com uma peça de John Cage, 

«Cartridge music» (1960):  

 

Manuel Baptista: Essa peça do John Cage, acho que era de um disco que emprestei à 

Salette Tavares, que comprei quando estive em Paris.  

 

Eu trago aqui também a partitura, composta por uma série de desenhos em 

acetatos transparentes, em que os intérpretes têm de seguir as linhas. 

 

M.B.: Estava a referir-me a outra peça do Cage, que a Salette gostava muito, com a 

Cathy Berberian. 

 

Nesta aqui (apontei para «Cartridge music» no programa) sei que tinham de 

manipular objetos. 

 

M.B.: Sim, sim. Lembro-me de ter rasgado papel e ter desfeito uma couve. (risos) 

 

E quem interpretou também a peça? 

 

M.B.: O Melo e Castro, a Clotilde, o Mário Falcão e o Jorge Peixinho. 

 

Lembra-se de outros objetos que tenham utilizado? 

 

M.B.: Não me lembro. Lembro-me de agarrar nos objetos e de andar com gestos de 

máquina e estáticos. Fiz o que na altura me apeteceu fazer.  
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Depois foi o funeral do Aragão? 

 

M.B.: Sim, havia um caixão. Já não me lembro bem, mas foi divertido. A galeria 

Divulgação teve uma importância muito grande na altura, salvo erro era dirigida pelo 

Fernando Pernes. Expus lá em 1964, aliás trouxe este catálogo comigo, onde se pode 

confirmar. No ano anterior, estive em Paris com uma bolsa da Gulbenkian, 

 

Foi também interpretada outra peça do Cage, com um piano de brincar. Lembra-

se? 

 

M.B.: Ah, pois! Tenho uma ideia. 

 

E quem estava a tocar? 

 

M.B.: Não me lembro. «Sonata ao lu ar.. livre» (a ler a cópia do programa que lhe 

mostrei) 

 

 

Programa de «Concerto e audição pictórica» (1965) na galeria Divulgação, Lisboa. 
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Estes apontamentos no programa eram a brincar, não aconteceram?  

 

M.B.: Era para ser poético. «Foco e barulho» foi um momento de uma grande 

algazarra… 

 

Nesse momento o Melo e Castro utilizou um foco de luz em direção ao público? 

 

M.B.: Não me lembro. Lamento! 

 

Mas pelo menos lembra-se que desfez uma couve e rasgou papel, já não é mau. São 

coisas importantes. 

 

M.B.: Vá lá, não é alzheimer avançado. (risos) 

 

E da «Área à crítica» da Salette Tavares? 

 

M.B.: Não me lembro. Já viu como está esta minha cabecinha?  

 

Sim, mas já foi há cinquenta anos. 

 

M.B.: Pois foi. Estou a ver a galeria, inclusivamente, vinha de Paris com uma série de 

discos de jazz de vanguarda da altura: Ornet Coleman e outros grandes autores da 

época. Fiz lá uma sessão de jazz com os discos: dei a ouvir e houve muita gente que 

detestou. Era free jazz, cheio de invenção, mas saía fora do jazz clássico sincopado. 

Pouca gente gostava daquilo. Depois passaram a gostar, a pouco e pouco, levou o seu 

tempo. Há muita coisa que não me lembro. Nós convivíamos bastante, íamos almoçar 

ou jantar a casa da Ana Hatherly, que morava ali no Bairro Azul. Gosto muito da Ana, 

dávamo-nos muito bem. Trocámos trabalhos, dei-lhe um quadro que era uma mão, todo 

branco. O que lembro mais é das paparocas, passávamos a vida a jantar fora, era uma 

maneira de estarmos juntos. Também nos encontrávamos no Algarve, na Ilha de Faro 

com o António Ramos Rosa. Ele era extraordinário. 
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O António Ramos Rosa também colaborou no primeiro Caderno antológico da 

poesia experimental (1964), com poemas que têm alguma substantização da 

linguagem, utilizando o silêncio da folha. Mas não desenvolveu propriamente uma 

experimentação gráfico-verbal, foi algo esporádico. Publicou também um poema 

na Hidra-1 (1966), onde existe uma espacialização, mas não abandonou o caráter 

mais literário da sua obra. 

 

M.B.: Sim, mas ele também desenhava. 

 

O Melo e Castro desenvolveu mais este caráter gráfico-visual. 

 

M.B.: Sim, o Melo e Castro tinha uma relação com o concretismo e fazia recitais de 

poesia concreta. E publicou vários livros de poesia visual, tenho um ou dois, já estão é 

muito velhos.  

 

Quais tem? O Ideogramas (1962)? 

 

M.B.: Sim. E tenho outro onde em cada folha está um desenho. Quando se juntam as 

folhas originam um novo desenho, mas em separado são diferentes. 

 

Sim, ele fez objetos que abrem e fecham neste período. E o Aragão também o 

conheceu na altura? 

 

M.B.: Sim, também. Até fui ter com ele à Madeira, fiz lá uma exposição.  

 

Mas nos anos sessenta ou depois? 

 

M.B.: Já depois, nunca mais o vi. Ele ainda é vivo? 

 

Não, faleceu em 2008. Ainda em relação ao happening na galeria Divulgação, 

recorda-se da exposição «Visopoemas»? 

 

M.B.: Não me lembro. Não há fotografias disso? Na altura não se faziam fotografias. 
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Ando à procura. Algumas obras estão em Serralves, outras em coleções 

particulares. Fizeram um catálogo que nunca foi editado, de uma exposição sobre 

a poesia experimental no Museu de Serralves (1999).  

 

M.B.: Hoje em dia toda a gente anda com máquinas fotográficas. Naquele tempo não 

era assim. Não ligavam muito à fotografia como registo de encontros; até únicos que 

houve. É pena! 

 

E como eram os encontros no Algarve? 

 

M.B.: No verão era fatal. O Egito Gonçalves também lá vinha muito. Encontrávamo-

nos na Ilha de Faro, o Ernesto (Melo e Castro) e a Maria Alberta (Menéres) alugavam lá 

uma casa, as filhas eram pequenas. Havia uma grande tasca em Faro, que era de dois 

irmãos, onde fazíamos jantaradas, com a cozinha algarvia no seu melhor. A tasca era 

um armazém enorme, ficávamos ali até às duas da manhã. Tanto apareciam o poeta, o 

vendedor de cautelas ou gente do campo. Éramos servidos por umas senhoras, 

chamadas mulheres da vida, que gostavam muito de nós. Diziam: ”Então menino o que 

vai comer hoje? Um bezuguinho? Quer uma airozinha frita ou grelhada?” Comíamos 

pirâmides de ostras e era tudo muito barato. 

 

Na altura vivia em Faro? 

 

M.B.: Não, vivia em Lisboa, mas tinha casa de família em Faro, por isso, também ia 

para lá. Eu vim para Lisboa estudar na Escola de Belas-Artes em 1957. Depois fui para 

Paris, com uma bolsa da Gulbenkian, isso é que foi uma desbunda! 

 

Na altura foi quando começaram as bolsas da Gulbenkian  

 

M.B.: Exatamente. 

 

Foi para Paris como os artistas do grupo KWY? 

 

M.B.: Sim, mas nem todos eram bolseiros. O Escada também foi e não era. Creio que o 

René (Bértholo) e a Lourdes (de Castro) tiveram bolsa, mas o João Vieira não. O Jorge 
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Martins também não, tinha fugido à tropa, havia esse problema (a guerra do ultramar). 

Muitas pessoas que foram para lá, mesmo os das altas esferas: o Gonçalo Duarte, a 

Teresa Rita Lopes, o Saraiva, o Júlio Pomar, a Maria Lamas. Encontrávamo-nos todos 

num café, o Luxembourg, por vezes também no Boulevard St.Michel. Bebíamos copos, 

claro, era uma vida boémia quase inútil. 

 

Útil para outras coisas. 

 

M.B.: Sim. Para outros não, havia os que trabalhavam mesmo. E sentia-se alguma 

nostalgia do país, era natural. 

 

Mais tarde, houve outro happening dos experimentalistas em Lisboa, na galeria 

Quadrante (1967). Assistiu?  

 

M.B.: Também lá expus, mas não me lembro se assisti. Nessa altura andei muito pelos 

lados da Quadrante. O Artur Rosa era o diretor da galeria, o irmão da Clotilde. Mas não 

me lembro, estou desejoso que escreva essa tese, para ler e assim depois recordar. 

Algumas pessoas, não as vejo há muitos anos, a Clotilde Rosa por exemplo. Cada um 

foi para seu lado e agora estamos em fila para desaparecer. 

 

Mas ficam cá as obras. Depois aparecem pessoas que as estudam, que andam à 

procura, que querem saber como se vivia na altura. Porque os artistas deixam 

rastros. 

 

M.B.: É verdade. Houve bons momentos. O happening (na galeria Divulgação, 1965) 

em que participei foi muito divertido. Eu improvisei muito, acho que foi oitenta por 

cento de improviso. 

 

Era o espírito na altura? 

 

M.B.: Era o espírito do happening. Havia umas pequenas marcações para o 

acontecimento, mas depois inventava-se no meio daquilo tudo. 
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Nunca mais participou num happening, para além do «Concerto e audição 

pictórica» (1965)? 

 

M.B.: Não, fazia umas brincadeiras com o Vespeira, mas nada com este grau de 

seriedade. 

 

E do público, o que recorda? 

 

M.B.: O público era pequeno, mas estava naquela onda. Divertia-se, reagia bem e 

aceitava. Tive a sorte de assistir ao primeiro concerto de John Cage com Merce 

Cunningham em Paris. Lá o público pateou-os. 

 

A sério, em Paris? O John Cage depois esteve em Lisboa, já nos finais de 60. 

 

M.B.: Sim, foi no Tivoli. 

 

Tenho a referência de um artigo da Ana Hatherly sobre isso. 

 

M.B.: Acho que não foi com o Merce Cunningham, que era um bailarino 

extraordinário. E trabalhavam com aqueles artistas americanos: o Rauschenberg, o 

Warhol, que faziam os cenários. Recordo-me de um bailado em que tinha uns lápis com 

bolas, era muito bonito. Foi uma época muito criativa.  

 

E de grande interdisciplinaridade nas artes. 

 

M.B.: Exatamente, aliás o John Cage e o Merce Cunningham eram o espírito da relação 

entre as várias artes nesse período. Pois é! Tenho pena de não me lembrar de mais 

coisas. 

 

Mas olhe que está a falar-me de John Cage e do Merce Cunningham e dos 

concertos deles a que assistiu. 

 

M.B.: E isso serve para alguma coisa? 
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Claro que serve, vou aprendendo e recolhendo informações importantes com as 

pessoas que entrevisto, dão-me sempre novos dados. 

 

M.B.: Quando fui para Paris, a bolsa foi de uma utilidade extraordinária. Era evidente 

que era pouco dinheiro, não dava para alugar um ateliê e trabalhar. Por opção, coloquei 

ao diretor na altura, a questão de não poder trabalhar, mas que iria usufruir ao máximo 

de informação cultural. E assim aconteceu durante um ano: fui ao cinema, teatro e 

exposições. Havia uma galeria americana em Paris, que estreou na altura, ia às 

inaugurações onde estavam seis ou sete pessoas sempre. Expunham o Andy Warhol, o 

Rauschenberg. Tenho os catálogos, que hoje são históricos. Mas os franceses não iam, 

eram chauvinistas. Fizeram uma guerra extraordinária. Havia sempre só meia dúzia de 

pessoas. O Warhol fez lá uma exposição com papel de parede, onde se repetia uma 

vaca, forrando toda a galeria e foi extraordinário. Lembro-me também que o Christo 

entaipou uma rua com bidons e era lindíssimo. Foi uma época de grande criatividade. 

Deitava-me tarde, porque ia ao jazz. Às vezes ao Blue note, outras a concertos. Todo o 

dinheiro era canalizado para a música ou cinema. Não tomava pequeno-almoço, 

começava tudo às duas da tarde, ia a um self-service que era a grande moda. Depois ia 

por aí fora e muitas vezes não jantava, porque ia comer spaghetti num club de jazz. 

Aquela cidade nos anos sessenta era realmente fantástica. 

 

Com uma enorme comunidade de portugueses a viverem lá? 

 

M.B.: Sim, mas não eram só artistas, também gente da política, da ciência, médicos, 

conheci muita gente. Havia um café na Rua St.Germain, onde se juntavam alguns 

portugueses e o Nabokov costumava lá estar ao balcão, a beber uma aguardente. 

Também era frequente ir ao café Flore, onde o Sartre com a Simone se encontravam 

com o seu grupo. Era extraordinário, íamos tomar um café e estavam ali a discutir. 

Ainda havia a Coupole, um sítio onde apareciam os artistas de teatro, depois de 

atuarem. A zona de Montparnasse tinha os teatros. Eu ia lá beber café e ficava extasiado 

a olhar mulheres lindíssimas. Na própria Coupole assisti ao Jean-Paul Belmondo à 

pancada, que na altura vivia com a Ursula Andrews e foi por causa dela. 

 

Mas no café? 
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M.B.: Não, viemos todos para a rua. Agora estou a lembrar-me de imensas coisas. 

Houve uma semana de arte americana em Paris, aquilo era a época dos happenings. 

Num deles senti verdadeiramente a minha fobia: andávamos de mãos dadas de noite, 

com olhos vendados no Boulevard Montparnasse, no Boulevard St. Germain por entre 

os carros com alguém a guiar. 

 

Que coisa maluca. 

 

M.B.: Mas havia happenings muito engraçados, daqueles artistas emergentes da altura. 

Houve um, que não me lembro de quem era, onde de um jarro com água caía um pingo, 

de tempos em tempos, para um balde no chão. PIM! E ouvia-se: soi pas triste. Isto 

durante horas. Tudo era um happening! Era muito engraçado. E tínhamos a livraria La 

hune, onde ficava a ver os livros até à meia-noite.  

 

E depois voltou para Lisboa? 

 

M.B.: Depois tive um convite para ser assistente na Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

Ainda hesitei, se calhar poderia ter ficado em Paris, mas não tinha feitio para andar 

numa vida boémia e sem dinheiro. Preferi uma vida mais calma e com os pés assentes 

na terra. Muitos ficaram, o Júlio Pomar, o Jorge Martins etc. Voltei e sofri as 

consequências. 

 

E foi professor? 

 

M.B.: Fui professor durante oito anos, mas depois tinha de fazer a agregação para 

continuar a carreira. Apanhei um tempo sórdido na Escola de Belas-Artes. 

 

Mas teria de fazer uma pintura histórica para a agregação? [risos] 

 

M.B.: Sim, também teria de fazer uma pintura e vários exames, mas desisti. Decidi ser 

apenas pintor. 

 

Lisboa, 10 de dezembro 2013. 
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1.6 – Entrevista a Vitor Silva Tavares 

 

Vitor Silva Tavares (1937-2015), natural de Lisboa, foi um autodidata que iniciou 

a sua atividade como jornalista em Angola, no início dos anos sessenta. 

Posteriormente, em Lisboa colaborou no Jornal de Notícias e foi editor da coleção 

«Poesia e ensaio» na Ulisseia. Nos anos 60 também colaborou no jornal Letras e 

Artes como crítico de cinema, foi responsável pelo Suplemento literário do Diário de 

Lisboa. Mais tarde, criou o suplemento &etc no Jornal do Fundão, que originou 

uma revista como o mesmo nome, e em 1973 fundou a editora &etc, que ao longo 

de quarenta anos se destacou pela qualidade dos seus livros, quer em termos 

gráficos, devido ao formato de um falso quadrado que já contou com capas de 

inúmeros artistas plásticos, quer em matéria de conteúdos. Vitor Silva Tavares 

publicou na &etc E.M. de Melo e Castro, Ana Hatherly, António Aragão, José-

Alberto Marques e Alberto Pimenta. A primeira pergunta que lhe foi dirigida 

referiu-se ao happening «Concerto e audição pictórica» (1965): 

 

Vítor Silva Tavares: Estive lá, foi na Rua D. Estefânia. 

 

Trago aqui uma cópia do programa, o happening começou com a interpretação de 

uma peça de John Cage, onde manipularam objetos. 

 

VST: Sim, mas não me recordo que tipos de objetos teriam nas mãos. Neste estava o 

Peixinho e estou aqui a ver no programa, em que não consta um nome: a Ana Hatherly.  

 

A Ana Hatherly participou noutro, que se realizou em 1967 na galeria Quadrante. 

Este foi o primeiro em 1965. 

 

VST: Pois isso agora, já lá vão cinquenta anos, não me lembro com precisão. Lembro-

me de ver a Ana Hatherly com uma pasta à James Bond e disparou sobre o público. Este 

outro: das músicas é escusado estar a fazer esforço de memória, porque ouvi muitos 

sons. Seja como for, os intérpretes apareciam sempre com ar muito formal. Era tudo a 

sério, não havia nenhuma clownerie. A livraria tinha umas escadinhas, que iam dar a 

uma cave, onde estaria a casa de banho. Suponho que seria assim, porque não frequentei 

a dita cave. Vi o Jorge Peixinho vir  lá de baixo, com uma sanita de loiça pesada, trazer 
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cá para cima, para o espaço do espetáculo. Deve ter tropeçado no último degrau, ao 

chegar cá a cima. Segue-se que caiu de maneira tal, que a cabeça se enfiou dentro da 

sanita. Até por contraste com a solenidade, com que estavam os restantes ali no palco, 

os assistentes não deixaram de dar uma enorme gargalhada. Pela atrapalhação do 

Peixinho, viu-se que ficou também magoado. Não me pergunte porque raio de carga 

estaria na cabeça do compositor trazer lá de baixo uma sanita. Podemos fazer 

considerandos, o que a sanita pode significar. 

 

Li que o Peixinho depois bebeu champanhe não numa sanita, mas num bidé. 

 

VST: Não era uma sanita, era um bidé, tem razão. Haveria uma ligação entre o bidé e o 

urinol do Duchamp? Não sabemos, o espetáculo não era didático. Que tivesse sentido, 

não causou na assistência nenhuma espécie de arrepio de choque. De surpresa sim, as 

pessoas não estavam habituadas a um ritual tão absurdo, tão fora do que era 

esquematizado nos concertos de música clássica. Entendiam aquilo como uma 

brincadeira. Não estavam muito longe do que eu entendia também. Mas há brincadeiras 

que têm sentido. Não era para ser levado a sério, na mesma medida com que colocamos 

uma cara séria para ir ver um concerto no São Carlos. E daí lembrar-me de que, quando 

terminou, uma velhinha ao que parece era lá habitué da Divulgação, no meio do silêncio 

geral das pessoas, que não sabiam se deveriam aplaudir, não sabiam se já tinha acabado, 

perguntou: “Hoje não há colóquio?” Ela ia justamente para lá ver as pessoas a falar e 

trocar impressões. Ficou um tanto ou quanto desiludida. Estes happenings inscrevem-se 

numa linha de continuidade com as vanguardas dos finais do século XIX, mas com 

grande ímpeto a partir do dadá e sob a batuta de Marcel Duchamp, que ainda hoje se faz 

sentir. Também da música de Stockhausen e John Cage, que serrou um piano num dos 

seus concertos. Vinham numa linha de distrição, dos escândalos, para a partir daí se 

afirmar outra coisa. No caso da música, afirmar até o silêncio, temos a célebre peça do 

Cage que assim o valorizou. A mim não me causou surpresa, porque já ia habilitado 

com alguns conhecimentos. Já tinha visto coisas semelhantes em França, espetáculos de 

música de vanguarda, até no Museu do Louvre, onde vi um concerto de arrotos [risos]. 

Com os intérpretes machos e fêmeas vestidos para a circunstância de smoking e etc. E 

as pessoas a assistirem muito sérias, ainda comecei a tossir a ver se me aguentava e tive 

de fugir para o corredor, para poder rir à vontade. Foi uma estupidez da minha parte, 

porque apercebi-me depois que pretendiam causar escândalo. Mas em mil novecentos e 
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sessenta e tal, nestas coisas já não havia ninguém escandalizado. Admito sim, que em 

vez de ser na livraria Divulgação em Lisboa, na altura ainda capital do Império, vamos 

supor que resolviam fazer isso em Carrazeda de Ansiães.  

 

Aí sim era um choque. 

 

VST: Aí sim, este tipo de intervenção tinha a sua eficácia, levavam uma carga de pau. 

Seria próximo do Amadeo de Souza-Cardoso quando expôs em Portugal, que foi 

cuspido e agredido. Agora, épater le bourgeois na galeria Divulgação, nos anos sessenta 

estavam lá muitos bourgeois! Segundo o Cesariny: ”Burgueses somos nós todos/ou 

ainda menos”. A burguesia já não estava em condições de ficar empatada, absorviam 

isto. Quanto à eficácia dos happenings como manifestações de antiarte, ou mesmo de 

proposição de novas formas de arte, não senti que tinham qualquer tipo de impacto. Mas 

eles divertiam-se enquanto faziam isso, ainda bem e parabéns. Podiam também causar 

alguma diversão nas pessoas? Sem dúvida, também me diverti. Mas era esse o limite. 

Talvez isso explique que, a partir do 25 de Abril toda esta gente ou uma boa parte dela, 

dedicaram-se a outro tipo de coisas, por achar que eram mais importantes, para 

continuar a manifestar-se como artistas. Porque aí já tinham povo, já não era público, 

que faz a diferença. Há uma grande diferença entre o público de uma livraria e o povo. 

O «povo polvo». Uma ideia de povo nasceu a partir do 25 de Abril, inventou-se um 

Portugal, porque o real ficou na mesma e ainda subsiste no mais profundo das 

idiossincrasias desta merda de povo. Então inventaram uma ideia de povo, que seria 

solidário, democrata e colocaram as artes ao serviço do povo. Então até os pintores 

começaram a fazer coisas à Maiakovski, como no início da revolução soviética, ou 

como os futuristas russos. Retomaram essa pedalada e deixaram-se destas outras, por 

serem mais limitadas ao assentarem em experiências realizadas por outrem. Estes 

intérpretes tinham visto happenings lá fora e vieram traduzir para cá. Muito bem, 

quebrando o isolamento do país, na certeza que não era genuína ou inventada ali, à 

maneira do dadá. Isso já era conhecido de algumas pessoas, não fiquei surpreendido 

pelo lado conceptual. Surpreendeu-me no outro happening, onde a Ana Hatherly 

apareceu com a pasta à James Bond, não saber se ela ia sacar de uma pistola ou de um 

sabonete. Isso não sabia, nem podia saber.  
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No happening de 1967 recorda-se então, de ver a Ana Hatherly a retirar uma 

pistola de uma pasta à James Bond e o que fez depois? 

