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SUMÁRIO

Este trabalho tem como objectivo apresentar e explicar uma edição crítica dos textos de 

Ernesto de Sousa (1921-1988) sobre Arte e Património, tanto de artigos dispersos como inéditos. 

Todas as opções metodológicas são equacionadas e discutidas, incluindo algumas noções teóricas 

centrais para a execução prática desse projecto (as noções de texto e de autor, de crítica textual, de 

edição crítica, a relação texto-imagem, entre outras). A edição acompanha esta tese em anexo. 

ABSTRACT

This thesis aims to present and explain a critical edition of the texts of Ernesto de Sousa 

(1921-1988)  on  Art  and  Heritage,  both published  articles  and  unpublished  texts.  All 

methodological options are considered and discussed, including some theoretical notions central to 

the  practical  implementation  of  this  project  (the  notions  of  text  and  author,  textual  criticism, 

critical edition, the text-image relationship,  among others). The edition accompanies this thesis 

attached.
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I.

INTRODUÇÃO GERAL

1. Colocação do Problema

Introdução da Questão a Tratar

As actividades que Ernesto de Sousa desenvolveu são de importância fundamental para a 

disseminação de novas ideias e práticas nas artes plásticas e na cultura portuguesas do século 

XX. Tendo começado a sua actividade como crítico e organizador de exposições nos anos 40, 

passou por diversas fases e ramos da actividade artística. É simultaneamente um estudioso da 

cultura, especialmente da cultura visual (mas não só) e, ao mesmo tempo, um fazedor de cultura, 

ou seja, um produtor e promotor de obras de arte (desde a realização de filmes, a encenação de 

peças,  a  organização  de  exposições,  a  outras  actividades...)  e  escritor.  Trata-se  de  uma 

personalidade  extremamente  complexa  e  é  capital  para  compreender  a  cultura  portuguesa 

contemporânea. Existe, portanto, toda uma diversidade de actividades de Ernesto de Sousa que 

importa atender, estudar e valorizar. Mas há duas que o acompanham ao longo das décadas de 

quarenta até à década de oitenta. O autor, durante toda a sua vida activa, escreve textos e tira 

fotografias de forma profissional. São constantes estas suas duas práticas. 

A  sua  escrita  também  é  multifacetada,  espalha-se  por  diversos  géneros  e  possui 

objectivos vários, se bem que seja sobretudo um cultivador do ensaio.

Neste trabalho pretende-se editar criticamente e estudar textos de Ernesto de Sousa sobre 

Arte e do Património (não perdendo de vista uma articulação da sua actividade enquanto ensaísta 

e escritor com todas as outras manifestações da sua proteica produção).
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Objectivos

O objectivo deste trabalho é realizar uma edição crítica de inéditos do autor e de éditos 

que complemente os textos disponíveis no campo bibliográfico.

Campo bibliográfico é  a designação que propomos para um conjunto estruturado de unidades 

bibliográficas (livros impressos), organizadas em torno de um determinado texto: o campo de um 

texto  é  o  grupo  formado  pelas  edições  existentes  desse  texto.  (...)  o  campo  é  uma estrutura 

funcional, cujos elementos são valorizados de acordo com a sua capacidade para a difusão pública 

do texto;  uma boa edição,  de larga  tiragem,  acessível  a  muitos  autores,  é  mais  valiosa nesta 

perspectiva do que uma edição igualmente boa, mas que está esgotada, ou que não se acha no 

nosso mercado, por isso cumprindo menos bem a missão de comunicar o texto a quem quer que o  

deseje ler; o valor de um manuscrito é, neste sentido, praticamente nulo, excluído que se acha da 

galáxia de Gutenberg, precisamente por esta razão, entre outras. O campo bibliográfico distingue-

se também da tradição impressa, apesar de esta ser uma estrutura igualmente bibliográfica, por 

não integrar as edições que, sem exemplares sobreviventes, têm um valor difusório igual a zero. 

Ocampo bibliográfico ideal é aquele em que, de um texto, existem no mercado, ou são facilmente  

acessíveis, exemplares de todos os tipos de edição capazes de satisfazer as necessidades de todos 

os tipos de leitor potencial (CASTRO E RAMOS, 1983: 112).

O campo bibliográfico, é assim, o conjunto de textos que estão acessíveis no mercado e 

nas bibliotecas. Observei que nenhuma biblioteca de referência (Gulbenkian de Arte, Nacional, 

Municipais,  e  das  diversas  universidades  de  Lisboa),  possui  todos  os  títulos  que  o  autor 

publicou. O que espelha a dificuldade em se ter acesso aos seus textos. E, quanto aos dispersos, 

mais difícil ainda é o seu acesso. Mesmo na Hemeroteca de Lisboa não existem todos os títulos 

e/ou números em que Ernesto de Sousa participou. 

Como  objectivos  secundários  incluem-se:  a  caracterização  da  sua  biografia,  do 

pensamento, da obra, das suas actividades; a descrição sucinta do ambiente cultural em que se 

moveu;  uma  reflexão  sucinta  sobre  a  sua  articulação  com  os  movimentos  que  lhe  foram 

próximos (Neo-Realismo, Fluxus, Arte Conceptual); a descrição dos materiais a partir dos quais 

foi feita a edição e a definição do usus scribendi do autor. 

A edição, propriamente dita, vai apresentada nos anexos A e B deste trabalho.
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2. Nota Biográfica sobre o Autor

Apresento  uma  biografia  muito  sucinta,  mas  suficientemente  extensa  que  permita 

contextualizar o autor nas suas múltiplas actividades, incluindo a escrita de textos.

José  Ernesto  Frade  de  Sousa  nasce  em  1921.  Cedo  se  interessa  pelas  artes,  pela 

fotografia, pelo cinema. Frequenta o curso de Físico-Química de 1940 a 1946 em Lisboa, sem o 

completar.  Organiza  uma  exposição  de  Arte  Africana  na  Associação  de  Estudantes  (1946), 

conhece Almada Negreiros que lhe empresta um Amadeo para figurar na exposição (que tem um 

pendor comparativo entre a arte moderna e a africana) e um coleccionador empresta-lhe um 

quadro o próprio Almada.

Entretanto, vai para a tropa de onde é expulso, tendo sido sujeito a 10 dias de prisão 

disciplinar  (por  ter  assinado  uma  lista  do  MUD1).  Já  tinha  sido  expulso,  antes,  da  JEC, 

associação de jovens católicos.

Interessa-se  vivamente  pelo  cinema2 fundando,  em  1947,  o  primeiro  cine-clube  em 

Portugal chamado «Círculo de Cinema». Em 1948, a polícia política (PIDE-DGS) faz uma rusga 

ao  clube  prendendo Ernesto  de  Sousa  e  os  restantes  membros  da  Direcção por  suspeita  de 

estarem envolvidos nas comemorações do 31 de Janeiro de 1891 (revolta republicana no Porto). 

Nos  anos  quarenta  adere  ao  Neo-Realismo  defendendo  uma  estética  que  seja 

simultaneamente uma ética, e cuja dimensão política contribua para a mudança da sociedade.