 

VST: Sim, era uma pistola de plástico. Apontou para as pessoas e disse: “Pum!Pum!” 

Eu senti pele de galinha pelo ridículo da situação. Se estava no espírito daquela senhora, 

que o “Pum!Pum!” da pistola de plástico poderia assustar alguém ali? Claro que não. 

Que significado era aquele? Dizer que o público merece um tiro metafórico? Então, o 

que estava ela ali a fazer? Desprezava assim o público ao ponto de abrir a mala, para 

disparar assim? Era totalmente metafórico. Recuemos aos manifestos do surrealismo, 

vamos ao André Breton que dizia: ”seria um ato surrealista sair pela porta fora e 

disparar à primeira pessoa que passasse”. Também entendo isso como uma metáfora. 

Que eu saiba, o Sr. André Breton nunca disparou um tiro sobre nenhuma pessoa que 

passasse, ou deixasse de passar. Logo o happening não era propriamente muito original. 

 

No momento do disparo a Ana Hatherly afirmou que desmontava uma metáfora. 

 

VST: Era preciso que eu soubesse o que é uma metáfora. Sabe-me dizer o que é uma 

metáfora? Uma pistola sei o que é! Metáfora é palavrão, é pornografia? Não sei o que é. 

O Breton quando afirmou o disparo a quem passasse, também não estava a ser muito 

original. Porque o Alfred Jarry antes, tinha mesmo uma pistola e até disparou. Ainda 

assim, eu não ia entender nem o Jarry a disparar  pistolas, nem o Sr. Breton a disparar 

metáforas. Ou a Ana Hatherly a disparar antimetáforas. 

 

Com uma pistola de brincar. 

 

VST: Tinha uma pistola, mas se aquilo era para assustar, ninguém saiu assustado. Se 

estava prenhe de significados, ponho em dúvida que a assistência pudesse aperceber-se 

da totalidade do fenómeno. A mim deu-me a reação cutânea de pele-de-galinha. Fiquei 

envergonhado pela situação. 

 

Era constrangedora? 

 

VST: Era, fiquei sem saber como reagir. Não é para rir, o que é isto? Temos de ver a 

idiossincrasia da pessoa. No meu caso, coisas dessas já tinha visto, mas nunca 
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sintonizei, não fazia parte. Estava sintonizado noutras e muito menos no lado 

espetáculo. Curiosamente, eu até tinha algum trabalho no teatro. Sou fundador da Casa 

da Comédia com o Almada (Negreiros) e o Fernando Amado. Mas não era isto, apesar 

de ser teatro de vanguarda. A minha reação ou retração era natural, devido ao meu tipo 

de educação ou deseducação estética, como entender.  

 

Derivava de outras experiências estéticas? 

 

VST: Vinha de outras temperadas ou destemperadas por uma quantidade doida de outro 

tipo de influências. Até por companheirismo, tive amigos do neorrealismo como o 

Manuel da Fonseca, o Alves Redol e o José Cardoso Pires. E em adolescente a ler o 

Balzac e o Zola, e a ler os nossos romancistas sociais. Depois com o andar da vida, com 

outros conhecimentos, cruzei com outra influência determinante: o surrealismo. Mas 

entendi-o antes de adulto, ao contrário da polémica que se estabeleceu em Portugal. 

Para mim eles vinham todos numa mesma linha, dum mesmo caminho, que foi a Escola 

António Arroio, que pariu os Pomares e o Pedro Oom enquanto neorrealistas.  

 

O Mário Henrique-Leiria também foi lá aluno. 

 

VST: Sim, e passaram pelo partido comunista. O Mário Cesariny pelo MUD. Portanto, 

quer do ponto de vista cívico ou ideológico, quer por outro tipo de influências estéticas 

em leque, eu não sintonizava. Porque estes autores, quando fazem este tipo de coisas, 

tendem a ser neófitos e fundamentalistas. Nestas experiências existe um lado integrista, 

que é uma barreira estabelecida para um entendimento mais vasto ou por um número de 

pessoas mais amplo. Ou faria parte desta tribo urbana, ou funcionava como um mero 

espectador. Lá compreender, julgo que sim, já na altura não era totalmente destituído de 

gosto e não era tão destituído de tola, lia muito. Agora já me deixei disso. Na altura, já 

sabia umas coisinhas, pela ligação a tanta gente, vinda de quadros da cultura portuguesa 

tão diversificados, isso vai plasmando o nosso ser. Ainda assim, pude ser útil a isto: na 

Ulisseia publiquei a Proposição 2.01 do Melo e Castro. Como editor, fundei a coleção 

«Poesia e ensaio» na Ulisseia e sabia muito bem, que ao publicar este livro em 1965, 

que se dirigia a vinte pessoas ou trinta; ponha lá cinquenta pessoas. Entendia que este 

movimento (poesia experimental) vinha em continuidade com o primeiro modernismo 

português e com as vanguardas que também por cá passaram. Fui sensível a isso. 
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Mesmo na pintura, não entendi o neorrealismo parecido com o realismo socialista, de 

um senhor Jdanov, comissário das artes de Estaline. Nem pensar! Para mim na pintura é 

um movimento moderno. 

 

Sim, eles eram modernos no polo da forma, quando vemos uma pintura do Pomar 

deste período, existe ali expressionismo alemão, Picasso, há uma série de 

influências naquele realismo. 

 

VST: Há os muralistas mexicanos, o Portinari, o expressionismo e há um modernismo. 

 

Sim, nos melhores casos, porque nem todos tiveram a mesma qualidade no polo da 

forma.  

 

VST: Na Ulisseia não me limitei a publicar a Proposição 2.01 (1965) do Melo e Castro. 

Quando saí do Diário de Lisboa, levo comigo a colaborar no Letras e Artes, o Ernesto 

de Melo e Castro e o Jorge Peixinho. E falei à direção do jornal para arranjar umas 

massas para o Peixinho poder ir a festivais lá fora. Nunca podiam ser muitas, mas assim 

publicava depois no suplemento cultural do Diário de Lisboa. Para além da minha 

ligação ao Manuel de Lima, que foi crítico musical, talvez até o primeiro indivíduo a 

falar em Portugal de Stockhausen e John Cage, de música dodecafónica, no jornal 

Letras e Artes. O Manuel de Lima era surrealista, amigo e companheiro do Cesariny e 

do Pacheco, que lhe editou Malaquias ou a História do homem barbaramente agredido. 

Em edição própria, com prefácio do Almada, o Manuel de Lima publicou Um homem de 

barbas. Eu publiquei-lhe na Ulisseia o Clube dos antropófagos. Foi frequentador, dizem 

que de algo mais, da casa da Natália Correia: este “algo mais” pode significar que ia lá a 

casa comer uns croquetes, porque a Natália era casada com um gerente de hotel, por 

isso, havia ceias opíparas e vários esfomeados caiam-se lá sempre. Não sei se no jornal 

Letras e Artes se debruçou sobre isso dos happenings, jornal onde eu era crítico de 

cinema, mais o José Vasco Pereira. O Lima tinha lá uma secção feita a meias com o 

Mário Cesariny, O consultório do dr.Pena e dr.Pluma, onde discorriam sobre eventos. 

E há aqueles desenhos do João Rodrigues que mostram o Manuel de Lima com o 

violino. Ele era em simultâneo violinista clássico, mas por causa do pãozinho tocava 

rabeca na segunda sessão da revista no Parque Mayer. O Manuel de Lima, a Natália 

Correia e o Luiz Pacheco criaram um personagem chamado Delfim da Costa, o 
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cangalheiro da cidade, e fizeram várias intervenções em papelinhos e postais sobre 

eventos. Um desses papelinhos chama-se «Requiem para um cemitério Olissiponense», 

a ação era na Brasileira do Chiado: é um relato de um requiem por aqueles mortos todos 

que lá estão. Quem era este Delfim da Costa? Tanto podia ser escrito a duas mãos (só 

um deles), ou a quatro mãos (por dois deles) ou a seis mãos (pelos três). Admito que 

haja alguma intervenção assinada Delfim da Costa sobre a Salette ou sobre o Peixinho.  

 

Mas o Delfim da Costa onde é que publicava? 

 

VST: Até agora não se reuniu em livro nada do cangalheiro da cidade. 

 

Mas eram panfletos? 

 

VST: Eram papéis avulsos. Habitualmente atribui-se a autoria apenas ao Luiz Pacheco, 

mas cada um deles estava autorizado a usá-lo. Tenho, por exemplo, uma cópia feita em 

papel químico, já em muito mau estado, sobre o seguinte: o José-Augusto França, que 

foi também uma das vítimas do cemitério Olissiponense, tinha estreado no Nacional 

uma peça que se chamava «Asa asel». A intervenção do Delfim da Costa, intitulada 

«Asa azelha» é sobre uma peça num ato, que decorre também no Nacional, onde entra 

em palco o pintor Vespeira. O palco está preenchido com caganitas de cabra e o pintor 

ao vê-las exclama: “Achei! Achei! Até que enfim, encontrei o material que sempre 

sonhei”. Abaixa-se e recolhe as caganitas. Toda a intervenção está escrita num tom 

jocoso com que lhe descrevi, para chatear o França e de caminho a meter o Vespeira. 

Estas intervenções tinham o objetivo de sacudir o marasmo da classe cultural, que não 

saía de um rame-rame, de um cinzentismo. Estas coisas faziam agitar as águas. E 

porventura, agitava mais que as mais metafóricas. Porque quando se metiam com o 

Gaspar Simões, estava lá o nome: há o célebre postal intitulado «Figuras típicas de 

Lisboa», onde se vê uma fotografia do princípio do século, de um padeiro, com uns 

bigodes e grande cesta de pão às costas. No verso, em tipografia, diz mais ou menos o 

seguinte: “Aqui vemos o crítico João Gaspar Simões na sua distribuição diária de 

prefácios, notas críticas, artigos etc.”. Aonde? “Na Capital, no Diário de Lisboa”, uma 

lista que nunca mais acaba, onde o Gaspar Simões publicava. Por fim: “Tenho tanto que 

escrever, que não tenho tempo para ler”, diz o crítico literário. Ora, o Pacheco faz o 
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postal e vai deixar logo na porta do Gaspar Simões, para ele logo de manhã o ver 

fresquinho. Como pode ver, isto agitava muito mais as pessoas. 

 

Do que um happening? 

 

VST: Sim, do que um happening numa livraria, numa galeria estimável, onde estava a 

classe culta. Mas não via lá os surrealistas. Eu fui lá também como espião. Mas nunca lá 

fui com o Pacheco, ou com o Cesariny, o Manuel de Lima ou o António José Forte. E 

poderia ter ido. 

 

Esse era o grupo do café Gelo. 

 

VST: Já não era no Gelo. Neste tempo íamos para a Cervejaria Trindade, para o café 

Portugal, para o Restauração ou Alvarez. Esta tribo toda foi expulsa da Baixa, depois 

foram parar ao Montecarlo, mas já na altura do maio de 68. Na Cervejaria Trindade, o 

primeiro andar dava para aquele pátio, havia uma janela da Academia dos Amadores de 

Música, onde ensinava o Lopes-Graça. Lembro-me de a certa altura, saía um rabecão lá 

da janela, e nós, os intelectuais colocávamos as garrafas da cerveja no rabecão, que ia lá 

para cima para os alunos poderem beber as cervejolas. Este maralhal depois partia para 

o restaurante Treze, andava por ali no Bairro Alto, não ia ver performances. Eram, 

portanto, bárbaros e gente de muito mau feitio. 

 

Havia alguma relação entre o Bruno da Ponte e a galeria Divulgação, que depois 

fechou? 

 

VST: Não. A PIDE fechou a editora Minotauro do Bruno da Ponte, ele não tinha nada a 

ver com a galeria, era sim o chefe de redação do Letras e Artes. O diretor era o Azevedo 

Martins. Isso na altura em que o Peixinho e o Melo e Castro lá escreviam, mas aquilo 

era um saco de gatos. Para mim foi uma coisa brava e simpática: gostei muito de 

colaborar com aquele jornal maluco, onde aconteceram as coisas mais bizarras que 

imaginar se pode. O diretor Azevedo Martins, um dia resolveu organizar um jantar num 

restaurante, para reunir a nata da intelectualidade, para se discutir os pontos cardeais da 

crítica em Portugal. E pediu ao Manuel de Lima para arranjar um restaurante pacato, ali 

para os lados do Parque Mayer e assim reunir os críticos num jantar de trabalho. O Lima 
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escolheu logo o restaurante Vera Cruz (que ficava ao lado do Condes), que era um dos 

mais caros restaurantes da cidade. E lá aparece o maralhal todo, com o Azevedo Martins 

como anfitrião. Já estava toda a gente sentada, não sei quem inaugurou uma conversa 

sobre os signos do zodíaco, o que levou o Azevedo Martins a confessar-se ali adepto 

dos espíritas. Depois, vimos todos o proprietário e diretor do Artes e Letras a arrear as 

calças, neste restaurante finérrimo, para mostrar-nos as cuecas, porque tinham 

estampados os signos do zodíaco. Logo, esse jantar começou da melhor maneira: por 

volta da meia-noite, já estava tudo bêbado, e não havia meio de se centrar o tema. Até 

que um dos críticos presentes, o dr. Liberto Cruz (que morava em Sintra, já tinha uns 

quatro ou cinco filhos, e uma mulher muito possessiva), já muito bêbado, pôs-se de pé e 

pediu a palavra. Dirige-se para a cabeceira: “Sr. diretor, vim aqui para discutir os pontos 

cardeais da crítica, é preciso ter em conta que também há os pontos colaterais da 

crítica”. E fez um gesto a acompanhar os “colaterais” e nesse momento salta-lhe a 

aliança. Ouviu-se o tilintar, era a aliança de casado no chão do restaurante. O resultado: 

terminou com toda a gente de cu para o ar, à procura da aliança, porque se ele chegava a 

Sintra às quatro da manhã, bêbado e sem aliança…estás a ver o ambiente de 

preocupação dos críticos? Portanto, gostei muito de trabalhar neste jornal. 

 

 E em relação à presença do humor nas produções dos experimentalistas? 

 

VST: Existe o elemento do humor. Você conhece pessoalmente o Melo e Castro? 

 

Não conheço pessoalmente, só trocámos e-mails. A Ana Hatherly conheci. 

 

VST: Conhece a alcunha que tinha o Melo e Castro? 

 

Não. 

 

VST: Não sei se foi o O’Neill que lhe colocou, porque tinha um jeito maluco para 

colocar alcunhas nas pessoas. O David Mourão-Ferreira era o «soneto engravatado», 

Eduardo Prado Coelho era a «almôndega peluda». 

 

É bonito. [risos] 
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VST: O Melo e Castro era o «boca doce», porque tem uma boquinha muito pequena e 

uns lábios muito desenhados a meio da boca. E é daquelas pessoas que quando diz uma 

joke, começa o próprio a rir, ainda que os circunstantes possam estar com uma cara de 

pau. Ele acha que tem graça. O Peixinho era pior: se fazia algum esforço para dizer uma 

graça, era uma tragédia. Quando olhávamos para a cara do Peixinho víamos um tipo 

ensimesmado, severo, não saía dali nada. Parecia até um tipo muito parado de cabeça, 

tanto assim que, se alguém dizia uma graça qualquer, o Peixinho ficava a meditar e 

passado um minuto ria-se. Aquilo levava tempo a dar a volta lá dentro. A Ana Hatherly 

idem. A Salette já era uma mulher mais despachada noutros termos, já tinha mais lata. 

Isto para dizer que o tipo de humor daquela gente era assim. Sei que o tipo de pedalada 

também atirava para aí, para a subversão através do humor. Porém, como lidava com o 

Mário (Cesariny), o (Manuel de) Lima, com o Pacheco ou Mário-Henrique Leiria, ao 

lado não tinham graça nenhuma, porque estava a lidar com personalidades muito 

vincadas. Acho que no século XX, de quem tivesse convivido com alguma intimidade, 

com uma personalidade muito vincada e forte, que tanto desse para desenho como para 

caricatura, avulta sem dúvida o Almada e o Mário Cesariny. Tinham o mesmo 

magnetismo, só que o Mário era lindíssimo e muito narciso, porque sabia que era muito 

belo. Tinham uma graça irresistível e um humor completamente serpentino. Se a 

intenção, ou uma parte desta linha de intervenção, era por via do humor, comigo não 

resultou. Mas podia acontecer porque vinha bafejado por outras atmosferas, mas resultar 

no resto do pagode, porque toda a gente desatava à gargalhada, nem pense! Estas 

sessões acabavam por ser muito chatas, porque estava tudo muito a sério, e daí a tal 

exclamação que acho emblemática, da velhinha: “então não há colóquio?”. Desiludida! 

Como quem diz: “depois desta xaropada toda não há colóquio”. Para mim, a 

intervenção da velhinha é que foi subversiva. Isto (os happenings) era também uma 

forma de ocupar os ócios de algum tipo de intelectuais e artistas em Portugal. Temos 

um país cercado, não podia haver intervenções com caráter mais diretamente político. 

Eu também era sócio do cineclube Imagem, que era vermelho: há um momento em que 

o cineclube Imagem, o José Fonseca e Costa, o Vasco Granja e outros, foram todos 

presos pela PIDE e torturados. Porque este cineclube não se limitava a mostrar filmes, 

era também uma estrutura cultural, com forte intervenção de cariz político. Estando 

numa editora (a Ulisseia), não me lembro quantos livros a PIDE retirou, nem a quantos 

interrogatórios fui sujeito. Depois, no Diário de Lisboa era uma luta diária e permanente 

com a censura. Tinha a minha cabeça ocupada com coisas que achava mais importantes 
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e com mais impacto. Com certeza, chocar a burguesia, burgueses éramos nós todos. 

Enfim, mas com um leque um bocadinho maior, num jornal como o Diário de Lisboa. 

O próprio jornal Letras e Artes tinha uma tiragem boa. No demais, não havia muitas 

galerias de arte, nem muitos concertos, tínhamos quase nada. Este tipo de intervenções 

(os happenings) significava uma pedrada no charco, pretendiam de certo modo intervir, 

mas numa escala muito reduzida. Não senti nenhuma dimensão também política, apesar 

da pistola metafórica. E já tínhamos passado todas aquelas polémicas que alimentaram o 

surrealismo e o neorrealismo, a grande polémica do Álvaro Cunhal na revista Vértice 

sobre a questão entre «Forma e conteúdo», que mobilizou as tolas dos nossos 

intelectuais. 

 

Com o José Régio? 

 

VST: Sim, o com Régio e outros, onde é que já lá iam! Esta geração não bebeu aí. Mas 

eu bebi, por ainda ter conhecido alguns dos intervenientes, sendo mais novinho. Estava 

a trabalhar com editores e em jornais com ligações ao público. Nunca soube o que é um 

público, mas à partida quem escreve para um jornal dirige-se a um público mais vasto 

do que quem está numa livraria.  

 

Sim, o público das galerias é mais restrito. 

 

VST: Exato, logo sofreu de alguma limitação. Conheci o Ernesto de Sousa, quando 

estava no cineclube Imagem e na revista; já se começava a interessar pela arte popular e 

pelos barristas. Quando realizou o «D. Roberto», fez uma cooperativa de espectadores, a 

namorada dele nessa altura era a Isabel do Carmo. Ele não era do partido comunista, 

mas apenas um companheiro de route. A namorada sim, estudante de medicina e do 

PCP, aquando da aventura da cooperativa do espectador. Conheci-o como sócio, a 

alcunha do Ernesto de Sousa era «o cigano», por ser muito escuro. Quando parte para o 

«Almada, nome de guerra» e descobre as vanguardas, dá uma reviravolta total, porque 

estava pautado por alguns cânones do neorrealismo, e de repente adere via Almada 

(Negreiros), a uma linha decididamente vanguardista e anacrónica. 

 

Mas anacrónica em que sentido, no político? A maior parte dos modernistas eram 

monárquicos, o Amadeo ou o Pessoa. 
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VST: Não é por aí. O Almada dizia: “Se não for por arte, não serei de outro modo”. 

 

Sim, ele fez a separação entre arte e política, ainda nos anos trinta com o «1+1=1». 

 

VST: Sim, ele separa e distingue. Mas, o que é que era ser vanguardista, a la manière 

do primeiro modernismo em 1960? Chega-se um bocadinho tarde. Sim senhor, o 

Ernesto de Sousa entrou com grande espantação, vem a fazer a «Alternativa zero» 

(1977), porque a partir dessa ligação ao primeiro modernismo, encaminha-se também 

por aí. Fiquei de nariz torcido quando me mostrou, na Gulbenkian, o «Almada, nome de 

guerra», não era nada do que tinha assistido nas filmagens. Porque estive lá, a máquina 

do som encravou e forneci-lhe a bobine. Mas dizem que foi refeito com a recolha do 

material, agora não vi. A minha retração assentava nas mesmas razões: senti aquilo 

como uma obra sobre o próprio Ernesto de Sousa, mostrando como entendia a 

vanguarda, não como um trabalho ao serviço do Almada. Se calhar por deformação 

minha. Quando escrevi «Alma até Almada», sobre o filme para o Diário de Lisboa, era 

com a intenção de dar a conhecer o Almada e o filme. Não fiz para brilhar, estava ao 

serviço dos outros. Aquilo («Almada, nome de guerra») era umas vanguardices que não 

entendi. Sou pouco sensível a modernices. Não sei se sou assim tão pouco sensível, 

porque se não, não teria feito o que fiz desde o Diário de Lisboa. E publiquei na revista 

e na editora &etc o Melo e Castro, a Ana Hatherly, o Aragão, o José-Alberto Marques e 

o Alberto Pimenta. O Pimenta na altura estava a viver na Alemanha onde era leitor na 

Universidade de Heidelberg. Quando regressou a Portugal, a sua primeira performance 

foi publicada aqui na &etc. Por sintonização entre o Pimenta et moi, sinal de que apesar 

das reticências naturais, dado o meu tipo de formação ou deformação, estamos à 

vontade. 

 

Devido às suas experiências estéticas. 

 

VST: Em leque, que me impedia de ser neófito. Na Ulisseia publiquei a Intervenção 

surrealista do Mário Cesariny, e depois a Cidade queimada. O Mário estava em Paris, 

numa situação muito má, com o risco de ser preso por homossexualismo… 

 

Como?! 
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VST: Tal e qual. Enfim, depois tivemos de arranjar umas massas para o libertar. Eu 

pretendia comprar à Gallimard a História do surrealismo de Maurice Nadeau, com a 

mania didática. Quando falei com o Cesariny ficou com uma tromba desgraçada. Lá 

percebi depois, e em compensação fez-se a Intervenção surrealista, com a capa do 

Cruzeiro Seixas. Houve um momento em que, aparece o Mário (Cesariny) ali na Rua da 

Misericórdia: íamos nessa altura para o bar Estádio, uma coisa medonha, moscas, 

escuridão, fedor, prostitutas com cento e oitenta anos, coitadinhas. Não conhece o 

Estádio? 

 

Conheço, hoje é um café porco onde se vai beber cervejas. 

 

VST: Na altura ainda era mais! Os surrealistas sempre gostaram muito de sítios assim. 

Então no bar Estádio, o Mário (Cesariny), com uma vozinha fininha de conspiração, 

após um intróito, perguntou-me se não me importava de aderir ao movimento 

surrealista. Fiquei a pensar muito seriamente, como é meu timbre e respondi: “ Ó Mário, 

quanto é que se paga de cota?” Agora das duas uma, ou saía um grande estaladão ou 

uma gargalhada. [risos] 

 

Saiu gargalhada, é claro. 

 

VST: Isso porque nestas coisas, eu era como o Groucho Max: não posso com alguém 

que me aceita como sócio. Mas também foi a minha safa, sou pouco fanatizável. Na 

condição de editor, com gente tão diversa etariamente, uns influenciados assim ou 

assado, impedia-se a sintonização apenas num único. Embora fosse realçando mais no 

decorrer da vida uma certa apetência com as vanguardas, do dadá ao surrealismo e os 

nossos primeiros modernistas. Salto por cima dos presencistas, apesar de também ter 

tido contacto com o José Régio, de quem ainda hoje sei de memória uma quantidade de 

versalhada. Com os surrealistas tive uma grande ligação, sem dúvida nenhuma. E depois 

com o Pimenta e outros. Não poderia ser adepto neófito, desta corrente ou daquela. 

Tinha de estar numa posição em que esta gente pudesse sentir que em mim existia uma 

estrutura capaz de divulgar o que faziam. Logo, tudo o que lhe acabo de dizer tem a 

dupla condição: uma coisa é a minha maneira idiossincrática e pessoal, como vi estas 

coisas; outra era a perceção crítica do que estas coisas podiam significar no meu tempo 

e no meu país. Gostasse ou não. O meu pensamento crítico não está ligado sine qua non 
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à minha formação do gosto, sou capaz de entender criticamente uma coisa e estar a 

defendê-la, mas não gostar. Quantas vezes o Pacheco punha-me essa casca de banana, e 

lá me perguntava: “Mas gostas?” Sorriso de Mona Lisa. Porque uma coisa é o que gosto 

mesmo, outra é pura honestidade intelectual. Mas também com os próprios: uma 

conversa minha com o Melo e Castro poderia, muitas da vezes, ser completamente 

subversiva, desorientando-o completamente. Com o Ernesto de Sousa a mesma coisa. 

Quando passou imenso tempo em que não saía nada sobre o Almada no Diário de 

Lisboa, e o Ernesto de Sousa fez o filme, ele ficou lixado. Pensava que me ia meter com 

ele por causa da cooperativa do espectador, à espera que fosse deitar aquilo tudo cá para 

fora no jornal. Apressou-se logo a dar um texto de resposta intitulado: «Ainda não 

filmei as varinas todas». Estava lixado a pensar que com essa das varinas me iria 

ofender. Por eu ser da Madragoa, seria filho de uma varina. Por acaso enganou-se, a 

minha mãe era muito menos, trabalhou a carregar carvão, na fábrica das anchovas do 

lado de lá, era carne para canhão. Se fosse varina estava cheia de cachuchos nos dedos. 

Mas o «Ainda não filmei as varinas todas» era um tanto ou quanto bizarro num homem 

com o background do Ernesto de Sousa. Como quem diz: “É tudo metafórico”, aquela 

de eventualmente ser filho de varina. Até podia ser filho da puta, que também não é o 

caso. Uma vez o João César Monteiro fez-me uma espera: fomos os dois ali para o café 

Royal, na Rua do Loreto, pedimos duas bicas e disse-me: “Ó Vítor, já sabes que te 

chamei filho da puta. Estava com uma grande bebedeira, entrei ali no Snob, estava lá a 

tua amiga Isabel Valadares (jornalista da Capital). Perguntei-lhe se ela tinha visto esse 

filho da puta, o Vitor Silva Tavares, respondeu que não te via há anos e achava que não 

eras filho da puta.” Disse ainda o César (Monteiro) para mim: “Ela foi logo dizer-te”. 

Respondi-lhe: “Não vejo a Isabel há mais de cinco anos e tenho mais do que fazer. 

Olha, primeiro tu esgotas, dizes indistintamente isso cinquenta mil vezes ao dia, para a 

direita, para aqui e para acolá. Por isso, não tem força nenhuma. Depois, só me poderia 

eventualmente chocar um bocadinho, se a minha mãe tivesse sido realmente puta. Que 

eu saiba não, portanto não é por aí. Não me ofendes, não me ofende quem quer.” O 

Ernesto de Sousa escreveu aquilo, mas depois Lisboa era tão pequena, o Chiado ainda 

mais, e toda a gente se encontrava. Havia assim um tipo de intervenção nos jornais, 

polémica e se é verdade que isso poderia incompatibilizar A com B e com C, o 

ambiente era são, como continua a ser. Eu nunca me zanguei com ninguém. Talvez por 

fraqueza minha e incapacidade de odiar. Não sou capaz, sou fraco. 
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Não acho que seja fraqueza, acho que é ao contrário.  

 

VST: Sou capaz de me chatear com uma pessoa, mas passado um bocado já me passou. 

Talvez por isso, passados tantos anos e com pessoas tão diversificadas, tornei-me uma 

espécie de denominador comum. E provocava imolações, ciúmes: o Pacheco não podia 

ver-me porque o Cesariny era meu amigo, parecia uma bola de ping-pong. Também 

havia aqui movimentos de maricagem, não estou a falar de homossexualismo, mas de 

“diz-se que diz e não sei o quê”. Porque se havia ciúmes literários, comigo não. Mais 

importante que tudo: “Nunca engravidei de orelha”. Vinha A contava isto e aquilo. 

Vinha B contava aqueloutro. Não dá, não cresce. [apontando para a orelha direita]  

 

Entra por um lado e sai por outro. 

 

VST: Apesar das reticências de certas atuações, reticências pessoais, por certo 

contestáveis. Do ponto de vista crítico também implicam algumas reticências, na 

medida em que não senti estas coisas bafejadas, apesar da formação mais política do 

Peixinho, sobretudo após o 25 de Abril. Não sei se por oportunismo, tenho que o dizer, 

não conhecia background político no Peixinho. Do Lima conhecia, assim como do 

Pacheco e do Cesariny. Desta geração não conhecia, não me venham dizer que eram do 

partido comunista, se faz favor. 

 

O José-Alberto Marques era do partido comunista 

 

VST: O José-Alberto Marques era um bêbado como o Pacheco, se ele é do partido 

comunista, eu sou do sporting club de Portugal. 

 

E depois também o Melo Castro. 

 

VST: Isso foi depois do 25 de Abril, até o João César Monteiro. Essa tropa fandanga, 

com a mesma velocidade entraram por uma porta, e saíram pela outra na passada. 

 

Mas o Herberto Helder esteve no partido comunista durante um mês, não foi? 
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VST: Um mês?! Eu conto-lhe como foi: taberna da Galega, nas Escadinhas do Duque 

cá em cima. A certa altura, foi um poiso artístico do Herberto, Virgílio Martinho, 

António José Forte e Aldina. Havia muitas discussões, sobretudo, entre o Virgílio 

Martinho que era do PCP fanático e o António José Forte, que era libertário anarca. 

Cada cor seu paladar, para o menino e para a menina. Um dia chego e pergunto: “O 

Herberto?”. Respondem: “O Herberto saiu com o Virgílio, foram à sede do partido 

comunista. O Virgílio levou o Herberto para o inscrever, foram falar com o Aboim 

Inglês.” Pensei: “O Herberto teve sempre uma síndrome de orfandade, então o partido 

pode ser uma espécie de mãe”. Passado meia hora, entra o Virgílio Martinho com o 

Herberto, aproximaram-se da mesa e pergunto: “ Ó Herberto, ouvi dizer que te foste 

inscrever no partido comunista?”. Resposta imediata do Herberto, com aquela voz de 

madeirense: “Eu? Eu odeio as massas!”. Esteve lá meia hora. 

 

Lisboa, 10 de fevereiro de 2014 

 

 

 

Ana Hatherly, Melo e Castro, António Aragão e Alberto Pimenta. Joyciana. Lisboa: 

&etc., 1983. 
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1.7 – Entrevista a Fernando J.B. Martinho 

 O professor Fernando J.B. Martinho (nasceu em Portalegre em 1938) também 

poeta, crítico literário e ensaísta, licenciou-se em filologia germânica na Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, onde se doutorou e lecionou entre 1982 e 

2004. Foi ainda leitor de português nas Universidades de Bristol (Inglaterra) e de 

Santa Bárbara, na Califórnia (EUA). Como ensaísta, dedicou-se sobretudo ao 

estudo da literatura portuguesa moderna e contemporânea, destacando-se as suas 

obras: Pessoa e a moderna poesia portuguesa, (1983); Pessoa e os surrealistas 

(1988); Mário de Sá-Carneiro e o(s) outro(s) (1990); Tendências dominantes da 

poesia portuguesa da década de 50 (1996). A primeira pergunta foi sobre este seu 

último ensaio, onde inseriu as primeiras obras de alguns dos autores 

experimentalistas, numa linha barroquizante na lírica nacional: 

Fernando J.B Martinho: Bom, eu hoje colocaria talvez a questão dentro de uma 

tradição barroca que permaneceu viva, ao longo dos séculos. Isto é, o barroco tem um 

determinado período de emergência histórica, o século XVII e XVIII no caso do 

contexto português. Mas essa preferência pelo excesso, pelo artifício, pela construção da 

linguagem em si mesma, não desapareceu por completo na cultura portuguesa. Para 

além de influências mais específicas, prefiro falar realmente neste momento de cultura 

barroca, efetivamente, nos anos cinquenta, sobretudo na segunda metade. Aliás, é uma 

coisa que está referenciada por alguns historiadores: o Jorge de Sena fala de 

neobarroquismo, o Gaspar Simões falou muitas vezes também de uma orientação 

barroca, que via de uma forma negativa, considerava uma coisa pouco natural, o 

artifício excessivo, etc.  

 

Considerava que eram umas brincadeiras. 

 

F.M.: O barroco teve uma receção negativa durante muitos anos. Em termos literários, a 

recuperação passou-se nos anos vinte do século passado, muito por iniciativa dos poetas 

espanhóis da geração de 27, que fizeram uma homenagem a Góngora. Há uma 

recuperação depois, também por parte de estudiosos alemães e franceses, que se 

interessaram pelo barroco. Há uma série de poetas, onde a chamada de atenção para a 

palavra e a linguagem é muito evidente. Há sobretudo dois poetas em Portugal, que 



 

472 

 

publicam nessa altura e que, curiosamente, tiveram uma educação espanhola: o 

Fernando Echevarría, que ainda é vivo e o Jorge de Amorim que já morreu. Ambos 

tiveram formação teológica. O Jorge de Amorim chegou mesmo a ser padre e o 

Echevarría esteve muito perto disso. Ambos viveram em Espanha, o Echevarría é de 

origem espanhola, creio que basco, e tiveram um contacto muito íntimo com a cultura 

espanhola, leram os autores da geração de 27 e leram os barrocos. Mesmo no 

secundário, creio que tiveram aulas de literatura espanhola. Estes dois são muito 

evidentes. Nos primeiros livros do Echevarría existem exemplos muito versáteis, que 

resultam sobretudo no ponto de vista da linguagem e literariamente muito bem. São 

muito diferentes do que se fazia, foi um corte abrupto do discurso. Curiosamente, se a 

gente reparar nas primeiras obras daqueles que vêm a ser os experimentalistas, há uma 

mudança quer no caso da Ana Hatherly, quer no caso do Liberto Cruz, quer na Salette 

Tavares. Há uma primeira fase deles, também no caso do Melo e Castro, naturalmente, 

que ainda não tem a ver com o experimentalismo. Muitos deles vêm a contactá-lo 

através do concretismo brasileiro. Houve algumas publicações em Portugal na altura, na 

revista Graal, e também na Tempo presente: uma revista importante nesse aspeto, mas 

foi algo um pouco insólito, porque era assumidamente fascista. Porque há uma linha de 

vanguarda artística que teve essa tentação totalitária, como a gente sabe, com o Ezra 

Pound. Na Tempo presente também foram publicados textos teóricos e criativos dos 

concretistas brasileiros. Creio que, não sei se é a Ana Hatherly, se o Melo e Castro, 

referem que há uma espécie de barroquismo espontâneo e depois assumem a tradição 

barroca. Sobretudo no caso da Ana Hatherly que leva isso mais longe como estudiosa, 

com a criação da revista Claro-escuro. A mim parece-me óbvia, face a uma tendência 

barroquizante, há uma preocupação com a linguagem. Eu tenho uma visão do 

modernismo diferente do que é comum, acho que se prolonga no tempo, até porque isso 

ajuda a explicar o conceito de pós-moderno, que é uma reação ao período modernista. 

No caso português, o modernismo prolonga-se até ao final dos anos sessenta. Nessa 

altura surge uma preocupação com a palavra, na poesia 61, nos próprios experimentais, 

que centram tudo na utilização da linguagem. A preocupação com a palavra tem origem 

barroca: que a poesia se limita a ser uma utilização verbal de ideias, de sentimentos ou 

emoções, com um valor autónomo em si própria, os valores expressivos, a linguagem, 

as tonalidades, toda essa convenção que a linguística do Saussurre chama de 

significante. Também a dimensão acústica ou visual do signo linguístico.  
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Em conversa com Ana Hatherly, numa entrevista que lhe fiz há uns anos, a autora 

afirmou que o barroco durante muito tempo foi encarado como um período 

indigno de ser estudado, desde que Luís António Verney considerou que era para 

esquecer, também por ser uma cópia dos espanhóis. Acha que a aproximação ao 

barroco, por parte desta geração foi também uma contestação à ideologia 

dominante do Estado Novo que glorificava sobretudo o passado heróico dos 

Descobrimentos, como sustentação do colonialismo? 

 

F.M.: Os experimentalistas portugueses têm reivindicado sempre essa dimensão 

ideológica. A contestação que eles realizavam processava-se ao nível da linguagem e 

acentuação de determinadas dimensões da linguagem, a dimensão visual etc., que era 

uma forma de contestação do sistema, de mostrar a vacuidade do discurso oficial. Por 

outro lado, têm quase todos nos poemas experimentais ou noutros, manifestações muito 

próprias dessa posição em relação ao status quo português: o insólito de algumas das 

manifestações, os happenings e as exposições. Não sei se está a estudar a questão 

repressiva em relação a isso, mas se o regime tolerou essas atitudes, foi porque ao 

mesmo tempo, pensou que esta coisa da poesia não tem uma grande influência. São 

minorias, não era para levar a sério. Mas, efetivamente, os experimentalistas tinham 

essa dimensão. A questão que se coloca sempre é a da eficácia destes meios. Se são 

legítimos, são por parte dos produtores dessas manifestações, correspondem a uma 

necessidade interior do processo evolutivo das artes. Se é eficaz, enfim, para haver uma 

mudança de regime foi preciso as armas, apesar da poesia ser uma arma, da arte ser uma 

arma. Mas a poesia está na rua, como disse a Sophia de Mello Breyner e a Vieira da 

Silva, mas se não fosse o movimento dos capitães…Isso é um problema epistemológico, 

a arte também teve sempre essa preocupação de intervir na práxis histórica. É um pouco 

difícil estabelecer os limites, mas desde a revolução francesa, desde o romantismo, que 

isso é uma preocupação dos diversos meios artísticos, não se limitarem a exprimir 

estados da alma através da arte, e de alguma forma contribuírem para o processo de 

consciencialização das pessoas ou mesmo intervirem no processo histórico. Não foram 

apenas os neorrealistas. 

 

Os neorrealistas tinham mesmo uma orientação ideológica, uma militância que não 

existiu nos grupos dos anos sessenta. 
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F.M.: Sim, algumas pessoas tinham, o Melo e Castro era do partido comunista, outros 

não. Os que vieram a fixar o movimento experimental eram pessoas de esquerda, a 

intervenção que faziam não a viam como uma coisa inócua. Eles contestavam o sistema, 

colocavam em causa o sistema burguês. Em Rotura (1977) de Ana Hatherly o rasgar das 

folhas tem um simbolismo político, assim como a própria recuperação dos cartazes. 

 

A valorização do ato criativo como um jogo, a ludicidade foi um dos aspetos que 

estes autores foram buscar ao barroco, mas também processos de subversão de 

linguagem que aplicaram às suas produções criativas. De que modo vê este aspeto 

nas suas obras? 

 

F.M.: O lúdico é uma coisa óbvia através do humor e da ironia. Aquela coisa do 

«aranhiço»… 

 

Sim, a «Aranha» da Salette Tavares. 

 

F.M.: A Gramática histórica (1971) do Álvaro Neto, no Liberto Cruz é permanente 

esse humor, a ironia. Por outro lado, essa dimensão lúdica, que no barroco foi levada às 

últimas consequências, é uma característica da arte desde sempre. Existe aquele clássico 

do escritor holandês Johan Huizinga (Homo Ludens), um livro sobre essa dimensão. 

Uma característica fundamental do homo sapiens é o jogo, um jogo muito sério, mas 

não deixa de ser um jogo. Quando vemos a pintura gestual, o Pollock por exemplo, a 

dimensão lúdica dessas práticas não é solução. É muito importante, depois do cadavre-

exquis dos surrealistas, o escritor gosta de brincar com a linguagem, leva-se a sério e ao 

mesmo tempo, não se leva extremamente a sério. A ironia acaba sempre por ser uma 

espécie de autoironia, e esses processos lúdicos são uma válvula de escape em relação à 

tangência da distância. Há uma dimensão de choque da vanguarda, que também tem 

uma dimensão lúdica. Uma dimensão agressiva de choque. A gente não pode levar 

excessivamente a sério proclamações dos futuristas em relação aos museus. Mas é um 

fator de libertação essencial, de pôr em causa verdades estabelecidas, todas essas 

dimensões da arte ao longo dos séculos, mais especificamente no período moderno, 

filisteu e burguês. A famosa Cena do ódio de Almada Negreiros é um dos exemplos 

mais espantosos que temos, que coloca numa espécie de banco dos réus o burguês 

[risos]. Para não falar no Manifesto anti-Dantas, que é um símbolo. O Dantas, por um 
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lado cometeu a imprudência de criticar o Orpheu na imprensa. De modo que é assim, 

essa dimensão lúdica é essencial.  

 

Outro facto curioso, é que no primeiro Caderno antológico da poesia experimental 

(1964), Camões esteve presente, mas não a sua faceta épica ou de grande lírico. 

Eles publicaram Os chamados disparates da Índia, revelando a faceta satírica de 

Camões. Os experimentalistas não fizeram tábua rasa com o passado histórico 

como os futuristas, a prova foi a presença de Camões e também a sua aproximação 

ao barroco. Como vê essa procura de exemplos históricos onde o humor esteve 

presente? 

 

F.M.: Essa dimensão de publicarem os «Disparates da Índia» de Camões é muito 

interessante, porque revela a preocupação de estabelecer precursores. É interessante 

porque este movimento da poesia experimental corresponde, em termos da tradição 

vanguardista, àquilo a que se chamou uma neovanguarda. E um dos pontos de diferença 

radicará aí precisamente, entra já a consciência de que não é possível criar a partir de 

uma tábua rasa. As vanguardas caíram nessa ingenuidade, de que era possível, mas 

também fazia parte das proclamações, de manifestarem-se. Portanto, a publicação do 

Camões, o texto prestava-se a esse uso: por outro lado é uma forma tão bela de mostrar 

que o chamado poeta-pátrio, o símbolo da pátria, não é apenas só aquilo que querem 

mostrar, por outro, era uma forma de contrariar pelo gesto subversivo e mostrar que têm 

precursores tão respeitáveis, como Camões. Segundo creio também havia um poema de 

Cesariny. 

 

Sim um diritambo e também tinham um poema de Ângelo de Lima. 

 

F.M.: Um ditirambo. E o poema do Herberto Helder que é uma montagem de textos 

clássicos, do Génesis. 

 

Sim, resultou de processos combinatórios de textos. Na altura ele quis utilizar 

computadores para tal, mas não foi possível. 

 

F.M.: Se os outros são uma espécie de homenagem, isto é, um gesto museológico, no 

sentido de mostrar a existência de uma tradição, dizer que aquilo que eles estão a fazer 
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tem atrás de si qualquer coisa, no caso do Herberto é uma aplicação disso, aquela coisa 

de juntar através da colagem. 