Vai para Paris com o objectivo de se tornar realizador. Entre 1949 e 1952 vive nessa 

cidade, onde frequenta cursos na cinemateca francesa, dos Haute Études Cinematographiques, 

aulas de arte na Escola do Louvre e um curso de iniciação às artes plásticas com Jean d’Yvoire, 

de quem ficará amigo.  Foi  membro do cine-clube  do Quartier  Latin,  tendo conhecido René 

Bazin e François Truffaut. Fez um estágio como assistente de realização onde contactou com 

Alain Resnais, entre outros.

Entretanto,  funda  em  Portugal,  em  1950,  com  Fernando  Lopes  Graça,  o  Coro  da 

Academia de Amadores de Música.

1 Movimento de Unidade Democrático. Movimento oposicionista ao regime de Salazar.
2 José António Oliveira em «A Fotografia e o Fotográfico em Ernesto de Sousa» afirma que de 1949 a 1959 é a  
«década do cinema» do autor. 
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Em 1953, é chefe de redacção da revista Plano Focal, sub-intitulada «Revista técnica de 

fotografia, cinema, rádio, artes gráficas e propedêutica de publicidade», da qual saíram quatro 

números nesse ano. 

Em 1954 filma o documentário O Natal na Arte Portuguesa e obtém o prémio Aurélio 

Paz dos Reis.

Publica,  em  1956,  O  Argumento  Cinematográfico. No  ano  seguinte  edita,  em 

colaboração com Adelino Cardoso e José Fonseca e Costa A Realização Cinematográfica.

Torna-se o principal impulsionador e director da revista  Imagem (2ª Série, entre 1956-

61).

Realiza curtas metragens para a companhia Shell e para a Rádio Televisão Portuguesa, 

em 1958.

Um dos pontos capitais na sua vida é a rodagem do filme  Dom Roberto (entre 1958 e 

1962 com Raul Solnado e Glícinia Quartin  nos papéis principais,  aparecendo ainda o jovem 

Nicolau Breyner) que estreia em Lisboa, no cinema Império, em 1962. O filme será premiado no 

Festival de Cannes de 1963 com a Menção Especial do Júri do Melhor Filme para a Juventude. 

O filme foi realizado com subscrições não tendo recebido quaisquer apoios financeiros formais.

A  longa  metragem  é  um marco  no  cinema  português,  um misto  de  neo-realismo  e 

Nouvelle  Vague.  O autor  foi preso em Vilar Formoso, quando ia a caminho de França para 

receber  o  prémio,  por  ter  dado  uma  entrevista.  Houve  algum  burburinho  no  meio 

cinematográfico  a  nível  internacional  acerca  deste  caso,  especialmente  no  campo  francês, 

protestos, abaixo-assinados...

O Que É o Cinema?  sai pela editora Arcádia em 1960,  Júlio Pomar, sai pela editora 

Artis. No ano seguinte, Lima de Freitas, pela mesma editora.

A partir de meados dos anos 60 entra em contacto com autores do movimento Fluxus, 

tendo-se tornado amigo de alguns deles. O primeiro contacto com autores deste movimento deu-

se, segundo Ernesto de Sousa, quando o próprio terá recebido uma carta com folhetos e um 

mapa feito por Maciunas.

Publica a plaquette  Artes  Gráficas:  Veículo  de  Intimidade  para  acompanhar  uma 

exposição de Armando Alves, na Escola Superior de Belas Artes do Porto.

1965, Para  o  Estudo  da  Escultura  em Portugal,  na  editora  ECMA (este  livro  seria 

reeditado, em 1973, pela Livros Horizonte e é um livro feito a partir das fichas sobre escultura 

que saíram na Seara Nova), e publica também A Pintura Neo-Realista Portuguesa (1943-1953).
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Encena no Teatro Experimental do Porto duas peças, uma de Clifford Oddets, Desperta e 

Canta, e outra de Raul Brandão, O Gebo e a Sombra, respectivamente em 1965 e 1966.

Percorre o país como bolseiro da Gulbenkian, estudando a escultura portuguesa e a arte 

popular, entre 66 e 68.

Ministra aulas das disciplinas de «Técnicas da Comunicação», «Estética do Teatro e do 

Cinema» no âmbito do curso de Formação Artística na Sociedade de Belas Artes de Lisboa, 

entre 1966 e 1969.

Em 1969  põe  em cena  o  Exercício  de  Comunicação  Poética,  com música  de  Jorge 

Peixinho (com quem teve longa e  profunda amizade),  acompanhado  pelo Grupo de Música 

Contemporânea, e baseado em poemas de poetas portugueses como Herberto Hélder, Almada, 

Cesariny, entre outros. Também no decorrer desse ano participa num festival de arte colectiva 

em Itália, onde conhece várias personalidades entre as quais Bruno Munari. A partir desse ponto 

vai  usar,  preferencialmente,  o  conceito  de  "operador  estético"  que  substitui  ao  de  "artista", 

"fotógrafo", entre outros.

É pioneiro em Portugal de projectos artísticos de multimédia, nomeadamente com Nós 

Não Estamos Algures, apresentado no mesmo ano.

Participa numa conferência em Vigo com a comunicação «Arte e Anti-arte».

Salva os painéis de Almada Negreiros em Madrid, em 1972, do Cine San Carlos, com o 

apoio financeiro de Manuel de Brito. Esses painéis haviam sido realizados em 1929 e corriam o 

risco de desaparecer.

No mesmo ano esboça o projecto O Teu Corpo é o Meu Corpo, inicialmente concebido 

para ser um livro de poesia e de fotografia; este projecto iria sofrer mutações e actualizações ao 

longo dos anos seguintes com pequenas mudanças de nome.

Ainda em 1972, um encontro marcante aconteceu com Joseph Beuys3 em Kassel,  na 

Alemanha, na Documenta 5. Beuys esteve durante 100 dias na exposição falando e debatendo 

com o público sobre arte e sociedade. Em 1973 conhece Robert Filliou, George Brecht e Ben 

Vautier,  tendo  ficado  amigo  do  primeiro,  (note-se  que  estes  quatro  importantes  artistas 

internacionais participaram do movimento Fluxus). 

3 Segundo Mariana Pinto dos Santos: «Ernesto vai identificar-se profundamente com Beuys, quer porque era uma 
pessoa da sua idade (curiosamente nascera no mesmo ano que ele, 1921), portanto alguém que atingia o pico da  
influência, actividade e fama com 50 anos, quer pelo seu lado teatral, quer pelo seu lado xamânico (Ernesto chama-
lhe  «guru»)  que  era  claramente  um  papel  que  Ernesto  queria  assumir  para  si,  catalizando  acontecimentos,  
descobertas, encontros.» (SANTOS, 2007: 191).
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Organiza exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1972 e 1974 (Do Vazio à  

Provocação e Projectos- Ideias).4

Divulga e fomenta os novos meios de expressão na arte, como a mail art, a instalação,o 

happening, a performance e todos os meios novos que surgem nas décadas de sessenta e setenta.