 

Sim, o Herberto Helder afirmou no primeiro Caderno (1964), que a arte foi sempre 

experimental. Ele utilizou processos combinatórios e nos poemas publicados no 

segundo Caderno (1966), utilizou esses processos como um puzzle visual. Começou 

por fazer algo muito simples, o que conseguimos ler, e desenvolveu de tal maneira 

que no último poema visual já não conseguimos ler o texto na totalidade, está tudo 

fragmentado. 

 

F.M.: Esses processos combinatórios, também presentes na Electronicolírica (1964) 

foram casos esporádicos, fruto do espírito do tempo. Mas o Herberto faz isso, não 

apenas em relação ao experimentalismo, também com o surrealismo. Agora, em relação 

ao humor, há sobretudo em determinadas culturas, uma tradição muito enraizada de 

humor, que alguns deles conheciam. Não é por acaso que a Ana Hatherly, num dos 

primeiros livros joga muito com a Alice no país das maravilhas, devido à formação que 

tinha na cultura anglo-saxónica. E o Melo e Castro fez a sua formação académica em 

Inglaterra. O Pimenta também esteve próximo da cultura alemã. 

 

Sim, ele foi leitor de português na Universidade de Heidelberg até voltar a 

Portugal em 1977. 

 

F.M.: Eles conheciam outras tradições de valorização do nonsense, e os próprios 

surrealistas também já tinham feito muitas coisas nesse sentido. Essa dimensão do 

humor, do nonsense. 

 

Mas nós também tínhamos as cantigas de escárnio e maldizer na idade média. 

 

F.M.: Claro, e nesse sentido temos sobretudo o O’Neill. O humor é um pouco como o 

lúdico. 

 

Mas eles também não podiam dizer as coisas claramente. Uma das coisas que sinto 

em relação ao humor de hoje em dia, é ser muito direto. Nos textos experimentais 

existem jogos onde as coisas estão inerentes. 
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F.M.: A literatura também jogou sempre com o facto de não expor demasiado as coisas. 

De uma forma geral a subtileza é melhor. 

 

É uma forma de elevar a qualidade das produções criativas. 

 

F.M.: Sim, uma forma de elevar também a própria dignidade do trabalho. O trabalho é 

sempre visto como uma coisa perniciosa, as pessoas comuns têm uma ideia da literatura, 

de uma pessoa que anda com muitos livros e que não faz nada. A arte teve sempre essa 

necessidade, de perante a doxa dizer: “Nós trabalhamos”. Mesmo quando estamos em 

repouso, a pensar, estamos a trabalhar. É também uma necessidade de resposta a uma 

situação sociológica, realmente, há uma desconfiança das sociedades utilitárias em 

relação à inutilidade da arte. 

 

Lisboa (Telheiras), 16 de julho de 2013 

 

 
 

Mário Cesariny de Vasconcelos, «Ditirambo». António Aragão e Herberto Helder 

(org.). Caderno antológico da poesia experimental I. (1964). p.81. 
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1. 8 – Entrevista a José-Alberto Marques 

 

José-Alberto Marques (nasceu em Torres Novas em 1939) teve os primeiros 

contactos com o concretismo, através de correspondência que recebeu da 

embaixada do Brasil. Publicou em 1958, o poema concreto «Solidão» na revista do 

Colégio Andrade Corvo (Torres Novas). Posteriormente, colaborou nas 

publicações coletivas dos experimentalistas e organizou a Antologia da Poesia 

Concreta em Portugal (1973), com E.M. de Melo e Castro. A primeira pergunta 

relacionou-se com a forma como contactou com a poesia concreta em finais dos 

anos cinquenta: 

 

José-Alberto Marques: Tomei conhecimento da poesia concreta por intermédio de 

poetas brasileiros e através de suplementos literários que me chegavam do Brasil. Vou 

voltar um pouco atrás: tudo isto aconteceu porque, por volta dos dezasseis anos contraí 

tuberculose e tive de ficar de cama. E não sabia o que havia de fazer. A minha casa 

estava sempre cheia de pessoas, que me visitavam, colegas meus que levavam as 

namoradas. Eu não podia fazer nada, olhava para eles e estava deitado. Então, nos 

momentos vagos em que eles não estavam, escrevi para a embaixada espanhola, a 

francesa e a italiana. Pedi sobretudo para Espanha, informação sobre hipnotizadores, 

para o Brasil, poesia, mas não que soubesse de nome algum. Para França, pedi que 

mandassem informação sobre os surrealistas, nomes e moradas, se possível. Entretanto 

comecei a receber cartas, e assim fui fazendo um pequeno dossier destes elementos. O 

que mais me interessou foi os hipnotizadores e desenvolvi a atividade: cheguei a tentar, 

quando já estava melhor, a executar algumas daquelas façanhas, que eram dolorosas. Os 

treinos eram complicados: andei de olhos vendados entre Abrantes e Tomar, no Castelo 

de Bode. Aquilo tem uma altura enorme, consegui atravessar um metro ou dois, com 

uma pedra na mão direita, o que dá uma certa ansiedade. Dei uns cinco passos ou seis e 

desisti logo. Outro treino era ir numa automotora entre o Entroncamento e Lisboa, a 

olhar para as travessas que estão entre carris. Estar sempre a olhar para o mesmo sítio.  

Se aguentasse, seria uma das pessoas que podia mover um preguinho com os próprios 

olhos. Confesso que não consegui, cheguei ali próximo de Santarém, já chorava por 

todo o lado. Outro treino era estar ao espelho a ver os próprios olhos. Daí a bocado 

também estava a chorar, não aguentei muito tempo. Mas foi a procura deste 

autocontrole que me levou a outras coisas. Do Brasil recebi revistas literárias que 
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tinham de tudo, havia uma que era muito simples onde havia poemas concretos. Foi aí 

que tive conhecimento pela primeira vez. Depois, quando cheguei a finalista aos dezoito 

anos, com os meus colegas fizemos uma revista. Na altura havia uma doença asiática, 

como agora aparecem as gripes. Eu já tinha feito vários poemas concretos na altura. 

Fizemos a revista e lembrei-me de fazer um poema para lá publicar. Lá na terra ainda 

ninguém tinha visto e disseram-me: é pá, isso não é nada. Era qualquer coisa e assim 

aconteceu. Entretanto, Torres Novas naquele tempo do fascismo tinha um local de 

encontro, de festas apenas para os ricos. 

 

Um clube? 

 

J-A. M.: O clube de Torres Novas, evidentemente, onde havia os bailes e jogos de 

cartas. Dessa vez tive acesso a ele, com o emblema da Faculdade onde iria estudar, 

fiquei praticamente admitido. Vinha de uma família mais humilde. Um dia dei comigo a 

ver uma revista americana lá, muito conhecida, vendida em qualquer local de jornais, 

onde vou encontrar um grande trabalho sobre poesia concreta. Afinal os brasileiros 

tinham razão e como a revista era em papel couché ou melhor, fiquei completamente 

fascinado. Estive para a trazer para casa, mas não, nunca fiz uma coisa dessas sem pedir 

autorização [risos]. Aí comprovei que a poesia concreta tinha uma dimensão maior do 

que pensava. E depois mostrei-lhes, lá em Torres Vedras, mas nunca ligaram àquilo. 

Mesmo a poesia para eles era Camões, ficavam pela informação que lhes era dada. Eu 

sabia mais qualquer coisa. Tive até um problema em relação à publicação deste poema 

em Torres Novas: não há dúvida nenhuma, que se atribui o primeiro poema concreto 

português à Ana Hatherly, publicado em 1959. O meu foi publicado em 1958 e foi feito 

até antes, logo que deixei de estar doente. 

 

Mas o Cesariny tem um poema concreto publicado em Pena Capital (1957), e o 

Melo e Castro incluiu «Homem Mãi» na Preposição 2.01 (1965). 

 

J-A. M.: Exato, mas nunca foi assumido como poema concreto. Entretanto, a Eunice 

Ribeiro na Antologia da poesia experimental portuguesa (2004), diz que a Ana Hatherly 

publicou o primeiro poema concreto em 1959 e em nota de roda pé faz referência ao 

meu poema, como inédito em 1957, o que é mentira. Mandaram-me a Antologia, fiquei 

ofendido e achei que estavam a gozar comigo. Depois, ainda escrevi um texto e enviei 
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para a revista Os meus livros, mas acabou por não ser publicado. Foi falta de rigor da 

parte da Eunice, que é professora. Fiquei tão aborrecido. Depois coloquei uma pedra 

sobre o assunto, nunca mais quis falar sobre isso. 

 

Ainda em relação ao concretismo, foi uma breve passagem no seu percurso, como 

aliás aconteceu com outros autores experimentais, ou acha que de alguma forma 

existiu uma filiação da sua obra nessa corrente? 

 

J-A. M.: Eu passei realmente pelo concretismo, mas interessou-me mais a poesia 

experimental. Dava-me mais liberdade.  

 

O concretismo teve um programa rígido… 

 

J-A. M.: Era. Depois achei que tudo me parecia a mesma coisa. Não era bem igual, 

houve expressões diferentes em diversos países, com evoluções diferentes. Mas a minha 

ânsia era já outra, entrava já no visual. 

 

Houve essa filiação no verbo-voco-visual do concretismo, mas depois alargou os 

aspetos gráficos na sua poesia. 

 

J-A. M.: E não só. Depois fiz performances e instalações. O João Fernandes de 

Serralves depois contactou-me para a exposição de Serralves. 

 

Sim, organizou a exposição Experimetalismo português: Po.Ex. 1964-1984 em 1999. 

Recordo-me de vários objetos seus que datam dos anos oitenta, havia um com uma 

máquina de lavar. 

 

J-A. M.: Sim, «Uma máquina de lavar poemas». Havia também um alguidar enorme 

cheio de água, onde atirei diversos objetos lá para dentro: uma pedra, um prego, um 

livro, o que me apareceu à mão. E que foram congelados. Tinha também duas cordas, 

que saíam para fora, cada uma para seu lado, para que quando aquilo estivesse mesmo 

compacto tivessem uma função. Eu não podia levar aquilo de Abrantes, porque se 

desfazia tudo pelo caminho. Primeiro fiquei num pequeno hotel no Porto, depois fui 

para o Porto Palácio na Avenida da Boavista, onde o alguidar ficou guardado. E lembro-
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me que quando se deu a exposição, o hotel estava cheio de estrangeiros e fui lá ao 

balcão pedir aquilo tudo congelado, era arte [risos].Um grande alguidar no balcão com 

duas cordas de fora e a ponta do livro a sair. Entretanto, tinha um fio de aço até uma 

determinada altura do chão e enquanto esteve exposto, a água ia caindo e pingando aos 

poucos. Por baixo, tinha um prato com um material especial, que quando caia um pingo, 

fazia ressonância. Assim tinha som e a parte visual ia descongelando a pouco e pouco. 

Tive também lá outra instalação em que escrevi no chão a palavra ‘amo’ e depois tinha 

um fio até ao teto, onde estava escrito a palavra ‘te’ ao contrário. Na altura, conheci o 

embaixador da Roménia num jantar em casa de um amigo, que me associou logo a essa 

obra, que o impressionou muito. Disse-me que lhe lembrou o seu país, e falou-me de 

Brancusi, de Ionesco e do Tristan Tzara. Sabe que o único presidente da república que 

cumprimentei foi o Ceauşescu? Infelizmente, no pavilhão dos desportos a seguir ao 25 

de Abril. Estava com uma série de escritores, entre os quais o Casimiro de Brito, que 

andava sempre à frente de tudo, o homem passou e cumprimentei-o. 

 

Colaborou a primeira vez com os experimentalistas no Suplemento especial do 

Jornal do Fundão (1965). Como aconteceu? 

 

J-A. M.: Na altura fui dar aulas para a Covilhã, estava para ir para Angola, mas não fui 

para a guerra. Ir para a Covilhã foi tanta a sorte, que vivia lá o Melo e Castro. Lembro-

me que na altura fui assistir a uma ópera, isto passou-se em 1964. E o Melo e Castro 

levantou-se a aplaudir e a gritar: ”Bravo! Bravo!”. Aquela gente não podia com ele, 

porque era de famílias com dinheiro; o ambiente era muito operário. Havia muito 

dinheiro na Covilhã, tinha o maior número de carros de luxo per capita, mas não 

percebo nada de carros. 

 

Eu também não. 

 

J-A. M.: Acho que eram Lamborghinis ou algo no género. Eu nem conduzo. À saída 

desse espetáculo, encontrámo-nos e ficámos amigos, também da Maria Alberta 

Menéres. Passado meses, tinha a chave de casa deles e autorização para ir à biblioteca. 

O Melo e Castro saiu primeiro da Covilhã, foi trabalhar para a Woldmark. Lá estava 

também um grande escritor, o Álvaro Guerra e tornámo-nos os três amigos. Eu era mais 

novo, tinha publicado apenas um livro na altura. Lembro-me que uma vez o Álvaro 
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Guerra foi à Covilhã para fazer uma passagem de modelos da Woldmark, coisa que 

nunca lá tinha existido, e fomos os dois jantar. Entretanto, ele perguntou-me: “então, 

publicou já um livro, não vai publicar mais?” Eu disse-lhe que por acaso até tinha ali 

um original. Ele vivia com uma rapariga que era muito bonita, conhecida por Helena de 

Tróia. Então, o original chamava-se Estórias de coisas e achou que deveria ser 

publicado. E nisto, levou uma cópia para ler alguns textos à mulher e nunca mais me 

disse nada. Entretanto, como conhecia bem o Luiz Pacheco, enviei-lho e publicou-o. 

 

Está a referir-se ao seu livro publicado na Contraponto em 1969, que foi impresso 

em Évora. Mas, diga-me uma coisa: assistiu ao primeiro happening dos 

experimentalistas, na inauguração da exposição Visopoemas na galeria Divulgação, 

em 1965?  

 

J-A. M.: Sim, lembro-me perfeitamente que o Herberto Helder não participou. 

Colaborou o Melo e Castro, o António Aragão, a Salette Tavares, o Peixinho, tocaram 

umas peças do John Cage. 

 

 O Herberto Helder e o António Barahona da Fonseca participaram na exposição. 

não foi? 

 

J-A. M.: Sim, tinham lá umas colagens. O que Aragão fez foi o «Funerão do Aragal», 

havia lá um caixão e foi lá para dentro.  

 

Depois a Salette Tavares cantou uma «Ode à crítica». 

 

J-A. M.: Exatamente. O espaço era pequeno, ali na Estefânia. 

 

E como foi o ambiente? 

 

J-A. M.: Havia pessoas que entravam, viam o caixão e iam-se logo embora. Outras que 

com a curiosidade entravam e ficavam a ver, aquilo era arte, mas não podia ser. Mas 

havia muitas pessoas que de facto entravam e saíam logo. 
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Participou no segundo happening na galeria Quadrante em 1967. Do que se 

recorda? 

 

J-A. M.: Lembro-me perfeitamente de ser apresentado pelo José-Augusto França, mas 

já foi há muito tempo… 

 

O próprio José-Augusto França disse-me que o texto de apresentação se perdeu, 

mas que tinha falado sobre o estruturalismo. 

 

J-A. M.: Exatamente, estruturalismo. Referiu-se a uma expressão muito utilizada na 

altura pelos historiadores, mas já não me lembro com precisão. O Melo e Castro fez 

algo no género daquela peça de teatro “pediram à minha mulher para eu não fumar”, 

mas ele baralhou aquilo tudo com “pediram à minha mulher para eu não escrever 

poemas”, engendrou aquilo com outra temática. Foi uma experiência, um ato 

experimental. 

 

E a Ana Hatherly também participou… 

 

J-A. M.: Sim, no fim agarrou numa pistola e deu um tiro, com uma pistola de alarme. 

Convém dizer também que fiz outro happening com o Melo e Castro na «Quadrante», 

que não vem referido em lado nenhum. Eu utilizei o corpo, estava junto a uma parede 

com uma bata branca. Entretanto, ele filmou poemas meus fotografados em grande 

tamanho, e projetou-os de forma a também passarem no meu corpo; por isso estava de 

bata branca. Uma das pessoas que assistiu foi o Vinicius de Moraes (na altura estava em 

Portugal) e no dia seguinte foi de barco para o Brasil. A pessoa que dirigia a galeria 

ofereceu-lhe um dos meus livros. 

 

Que importância teve, no seu percurso, esta colaboração nas atividades coletivas 

da poesia experimental portuguesa? 

 

J-A. M.: Se não fosse isso, a seguir não teria escrito o que escrevi. De certeza absoluta. 

Anteriormente, já tinha influências muito ténues do surrealismo no meu primeiro livro, 

tinha estudado também poesia esquizofrénica. Fui também muito dedicado 

politicamente, fiz parte da direção do primeiro cineclube de Torres Novas, onde éramos 
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canhotos. Nós jogávamos ping-pong com a mão esquerda e levávamos com a direita. 

Mas a propósito de influências, eu mudei a minha vida toda, por causa de duas leituras: 

La nausée de Jean-Paul Sartre, que li no original e a Aparição de Vergílio Ferreira.  

 

Em 1973 foi publicada a Antologia da poesia concreta em Portugal na Assírio e 

Alvim, que organizou com E.M. de Melo e Castro. O que recorda dessa 

experiência? 

 

J-A. M.: Foi uma experiência riquíssima, fundamentalmente, por não haver divulgação 

em Portugal de poesia concreta. A maior parte do prefácio foi da responsabilidade do 

Melo e Castro, que tinha já um conhecimento consolidado sobre o concretismo. 

Contribuí na parte final do texto, com uma referência aos fenícios, que em virtude do 

comércio criaram uma escrita própria, para se entenderem com os negócios na cidade. E 

os negócios, como eram feitos de barco, havia sempre alguém em terra que ficava e 

ensinava. Assim, se foi formando uma linguagem aproximada da nossa linguagem, mas 

também da escrita que teria de aparecer mais tarde. 

 

Mas a escrita dos fenícios era ideográfica. 

 

J-A. M.: Não é linear como a nossa, mas seja como for, foi um contributo para se 

chegar a este tipo de escrita. Não quer dizer que fossem precursores da poesia concreta. 

 

Penso que os primeiros poemas figurados são greco-alexandrinos. 

 

J-A. M.: Sim, mas a escrita fenícia tinha uma grande carga visual e a escrita oriental 

ainda é ideográfica. 

 

Mas voltando à Antologia, conte-me como foi a recolha dos trabalhos. Incluíram 

também os surrealistas Jaime Salazar Sampaio e Alexandre O’Neill. 

 

J-A. M.: Aí é que está o problema. Primeiro ponto: escolher os poemas concretos que 

nós conhecíamos e que pudessem estar ali sem dúvidas. Por outro lado, incluímos o 

Jaime Salazar Sampaio e o Alexandre O’Neill, e autores que nunca ninguém tinha 

publicado como o José Luís Luna ou Luís Pignatelli. Tive muito contacto com 
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Pignatelli, numa determinada altura via-o quase todos os dias, ele veio de Coimbra. 

Uma coisa curiosa, ele escrevia numa revista de direita, mas depois chegou a ser meu 

camarada no partido comunista. O Herberto Helder foi do partido comunista durante um 

mês, pelo menos. É verdade. 

 

Mas se calhar não tinha feitio para estar filiado em nada, é um ilhéu. 

 

J-A. M.: Mas foi. E o Melo e Castro também, quem diria! 

 

Porquê? Por ele pertencer a uma família tradicional da Covilhã? 

 

J-A. M.: Por acaso, o Ernesto sempre o defendi, mas ele é um mal-amado, sem querer. 

O amor de toda a gente é o Herberto. 

 

Mas está a referir-se às obras? 

 

J-A. M.: A obra e a pessoa. Eu convivi também bastante com o Herberto. Esta história 

que lhe contei, que passei pelo hipnotismo para chegar ao concretismo, ele ria à 

gargalhada com isso. 

 

Até 1974, o país vivia numa ditadura, todas as produções culturais estavam 

sujeitas à censura. O humor nas obras deste período foi utilizado como ato de 

transgressão e libertação artística, ou seja, como ação política. Como vê o humor 

nas suas produções deste período? 

 

J-A. M.: O humor é sempre corrosivo, não é? Há dois tipos de humor: o do teatro de 

revista, e o humor mais refinado. Um humor que passa por outro filtro, por um trabalho 

de linguagem, de uma escrita intelectualizada. O próprio regime era muito contra esta 

atividade. Este aspeto está presente na obra do Melo e Castro, nos ensaios também. Eu 

lembro-me de uma vez o ir visitar à Covilhã, estava ele doente. Eu bati à porta e 

atendeu-me uma criada, que me avisou que estava com o pai. Eu disse-lhe que era um 

amigo, também conhecia o pai, era o diretor da escola onde dava aulas. Entrei e dou 

com ele doente a discutir com o pai que era de direita, e o filho com tendências de 

esquerda. Na altura ele não era comunista. Eu já assinava tudo o que era contra o 
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governo, como funcionário público. Por exemplo, houve uma petição na Covilhã que 

era dos caneleiros. Os caneleiros faziam as canelas, onde os fios eram enrolados nas 

fábricas dos têxteis. Então, havia dez caneleiros que assinavam e lá ia também o meu 

nome no meio. Mas nem isso perdoaram, fui prisioneiro político e estava lá registado.  

 

Quer dizer que tinha ficha na polícia desde cedo. 

 

J-A.M.: Com dezoito anos entro para a direção do cineclube de Torres Novas. Os 

cineclubes o que eram? Eram pontos de encontro. O meu pai quis-me bater quando fui 

escolhido para falar sobre a vinda do general sem medo. 

 

O Humberto Delgado esteve em Torres Novas em campanha? 

 

J-A. M.: Esteve para ir, mas acabou por não ir.  

 

Ainda em relação ao humor, neste momento pensa que continua a ser importante? 

 

J-A. M.: Eu acho que sim, sobretudo neste estado de crise. O que estão a fazer hoje em 

dia, nem sei se o Salazar conseguia, isto é fascismo puro. O humor continua a ser uma 

arma política, sim. 

 

Carnaxide, 15 de maio de 2013. 
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1.9 – Depoimento escrito de António Barahona da Fonseca (nasceu em Lisboa, 

1939) sobre a poesia experimental portuguesa.1132  

 

                                                           
1132António Barahona da Fonseca tinha agendado comigo uma entrevista em sua casa na Mouraria em 

Lisboa, mas em vez de me receber, deixou-me este depoimento escrito, que me foi entregue em mão por 

Pilar,  sua atual mulher. 
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1.10-– Entrevista a Silvestre Pestana 

 

Silvestre Pestana (nasceu no Funchal em 1949) foi o autor mais jovem presente nas 

publicações dos experimentalistas antes do 25 de Abril, sendo a sua primeira na 

revista Hidra – 2 (1969). A primeira pergunta que lhe foi dirigida relacionou-se 

com o contacto que teve com a poesia experimental através de António Aragão, 

ainda quando se encontrava a viver na Madeira: 

 

Silvestre Pestana: É mais complicado do que esta simples questão. Há um fenómeno 

madeirense em que o António Aragão foi a figura charneira na sua construção. O 

António Aragão na Madeira pagou duas edições de autor, que foram os Cadernos 

antológicos da poesia experimental (1964 e 1966). É importante entender porque reuniu 

o desenvolvimento da produção de Ana Hatherly, que vinha de premissas iniciais de 

construção da poética e linguagem, com uma influência tardia do surrealismo. 

Aconteceu também com o António Areal, diluíram-se depois no construtivismo, ao 

desenvolver uma pesquisa estrutural. O Melo e Castro teve uma formação anglo-

americana e descobre depois o concretismo no Brasil, mas o concretismo na altura era já 

um movimento delimitado e funcional, era uma entidade cultural. O Melo e Castro 

revela-nos depois a cultura brasileira por cotovelo, foi um dos intermediários em 

Portugal dessa nova formalização, do conceito de transcender o texto e o livro. São 

situações intermediárias de outra questão que o António Aragão traz, porque vem de 

outra cultura: era historiador e vai para Roma, faz um curso de pós-graduação em 

restauro e foi depois diretor do Museu Distrital do Funchal. O Aragão era um 

funcionário público, o mais tradicional possível. Mas com a diferença de que, em Itália 

recebe toda a herança experimentalista, desde os movimentos de vanguarda italianos do 

início do século XX, ao letrismo de Isidore Isou, que foi apropriado pelos italianos, a 

unidade letrista ela própria como elemento objectual, que também foi influenciado pelo 

desenvolvimento da escola do Norte de Itália em Milão, pelo design italiano no pós-

guerra. Houve um concretismo letrista na Itália, que não foi como o brasileiro. 

 

Na Itália não houve uma linha tão positivista, ligada à arte concreta como o 

concretismo brasileiro…  
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S.P: Não foi limitado à galáxia da imprensa. Não esteve restrita ao mundo dos livros e 

do livreiro, mas sim ao mundo da comunicação. O António Aragão esteve presente no 

lançamento de A obra aberta (1962), de Umberto Eco, do qual era amigo. Teve também 

relação de amizade com Mikel Drufenne em Paris. E foi nessa linha, entre a 

desconstrução do discurso e as desculturações urbanizadas europeias, que vem o 

experimentalismo português. A grande dificuldade de entender o nosso 

experimentalismo vem destas três inconfluências que são próximas, mas também 

completamente distintas. Depois elas foram pessoalizadas: Melo e Castro manteve uma 

determinada postura, a Ana Hatherly outra e o Aragão por razões próprias diluiu a 

postura. 

 

Mas os cadernos nasceram do encontro entre António Aragão e Herberto Helder, 

dois madeirenses, que tinham regressado de uma viagem pela Europa. 

 

S.P.: O Herberto Helder é outro fenómeno fantástico: saiu muito cedo da Madeira e é 

um homem da tradição da literatura no sentido modernista. Vem na linha pessoana, do 

verso aberto, com desconstrução da métrica e duma aprendizagem muito feérica da 

montagem cinematográfica. Quando se lê Herberto Helder, que tem um livro como 

Photomathon & vox, ele refere-se às máquinas, para se apropriar de estratégias de 

narrativa. Mas não subordina o texto à tecnologia, apropria-se de meios da máquina 

para elaborar o texto. Ele pensa uma poesia para computador, sabe que as novas 

máquinas permitem escritas. Sabe que as escritas podem ser feitas por novas máquinas. 

Foi a sua premissa, mas não foi importante dar o passo seguinte: fazer escrita para essas 

máquinas, não coloca essa questão. Formaliza apenas necessidade dessa transição. O 

Aragão vai fazer essa transição, também por influência do francês Henri Chopin, do 

fonetismo, por causa dos gravadores estarem a transformar as narrativas, no seu 

prolongamento espaço-tempo sonoro. O Aragão vai-se apropriar disso para as imagens, 

desenvolve a ideia de distensão da imagem quando faz as eletrografias, e estica as 

imagens segundo linhas de força. O Aragão não fez maneirismo. Os poetas 

experimentais portugueses não são maneiristas, embora a tese de doutoramento da Ana 

Hatherly seja sobre os textos visuais dessa época, sobre o maneirismo palaciano e os 

poemas de amor na corte barroca.  

 

Sobre os textos visuais portugueses dos séculos XVII e XVIII. 
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S.P.: Foi preciso encontrar a tradição, para poder ter a distância da tradição. Ela foi 

reencontrada, mas não foi continuada. A sociedade atual não deu continuidade a uma 

postura, que é reportada à corte espanhola, que teve essa grande tradição de opulência 

narrativa, com o amor/desamor, encontro/desencontro e os artifícios da sedução. A 

poesia experimental não tem nem a matemática do amor, nem a sedução, teve outras 

constantes, mas não foi cortês. 

 

Mas retomamos a figura de António Aragão, e de como e quando o conheceu no 

Funchal nos anos sessenta. 

 

S.P.: O Aragão tinha essa formação, na Madeira constitui um grupo: foi um homem que 

tinha uma capacidade de falar com jovens de uma forma natural. Em meados dos anos 

sessenta, houve a possibilidade de um pequeno jornal mensal ser transformado e 

apropriado por um certo grupo de personalidades na Madeira. Assim foi fundado o 

Comércio do Funchal, usando o direito de autonomia, que escolheu ser rosa e foi o 

único jornal da oposição no país. O Aragão teve uma coluna em todas as edições, onde 

expôs toda a teoria que não disse na poética. Na poética ele é práxis. É necessário ver 

que vem de um homem que passa a vida num gabinete, tem uma teoria da práxis. Na 

verdade, no Funchal temos uma economia de turismo e de serviços, não tem fábricas, 

nem classe operária. A hotelaria não é classe operária, é uma classe de ordenado, mas 

não no sentido de proletariado. Aconteceu que encontrávamo-nos num café, o Apolo, e 

depois da hora do jantar, até às duas três da manhã ficávamos a conversar. O Aragão 

nunca quis ser professor, mas era daquelas pessoas que tinha capacidade de transmitir 

conhecimento sem aborrecer. E permitiu, no meu caso, aos domingos na parte da tarde, 

passar a ir a sua casa consultar a biblioteca. Quando cheguei aqui ao Porto, tinha mais 

conhecimento do que estava a acontecer na Europa do que os meus professores. 

Portanto, não consegue entender o Aragão sem ler a sua coluna no jornal Comércio do 

Funchal, e por outro lado, entender que o Melo e Castro esteve sempre ligado aos 

concretistas. O Aragão está ligado aos movimentos brasileiros do poema-processo. O 

meu poema-balão (publicado na revista Hidra-2, 1969) só foi possível tendo presente a 

teorização da poesia-processo. Mas eles eram ainda muito literários, ainda muito para o 

livro. A questão é muito simples: para se ser escritor em Portugal, tem de se ter três 

livros publicados, ou seja, os livreiros mandam na produção e na qualificação literária. 

Assim, continuamos sob a influência de uma indústria própria do século XIX, a 
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indústria livreira, que dita a suas normas para poder dar certo reconhecimento. Como a 

maior parte das pessoas não se consegue livrar do normativo desta indústria livreira, faz 

os esforços para sair por todos os lados e volta sempre lá dentro. É como sair de uma 

caixa que não consegue abrir a porta. A frescura do Aragão era que o próprio tinha 

formação plástica.  

 

Se me deslocar ao Funchal, existem amigos com quem possa falar sobre o Aragão? 

 

S.P.: Tem uma pessoa fundamental: Vicente Jorge da Silva, o jornalista. E também o 

António Dantas, que o acompanhou nos últimos anos. O Vicente, seguindo a tradição da 

família de estar ligado à fotografia e ao cinema, foi tirar um curso de cinema em 

Inglaterra. Quando volta, encontra-se a tal situação de pegar no jornal e foi o jornalista 

do Comércio do Funchal. O Aragão não foi redator nem diretor do Comércio do 

Funchal, reservou-se a essa posição de manter lá uma coluna. O Aragão não foi um 

homem do regime, foi um funcionário público especializadíssimo. Tenho também de 

chamar a atenção para o facto de ter três livros publicados pela Imprensa-Nacional Casa 

do Moeda, a seguir ao 25 de Abril, sobre a História da Madeira, que foi paga pelo 

estado e está proibida de constar nas Bibliotecas da Madeira.  

 

Porquê? 

 

S.P.: Porque diz que os madeirenses por volta do século XV, mas sobretudo no XVI e 

XVII, tiveram cerca de trecentos mil escravos negros. Que nós servimos de modelo às 

chamadas capitanias do Brasil, e os nossos escravos foram transportados para as 

Antilhas. Ou seja, que recebemos dessa escravatura e a transportámos para as grandes 

propriedades de açúcar, que tivemos a culpa. Mas o regime, senhor que está há 30 anos 

na Madeira, diz que o Dr. Aragão afirmou que todos tínhamos sangue negro, mas que 

isso é falso, porque ele não é preto. O Aragão vive numa sociedade viciada e fechada, e  

teve uma ação através de terceiros. Eu sou um desses terceiros. Ao contrário das 

grandes personagens, que querem ter empenho e presença social, foi-se afastando, por 

isso continuamos a falar sobre Aragão como um mistério. De que António Aragão é que 

anda à procura?  
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Eu ando à procura da produção do António Aragão nos anos sessenta e setenta. 

Algumas coisas já li, os livros dessa época que estão na Biblioteca Nacional, 

também lá estão as eletrografias dos anos oitenta. Na Biblioteca da Gulbenkian 

existem alguns dos seus livros, devido à doação do Dr. Bordalo Botto, que até tem 

publicações antigas feitas na Madeira, de finais dos anos cinquenta, com o 

Herberto Helder e o Aragão. 

 

S.P.: Poderá ser madeirense esse Dr. Bordalo Botto, porque os Bottos são de lá, mas 

não sei quem foi. O António Aragão foi um artista com formação visual, era pintor, mas 

também fez um percurso literário. 

 

O António Aragão Publicou em edição de autor, entre outros livros, o romance 

experimental Um buraco na Boca (1971) que é extraordinário. 

 

S.P.: O interessante em Um buraco na Boca é o problema da pontuação, que tem 

influência da rádio. A escrita que vem da tradição livresca, vem da respiração, com 

influência da imagem mental. A escrita que parte da fonoliação, da tradição oral, é 

diferente. Os primeiros a terem a tradição da rádio dentro de uma máquina foram os 

taxistas. É uma profissão que as pessoas não se apercebem da complexidade. Qualquer 

pessoa percebe que uma hospedeira de bordo trabalha dentro de uma máquina, que há 

um momento em que está totalmente isolada, que se torna máquina e depois volta a 

aterrar. Ou então, alguém dentro de um submarino, ou de um barco. Existem pessoas 

que trabalham com máquinas e dentro de máquinas. Existe também um fenómeno 

espantoso, um serviço social que se torna quase invisível, o taxista que trabalha dentro 

de uma máquina. 

 

E tem um taxímetro, que está a contabilizar o tempo da viagem e está a falar com 

as pessoas, e ouvir rádio, comandos de localização, tudo ao mesmo tempo, não é? 

 

S.P. : A questão aqui da fonoliação vinda pela oralidade tecnológica, que neste caso é a 

rádio e toda a comunicação sonora, tem um tipo de população distinta da literária. E não 

é possível conjugá-las, são identidades distintas. A fonoliação nas sociedades orais, são 

dominantemente visuais. Não existe muita gente que em Portugal tenha entendido esse 

fenómeno. O António Aragão pintava e escrevia, fazia a multivalência. Os meus alunos 
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de 16 anos são polivalentes, mas têm tecnologia para isso: o telemóvel hoje é uma 

multitarefa, porque tem vídeo e tem música. O que nós estávamos a falar era dos 

primórdios disto tudo. Houve outro fenómeno, os cineclubes, que era onde a maior parte 

da oposição se encontrava: o cineclube do Funchal foi muito importante. O Aragão foi 

um dos fundadores, embora nunca tenha sido um dirigente. Nessa altura, tinha dezasseis 

anos e fazíamos sessões de poesia ao vivo no Pátio das Artes. O Aragão vinha, como 

lhe disse, na tradição do futurismo, então experimentava alguns sons, alguma 

fonoliação, alguma tecnologia. Mas a máquina tem os seus excessos. 

 

E eram coisas feitas no Funchal, nos anos sessenta? 

 

S.P.: Sim, entre 1964 e 1967. Era um grupo pequeno, mas extremamente ativo e 

tínhamos o jornal onde publicar. E o que não tínhamos, o Aragão publicava a custo 

zero, fazia produções de autor. Depois, quando vinha a Lisboa, era uma coisa mais 

complicada: fez a primeira antologia em 1964, mas eu só o conheci na altura do 

segundo caderno. Na altura, o Melo e Castro já tinha trazido alguns dos seus contactos, 

também a Ana Hatherly e houve uma abertura europeia nas participações. Houve 

também um terceiro número que nunca foi publicado, que provavelmente se encontra 

com a família. 

 

Eu posso tentar falar com a família. 

 

S.P.: Mas eles ficam sempre muito perturbados, com receio de falar do Aragão, que não 

estava bem. Digo isto porque eu e o João Fernandes fomos lá em novembro de 1998. 

 

Quando foi a exposição da Po.Ex em Serralves? 

 

S.P.: Sim. O Aragão ainda estava vivo, já não conseguia conversar muito. Ele já não 

reconhecia as pessoas e não me reconheceu. Foram muito simpáticos, tentaram mostrar 

ao João Fernandes as coisas de que gostam. O João Fernandes perguntava pelas outras 

coisas e respondiam que não sabiam onde estavam. O Aragão deu-me ainda um 

exemplar que tínhamos feito. Eu tenho três cartões não assinados de exercícios de 

tesoura e recorte que fazíamos ao domingo. 
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Faziam trabalhos em conjunto? 

 

S.P.: Sim.  

 

Eram cadavre-exquis? 

 

S.P.: Não. O Aragão não era surrealista. Isso é confusão completa sobre a época. Os 

surrealistas não falavam com os concretistas. Em relação aos autores da poesia 61, com 

os quais tinham uma aproximação, apenas a Luiza Neto Jorge está presente no segundo 

Caderno antológico da poesia experimental. Ela ainda se aproximou das novas formas. 

A Luiza viveu Paris, tinha uma amplitude e uma cultura europeia, que lhe permitia uma 

compreensão muito maior e é uma poetisa excecional. Tive a possibilidade de viver em 

Paris na casa dela, onde convivemos. Nós conseguíamos dialogar sem ter oposição. 

Agora, há uma coisa que é fundamental, porque é importante rever a Po.Ex? A 

simplificação em Po.Ex foi coisa do Melo e Castro, para a exposição em 1980 em 

Lisboa. Nos tempos do Aragão, a poesia experimental era uma poesia que correspondia 

à vivência das sociedades urbanas. Como tal, a tecnologia tinha feito uma rutura, a 

poesia tinha feito uma rutura. O Aragão não fez uma continuidade, apesar de publicar 

livros de poesia, novelas e contos, mas a rutura era na linguagem e no meio. Ele não 

procurou como o Melo e Castro e a Ana Hatherly, uma editora que o aceitasse. Tornou-

se editor, através do Comércio do Funchal; a mesma casa que imprimia o jornal, 

imprimia-lhe os livros. Mas não era um negociante, não sabia fazer negócio. Tinha a 

consciência que estava a deixar as condições de uma nova literalidade e literatura. Essa 

parte era fundamental, também a discussão com a Ana Hatherly e o Melo e Castro, que 

eram mais lisboetas, mais ligados à centralidade, às coisas importantes em termos 

internacionais, mas iam bater às portas das editoras e ficavam sujeitos às suas regras. 

 

O Aragão tinha uma postura diferente, mais alternativa? 

 

S.P.: Não era mais alternativa, era mais claro. Era amigo de Dufrenne, um crítico 

extremamente importante na compreensão da arte pública do pós-guerra, da arte da 

urbanidade. É Dufrenne que revela que, na sociedade da informação se coloca cartazes 

com cartazes. O que fica dos cartazes? Fica o resto da informação? Ou fica o resto do 
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resto da informação que é uma visualidade? A Ana Hatherly depois vai fazer isso e dá-

lhe um contexto, mas com essa aprendizagem intrinsecamente urbana. O Aragão deu-

me a ler aos quinze anos A galáxia de Gutenberg (MacLuhan) onde se falava da grande 

sociedade de comunicação, que tinha testemunhado no Canadá e nos Estados Unidos, 

onde estavam a acontecer coisas espantosas. A mim facilitou-me a vida, não conhecia as 

sociedades altamente urbanas, mas tinha acesso ao comportamento dessas sociedades 

antes da vivência. O Aragão chamava-nos a atenção que na nova sociedade de 

comunicação, se iam alterar as relações sociais, a forma como a informação era 

transmitida e recebida. Se era assim, então que poéticas ou que arte poderia existir 

nessas novas construções sociais? Ele estava a responder a este problema, não se 

preocupava em ter legitimidade, estar próximo de este ou daquele. Não entrou no 

mundo das galerias, no mundo do dinheiro e do gosto, que faz com que os artistas 

produzam consoante a oferta e a procura. O mundo das galerias e o mundo dos livreiros 

são monopólios muito bem definidos. Ao entrar nelas tem uma margem muito variável, 

quando se sabe as regras escolhe-se a posição que se pode ter. Ou então está pronto a 

pagar pela nova posição, que é o que o Aragão faz, ele paga. O Melo e Castro também 

paga, mas estava preocupado em ser reconhecido internacionalmente: produziu obras 

para o grande público internacional, que foram imediatamente reconhecidas. E 

conseguiu um must com o «Pêndulo» (1962), seguindo a tradição do concretismo. A 

Ana Hatherly também vai ter o mesmo problema, ser reconhecida na capital e também 

nas outras capitais. Para entender Aragão tem de ver que: havia um homem importante 

na cultura do Funchal, que ia ao cineclube, isto por volta de 1965-1966 e afirmava que o 

cinema não pode ser arte, porque é feito por uma máquina. Não tinha nada a ver com 

continente, nem com ninguém de Nova Iorque ou de Moscovo. Era uma coisa bem 

concreta, um homem vinha uma vez por mês ao cineforum, era uma eminência cultural 

do regime, levantava-se e dizia que o cinema não podia ser uma arte. A força que isso 

dava. A partir daqui concluímos: que posições singulares se podem tornar universais. O 

objetivo e a oposição eram muito visíveis e concretos. Não havia intermediários na 

Madeira. 

 

Era um ambiente insular no fundo. Quando eu li O mau tempo no canal, que se 

passa no Açores, senti que toda a intensidade se relacionava com o meio, por se 

passar nas ilhas. 
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S.P.: Mas as respostas são adequadas ao meio. O Aragão não estava a responder a 

Lisboa, estava a responder a uma coisa muito concreta e isso faz toda a diferença. 

Enquanto existe uma noção de historicidade muito forte em Lisboa, para nós existia 

uma forte vivência. À noite, Aragão ia jantar, voltava às dez para o Arquivo Distrital do 

Funchal, até à uma, duas da manhã no Arquivo recebia a canalha toda e fazíamos 

experiências com as máquinas fotocopiadoras, até ao ponto de ser proibido haver luz. 

Quem lhe vai contar estas histórias todas é o António Dantas. Eu fui para o continente, 

depois para a Suécia: cinco ou dez anos depois de mim, o Dantas vai acompanhar o 

Aragão. O Arquivo depois não podia ter ninguém à noite, mas foram feitas as 

eletrografias nas fotocopiadoras. Eram respostas diretas. Existe assim um Aragão 

historiador, que é um investigador com metodologia científica e que viria a ser 

descoberto, por causa das implicações que tem. E há um poeta, escritor, pintor e 

fundador de um movimento que lançou os cadernos da poesia experimental portuguesa. 

 

Sim, foi o António Aragão com o Herberto Helder, dois madeirenses, que lançaram 

os cadernos, isso é algo que tenho presente na minha investigação. 

 

 S.P.: O Herberto não fala.  

 

Sim, não gosta de falar… 

 

S.P.: Ele tem um grande respeito. Não sei se conhece o drama do Herberto, temos de 

entender as pessoas. Se deixamos de as ver como pessoas, deixamos de entender o 

mundo. O Herberto tem o mesmo problema que Ezra Pound, que é um dos maiores 

poetas europeus, mas trabalhou para a rádio no tempo de Mussolini em Roma. Quando 

os aliados chegam a Itália, foi internado num hospital mental, ficou prisioneiro lá. A 

esquerda não quer ouvir falar em Ezra Pound e a direita também não o quer. O Herberto 

trabalhou para a rádio de Angola, depois quando voltou, aprendeu uma regra 

fundamental, que é estar calado. Ninguém esperava é que ele aguentasse até morrer. 

Estamos a falar de pessoas maiores: tem uma mancha que nunca falando, ninguém lhe 

pode tocar. Quando publica, é o escritor que é. Tem as editoras porque é um homem que 

fornece uma obra fundamental. A esquerda deixa-o em paz e ele não aparece. Não me 

parece ser de direita, porque uma pessoa com aquela inteligência, não é de direita. Nasci 

num país em que aos doze ou catorze anos se ia para mocidade portuguesa, há coisas 
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que se desaprende. Quando se tem dezoito ou vinte anos temos de decidir a nossa vida, 

não é negar, mas dizer que vai ser diferente. E esse rumo diferente, cada pessoa resolve 

como pode. 