Depois do 25 de Abril é convidado pelo Movimento das Forças Armadas a fazer parte de 

uma comissão consultiva para a cultura, juntamente com outros intelectuais portugueses. 

Em 1975 conclui a obra multimédia Luiz Vaz 73, a qual foi apresentada em Coimbra, no 

convento de Santa Clara a Velha, no dia 10 de Junho de 1976. Apresenta, no mesmo ano, um 

ciclo sobre vídeoarte no Instituto Alemão em Lisboa. 

Também em 1976, executa o «filme performance» O Teu Corpo é o Meu Corpo / o Meu  

Corpo é o Teu Corpo numa colectiva na Galeria Labirinth, em Lublin, na Polónia.

A partir da sua fundação, em 1976, foi visita frequente do projecto Museu Vostell em 

Malpartida de Cáceres, e amigo do artista. Foi também um importante facilitador de intercâmbio 

de artistas portugueses, não só com Malpartida, mas também com outros pontos na Europa.

Em 1977 organiza,  fomenta e motiva, umas das exposições mais importantes de artes 

plásticas em Portugal no século XX, a  Alternativa Zero, cujo subtítulo é paradigmático de um 

programa de divulgação e  debate:  Tendências polémicas da arte portuguesa contemporânea. 

Nela,  além da  presença  do  Living Theatre,  foram convocados  os  artistas  mais  avançados  e 

representativos da arte portuguesa de então.

Foi  sócio  fundador  da  Galeria  Diferença  (1978)  e  membro  da  AICA  (Associação 

Internacional de Críticos de Arte). 

Ainda no mesmo ano organiza a exposição 18 X 18 ― Nova Fotografia, em Lisboa e no 

Porto. além disso, participa na SACOM I 5 com a peça interactiva Revolution My Body n.º 2. 

Realiza as instalações A Tradição como Aventura e Olympia, em 1978 e 1979.

Em 1979 faz a apresentação experimental  da obra multimédia  Almada, um Nome de  

Guerra, na Galeria de Arte Moderna de Lisboa (a obra terá sido idealizada e trabalhada desde 

1963)

Foi comissário da representação portuguesa nas Bienais de Veneza em 1980, 82 e 84.

4 Chamadas também «EXPO AICA 72» e «EXPO AICA 74», por serem realizadas no âmbito daquela organização  
internacional de críticos.
5 Acrónimo de Semana de Arte Contemporánea de Malpartida, no Museo Vostell, em Malpartida de Cáceres.

6



Em 1982 publica Maternidade: 26 Desenhos de Almada Negreiros, trabalho que contou 

com o apoio da viúva do mestre do Modernismo e, no ano seguinte,  publicou  Re Começar:  

Almada em Madrid, que documenta o salvamento, em 1972, dos painéis de Almada em Madrid.

Apresenta, Almada, um Nome de Guerra, na versão final, em 1983, primeiro em Madrid 

(Fundação Juán March), depois em Barcelona (Fundação Juan Miró); e depois em Lisboa, já em 

1984, no CAM. 

Ainda  em  1983  apresenta  Ultimatum,  obra  mixed  media realizada  no  Experimental 

Intermedia Foundation, de Nova Iorque.

SaiPresépios, o Sol, Outras Loas & etc. pela Bertrand em 1985.

Exposição individual Esse Ouro Dantes, na Galeria Quadrum, 1986. 

Em  1987  inicia  o  projecto  I  am  Inocent,  baseado  em  O  Livro  de  Job.  Realiza-se 

Itinerários, uma exposição em honra do autor pela Secretaria de Estado da Cultura na Galeria 

Almada Negreiros, de que fica o catálogo.

Em 1988, inicia o projecto  Aldeia Global, que pretendia ligar computadores de artistas 

numa rede de partilha de conhecimento e acções estéticas.

Expõe  Lapidus,  Urna  e  V.I.T.R.I.O.L,  na Fotoporto,  em Serralves (de fotografias  que 

continuavam da série Esse Ouro Antes).

Falece em 6 de Outubro de 1988, em Lisboa, vítima de doença prolongada.

Posteriormente à sua morte  há algumas homenagens e retrospectivas importantes:  em 

1997,  a  Casa  de  Serralves,  no  Porto,  faz  uma  remontagem da  exposição  Alternativa  Zero, 

chamada Perspectiva: Alternativa Zero Vinte Anos Depois, organizada por João Fernandes. Em 

1998, a Fundação Calouste Gulbenkian organiza a exposição de homenagem ao autor  Ernesto 

de Sousa / Revolution My Body, comissariada por Helena de Freitas e Miguel Wandschneider.

Existe,  desde  1992,  uma  bolsa,  intitulada  Bolsa  Ernesto  de  Sousa,  patrocinada  pela 

Fundação  Luso-Americana  para  o  Desenvolvimento  com  a  colaboração  da  Experimental 

Intermedia Foundation de Nova Iorque. A Fundação Calouste Gulbenkian associou-se, a partir 

de 1996. Esta bolsa permite um(a) jovem artista que se destaque pelo seu interesse e uso de 

meios  multimédia  e  tecnologicamente  avançados  nos  campos  da  arte,  levando-o(a)  a 

desenvolver um projecto na Experimental Intermedia Foundation.
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3. O Estado da Arte

3.1. Obras de Ernesto de Sousa

3.1.1. Em Vida do Autor

O Argumento Cinematográfico

Trata-se do primeiro volume de uma colecção chamada «Imagem e Som», que a editora 

Sequência produziu em 1956. Esta colecção convocou uma série de colaboradores como Manuel 

Azevedo, Baptista Bastos, Alves Costa, Nuno Portas e Fonseca e Costa, entre outros, para vários 

volumes todos sobre o tema do cinema. Esta colecção foi dirigida pelo próprio Ernesto de Sousa. 

Este volume tem 93 páginas das quais as últimas 20 são antologias de textos escolhidos e 

traduzidos  pelo  autor,  sob  os  temas  «O  argumento  e  a  sua  teoria»  e  «Aparecimento  dos 

elementos visuais», com textos de, entre outros, Valentin Mandelstann, Anne e Etienne Souriau 

e Vsevolod Pudvokin. 

Este é um livro que se debruça sobre o problema da escrita de um filme,  do enredo 

enquanto base para o acto de fazer um filme. Escrever um filme não é o mesmo que escrever 

uma história ou mesmo uma peça de teatro, embora esta última esteja mais próxima do guião do 

que aquela. A escrita do filme deve ser encarada não como uma escrita literária mas como uma 

espécie de «partitura» para que os actores e toda a parafernália de câmara(s) e microfone(s) 

sejam convocados para produzir um objecto estético coerente. 