 

É verdade. É necessário compreender os contextos. 

 

S.P.: É necessário entender que o Herberto Helder tem o silêncio da esquerda, é um 

grande poeta, mas no dia em que quiser falar ninguém lhe perdoa. Por outro lado, a 

direita gosta dos poemas dele, mas não lhe serve a pessoa. E consegue uma coisa maior, 

na sociedade da comunicação: ele não fala. 

 

É uma opção. 

 

S.P.: Inteligentíssima. Mas ele nem vai falando coisinhas, não fala. 

 

Não fala há muitos anos, ele ainda deu umas entrevistas no início dos anos 

sessenta, tenho essa referência através de um livro que foi escrito sobre a sua obra, 

da Maria de Fátima Marinho. 

 

S.P.: Isso também tem a ver com a guerra colonial que durou treze anos. Houve pessoas 

que emigraram como eu. Fomos sessenta mil homens, um fenómeno complicado porque 

nós nunca tivemos amnistia. A revolução do 25 de Abril feita pelos militares nunca 

perdoou os seus desertores. O Otelo teve um mês e meio em que a poderia ter dado o 

perdão, mas hesitou, porque o presidente da república, o general Spínola era contra. O 

Otelo não tem a grandeza que poderia ter tido. Os treze anos de guerra obrigaram a 

sociedade portuguesa a uma série de pressões, e os seus intelectuais também as tiveram. 

E não podemos pedir às pessoas todas que tivessem as mesmas soluções. Nesse sentido 

temos aqui duas ausências: uma está viva, mas não fala, que é o Herberto, que seria o 

maior depoimento. Outra que esteve viva, mas não deixou documentos, porque estava 

mais preocupada em fazer, do que justificar o que andava a fazer, que é o António 

Aragão. E que é silenciado pela família. O que ficou foi a Ana Hatherly e o Melo e 

Castro, mas que personalizaram a poesia experimental portuguesa. 

 

Mas houve uma grande sintonia entre os dois a partir de certa altura, não é? 
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S.P.: Houve, depois do 25 de Abril quando chegaram à sociedade de autores, tiveram de 

tomar responsabilidades políticas e sociais. Beneficiei disso, quando trago de Inglaterra 

o brasileiro Seme Lufti e fizemos a teatralização dos textos visuais. 

 

Foi com o Teatro Anima em 1976-77? 

 

S.P.: Sim, foi em 77. O Seme Lufti era um ator do Vítor Garcia e da Ruth Escolar. 

Conheci-o quando tinha vindo da Pérsia, por causa do chamado dois mil anos de 

pressão política. O Seme olha para a Antologia que o Melo e Castro me tinha enviado e 

diz: “mas isto dá para fazer teatro”. Ele olhava para os poemas e a parte gráfica era a 

composição teatral. Então, ensaiávamos dois ou três poemas, fomos ao London poetry 

centre e apresentámos às pessoas. Nós tivemos influência junto da cultura anglo-

americana, porque os públicos eram australianos, da Nova Zelândia, canadianos ou 

ingleses. Nós apresentávamos os poemas e não era tão importante o texto, mas sim a 

interpretação do texto, da gráfica do texto. Aqui começou o problema da poética-ação, 

concentrada numa rutura com o conceito de teatro. O conceito de teatro diz que é 

psicologista: o teatro vive situações, da psicologia entre as pessoas e as realidades, das 

quais fazem intriga, e faz a visualização dessa intriga. O que fazíamos era influenciado 

pela televisão, porque a socialização que deriva dela transforma toda a gente em mimo. 

Quem o diz foi o MacLuhan. Eu leio isto antes de ter televisão, porque na Madeira não 

havia. Para ver a televisão na Madeira, tínhamos de ir à montanha, íamos famílias 

inteiras nos anos 60, para ver a televisão das Canárias. As crianças falavam todos de 

dibujos animados. A televisão chegou à Madeira já depois do 25 de Abril. Há um 

exercício que MacLuhan pede: tirar o som à televisão e ver que toda a gente é mimo. Há 

uma democratização da representação, a televisão democratiza e transforma as pessoas 

em atores. O Andy Warhol depois lança a questão dos quinze minutos para cada 

personagem. Numa sociedade televisiva as pessoas estão à espera que a vizinha tenha 

um acidente, para ir à televisão falar sobre o acidente, para irem à televisão durante uns 

minutos. 

 

Para terem atenção… 

 

S.P.: Para terem existência social, que é diferente. Aparentemente, parece que tem uma 

narrativa, mas a narrativa não é importante. São os quinze minutos de existência social: 
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o conceito é o fulcro da poesia experimental. Uma vez os media, outra vez a imagem, 

outra a ação. 

 

Nos anos setenta esteve a viver na Suécia; na altura fez um curso de televisão e 

música eletrónica em Estocolmo. 

 

S.P.: Eu fui um desertor. A Suécia, quando lá cheguei, já tinha um ensino universitário 

pós-laboral, que não havia nem em Portugal, nem em França. Tirei proveito disso, não 

sou músico, mas interessei-me a fim de perceber a parte da fonolisação, a parte da 

construção das imagens sonoras. Tirei também um pequeno curso de televisão, que na 

verdade era de vídeo, que estava a chegar. 

 

Também realizou ações poéticas nessa altura? 

 

S.P.: Sim, mas isso foi noutro contexto. A Suécia é tão diferente da nossa sociedade: as 

intervenções que fazia à porta dos supermercados (tenho algumas imagens disso), era 

uma versão de tradição francesa, num país que não tem essa tradição. 

 

E como eram? 

 

S.P.: Muito simples: havia neve, na Madeira não. O que é que uma pessoa ao ter 

saudades da Madeira faz? Comprava vinte ou quanrenta flores de plástico e em frente 

do supermercado, fazia um pequeno jardim em plástico na neve. Para alguém que veio 

de um clima como o madeirense, na Suécia com nove meses de inverno, era de uma 

tristeza. E socialmente, a necessidade latina de falar e socializar, aquilo tornava-se 

pesado. Era confortável porque tinha ajudas sociais, acompanhamento. Três anos depois 

já tinha os direitos de um cidadão sueco normal, mas depois há a tal saudade que corrói 

e a tristeza que invade. 

 

Foi na Suécia que começou a fazer vídeos? 

 

S.P.: O Aragão veio visitar-me a Estocolmo em 1971, e fizemos um vídeo numas 

escadas rolantes. Isso ficou nas coisas da Suécia. 

 



 

500 

 

Tem coisas dessa altura guardadas? 

 

S.P.: Não. Porque vivi em três países, tive três bibliotecas e não trouxe nenhuma. Vivi 

dez anos fora do país. 

 

Então depois de viver na Suécia, foi para Londres e Paris? 

 

S.P.: Sim, em Paris vivi na casa da Luiza (Neto Jorge). 

 

E voltou para cá quando? 

 

S.P.: Voltei em 1977. Regresso quando as Belas-Artes reabrem no Porto, que estiveram 

dois anos fechadas. A minha irmã, a São Pestana, foi a Inglaterra e passou por Paris, 

avisou-me que nas Belas-Artes reabriram as inscrições, e voltei, acabei o curso que 

tinha interrompido. Tenho alguma dificuldade em falar de problemas que os atuais 

filhos de Erasmus não sabem o que é. Os filhos de Erasmus são uma construção 

federalista da Europa, falsa, uma conveniência política, mas não uma conveniência 

cultural. E traduzo isto de uma forma muito simples: não quero falar alemão no Porto. 

Hoje temos problemas completamente novos, existe uma nova geração inteira que foi 

subornada. Estamos a viver num protetorado, temos a troika que domina a economia. 

Antes de isso ter acontecido, houve um suborno total nacional. Como produzir cultura 

num contexto destes? A maior parte da que é reconhecida, remete para a posição de 

intermediário. Até agora tive o cuidado de falar de algumas influências, mas não ligo a 

nenhum grupo em particular, porque não sou intermediário de nenhuma corrente. O 

discurso que estou a gravar não é politicamente correto em Portugal, para isso deveria 

dizer: “olhe, eu vi o Beuys em 1971 na Suécia e sou do movimento fluxus. Eu vi não sei 

quem, por isso sou não sei o quê.” 

 

Como vi aquilo, também sou… 

 

S.P.: Exato. Então toda a gente acha normal que visse e fosse. Já não acham normal 

sermos madeirenses, por causa da nossa teimosia da independência, ser a primeira 

colónia portuguesa que fez um confronto ao salazarismo. Foi a chamada independência 

da Madeira, tivemos uma independência fictícia, durante uma semana. E hoje existe a 
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recusa europeia de perder a Madeira, porque sendo africana, traz uma zona de influência 

da Europa ao mar; tem razões económicas, políticas e diz que os Marroquinos não são 

donos do mar deles. Nós não podemos ser independentes por uma razão geo-estratégica. 

E por causa disto tudo foi possível aparecer, inclusivamente a poesia experimental 

portuguesa, a partir da Madeira, ficando também reduzida à dimensão da Madeira. O 

António Aragão, eu, o António Barros, o António Dantas e o resto do grupo, temos em 

comum uma coisa estranha de dizer: temos uma insularidade e o Herberto Helder mais 

do que ninguém, uma insularidade assumida sem conflito. Não temos uma posição 

estrutural da reserva do Império, que é os Açores. É preciso perceber que os 

madeirenses e os açorianos são completamente distintos na história, mas também nas 

lealdades. Nós não fomos leais, nem à casa de Bragança, nem à república portuguesa, 

enquanto nos Açores, o rei D. João VI retirou-se lá durante um ano, durante as invasões 

francesas. Os Açores passaram a ser a garantia de intermediário com a nobreza 

europeia, nós nunca prestámos esse serviço. Os Açores deram dois presidentes da 

república e nós tivemos só um candidato recente que foi o Coelho, um performer. 

Quando se fala do problema da independência da Madeira, para ser muito simples, não é 

falar de uma coisa absurda, fala-se num princípio de autonomia. O Mónaco existe 

porque é conveniente à França ter um casino, é de uma inteligência enorme. O Vaticano 

existe porque recebe uma série de fins. Quando dizemos que estes povos têm direito a 

autonomias, não é porque elas não sejam extensíveis. Há situações que são viáveis e 

outras que não são. No nosso caso, sabemos que não são viáveis, mas dá-nos uma 

identidade. Ninguém está a dizer que amanhã haverá a independência da Madeira, mas 

existe uma identidade na Madeira. E ficar sem isso é ficar sem nada. 

 

Entendo perfeitamente. 

 

S.P.: Engraçado, o GPS é a compreensão de uma coisa: é preciso uma tecnologia global 

para saber a sua presença minimal. O GPS só é possível porque a tecnologia cobre o 

planeta inteiro e localiza definitivamente onde se está. Com este problema, tenho um 

poema publicado na revista do CAPC (Círculo de Artes Plásticas de Coimbra), que se 

chama O rádio (1977). O problema é maior: em 1969, deu-se o primeiro acontecimento 

mundial da comunicação, que foi a apresentação em direto da chegada do homem à lua. 

A isso chama-se a mundialização da comunicação, foi a primeira vez que o planeta teve 

conhecimento e capacidade de acompanhar um acontecimento sincrónico, através da 
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televisão. A partir dele houve uma série de teóricos que tiram consequências do 

fenómeno, que se tornou possível de acontecer. 

 

Quando era miúda houve o concerto live aid, o mundo parou para o ver, lembro-

me que um dos momentos altos foi o Phil Collins atuar em Londres e depois 

apanhar o concorde para poder também atuar nos EUA no mesmo dia, foi um dos 

primórdios da globalização. 

 

S.P.: Globalização, qual? Nós os portugueses e os espanhóis fizemos globalização no 

espaço, ou seja fomos daqui à Índia. Esta é no tempo, embora a televisão não nos dê 

esse conceito, a televisão existe no tempo. Você vê as pessoas a pensar a televisão como 

se fosse espaço? 

 

Não, tem o movimento, tem imagem e som, o tempo. 

 

S.P.: O que a televisão faz é: eu estou aqui, uma viagem para Paris leva quantas horas? 

Quanto tempo se leva a chegar de avião a Paris? A televisão faz um percurso de tempo e 

depois restitui-me um lugar, não ao contrário. Não há uma extensão de espaço. As 

pessoas da comunicação fazem esta confusão. Na verdade, qual foi a grande descoberta 

da física teórica do princípio do século? Foi a noção de espaço-tempo. E qual a 

tecnologia que lhe corresponde? O cinema. O Deleuze fala que uma sequência de 

cinema é a compressão de uma unidade espaço-tempo. 

 

Nas outras áreas também houve contaminações, por exemplo, a música espacial do 

século XX. Já existia antes com Gabrielli em Veneza, que compôs peças para 

vários coros atuarem em simultâneo na Basílica de S. Marcos, que dialogavam 

também com o órgão e outros instrumentos musicais no espaço. 

 

S.P.: Sim, mas ele tinha multidões. 

 

Mas depois no século XX existem essas contaminações espaciais, por exemplo em 

Stockhausen, na música que é uma expressão que tem a temporalidade como 

corpo. 
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S.P.: A materialidade da música é o tempo. 

 

Mas o Deleuze tem razão quando afirma que a arte do século XX é o cinema, foi a 

grande magia. 

 

S.P.: E hoje vemos o cinema debater-se desesperadamente por um lugar que já não lhe 

pertence. 

 

Por causa da televisão? 

 

S.P.: Por tudo. O hiperlink acaba com o cinema. Acaba com a sequência, com a 

construção da racionalidade. O cinema é sempre uma racionalidade, o hiperlink não. É 

um caminho que pode ser ou não apropriado. Mas é sempre uma abertura, um novo 

contexto. Vamos falar da experiência real: eu sigo um hiperlink, chego a uma 

informação, que na altura não precisava, tenho de a ler, para perceber que não preciso, 

mas fico contaminado por uma informação, que me altera totalmente o percurso. Mas 

isso também acontecia quando se ia à biblioteca? Sim e não. Porque na biblioteca se 

remetia de um texto a outro texto. O hiperlink remete-me para texto, vídeo, cinema, 

música, ou seja, dispersão. O hiperlink é sempre uma urbanidade, não é campestre. 

Cada vez que abro um hiperlink, tenho de saber o que quero encontrar, se não estou 

perdido. O cinema não aguenta essa comparação. Neste momento as infiltrações 

desviam-se da sua origem. Todas as artes perderam assim parte da sua magia ou do seu 

poder. 

 

[Observamos então o poema «Povo novo» (1975), que foi capa do folheto 

informativo da recente exposição que se realizou na Casa da Escrita em Coimbra, 

que decorreu de 8 de fevereiro a 1 de março de 2013]. Silvestre Pestana ainda 

acrescentou algumas ideias, para concluir a entrevista: 

 

S.P.: Para finalizar, a poesia experimental portuguesa termina com o Poemografias, 

exposição itinerante em 1983, organizado por mim e por Fernando Aguiar. O livro só 

foi publicado em 1985. Com o boom da informática, alteraram-se todos estes dados que 

nós aqui estivemos a falar. O que vem a seguir já não tem nada a ver. A premissa do 

experimentalismo foi uma forma estratégica materialista, científica, de aplicar 
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estratégias da ciência à poética. E fizeram-se uma série de proposições e de hipóteses. O 

poema não resultava apenas de uma hipótese; quando era encontrado, terminava aí. Esta 

poética não se autorreproduz em continuidade, os poetas não reproduzem os seus 

poemas em continuidade, era uma poética de pesquisa, uma metodologia científica, um 

processo e um resultado. Uma vez conseguido passa-se a outro problema. Este poema 

«Povo novo» (1975) só se pode entender no contexto de MacLuhan que era o máximo 

no mínimo. Foi a resposta ao seguinte: tinha vindo da Suécia, e em Portugal, em 1975, 

as paredes inteiras estavam escritas com os textos mais surpreendentes. A palavra povo 

era a grande presença, após a ditadura. Aqui dei-lhe singularidade e transportei-a para a 

sua multiplicidade, na sociedade da comunicação. Este sincretismo que aqui está, era o 

máximo no mínimo, obedecendo à lei de MacLuhan, que ainda não conhecia o chip 

digital, mas já sabia que no futuro ia haver uma grande concentração, uma quantidade 

enorme de informação no mínimo de espaço. Ora, quem vem a seguir já não tem esta 

problemática. Como se pode continuar a poética experimentalista quando o mundo 

mudou? 

 

Porto, 8 de março de 2013. 
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2 – ENTREVISTAS PUBLICADAS NA REVISTA ARTETEORIA Nº1 (2000) 

 

As duas entrevistas que se seguem foram realizadas em 1997, por mim e por Carla 

Carbone, quando ainda frequentávamos a licenciatura na Faculdade de Belas-Artes, 

sendo as presentes versões revistas e corrigidas. 

 

2.1 – Entrevista a Ana Hatherly1133 

 

Ana Hatherly (1929-2015) foi uma das figuras mais multifacetadas da cultura 

portuguesa da segunda metade do século XX. Derivando da escrita para as artes 

plásticas, a par destas, destaca-se a sua participação na poesia experimental 

portuguesa. A sua atividade abrangeu também a investigação teórica, destacando-

se com A experiência do prodígio (1981), obra onde antologiou e analisou os textos 

visuais portugueses dos séculos XVII e XVIII, de uma forma mais rigorosa que 

antologias anteriores organizadas por poetas experimentais, que abrangiam textos 

visuais desde a antiguidade aos nossos dias. A nossa primeira pergunta foi sobre a 

influência do barroco na poesia experimental portuguesa: 

 

Ana Hatherly: A influência da poesia barroca no concretismo e, sobretudo, no 

experimentalismo, que é a segunda fase do concretismo, está explicada em A Casa das 

Musas (1995). Havia duas razões para fazer essa aproximação: a primeira era que, em 

Portugal o barroco era, e ainda é de certo modo, uma área da literatura considerada 

indigna de ser estudada. Isso corresponde a cerca de 150 anos de produção literária em 

Portugal. Foi desde que Luís António Verney disse que o barroco era para esquecer, era 

muito mau e era uma cópia dos espanhóis. O próprio Camões tem aspetos pré-barrocos, 

era condenado por isso, era maneirista. Nós como tínhamos uma postura de vanguarda 

como todos os movimentos empenhados em lutar contra o establishment, o status quo, 

bastava eles dizerem que não, para dizermos que sim. Há uma diferença entre as 

vanguardas dos experimentais e as outras do século XX: não fizemos tábua rasa do 

passado histórico como os futuristas e outros. Fazíamos tábua rasa mais com o presente. 

Isso é uma coisa que ficou esclarecida na teoria da poesia concreta. Se o barroco não 

                                                           
1133 Maria João L.A. Fernandes e Carla Carbone., «Entrevista a Ana Hatherly», Arte Teoria: revista do 

mestrado em teorias de arte. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Nº1/ ano 2000. pp.40-

44. 
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presta, então vamos saber porquê. Quem fez esse estudo em primeiro lugar fui eu, 

porque o barroco foi um movimento de vanguarda muito contestado no seu tempo; fui 

analisar como é que escreviam e faziam-no duma maneira que ainda hoje faz a cabeça 

ficar tonta. Em Operação-2 (1967) analisei os processos de criação, de jogo de imagens 

e sobretudo o aspeto lúdico. Considerar a poesia e a criatividade em geral como um 

jogo, era a teoria e prática do barroco. O que nós fizemos foi aplicar os processos, sem 

fazer o mesmo, porque já não vivíamos naquele século. Aplicamos os mesmos 

processos de subversão da linguagem, de a levar às últimas consequências. Para isso foi 

preciso desmontar o texto. Começamos a ver que, em toda a Europa havia um interesse 

pela poesia visual barroca, que tem antecedentes mais antigos. Havia portanto o 

presente. Depois a minha investigação demonstra como de facto eram modernos, e nós 

já estávamos a fazer o que eles faziam há séculos. O que é interessante é que estávamos 

a fazer como eles, sem os ter visto. O maior choque da minha vida foi quando publiquei 

as variações sobre «Leonor» de Camões, estão lá textos iguais aos que foram feitos na 

Idade Média e não os conhecia. Só que eram feitos à mão, enquanto os meus eram em 

tipografia. Fiquei tão intrigada, que levei vinte anos a investigar. Portugal está muito à 

frente nisso, só há três ou quatro pessoas no mundo inteiro a fazer a mesma 

investigação, ao mesmo tempo que eu. Hoje em dia sou um dos seis especialistas 

mundiais e especializei-me nas coisas portuguesas. Porque se os outros tinham, nós 

também; Portugal pode ser um país um bocadinho atrasado, mas também fizemos o que 

os outros fizeram; porque havia uma corrente mundial, era um fenómeno cultural de que 

cada país produzia o seu exemplo, como as vanguardas. 

 

Qual a relação entre a intervenção na «Alternativa Zero» (1977) e  na «Rotura» 

(1977) realizada na galeria Quadrum? 

 

A.H.: Eu fiz a instalação na «Alternativa zero», porque não podia fazer outra, utilizando 

laser. Há uma relação muito evidente com o processo de revolução: o que faço naquela 

instalação é transpor para lá o fenómeno que havia nas ruas, os cartazes. Como estava a 

fazer arte conceptual, não posso pôr os cartazes que estão na rua, coloquei-os em 

branco, porque a «Alternativa zero» é partir do zero em diante. Retiro tudo o que for 

imediatamente legível, como sejam as imagens, as letras, ponho tudo branco, mas repito 

o gesto de rasgar. Quando vou para o «Rotura» faço ainda em maior escala. Há um 

vídeo (de autoria de Jorge Molder) onde estou a rasgar aquilo tudo, é uma rutura 
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revolucionária, mas também no sentido artístico. Aqueles painéis representam as telas 

das pinturas, é deitar a baixo, porque o que está para trás, já não pode valer hoje. Porque 

agora é outro mundo, a revolução, por isso se chama «Rotura». 

 

Como relaciona a escrita e as imagens no seu trabalho? 