O autor discorre com propriedade sobre vários aspectos importantes que vão contribuir 

para o sucesso de um argumento: o assunto, definição de planos de cena, sequências fílmicas, 

situação dramática,  situações e acção, progressão dramática,  ponto de vista (aquilo a que na 

narratologia se chama focalização). Num capítulo de grande interesse define esquematicamente 

a  evolução  da  intensidade  dramática  segundo  os  diversos  géneros  (drama,  acção,  comédia, 

tragédia, musical e filme de atmosfera), procedendo já a uma gramática do argumento que é uma 

ferramenta  de  reflexão e  de  acção concreta  na  elaboração  de  argumentos  e  da  consequente 

filmagem, numa abordagem pragmática, concisa mas não redutora do acto de escrever e realizar 
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argumentos. Possui grande importância, neste livro, o estudo e a elevação dos diálogos entre as 

personagens e, no último capítulo escrito pelo autor, desenvolvem-se ilações mais abrangentes 

aquando da definição de uma estilística especificamente cinematográfica.

Este é um livro para quem estude cinema e até teatro, e ainda hoje tem todo o interesse 

em ser lido.  É um manual muito instrutivo,  expedito mas completo,  que pode ajudar a uma 

maior  consciência  sobre o acto  de escrever  ou interpretar  os  argumentos,  realizar  filmes ou 

observá-los e criticá-los. Este é um livro que continua a ter interesse porque assuntos como a 

composição  do  enredo,  a  interacção  dos  personagens  e  outros,  são  problemáticas  que 

transcendem os aspectos mais técnicos da realização cinematográfica. 

A Realização Cinematográfica 

Trata-se de uma antologia de textos, efectuada em 1957 pelo autor com Adelino Cardoso, 

Fonseca e Costa, Jean Delannoy, Luigi Chiarini, Marcel Martin, entre outros. O prefácio terá 

sido escrito por Ernesto de Sousa porque, embora não esteja assinado, cita o livro O Argumento 

Cinematográfico publicado no ano anterior: «Noutro volume expusemos em detalhe(...)». 

Esta antologia debruça-se sobre aspectos técnicos da realização cinematográfica: a figura 

do realizador, a planificação técnica, os planos e enquadramentos, os movimentos da câmara, 

cenários, figurinos, caracterização, a equipa de filmagem, a iluminação, os actores, a sonoplastia, 

entre alguns outros assuntos específicos do cinema. É sobretudo um manual que visa preencher 

uma lacuna em Portugal de textos práticos sobre a 7ª Arte. 

O que é o Cinema? 

Este é um manual de cinema, publicado em 1960, que apresenta informação detalhada 

sobre  vários  aspectos  da  arte  de  filmar,  tanto  técnicos,  como  económicos  como  artísticos, 

fazendo também um apanhado da história  do cinema até  à data.  Trata-se de um manual  de 

formato de bolso mas com 230 páginas, que cobre exaustivamente muitos temas sobre o cinema. 

Como obra de divulgação e introdução é notável pela sua precisão em identificar os problemas 
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mais relevantes da disciplina e cobre com alguma exaustividade os vários domínios relevantes a 

esta (então) jovem arte.

Este livro caracteriza-se pelo facto de muitas das suas partes e capítulos serem pura e 

simplesmente citações, ou melhor, traduções integrais de outros livros. Tem, pois, um aspecto 

antológico. Assim,Ernesto de Sousa usa textos de Georges Sadoul, Pierre Leprohon, entre alguns 

outros. No entanto, alguns temas são mesmo escritos pelo autor, especialmente aqueles ligados à 

história do cinema e ao cineclubismo, temas que lhe são caros. Outra das virtudes deste manual é 

contextualizar  o  cinema  para  o  espaço  cultural  português,  com  as  suas  dificuldades  e 

especificidades. Não se trata de uma compilação de textos mas sim de um perfeito rearranjo dos 

mesmos, por meio de capítulos de ligação que os conectam com eficácia.

No  fim  do  volume  apresenta  e  discute  uma  extensa  bibliografia  que  espelha  o  seu 

profundo conhecimento do tema. Embora historicamente datado, este manual ainda se lê com 

interesse. 

Júlio Pomar 

Trata-se de um álbum ilustrado, que foi ao prelo em 1960 pela editora Artis, sobre a obra 

deste pintor. Ernesto de Sousa já lhe tinha dedicado um artigo inteiro na Vértice, n.º 52, em 1947 

ao jovem Pomar.6 Em outros artigos na Seara Nova, sobre exposições colectivas, desde cedo o 

também jovem crítico Ernesto de Sousa percebeu claramente o valor e qualidade do pintor. É um 

longo ensaio sobre as evoluções da ainda curta, à data, mas rica carreira do pintor. A sua pintura 

fazia deslocações na linguagem pictural do realismo de índole mais polítizada para um realismo 

com toques  de abstraccionismo gestualista,  em que o pintor absorvia  nas suas produções  as 

lições do então reinante expressionismo abstracto sem trair o seu profundo sentido figurativo.

Ernesto de Sousa situa Pomar,  em importância e qualidade,  ao lado de Maria Helena 

Vieira da Silva e de Amadeo de Souza-Cardozo, dando-lhe assim um relevo de raro destaque. 

Mais de cinquenta anos depois pode-se afirmar que a História deu razão a este crítico que, desde 

o primeiro momento, soube que este artista se destacaria muito de outros. Esse reconhecimento 

foi feito desde cedo, em alguns textos sobre exposições colectivas.

Sobre este pintor voltaria a escrever um extenso ensaio, alguns anos depois, em 1976, 

para a Colóquio/Artes, n.º 28.
6 Este artigo foi republicado pelo Museu do Neo-Realismo, num catálogo de uma exposição intitulada «Desenhos de 
Júlio Pomar, Colecção de Ernesto de Sousa, Anos 40», em 1998.
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Lima de Freitas

Também pela Artis, em 1961, foi publicado um livro muito semelhante ao anterior, em 

formato e ilustrações (o que é explicado por fazer parte de uma série de livros sobre arte que esta 

editora lançou por estes  anos 60,  e  que tem outros títulos  de outros historiadores  de arte  e 

críticos).

O autor diz que o pintor é um extraordinário desenhador e que tem uma arte polémica (e 

ser  polémica  é  um  elogio  neste  autor,  lembro  que,  muito  posteriormente,  no  subtítulo  da 

exposição Alternativa Zero a palavra polémica ocorre). A arte deste pintor é de um realismo, por 

um  lado,  atento  aos  fenómenos  populares  e,  por  outro,  com  algumas  características 

expressionistas e eminentemente modernas que lhe dão vigor. Com uma lúcida e solar esperança 

que não é obnubilada por um certo ambiente trágico. Também, como acontece em muitos textos 

do  autor  desta  época  e  de  antes,  das  duas  décadas  anteriores,  há  sempre  um  esgrimir  de 

argumentos contra o abstraccionismo e os seus teóricos (e, nas raras vezes que há alusões ao 

surrealismo,  uma  desconfiança  total;  o  abstraccionismo  ainda  tem,  nesses  textos,  direito  de 

cidadania e de contraditório; o surrealismo nem isso).

Ernesto de Sousa já tinha dedicado um artigo a Lima de Freitas, não muito extenso, na 

revista  Arquitectura Portuguesa, n.º 164, em 1951. Em 1960 e 61, escreve também pequenos 

ensaios de suporte aos folhetos de catálogo de duas exposições deste pintor, na Galeria do Diário 

de Notícias e em Madrid. E, como no caso anterior, já havia também escrito várias vezes sobre 

este pintor em exposições colectivas, regra geral em tom elogioso, no entanto, fazendo, aqui e 

ali, um ou outro reparo7.

7 Lembro que Lima de Freitas, nos últimos anos da sua vida, enveredou por um figurativismo mais conservador, com 
temas místicos e nacionalistas, mais próximos do  kitsch New Age, mais na linha de um misticismo folclórico do que 
propriamente em propostas inovadoras no campo das artes plásticas. A questão não é propriamente a temática mas os 
resultados plástico;  pelo contrário,  Almada Negreiros,  quando envereda pelo simbologismo e por investigações  
numerológicas, do número de ouro, relação 9/10, etc., nunca é kitsch.
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A Pintura Neo-Realista Portuguesa (1943-1953) 

Na sequência dos álbuns anteriores, Ernesto de Sousa foi chamado, em 1965, a escrever 

um livro sobre o movimento neo-realista. O autor, juntamente com outros críticos, como Mário 

Dionísio, foi um acérrimo defensor deste movimento nas artes plásticas. Nesta década, o autor, 

que era um ortodoxo do movimento foi diversificado caminhos e interesses intelectuais, sem 

nunca ter renegado explicitamente o movimento. 

Ernesto  de  Sousa  faz  um  retrato  bastante  competente  deste  movimento  nas  artes 

plásticas, nas suas várias fases. O movimento ter-se-ia formado nos anos 40, identificando a 

«Exposição Geral», de 1953, como o ponto alto, em que, ao mesmo tempo que as realizações 

plásticas  foram as  mais  elevadas,  foi  a  última  vez,  segundo o autor,  em que estes  pintores 

fizeram um esforço de originalidade, de invenção, e de prática de uma arte que pusesse questões 

em vez de se repetir a si mesma. 

Não  só  os  pintores  neo-realistas  tinham  provocado  as  mais  graves  perguntas  sobre  a 

universalidade da arte portuguesa depois dos futuristas; como tinham dinamizado todos os artistas  

independentes deste país, dando-lhes confiança em si próprios, ajudando a opor a uma «apagada e 

vil tristeza» aquela outra fórmula de Almada: «A alegria é a coisa mais séria que há». (SOUSA,  

1965b: 8)

Ernesto de Sousa não participou da chamada «questão interna do Neo-Realismo» (que 

opôs escritores e críticos como João José Cochofel, Mário Dionísio ou Fernando Lopes Graça, 

que defendiam o primado da expressão e da forma,  numa perspectiva  heterodoxa,  a autores 

como António José Saraiva ou Álvaro Cunhal que defendiam de uma forma rígida o primado do 

conteúdo, ou seja, da ideologia e da mensagem da obra acima de todos os outros valores). No 

entanto, neste livro o autor tem claramente um posicionamento em harmonia com os primeiros.8 

Ainda  lamenta  que  alguns  pintores  já  teriam  desertado  do  Neo-Realismo,  como  Vespeira, 

Fernando  de  Azevedo  ou  Moniz  Pereira,  que  mudaram  de  campo  para  o  Surrealismo.  No 

entanto,  já  há,  no  tom do  autor  sobre  este  movimento,  um timbre  que  o  indica  como  um 

acontecimento do passado. O próprio Ernesto de Sousa já não se identificaria, daí em diante, 

com este movimento.

8 Mariana Pinto dos Santos, na sua obra, expõe e discute esta questão.

13



Ficou  inédito  um  livro  análogo  a  este,  e  aos  dois  anteriores,  dedicado  ao  pintor  e 

desenhador Manuel de Ribeiro Pavia. 

Para o Estudo da Escultura Portuguesa 

Trata-se de um livro muito importante para o autor e para o estudo das artes plásticas em 

Portugal. Foi editado primeiramente pela editora ECMA, em 1965, e que foi objecto de reedição 

em 1973 pela editora Livros Horizonte.

O  autor,  na  segunda  edição,  pela  Livros  Horizonte,  acrescentou  um  Prefácio  que 

antecede a Introdução, onde dá conta de algumas reacções e críticas à primeira edição. O livro 

mais do que ter fotografias do autor, foi feito a partir da sua relação especial com a fotografia. 

«Poderia dizer, simplesmente, que no princípio deste álbum era... a imagem» (SOUSA, 1973: 

15). 

Diga-se de passagem que, no seu tempo, o uso de fotografias de qualidade em livros de 

arte ainda não era tão generalizada como isso. «Mas a ausência de bons registos visuais tem uma 

importância  muito maior,  uma vez que foi só nas décadas de meados do século XX que as 

técnicas  fotográficas  se  tornaram  suficientemente  aperfeiçoadas  para  permitir  um  estudo 

rigoroso dos objectos de arte sem ser in situ.» (ARNOLD, 2006: 50).

O livro é constituído por quatro partes: a primeira, de texto, com capítulos; a segunda o 

catálogo e informações bibliográficas sobre as esculturas fotografadas; a terceira com as notas 

bibliográficas  ao texto e a bibliografia;  seguida do índice.  A quarta parte aparece depois do 

índice  (e  depois  do  colofão),  num  papel  de  melhor  qualidade,  aparecem  as  estampas 

fotográficas;  estas  são  também  acompanhadas  por  legendas,  algumas  extensas  e 

problematizantes, embora várias imagens não tenham legenda.

Este  livro  procura fazer  um ponto de situação no estado dos  estudos sobre escultura 

(escultura articulada com a arquitectura, inserida no seu contexto espacial), discutindo tudo o 

que faltava fazer nesse domínio e alguma coisa que já havia sido feita. Aponta direcções de 

estudo (daí o seu título conter a expressão «para o estudo»9), e aponta também lacunas e até 

erros metodológicos e de direcção em estudos anteriores. Propõe um método e aplica-o, baseado 
9 Muitos dos seus papéis inéditos contêm títulos que começam com esta expressão «para  o estudo»,  indicando  
claramente uma miríade de projectos esboçados, muitos deles em que há apenas um testemunho num apontamento. 
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sobretudo na observação directa e contacto com as peças em contraste com alguma direcção dos 

estudos até aí, que eram feitos sobretudo com o recurso a fontes historiográficas, descritivas e/ou 

literárias.

Aponta também a necessidade de reunir as conclusões até aí feitas, dispersas por vários 

trabalhos  e  vários  autores,  trabalhos  que  muitas  das  vezes  estariam  quase  inacessíveis  (o 

problema do campo bibliográfico)  e defende veementemente o uso exaustivo de tecnologias 

como a fotografia, o filme, não como meios de complementação do estudo mas como meios 

indispensáveis para esse mesmo estudo, como meios primordiais para esse estudo.