 

A.H.: Há um ponto de partida essencial: a escrita é uma arte, que nos é apresentada em 

imagens; escrita é muda; uma questão de sinais que funcionam dentro dum circuito 

fechado, que é a língua. Porque os mesmos signos, até as mesmas palavras, o mesmo 

som, noutro circuito linguístico, significam outra coisa. Por exemplo: ‘burro’ em Itália 

significa ‘manteig’. Saussure disse que os sinais são completamente esvaziados, nós é 

que lhes metemos dentro o que queremos. Eu olho a escrita como uma coleção de 

signos, que não têm significado senão aquele que lhe pusermos. Posso pegar nos sinais 

e tirar-lhes o conteúdo semântico, pôr e tirar. A influência da escrita oriental foi muito 

importante, porque víamos a escrita e dizíamos: Lindo! Pá….pá….pá… não sabíamos 

ler. Era capaz de ser piolho, ou pulga ou qualquer coisa. Como ninguém sabia ler, toda a 

gente via a imagem, não o conceito. O que fiz com a escrita ocidental, no Mapas da 

imaginação e da memória (1973), foi desmontar os elementos da escrita. Eu digo 

sempre: ”não quero que vejam o escrito, quero que vejam a escrita”. É uma maneira de 

desconstruir o hábito e obrigar as pessoas a uma nova leitura. Ao que chamo a 

Reinvenção da leitura (1975). Como o quadro do Eurico (presente na sala), é uma 

pseudo-escrita oriental. Ele esvazia a escrita de conteúdo semântico, reinventa a escrita 

oriental. Eu reinvento a escrita ocidental. 

 

Como foi fazer um happening nos anos 60 em Portugal? 

 

A.H.: Foi de uma audácia muito grande. Durante anos sofri horrores das perseguições 

que nos fizeram, por causa disso. Só fui para a faculdade dar aulas depois do 25 de 

Abril, e não imagina as perseguições que me faziam. Diziam que nós estávamos a 

destruir a cultura; e estávamos, mas no sentido em que era necessário desconstruir, para 

construir. Não era desrespeito pela cultura, pelo contrário: na Po.Ex. até Camões 

publicamos, sempre o adorámos. Na verdade, tivemos sempre o maior respeito pelos 

valores culturais, não podíamos era ficar a fazer a mesma coisa. Custou muito, era 

preciso ter uma grande audácia. Depois pagámos o preço, que foi o descrédito total.  
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Um descrédito completo? 

 

A.H.: Diziam que não éramos artistas ou poetas, nem coisa nenhuma. Éramos uns 

brincalhões, aparvalhados, que andavam por ali. Ao Melo e Castro até pancada 

ofereceram. 

 

Devia ser terrível mesmo! 

 

A.H.: Era um horror! Apareciam de qualquer lado, uma coisa tremenda. Nós 

acreditávamos no que estávamos a fazer. Foram décadas de perseguição. Só depois do 

25 de Abril é que as pessoas que dominavam a cena cultural portuguesa começaram a 

ver e a ter contacto com o que se fazia lá fora. Porque todos nós do grupo experimental 

viajámos muito, estudámos no estrangeiro, tínhamos lá família, pudemos estar em 

contacto com o que se fazia lá fora. Só as novas gerações é que nos entenderam, dando-

nos a certeza de que estávamos a fazer uma coisa importante. As gerações mais velhas 

reagiam mal; se assim foi é porque tínhamos tocado nalgum nervo. Isto é como ir ao 

dentista. AI! Percebe? É muito bonito dizer isso, mas na altura era extremamente 

doloroso. 

 

Em que consistia o seu programa de televisão É obrigatório não ver? 

 

A.H.: Eu estava na Faculdade na altura, era um horror, tinha de me esconder. O 

programa ia à meia-noite para o ar. Era para ninguém ver, em direto e nunca fizeram 

nenhuma gravação. Mas era muito interessante, um programa de divulgação de 

vanguardas portuguesas e estrangeiras. Eu contactava as embaixadas e pedia filmes, que 

nunca mais voltaram a aparecer; entrevistava pessoas, dava exemplos, explicações do 

que era o concretismo, etc. O programa teve muito êxito numa certa camada, mas noutra 

não. Teve também reações extremamente interessantes. A televisão tem uma enorme 

influência no público: quando ia à praça, as peixeiras e as hortaliceiras diziam que me 

tinham visto, que não percebiam o que aquilo queria dizer, mas que gostavam muito. 

Era fantástico! Porque eram coisas lindas que lá apareciam, desde ballet, peças de 

teatro, de diversos países, como a Polónia. O programa durou um certo tempo, mas 

depois acabou-se. Não ficou nenhum registo porque não era gravado. Eu chegava lá e 

nem havia uma cadeira para me sentar. Era um horror, odiavam aquilo. O Jorge 
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Listopad é que me apoiava, nessa altura estava na televisão e lá me arranjou aquele 

buraquinho. Era muito mal pago. Depois cancelaram, disseram que era demais, que já 

era obrigatório demais. Mas a verdade é que ainda hoje se ouve dizer obrigatório ver. 

 

Era obrigatório ver? 

 

A.H.: Não ver. Aquilo ficou no ouvido, hoje dizem é obrigatório ver. Portanto, é uma 

odisseia lutar contra o establishment. O que vivemos deu-nos uma dimensão histórica 

particular, não se trata só de experimentação sem consequências, foi uma coisa que 

envolveu as nossas vidas, plenamente, dando um peso histórico ao que fizemos. Não era 

uma coisa que fazíamos à margem das nossas vidas, era a nossa vida. A Salette Tavares, 

viram o catálogo da Casa Fernando Pessoa? Tivemos uma boa relação até ao fim, 

também é raro. O Melo e Castro não está cá, está no Brasil. 

 

O que pensa da reposição da exposição «Alternativa zero» em Serralves? 

 

A.H.: Essa pergunta também me fizeram lá no Porto. Há certas coisas que não se podem 

repetir e aquilo que sucedeu em Lisboa, num espaço especial e sobretudo, num 

momento histórico especial da nossa cultura, não tem nada a ver com o que se passa no 

Porto. Naturalmente, o espaço é diferente. No Porto era distribuído uma parte aqui, 

outra ali. A «Alternativa zero» era uma coisa altamente subversiva, ali a subversão 

naquele palácio, naquela casa tão bem arrumadinha, tão bonita…, resulta numa certa 

contradição. 

 

Ao nível da documentação, não sente que deveria de haver mais filmes, vídeos? 

 

A.H.: Não havia. 

 

Nada foi filmado, nem em super 8? Nada? 

 

A.H.: Nada, sobrevivemos mais ou menos, há pouca coisa. A única coisa que há são os 

artigos de jornal que a viúva do Ernesto de Sousa reuniu. Aquilo era para pôr de parte. 

Além disso, o país ainda estava numa grande agitação. Não há mais documentação do 

que aquela agora apresentada. Mesmo algumas peças já desapareceram. Eu acho que (a 
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reposição da «Alternativa Zero») é uma tentativa, neste fim de século e de milénio, de 

repor determinadas questões. Quando se considera o panorama geral da arte em 

Portugal, vamos ver qual a posição das vanguardas, o que empurraram para a frente; as 

sucessivas, desde o Modernismo, que já vem do século XIX, depois o futurismo, o dadá, 

surrealismo, e depois o que temos? O experimentalismo, não há mais nada. Porque 

evidentemente, o neorrealismo é uma vanguarda política, e embora tenho uma 

expressão na arte, não é uma arte que tenha impulsionado um vasto conjunto. Na 

segunda metade do século XX, o movimento de vanguarda foi os experimentalistas e 

foram os poetas que o fizeram. Porque é uma arte conceptual. O conceptualismo que 

vem depois, com o Julião Sarmento e etc., é depois de nós, porque estávamos a fazer a 

verdadeira experimentação, como está demonstrado. Era difícil para as pessoas fazê-las 

entender isso. Era tirar-lhes o tapete debaixo dos pés. Diziam que não significava nada. 

Porque os signos não significam nada, já dizia o Saussure. Só os críticos ainda não 

tinham metido aquilo na cabeça. Foram os experimentalistas, eu e o Melo e Castro, 

rigorosamente, antes do Prado Coelho, que publicamos os primeiros artigos sobre 

semiótica e o estruturalismo. E é a partir dessa conceptualização, não só do objeto 

artístico e da função na sociedade, mas também do processo criador, que as coisas 

foram para diante. 

 

E a reação do público à «Alternativa zero» em 1977 foi diferente? 

 

A.H.: As pessoas têm agora uma pálida imagem do que foi a outra e a ação subversiva 

não teve esta já. O que verifico com algum espanto é que as pessoas ainda têm alguma 

dificuldade em perceber o que isto representa. De onde se conclui que é preciso ir 

buscar estas coisas para agitar. Porque a evolução das mentalidades é lenta. 

 

Qual pensa que é o papel da poesia na sociedade atual? 

 

A.H.: Há tempos a Assírio & Alvim fez um inquérito semelhante aos poetas. Acho que 

há toda uma cultura herdada, em que a poesia está incluída, que está a morrer. Já 

Mallarmé dizia, no final do século XIX, que o livro acabou, que a literatura acabou, mas 

morre devagar. Eu também a pratico com essa consciência, de que atualmente, estamos 

a morrer devagar. Esta cultura não é a cultura que interessa aos séculos seguintes. Nós 

estamos no século XX e o século XIX ainda não terminou. É uma morte linda, a morte 
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do cisne, eu própria também dou os meus pios, faço uns poemazinhos. Acho que de 

futuro as artes vão estar mais entroncadas, como vemos hoje já, a arte do espetáculo é 

mais importante que a arte do texto. É no sentido da cultura de massas, que irá evoluir, 

porque as elites vão desaparecendo. O livro e a poesia vão manter-se durante muito 

tempo, como objeto raro. A palavra é ‘precioso’, no seu duplo sentido, positivo e 

depreciativo. Tenho consciência que a poesia já acabou, é uma morte muito bonita, mas 

não quer dizer que os mortos não venham a ser respeitados no futuro. Eu pela minha 

parte, respeito muito os meus antepassados, sem os quais não seria o que sou. Viva o 

cisne, morra bem! 

 

Lisboa, 12 de setembro de 1997. 

 

 

Ana Hatherly, «Pela cabeça» (1972)1134 

 

 

 

 

                                                           
1134 E.M. de Melo e Castro e José-Alberto Marques (org.) Antologia da Poesia Concreta em Portugal. 

(1973). Lisboa: Assírio &Alvim. p.44 
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2.2 – Entrevista a Alberto Pimenta1135 

 

Após um acidente, o esquecimento de ligar o gravador, quando a entrevista já ia 

avançada, e Alberto Pimenta (nasceu no Porto em 1937), já se tinha referido à 

poesia experimental portuguesa, ao problema da ligação entre arte concreta e 

poesia concreta, ao ligar o gravador comentava:  

 

Alberto Pimenta: gosto muito de pegar nos acontecimentos e deles fazer precisamente 

a dicção simbólica direta; não dizer simbolicamente o que acontece, mas tirar deles 

qualquer lição para nós próprios, para a nossa relação com as coisas. A poesia concreta, 

a poesia visual, o happening, a performance estão associadas na cabeça de muita gente 

ao audiovisual. Em vez de se associar, primeiramente, a dois sentidos do ser humano, 

associa-se a um mecanismo, a uma mecanização. É um salto claro, que simboliza o 

esquecimento do ser humano de si mesmo. Audiovisual já não é entendido como uma 

capacidade própria, mas como uma capacidade da máquina. Eu não gosto de trabalhar 

com máquinas, a minha arte é pobre e isto agora deu-me razão. Utilizo naturalmente as 

máquinas, da maneira que utilizo todos os géneros literários, conforme são convenientes 

para o estilo. O estilo é que determina os meios de que nos servimos. Por isso, acho que 

ser poeta concreto ou visual é já um espartilho, que vai contra a própria libertação, que 

na origem o movimento da poesia concreta, da poesia visual pretendiam, que era a 

libertação de uma sintaxe, de uma gramática, de uma semântica codificada e vigiada. 

Libertar, libertar tanta rigidez! 

 

Alberto Pimenta de seguida retomou o exemplo de Emmett Williams, um poema 

visual onde se repetia a palavra Soldier, destacando-se die no interior desta 

palavra, em letras maiúsculas e a vermelho, comentou: 

 

A.P.: O exemplo de Emmett Williams condensa toda uma ideia. Qual a poesia que 

pretendeu trazer ideias novas? Suponho que não há ideias novas, desde que o homem 

começou a pensar. O homem também é uma máquina com limites. As ideias são as 

mesmas desde há não sei quantos mil anos; são formuladas depois de modos diferentes 

                                                           
1135Maria João L.A. Fernandes e Carla Carbone, «Entrevista a Ana Hatherly», Arte Teoria: revista do 

mestrado em teorias de arte. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Nº1/ ano 2000. pp.46-

47. 
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e adequadas à nova vivência ou estilo. Portanto, esta ideia de que o soldado é uma peça 

da sociedade para a morte, que podia ser dita em reflexão filosófica, com a sintaxe 

tradicional, aqui é dada pela simples palavra. Esta é a essência da poesia concreta: 

chegar à palavra, ao termo no sentido de terminus, de fim; e violentar a palavra, do 

ponto de vista fenomenológico da sua ordem, encontrar nela por separação, aquilo que 

significa a morte. 

 

Emmett Williams, «DIE as in SOLDIER» (1970)1136. 

 

Qual a diferença entre poesia concreta e visual? 

 

A.P.: Elas têm uma certa diferença de programa e propósito. A certa altura 

confundiram-se. Aconteceu o mesmo com o naturalismo e o realismo. O termo 

naturalismo deixou quase de ser usado, o realismo tomou conta por seu mais específico. 

Acho que a poesia concreta também é um termo que está a passar: surgiu como 

movimento com propósitos e propostas estéticas e, por isso mesmo, está a passar. Ao 

contrário de poesia visual, que é uma técnica. Houve nos últimos anos uma certa 

confusão entre as duas coisas e neste momento a poesia concreta está a desaparecer; 

surgiu nos anos cinquenta com Gomringer e os brasileiros, com o projeto de desenterrar 

a palavra da gramática dos conjuntos, onde está (digamos assim) afogada; trabalhou de 

tal forma a palavra solitária, que esta adquiriu a sua forma primordial, como elemento 

autónomo. O jogo de palavras maiores e menores, dentro de uma palavra, ou a 

                                                           
1136<http://visual-poetry.tumblr.com/post/8218401323/die-as-in-soldier-by-emmettwilliams-my-firs 

 (consultado a 13 de outubro de 2015) 

 

http://visual-poetry.tumblr.com/post/8218401323/die-as-in-soldier-by-emmettwilliams-my-firs
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disposição espacial, a que se chamou «Constelações», propunha substituir o verso 

linear. Isso permite mais que uma leitura, um jogo de criação por parte do leitor. A 

poesia concreta vive dessa ideia de redução, no jogo a palavra começa a mostrar as suas 

potencialidades, a mostrar aquilo que é materialmente. A sintaxe deixa de ser linear, 

enquanto a poesia visual parte daqui para criar espaço pictórico, configurações e figuras. 

Pode usar cor ou não, mas é na figuração que está a diferença. Mas essa diferença foi-se 

esbatendo e a certa altura, entram uma na outra: poesia concreta deixou de se usar, por 

estas razões e por não ter sintonia com arte concreta, por ser um programa estético ao 

contrário da poesia visual. 

 

E a poesia experimental? Como fica com a concreta e a visual? 

 

A.P.: É curioso que há pouco falávamos do grupo Po.Ex, ao qual não pertenci, por 

razões biográficas, não tinha contacto com eles; tinha contacto com a teoria e prática 

alemã. Conheci-os aqui já numa fase avançada de produção, tanto minha como deles. É 

curioso, essa é uma diferença bastante óbvia entre mim e eles. Eles gostam e usam o 

termo experimental, apropriaram-se dele como um termo bom. Eu sigo Adorno, que na 

sua Teoria estética, diz que chamar experimental a uma certa poesia ou arte é pura 

difamação. Experimental é toda a arte, toda a poesia! Alguém alguma vez pensa que um 

soneto de Camões sai assim à primeira direitinho? Não! Ele foi experimentado. Da 

primeira página de A cidade e as serras, existem catorze rascunhos. Por um lado, 

(experimental) não é suficiente como distinção, porque toda a arte é experimental, em 

segundo lugar, é usada no modo de ir experimentar o que ainda não deu provas. Adorno 

considera, por isso, difamação que os teóricos chamam experimental à arte que 

entendem ainda não acabada, não definitiva, ainda à procura. Eu não consigo libertar-

me dessa perspetiva teórica. Não gosto do termo experimental, desse conceito que para 

mim é negativo, quando na boca de quem não o assumiu. Dizer que a poesia ou a arte é 

experimental é dizer que, é qualquer coisa que ainda não é aceitável, que não se sabe se 

é arte; que está fora de um cânone, à espera de legitimação crítica. Mas isso varia, os 

italianos dizem vanguardia, os franceses dizem avant-garde. O conceito vanguarda 

usou-se muito em Portugal durante algum tempo, depois pareceu muito militarista. 

Vanguarda, retaguarda, fiz um happening que estava relacionado com estes termos. 

Hoje, não faz muito sentido falar em experimentalismo, a não ser para os próprios, que 

assim se denominaram, que romperam com um cânone. 
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Passados vinte anos da sua intervenção «Homo sapiens» no jardim zoológico de 

Lisboa, que importância em termos sociológicos é que pensa que teve? Se fosse 

hoje acha que a reação do público seria diferente? 

 

A.P.: Quando me pergunta por implicações sociológicas…. Como sabe, toda a arte tem 

implicações sociológicas, porque é um ato social e público. A música, o teatro têm 

implicações sociológicas no momento da receção. O happening tem implicações 

sociológicas, mas continua a não ser um ato de pesquisa sociológica em si. É um ato 

estético, que tem implicações no momento em que implica um público. No caso «Homo 

sapiens» acho que a implicação sociológica não está ligada tanto ao público, mas à 

autorização que teria de haver, para organizar uma coisa destas, que me parece que hoje 

seria difícil. Porque houve em Portugal – em geral – um lento e constante retrocesso, 

sob a capa desta palavra «democracia», um retrocesso de opinião, feito de pequenas 

formas, mas de constante censura, autocensura das várias manifestações, que saem fora 

de um comportamento integrado: a incorreção política. A única coisa que tem 

autorização para todos os desmandos é a televisão, e na medida em que é ela que os faz, 

o público fica até mais facilmente passivo. Há uma implicação sociológica muito 

curiosa, hoje acho difícil haver autorização para fazer isso. E por outro lado, o público 

dessa época não estava tão passivo, tão habituado aos excessos que a televisão 

representa; reagiu com uma certa intensidade; reagiu ou tomando a sério, ou tomando o 

facto como uma prisão de alguém; ou então, encontrando formas de minimizar, 

sobretudo, de não se identificar com o facto de haver um homem preso. 

 

Teve um programa de televisão que se chamava A arte de ser português. Foi em que 

altura e em que consistia? 

 

A.P.: Foi entre 1978-79, numa altura em que estava a começar a televisão a cores. Foi 

quando houve também as primeiras telenovelas. Mas lá está, suponho que hoje em dia, 

esse programa não seria autorizado, na altura houve dificuldade com alguns deles. Era 

uma crítica demasiado mordaz, cruel, baseada muitas vezes no nonsense, e isso 

introduz, para quem não está habituado a refletir, uma insegurança. Veja que nos 

últimos anos todo o programa educativo, e quando digo educativo não me refiro apenas 

à escola, é levar a não pensar. “ Estamos em democracia”, é assim, esta frase serve para 

tudo. Refletir é um luxo, é complicado, não leva a lado nenhum. Criticar abertamente e 
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o nonsense não é, nunca foi muito português, porque retira aquela segurança pacata, de 

quem dá sentido às coisas. Era formalmente um programa bastante estruturado em torno 

de uma estética da repetição. 

 

Qual pensa ser o papel da poesia na sociedade atual? 

 

Bom, acho que quem faz poesia, para não usar a palavra «poeta», que é uma palavra 

cheia de conotações, nunca deve ter perguntado isso. Suponho que se passa o mesmo 

com uma boa parte do trabalho artístico, exceto aquele que é muito bem pago. Acho que 

a criação artística mais autêntica, que o criador mais autêntico, continuaria a produzir 

mesmo numa ilha deserta. Tem uma certa necessidade de reorganizar símbolos, seja na 

música, pintura, poesia, os vários meios de questionar com um certo ritmo. É no ritmo e 

na reorganização, nesses dois momentos, que está o momento estético. Como vai ser a 

receção? Neste momento, penso que a atividade artística é bastante cercada por 

constrangimentos sociais, a sociedade através do Ministério da Cultura, das suas 

instituições culturais, apropria-se muito, enquanto é senhora de subsídios de certas 

edições, comissaria, apoia, escolhe, organiza, dá prémios, está um pouco por trás de 

tudo isso. Há uma espécie de tutela na arte e é muito complicado produzir à margem 

dessa tutela, a não ser que já venha de antes dela. Por exemplo, se eu quisesse começar 

hoje, com as coisas que faço, teria de o fazer através de canais oficiais, que é coisa que 

não utilizo. Hoje quem quer começar tem de entrar um pouco dentro desse sistema, que 

é um sistema de controlo. Quem já vem de trás, continua a fazer, embora sabendo que 

um livro de poesia, seja ele qual for, a menos que seja daqueles nomes que se compram 

só para ter na prateleira, para dizer que se tem aquele nome, tem umas poucas centenas 

de leitores. Para mim, é uma coisa que neste momento tem muito pouca importância. 

Não se pode produzir arte a pensar só no momento presente: ou não se produzia, ou se 

ficava tão desanimado, que era muito difícil. Faz-se um pouquinho fora dessa realidade, 

esperando e acreditando, às vezes duvidando, outras acreditando que se está a fazer 

alguma coisa, não totalmente efémera. 

 

Lisboa, 14 de setembro de 1997. 
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32.  Alain Árias-Mission. «Public Poems» (1970) .……...……………….………….….....018     

Madrid. http://www.ariasmisson.com/pastwork.html (2-9- 2013).  