Este livro tem uma génese bastante complexa. O autor publicou um conjunto de fichas 

sob o título «Aspectos da Escultura Portuguesa», na Seara Nova, nos anos de 1960 e 1961, que 

foram a  base  de  trabalho  para  este  livro.  Essas  fichas  são  constituídas  por  uma fotografia, 

normalmente de um pormenor arquitectónico ou de escultura ligada à arquitectura, a que acresce 

um pequeno comentário. No livro nem todas foram as fichas utilizadas e há algumas imagens, 

textos  e  legendas  que  não existem nas  revistas.  Além disso,  no  livro,  há  imagens  que  não 

aparecem nas fichas. Assim, não se pode dizer que as fichas constituam o livro, mas que este foi 

feito a partir delas. Especialmente as estampas e as legendas (mas não todas). 

Todos  os  capítulos  têm  notas  de  fim,  mas  o  capítulo  «Definição  e  Valor  da  Arte 

Ingénua»,  tem  notas  de  rodapé  (o  que  poderá  indicar  que  foi  adicionado  aos  outros 

posteriormente ou então que se trata de um erro da composição do livro). 

Neste mesmo livro há algumas fotografias e legendas oriundas do artigo «Conhecimento 

da Escultura Portuguesa, Uma Descoberta por Fazer», da revista Arquitectura n.º 88 – Maio/ 

Junho de 1965. Mas algumas das fotografias oriundas desse artigo aparecem com uma nova 

legenda. E este livro faz referência ao artigo «Conhecimento da Arte Moderna e Popular» saído 

na mesma revista, no n.º 83, em Setembro de 1964, como fonte.

O facto de Ernesto de Sousa reciclar partes do livro de  Para o Estudo da Escultura  

Portuguesa para usar no projectado título O Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa é 

perfeitamente decorrente do seu modo de trabalhar os textos, modo que também usa em muitas 

das suas propostas de artes plásticas, em que partes de uma obra são reaproveitadas para outras 

obras  posteriores  (voltarei  a  este  assunto  quando  discutir  a  organização  dos  inéditos, 

especialmente dos materiais  e índices que estão sob os temas do selvagem e do ingénuo na 

escultura). 

Este livro foi, do autor, o único a ser reeditado. 
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Maternidade: 26 Desenhos de Almada Negreiros 

Em  colaboração  com  a  viúva  do  artista  plástico,  Sarah  Afonso,  Ernesto  de  Sousa 

organizou este livro baseado numa colecção de desenhos relativos ao tema da maternidade. Esta 

edição teve três séries, a primeira, de 3000 exemplares, em livro de papel normal; a segunda, de 

220  exemplares,  em  papel  de  250  gramas,  em  edição  especial  e  com  uma  tiragem  de  40 

exemplares, com parte dela numerada de I a XL, para coleccionadores, com os 26 desenhos em 

papel IO de 25 gramas e ainda com uma litografia de um desenho a lápis e aguarela, em edição 

de luxo. 

O livro tem um ensaio muito interessante de Ernesto de Sousa seguido das gravuras. O 

texto foi escrito em Janas, em Outubro de 1971, o que denota que este trabalho de reunir estes 

desenhos e escrever o texto foi feito logo após a morte do mestre do Modernismo e que este 

livro só saiu em 1982 por contingências de oportunidade editorial. 

Os desenhos são uma série coerente, a nível dos materiais, da forma e da temática. «Os 

desenhos de 1948, com o tema da Maternidade, realizados num só dia sereno, em Bicesse (...)» 

(SOUSA,  1982:  23).  No entanto,  falta  no livro  a  indicação  da  técnica,  dos  materiais  e  das 

dimensões dos desenhos. Suponho que estejam reproduzidos na escala 1:1, e, pela observação 

das gravuras, que a técnica utilizada seja o desenho a aparo com tinta da china de cor sépia sobre 

papel manteiga, kraft, ou similares.

Neste livro Ernesto de Sousa faz uma análise sucinta sobre a maneira como o tema da 

mãe atravessa a obra de Almada, não só nestes desenhos, mas em muitos pontos da obra textual 

e plástica do artista. Não deixa de referir que o ano destes desenhos é o mesmo do livro Mito-

Alegoria-Símbolo ou dos Frescos da Gare Marítima de Alcântara. além disso, faz também uma 

reflexão sobre vários aspectos da multiforme obra do artista.

Para  o  autor  «Almada  foi  um  inventor  e  aí  sim,  o  maior.»  (idem:  9),  artista 

profundamente cosmopolita e culto «Almada viveu e até sobreviveu esgotando, esgotando-se na 

febre  das  cidades  (Lisboa,  Paris,  Lisboa,  Madrid,  Lisboa)  produzindo  no  sensível  e 

experimentando todas as suas formas ao alcance da mão (...)» (ibidem, 10-11), o que denota uma 

admiração pelo artista muito elevada e que foi constante na vida de Ernesto de Sousa.
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O texto tem ainda espacializações, à semelhança do que acontece com alguns ensaios do 

crítico, mas que foram pouco marcadas pelo compositor gráfico, ficando o leitor desprevenido 

na dúvida se são espaços em branco intencionais ou não. 

Ainda uma citação do texto, a propósito de Almada, para fazer uma observação: «A sua 

obra. Abundante, variada, coalhada de "obras". Quase sempre de obras primeiras. De princípios, 

de começos» (SOUSA, 1982: 23). Esta citação espelha uma total identificação do autor com o 

pintor modernista, e, se lhe mudássemos o referente de Almada Negreiros para Ernesto de Sousa 

teríamos que a mensagem continuaria a ser, além de coerente, válida.

Este livro é um contributo importante do autor para a divulgação da obra de Almada 

Negreiros.  E  faz  parte  da  bibliografia  que  interessa  consultar  sobre  a  obra  do  mestre  do 

Modernismo português. 

Re Começar, Almada em Madrid

Trata-se de um livro, publicado em 1983, que relata como foram resgatados os painéis do 

Cine-San Carlos, executados em 1927 por Almada Negreiros. É mais um contributo do autor 

para a divulgação e a salvaguarda do património deixado pelo grande artista do Modernismo 

português.  Este  artista  residiu  em  Espanha,  nos  anos  de  1927  e  1929  tendo  colaborado 

activamente com os grupos de vanguarda e também executado vários trabalhos para diversas 

entidades, exposições, cartazes,  folhetos, etc. Terá sido recebido e frequentado a Tertúlia del 

Pombo, liderada por Ramón Gomez de la Serna, onde se destacam também outros autores como 

Tomás Borrás, Manuel Abril, José Bergamín, José Gutierrez Solana, entre alguns outros.

Muito  do  livro  é  escrito  num  tom  espontâneo  e  subjectivo,  misturando  as  suas 

apreciações,  contactos  iniciais  com Almada  Negreiros  (via  estampas),  contactos  culturais  e 

depois pessoais, com as características técnicas das obras resgatadas e da biografia do artista, 

num relato vivo e fresco.

Os  painéis  foram  introduzidos  no  edifício  do  cinema  em  1930,  para  comemorar  o 

advento do cinema sonoro; houve outras intervenções deste tipo, em Madrid, de Almada, que 

foram destruídas durante a guerra civil. E, à data da intervenção de Ernesto de Sousa, estavam, a 

maioria destes painéis, acumulados displicentemente na cave.
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Esta operação de resgate foi apoiada logisticamente por Manuel de Brito e um advogado. 

É de assinalar que o autor dedica o livro a José-Augusto França e a Pedro Tamen. 

Este é mais um volume que corresponde ao interesse que Ernesto de Sousa sempre teve 

pela figura e personalidade cultural de Almada Negreiros, e é um contributo importante para a 

salvaguarda e estudo do património deste mestre do Modernismo. 

Presépios, o Sol, Outras Loas & Etc. 

Foi o último livro publicado em vida, em 1985, e retoma um tema que pontualmente 

aparece nas produções do autor, o do Natal e da arte popular a ele associada. 

Especialmente,  dedica-se a uma reflexão sobre presépios em geral e em particular  às 

produções  do escultor  barroco Machado de Castro,  mas  não só.  É  um álbum profusamente 

ilustrado  sendo  que  a  maior  parte  das  fotografias  são  também  do  autor.  Os  textos  que 

acompanham as imagens são um misto entre ser crítica de arte ou poesia em prosa, apesar de 

apoiados na bibliografia necessária, nessa época, para esses voos, Diogo de Macedo, Reynaldo 

dos Santos, Manuel Mendes, entre outros.

Uma das secções do texto é reaproveitada de um artigo publicado anteriormente pelo 

autor,  «Um  Natal  Humilde  e  Intimista»,  que  saiu  no Diário  Popular, 24/12/1967.  E, 

eventualmente alguns dos apontamentos da caixa 5, especialmente do dossier 1.1.2.11, sobre o 

Barroco,  podem ter  servido como ponto  de partida  para  a  escrita,  podem ser  apontamentos 

embrionários de parte dos textos deste livro.

Outros assuntos abordados neste livro são os cultos solares e as festas do Espírito Santo 

no Penedo, Sintra.10

Num posfácio em que há um diálogo imaginário do autor com uma voz que o interpela, 

há uma resposta que reza assim: «(...) não julgo que tenha avançado muito desde os anos 50,  

quando planifiquei e co-realizei o filme  O Natal na Arte Portuguesa», (SOUSA, 1985: 75) a 

qual exprime bem que este tema desde cedo ocupou o autor. 

Segundo informação de Isabel Alves, viúva e incansável divulgadora da memória do seu 

marido, este livro saiu sem a revisão de Ernesto de Sousa, sendo portanto uma edição que não 

10 Talvez  que  a  publicação,  em 1982,  de  um livro  de  António  Quadros,  Portugal,  Razão  e  Mistério,  tivesse 
despertado maior interesse sobre aquelas festas do Espírito Santo. Estas festas têm tido uma realização, nas últimas 
décadas, muito eventual.
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cumpre  as  intenções  textuais  do  autor.  De  facto,  no  espólio,  na  caixa  2,  existem  vários 

dactiloscritos  sendo um deles a versão final do texto.  O apêndice «Documentação sobre um 

documentário», não saiu no livro e faltam algumas legendas sobre as ilustrações entre outras 

variantes. Assim sendo, no caso de alguém, no futuro, querer reeditar este livro terá que usar 

aquele dactiloscrito como texto-base e não o texto que saiu pela Bertrand em 1985.

3.1.2. Póstumas

Os dois livros surgidos postumamente, embora muito diversos, têm a característica de 

serem compilações de artigos e ensaios saídos em jornais e revistas. Assim sendo, não se trata de 

monografias planeadas pelo autor que tenham ficado inéditas mas sim compilações de dispersos.

Ser Moderno... em Portugal

Assinalando,  em  1998,  a  passagem  de  uma  década  do  seu  falecimento  surge  esta 

compilação de textos  de Ernesto de Sousa,  organizada  por José Miranda Justo e  por  Isabel 

Alves.  Hoje  em dia  é  o  único  livro  de  textos  escritos  por  Ernesto  de  Sousa  que  existe  no 

mercado e a sua presença em bibliotecas é bastante difundida. Trata-se de uma antologia de 

textos do autor, especialmente da maturidade, que cobrem dos assuntos mais relevantes da sua 

produção.

Todas as opções metodológicas são muito bem explicadas na nota de edição, alertando o 

leitor para todas as dificuldades e especificidades da feitura deste volume. além disso, existe, no 

final, uma nota pormenorizada sobre a origem dos textos.

O livro é baseado num esquema deixado pelo autor para um futuro livro. Esquema este 

que teria começado a ser esboçado em fim de 1980 «possivelmente depois da Bienal de Veneza» 

(ALVES e JUSTO, 1998: 9). O livro pretende responder à necessidade de se: 

(...) proceder à edição em volume de um conjunto significativo mas bem delimitado de textos, 

capaz de constituir um primeiro passo no suprimento dessa falta e de eventualmente desencadear o 
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interesse que possa conduzir não só à organização de outros volumes, mas também à possibilidade 

de publicar os inéditos (ibidem: 10).11

Os textos são quase todos da década de setenta, tirando um, de 1981, e outro de 1983; 

sendo que os anos mais representados são 1978 (12 ocorrências; não por acaso porque é o ano 

seguinte à Alternativa Zero, o ponto alto da carreira de Ernesto de Sousa); 1974 (5 ocorrências) 

e 1979 (4 ocorrências). São textos que espelham a maturidade de Ernesto de Sousa. Embora não 

sejam  representativos  de  todas  as  suas  fases,  especialmente  daquelas  anteriores  à 

"descontinuidade biográfica" do autor. 

Seria importante haver, pelo menos, outro volume antológico que abrangesse mais textos 

de Ernesto de Sousa que dessem ao público especializado, ou não, a oportunidade de pensar a 

sua actividade e pensar a arte de uma forma mais ampla. Este trabalho procura responder, não 

totalmente, embora substancialmente, a essa falta de textos. Aliás, o volume de textos editados 

no  âmbito  deste  mesmo  doutoramento,  e  que  ficam  pelo  menos  disponíveis  em  versão 

electrónica, excedem em muito o tamanho daquele volume.

 A elaboração deste livro foi feita, portanto, com o recurso a um esquema manuscrito, 

que é, e muito bem, reproduzido no início. «O que se pode discutir é se o esboço concebido por 

Ernesto de Sousa em 1980 é ou não um bom ponto de partida para esse trabalho editorial» 

(ALVES e JUSTO, 1998: 10). 

O que me parece, pela observação do esboço reproduzido e pelo resultado, é que se trata 

de um esboço muitíssimo incipiente, cheio de riscados, cuja legibilidade é difícil e por vezes 

impossível. A opção de terem seguido esse esboço é, por um lado, legítima, no entanto, não 

sendo um esquema pronto ou próximo disso, parece-me muito discutível segui-lo.