33. Ben Vautier. «Sculture vivant» (1962) .……...……………….…………….…..………..019  

Catálogo Hors limites.(1995). Paris: Centro Gorge Pompidou. p. 126. 

34.  Joseph Kosuth «Uma e três cadeiras» (1967) .……...……………….………...…….....019   

<https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965 (1-3-2017) 

35. Marcel Broodthears «Pense- Bête» (1964) .……...…………………………...………..020 

Catálogo Marcel Broodthaers. Madrid: Museu Nacional Reina Sofía, 1992. p.59 

36. Marcel Broodthears. «Museu» (1968-1969) .……...………………….............………..020     

Catálogo Marcel Broodthaers. Madrid: Museu Nacional Reina Sofía, 1992. p.135. 

37. Almada Negreiros. «autocaricatura» (1913) .……...…………………....……………....021     

 Cartaz da sua 1ª exposição  na Escola Internacional em Lisboa  AA.VV. Todo Almada. (1994). p.31. 

38. Santa-Rita Pintor. «Cabeça cubo-futurista» (1912). .……...……………………….....021      

João Pinharanda. O Modernismo I. Col. Arte Portuguesa– 18 (2009). p.43. 

39. Eduardo Viana, S/ Título (1916). .……...…………………………………………...…....022 

Rui Mário Gonçalves. História da Arte em Portugal – 12. (1986).p.67.   

40.  José Pacheko. «Capa de Orpheu -1» (1915) .……...…………………………………....022 

 Rui Mário Gonçalves - História da Arte em Portugal - 12: pioneiros da modernidade. (1986). p.67. 

41. Ângelo de Lima. «Edd’Ora Addio…- Mia Soave» (1915)……..................……….....023 

AA.VV. Orpheu 1: Edição Facsimilada. (1959).p.18. 

42. Santa-Rita Pintor. «Hors-text» (1913)…….....………………………………...…….....023 

 AAVV. Orpheu 1: Edição Facsimilada. (1959). p.18. 

43. Mário de Sá-Carneiro. «Manucure» (1915). ………………………………...………....024 

 Mário de Sá-Carneiro. Verso e Prosa (edição Fernando Cabral Martins), 2010. p.44. 

44. Mário de Sá-Carneiro. «Manucure» (1915) …………………………...………….…....025 

 Mário de Sá-Carneiro. Verso e Prosa (edição Fernando Cabral Martins), 2010. p.45. 

45. Mário de Sá-Carneiro. «Manucure» (1915). ……………………………………...…....026  

Mário de Sá-Carneiro. Verso e Prosa (edição Fernando Cabral Martins), 2010. pp..46 e 48. 

46. Mário de Sá-Carneiro. «Manucure» (1915). ………………………………….…..…....027  

Mário de Sá-Carneiro. Verso e Prosa (edição Fernando Cabral Martins), 2010. p.49. 

47. Mário de Sá-Carneiro. «Manucure» (1915). …………………………………..……....028  

Mário de Sá-Carneiro. Verso e Prosa (edição Fernando Cabral Martins), 2010. p.51. 

48. Amadeo de Souza-Cardoso. «S/ título.». (1911-1912) ……………..…………...…....029 

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: Diálogo de vanguardas. (2006). p.156. 

49. Arthur Rimbaud. «Vogais» (Tradução de Augusto de Campos)…….………..…....029 

http://giramundo-cirandeira.blogspot.pt/2012/03/voyelles-vogais.html 

50. Amadeo de Souza-Cardoso. «Canção d’açude: poema» (1915)………………..…..030 

http://www.ariasmisson.com/pastwork.html
https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965
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Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: Diálogo de vanguardas. (2006). Lisboa, F.C.G. p.117. 

51. Amadeo de Souza-Cardoso. «Serrana: poema em cor». (1915) …………………....030 

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: Diálogo de vanguardas. (2006). Lisboa, F.C.G. p.118 

52. Amadeo de Souza-Cardoso. «S/ título (Mucha)». (1915-1916). ……………….......031  

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: Diálogo de vanguardas. (2006). p.126. 

53. Amadeo de Souza-Cardoso.«Canção popular pássaro do Brasil» (1916). ,,…...…031 

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: Diálogo de vanguardas. (2006). p.122. 

54. Amadeo de Souza- Cardoso. «Canção Popular». (1916)………………...,,…….....032  

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: Diálogo de vanguardas. (2006). p.121. 

55. Amadeo de Souza-Cadoso. «Arabesco Dinâmico=Real/ ocre rouge café/Rouge/ 

ZIG ZAG/Vibrações metálicas, Explendor mecano-geométrico/Cantante/couceiro/ban- 

dolim» (1916)…………………………………....………………………………………………..….032 

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: um pioneiro do Modernismo em Portugal (2001).  p. 62. 

56. Amadeo de Souza- Cardoso. «S/ título.(TOROS)» (1916)………………………......033 

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: Diálogo de vanguardas. (2006). Lisboa, F.C.G. p.130. 

57. Amadeo de Souza- Cardoso. «S/título (COTY)». (1917)……………………….…....033 

Catálogo Amadeo de Souza-Cardoso: um pioneiro do Modernismo em Portugal (2001). p. 68. 

58. Vieira da Silva. «Atelier» (1934)…..…...………………………………………………....034 

 João Pinharanda. O Modernismo I: expressão, estilização, disciplina. (2009). p.99. 

59. Júlio. «O Burguês e a Menina» (1931) .……...…………………………………..….…....034 

João Pinharanda. O Modernismo I: expressão, estilização, disciplina. (2009). p.97. 

60. Mário Eloy. «O Poeta e o Anjo» (1938).……………………………...….……………....035   

João Pinharanda. O Modernismo I: expressão, estilização, disciplina. (2009). p.8 

61. Dominguez Alvarez. «Casarios e figuras de um sonho».…….........…..………...…....035  

Rui Mário Gonçalves.História da Arte em Portugal – 12. (1986). p.115.   
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 Rui Mário Gonçalves. História da Arte em Portugal –12: pioneiros da modernidade .(1986). p.15 

63. Álvaro Cunhal. s/ título (1953). .……...………………………………………..….……....036 

Óleo sobre tela. 77x103. Catálogo Uma Arte do Povo pelo Povo e para o Povo (2007).  p.111. 

64. Manuel Filipe. «O homem e a máquina» (1943)…..……...………...………….……....037 

  Mina negra s/ papel. 72.5x50.5cm. Catálogo Uma Arte do Povo pelo Povo e para o Povo (2007).p. 63 

65. Manuel Ribeiro Pavia. «Mulher» (1948) .……...……………………………….……....037 

Tinta-da-china s/ papel. 50x32.4.Catálogo Uma Arte do Povo pelo Povo e para o Povo. (2007). p.32 

66. Marcelino Vespeira. «Descanso» (1946). .……...………………………….…………....038 

Tinta-da-china sobre papel.19.5x24cm. Catálogo Uma Arte do Povo pelo Povo. (2007). p.61. 
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67. Júlio Pomar. «O gadanheiro» (1945). .……...…………………………………….....…...038 

João Pinharanda. O Modernismo I: expressão, estilização, disciplina. (2009). p.109. 

68. Lima de Freitas. s/ Título (1948) .……...………………………………..….…..................039 

Óleo sobre papel. 36.4x46.1cm. Catálogo Uma Arte do Povo pelo Povo e para o Povo. (2007).p.85. 

69. Júlio. «Pequenos animais sobre areia» (1932)……...……………………………...…….039 

João Pinharanda. O Modernismo I: expressão, estilização, disciplina. (2009) p. 94. 

70. Júlio. S/ Título (1939)……..........................……………………………..….…..………….....040 

Tinta-da-china sobre papel.33.2x22.8cm . Catálogo Júlio: por toda a parte. (2010).  p.18 

71. António Pedro. «Sabat: Dança da Roda» (1936). .……...………………………….......040 

Catálogo António Pedro: exposição comemorativa do centenário do nascimento. (2009).  p.68 

72. António Dacosta. «Melancolia» (1942). .……...………………………………....……....041 

Rui Mário Gonçalves. História da Arte em Portugal – 12. (1986). p.142. 

73. António Domingues, António Pedro, Fernando Azevedo, Moniz Pereira e 

Marcelino Vespeira. «Cadavre-Exquis» (1948). .……...…………………………………...041 

Catálogo António Pedro: exposição comemorativa do centenário do nascimento. (2009).  p. 40 

74. António Pedro. «Poème dangereux» (1935) .……...……………………………....…....042 

 Catálogo António Pedro: exposição comemorativa do centenário do nascimento. (2009).  p.45 

75. António Pedro. «Aquarelle sensible» (1935).…...........................................…………....043 

Catálogo António Pedro: exposição comemorativa do centenário do nascimento. (2009), p.49. 

76. Mário Cesariny «Passagem». (1957).….....................................................................…....044 

  Mário Cesariny. Pena Capital. p.133 

77. Artur Cruzeiro Seixas. «O seu olhar já não se dirige para a terra, mas tem os pés 

assentes nela». (1953). ..............................................................................................................…....045  

Colagem. 29.5x19.5x19.5 cm. Catálogo Surrealismo em Portugal 1943-1952. (2001). p.85 

78. Alexandre O’Neill. «Divertimento com sinais gráficos»..........................………….....045  

Alexandre O’Neill. Abandono Vigiado (1960). p.44. 

79. Júlio Pomar. «Cena na Praia» (1959). ..................……………………..……………..…..046   

Óleo sobre tela. 130x162 cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.215.   

80. Lima de Freitas. S/título. ’Dramas Humanos’ (1960) ...........................................…....046 

Guache s/ cartolina. 50.5x 61.2 cm Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.223.  

81. Júlio Resende. s/ título (1952). .............…………………………...………………..……....047 

Óleo sobre tela. 58x80cm.Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.141.   

82. João Hogan. «Aqueduto das Águas Livres» (1954)........................................................047   

Óleo sobre tela. 71x99 cm. Catálogo João Hogan. (1992).  p.65.   

83. António Charrua. «O espantalho» (1959). ..............…………..…………………...…....048 

Xilogravura. 35x26cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.185.  



 

522 

 

84. Sá Nogueira. «Menina com Gato» (1955) ..............…………………..…………...…......048 

Óleo sobre tela. 80x40cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.153.   

85. Nikias Skapinakis. «Tertúlia» (1960) ..............………..………….……………......……..049 

Óleo sobre tela. 73x100cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). Beja/Lisboa: F.C.G. p.249.  

86. Alice Jorge. «Mulher a estender roupa» (1958) ...........…………..…………..………....049 

Água-forte e água-tinta. 29x19cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50 (1992). p.183.   

87. Carlos Calvet. «Edificiária» (1953). ..............…………..………………………...……....050  

Óleo sobre tela. 60x90cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.231.   

88. António Areal. «Homenagem a Fernão Mendes Pinto» (Sem data) ..........................050 

Tinta-da-china s/ cartão. 77.2x57.3cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.263.  

89. Jorge Vieira. Maqueta de «Monumento ao prisioneiro político» (1953)………...051  

Bronze. 44.5x30x29cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.163.   

90. Jorge Vieira. S/título (1955). ..............…………..……………….………………………....051 

Terracota com engobes. 47.5x28x37.5cm.Catálogo Jorge Vieira. (1995). p. 67.   

91. Eurico Gonçalves. «Arabesco» (1957) ..............………..………………...................…....052 

 Óleo sobre tela. 48x68cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.255.   

92. António Quadros. «O cavalo azul» (Sem data) ..............………..…..……………….....052 

Óleo sobre tela. 100x132cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.259.   

93. Eduardo Luiz. S/título (1958) ..............…………..……………….……………......……....053 

Óleo sobre platex. 81x 80cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.251. 

94.  Fernando Lanhas. «02-44» (1944). ….……………......………………………………....053 

Guedes. Fernando Lanhas: os sete rostos. (1988). p.63.   

95. Fernando Lanhas. «P90-85» s/data. ..............………..………….……..………..……......054 

Pedra pintada. Fernando Guedes. Fernando Lanhas: os sete rostos. (1988). p.63.   

96. Nadir Afonso. «Espacialismo» (1958) ..............………………….....…..…………..….....054 

Óleo sobre tela. 80 x147cm.  Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.145. 

97. Joaquim Rodrigo. «Diretrizes 2» (1958) .............………….………...…..…………........055 

Óleo sobre tela. 92x55cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.123. 

98. Vespeira. S/título (1960) ..............………..………………………………………………......055 

Óleo sobre tela. 60x73cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.193.   

99. Fernando Azevedo. «A Cidade» (1956-57) .…..……………….……………....…..…....056 

Óleo sobre tela. 46x 54.5 cm.  Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.167.  

100. Mário Cesariny. «Composição» (1959) ..............……….………...……….…..…….....056 

Òleo sobre papel. 22.5x34cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.172. 

100. Vieira da Silva. «Aqueduto» (1955) ..............………………………………..…….........057 

Óleo sobre tela. 113.5x145.8cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).p.107.  

102. D’Assumpção. «Génesis I» (1958) ….……………………….…………………....…......057   
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Óleo sobre tela.125 x199cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992).  p.197.   

103. Menez. S/ título (1959). ..............…………….…….……………………..............……......058  

Óleo sobre tela. 100x 81cm.Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.207.   

104. Artur Bual. «Espaço II» (1960). ..............……….……………………......…………......058  

Óleo sobre tela. 200x105cm. Catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50. (1992). p.19 

 

PARTE II 
 

105. Paula Rego. «Cães de Barcelona» (1965). ..............…………..……………………......059 

 Colagem e óleo sobre tela. 160x185cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 141 

106. Joaquim Rodrigo. «Santa Maria» (1961) ..............…………..………...………..……..059 

Acrílico s/ platex. 97x162cm.Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 125. 

107. João Cutileiro. «Guerreiro com cabeça de touro» (1963) ..................……......060 

Polyester, fibra de vidro e pó de bronze. 65x24x13cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 151. 

108. Réne Bértholo. «Palmier» (1966) ..............……………...…..…………………….…......060 

Metal e motor. 80x50x13cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994).  p.175.  

109. António Costa Pinheiro. «D. João II» (1966) ..............…………………..……….......061 

Óleo sobre tela. 150x110cm. Colecção Galeria 111. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 167. 

110. Gonçalo Duarte.  S/título. 1970.……………………………………………………….....061 

Óleo s/ contraplacado. 27x40,5cm. Catálogo Gonçalo Duarte: Obra plástica. (2005). p.42 

111. António Palolo. «Hórrido silêncio do teu corpo» (1965) ..........................…...……...062 

Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p.179.  

112. Eduardo Nery. «Espaço Ilusório III» (1969)............................……………………......062 

Catálogo Eduardo Nery 1956-1996. (1994).  p.72. 

113. Eduardo Batarda. «Dedicated Follower of Fashion nº1» (1966)..……..................063 

Acrílico sobre madeira. 120x85x116cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p.191. 

114. Ruy Leitão. S/título (1968).............…………………………………….…..………….......063 

 Guache sobre papel. 17.5x 26cm.  Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p.195.  

115. Clara Menéres. «A menina Mª Amélia que vive na Rua do Almada» 

(1968)………………………………………………………………................……………………......064 

Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 203. 

116. Lourdes de Castro. «Sombras projetadas de Mercedes Prado e Alexandro Otero» 

(1964).............………...…………………………………………………………………….……......064 

 Pintura sobre pexiglas. Catálogo Anos de ruptura: anos 60. (1994).  p.213.  

 

117. Ana Vieira. S/título (1968) ..............…………………………..………………….……......065 

Madeira, espelho e pintura de esmalte. Catálogo Anos de ruptura: anos 60. (1994). p.343.  
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118. José Escada. «Relevo Recortado» (1967). ..............…………………………......…......065  

Folha-da-flandres pintada. 42x60x6cm.  Catálogo Anos de ruptura anos 60. (1994). p. 221. 

119. Jorge Martins. «Pli contre Pli» (1967) ..............……………………….………...…......066 

Óleo sobre tela. 42x60cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 229.  

120. Noronha da Costa. S/título (1969) ..............…………………………………………......066 

 Óleo sobre tela. 70x90cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 335. 

121. António Areal. S/título (1964) ..............…………………………..…………..………......067 

Madeira, platex pintado e fio. 50x50x12cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p.349.  

122. Artur Rosa. Painel na Fundação Calouste Gulbenkian (1969) ......…………….......067 

Catálogo Anos de ruptura: anos 60. (1994). p. 414. 

123. Manuel Baptista. «Hexágno Branco» (1966) ..............…………………..………........068 

Acrílico e colagem sobre tela. 144x142cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 429. 

124. Fernando Calhau. S/título (1969) ..............………………..…………………...……......068 

Água-tinta (zinco configurado). 37x30.5cm. Catálogo Anos de ruptura: anos 60. (1994). p. 441.  

125. Ângelo de Sousa. «Escultura» (1968) ..............………………………………….............069 

Aço inoxidável. dimensões variáveis.  Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p. 405.  

126. Jorge Pinheiro. S/ título (1968). ..............……………………………….……………......069  

Óleo sobre madeira. 176x100cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994).p. 421.  

127. Alberto Carneiro. «O Canavial» (1968) ..............………..……………...…………......070  

 Catálogo Anos de rutura: uma perspetiva da arte portuguesa nos anos 60. (1994). p. 455.  

128. Helena de Almeida. S/título (1968) ..............………………………..………………......070 

Acrílico sobre tela e contraplacado. 130x97cm. Catálogo Anos de rutura: anos 60. (1994). p.461.  

129. António Areal. «Opus II». (1962). …................................................................................071   

Técnica mista s/ platex. 115,5x 73cm. Catálogo. António Areal: primeira retrospectiva. (1990). p.46. 

130. Joaquim Bravo. «Ma Blonde». 1966. …….......................................................................071    

Técnica mista s/.23,5x23,5. Catálogo Joaquim Bravo. (2000). p.42 

131. Eduardo Nery. «Energia Cósmica» (1964). ...................................................................072    

Guache s/ papel. 58x41cm.Rocha de Sousa. Eduardo Nery. (1990). p.12.   

132. António Charrua. «Oráculo». (1966). .............................................................................072    

 Óleo sobre tela e madeira. 190x300x100cm. Catálogo Charrua. (2001).Museu de Évora. s/p 

133. Justino Alves. «Composição» (1967). ……......................................................................073     

Óleo sobre tela, 33x41cm. Catálogo Justino Alves. 40 anos de Obra. (2003)..s/p 

134. José Escada. s/título. 1965……............................................................................................073    

Óleo sobre tela. 38x45cm. Catálogo José Escada. (1980). Secretaria de Estado da Cultura/ SNBA. s/p. 

135. Ana Hatherly. s/título (1973) ..............................................................................................074    

 Mapas da imaginação e da memória (1973). pp. 94-95. 
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136. Francisco Relógio. «Catedral» (1960)...............................................................................074 

 Catálogo Francisco Relógio 1955-1992. (1992).Galeria Municipal da Amadora. p.31.  

137. Tomás Mateus. «Equações de Brige»...............................................................................075 

Catálogo Tomás Mateus: pintura. (1973). Lisboa: Galeria de São Francisco. s/p.    

138.  João Vieira. «Poema a bailar» (1961). ............................................................................075   

Catálogo João Vieira: corpos de letras. (2002). Porto: Serralves 2002. p.95 

139. Eduardo Luiz. «L’ardoise cassé». S/data. .......................................................................076    

 Catálogo Eduardo Luiz no CAMB. (2009).  Lisboa: Centro Manuel de Brito, p. 7 

140. José de Guimarães. «Duas máscaras com tatuagens» (1973) ...................076    

Catálogo José de Guimarães 1962-1992. (1992) Lisboa/Porto: Gulbenkian/ Serralves. s/p  

141. Álvaro Lapa. «Prece pelos bêbados» (1970)..................................................................077    

Catálogo Álvaro Lapa: retrospectiva.(1994). Porto: Fundação de Serralves.  s/p 

142. António Palolo. S/ título. (1966)..........................................................................................077    

Catálogo António Palolo 1963-1995. (1995). p..65 

143. Noronha da Costa. «Bois au Vietnam» (1966) .............................................................078    

Bernardo Pinto de Almeida. Noronha da Costa ou a consciência do tempo. (2006). s/p.  

144. Sá Nogueira. «Gitanes I» (1967) ........................................................................................078    

Catálogo Sá Nogueira: retrospectiva. (1998). Lisboa: Museu do Chiado. p.144. 

145. António Aragão .S/ título. 1962. Painéis em cerâmica policromada…...................079 

http://antonioaragao.blogspot.pt/2010/10/antonio-aragao-mercado-municipal-de.html (11-10- 2011) 

146. António Aragão Monumento Padrão das Descobertas, 1960....................................080 

Porto Santo < http://www.cm-portosanto.com/pages/homepage.asp (11-10- 2011) 

147. Caderno antológico da poesia experimental I (1964) .................................................080 

Catálogo Tarefas Infinitas. (2012). Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian. p.94. 

148. Citações de vários autores...................................................................................................081 

António Aragão/  Herberto Helder (org.). Caderno antológico da poesia experimental I (1964). p.4.  

149. António Aragão. «Roma nce de iza mor f ismo»...........................................................082 

 António Aragão/ Herberto Helder (org.). Caderno Antológico da Poesia Experimental I (1964). p.7.  

150. António Aragão. «Poema fragmentário»..........................................................................083 

António Aragão / Herberto Helder (org.). Caderno Antológico da Poesia Experimental I (1964). p.37.  

151. António Aragão.  «Poema fragmentário»........................................................................084 
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Vogais 

 

A negro, E branco, I rubro, U verde, O azul, 

Ainda desvendarei seus mistérios latentes 

A velado voar de moscas reluzentes 

Que zumbem ao redor dos acres lodaçais; 
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I escarro carmim, rubis a rir nos dentes 

Da ira ou da ilusão em tristes bacanais; 

 

U curvas vibrações verdes dos oceanos, 

Paz de verduras, Paz dos pastos, paz dos anos 

Que as rugas vão urdindo entre brumas e escolhos; 

 

O supremo Clamor cheio de estranhos versos, 
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