A vontade de completar, de tornar acabado um projecto, é mais que compreensível. No 

entanto,  parece-me,  é difícil  fazê-lo quando as instruções para a montagem do livro são tão 

aleatórias.  Talvez  esta  minha crítica  também decorra do julgar  a estrutura  do livro bastante 

incompreensível,  parece  que não há um fio que conduza  o próprio livro.  Um livro,  mesmo 

quando é uma recolha de ensaios ou artigos deve ter uma qualquer lógica, este esquema não me 

parece convincente para dar um sentido ao todo dos textos. A sua disposição por partes parece-

11 O acervo de documentos escritos à guarda da Biblioteca Nacional foi entregue por Isabel Alves em 1989, um ano 
depois do falecimento do autor; foi organizado e inventariado em 1990 e 1991 por Aurora Machado e Alfredo 
Ramalho. Segundo informações da viúva prestadas informalmente esta possuirá, ainda, em casa, algum material de 
todos os géneros (fotografias, cartazes, escritos, catálogos, livros, obras multimédia, etc). 
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me pouco  coerente,  confusa,  mas,  e  isso  é  inegável,  é  a  que  está  no  documento.  Pode-se, 

portanto, argumentar, que há uma intenção do autor que é expressa nesse esboço 

Na argumentação dos editores está expresso «O que nos pareceu importante foi seguir o 

esboço de Ernesto de Sousa como quem usa um mapa...» (idem: 11) e «Um mapa não se respeita 

nem se desrespeita-se,  utiliza-se».  (idem:  11)  Não estou certo que isto  não seja um tipo de 

argumentação que quer e não quer usar o mapa simultaneamente, porque o mapa é incompleto e 

difícil de ler. 

Os editores depararam-se com outros problemas, nomeadamente o problema da relação 

entre texto e imagem. Mais uma vez ficou explicado o que é que usaram e porquê. 

De qualquer modo, e isto é que é importante, apesar da minha desconfiança em relação à 

utilização deste índice, os editores fazem uma exposição muito rigorosa e exaustiva dos muitos 

problemas e opções que tomaram. A minha dúvida não é na maneira como resolveram a questão 

mas  se valia  a  pena seguir  esta  solução.  Parece-me que teria  sido mais  produtivo  fazer  um 

volume mais equilibrado, mesmo que com os mesmos artigos, mas com uma lógica mais clara e 

amiga do leitor. Um esquema deixado por um autor, se inacabado, se apenas esboçado, não me 

parece que seja para seguir, porque pode trazer mais desordem do que organização aos textos.

O livro procura sempre instaurar uma ordem, quer seja a ordem da sua decifração, a ordem segunda a qual  

deve ser entendido, ou a ordem determinada pela autoridade que o encomendou ou que o autorizou. No  

entanto, essa ordem com múltiplas figuras não detém o poder absoluto para anular a liberdade dos leitores 

(CHARTIER, 1997: 6).

Cartas do Meu Magrebe

Este  é  um  conjunto  de  textos  muito  homogéneos  que  são  reunidos,  compilados  e 

publicados em 2011, quase 50 anos depois da sua escrita e publicação no Jornal de Notícias.  

Com um interessante prefácio de Isabel do Carmo, a famosa endocrinologista, que era esposa do 

autor à data da escrita destes textos.

Ernesto de Sousa fez uma viagem por dois países mediterrânicos do Norte de África, 

Marrocos e Argélia, em 1962. Esta viagem deu origem à escrita de uma série de crónicas que 
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saíram neste  diário  no fim de 1962 e princípio  de 1963, sob o título  geral  Cartas do Meu 

Magrebe,  tendo  sido,  por  decisão  editorial  do  director  do  jornal,  interrompidas  na  sua 

publicação.

Ao contrário do livro citado no ponto anterior, este tem claramente a vantagem de não se 

levantar o problema da unidade do livro enquanto livro.

Os textos que constituem as  Cartas do Meu Magrebe são crónicas de jornal, e escritas 

com esse fim. As crónicas ao apresentarem-se como cartas dão um toque intimista e reforça a 

estratégia de apresentar ao público a distância geográfica e cultural. No entanto, é só a este nível 

que funcionam como cartas. 

Este é um daqueles casos em que o nome do livro aponta para outro género literário que 

não o género de facto adoptado no próprio livro. As Cartas do Meu Magrebe não pertencem ao 

género literário epistolar mas sim à crónica. além disso,, este livro também se insere na grande 

categoria que é a literatura de viagem, em que o relato decorre da progressão espácio-temporal 

por um território, em que um dado percurso é desbravado por um indivíduo (ou grupo) e em que 

as aventuras, peripécias e episódios são o motivo central do relato. 

Simbolicamente a viagem é uma das alegorias mais perenes e poderosas sobre a vida e a 

morte. Evidentemente que o género literatura de viagem sofreu, na modernidade, uma espécie de 

dobra  sobre  si  próprio:  o  protagonista  da  viagem pode  estabelecer-se  ele  próprio  enquanto 

viagem. E toda a viagem pode ser interior  ou exterior,  mais  habitualmente simultaneamente 

interior e exterior. É do confronto com novos espaços e novas gentes que o indivíduo se revela 

transformando-se.

Do ponto de vista literário este conjunto de textos é o melhor que o autor realizou.

Muito  mais  há  a  dizer  sobre  estas  cartas.  Apenas  vou  acrescentar  que  são  muito 

instrutivas de ler, que falam sobre a aproximação ao outro, do diferente, revelam o interesse que 

demonstram pela observação de uma cultura tão próxima e simultaneamente tão distante como é 

a  do  Norte  de  África,  sendo  também  interessantes  pela  sua  contextualização  e  momento 

históricos,  com a  observação  do pós-guerra  da  Argélia,  e  da  vida  num país  pós-colonial  e 

revolucionário.
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3.2. Obras Sobre o Autor

Existe bibliografia que se centra directamente nas actividades de Ernesto de Sousa. Outra 

centra-se em eventos como a Alternativa Zero, directamente organizada e motivada pelo autor, 

mas  que  tem  um  foco  mais  grupal  ou  geracional,  mais  lateral  à  figura  do  autor,  embora 

englobando-o. 

 A actividade de Ernesto de Sousa tem sempre  uma relação directa  com o ambiente 

social, com ele fazendo inúmeras trocas de ideias e energias. Este facto é óbvio para a maior  

parte dos autores (estarem imersos na historia e na sociedade do seu tempo) mas é mais forte e  

importante no caso de Ernesto de Sousa porque é um ponto nodal numa rede de influências, 

trocas e partilhas, tendo uma multidimensionalidade.

Faço aqui algumas notas sobre obras que se centram no autor.12

Itinerários

Em 1987, realizou-se uma exposição biográfica patrocinada pela Secretaria de Estado da 

Cultura, então representada pela figura de Teresa Patrício Gouveia, sobre o autor, um ano antes 

deste falecer. Na introdução a este catálogo a responsável governamental escrevia: «A presente 

exposição  sobre  Ernesto  de  Sousa  virá  inventariar,  agora,  as  actividades  de  alguém que  se 

definiu nas últimas dezenas de anos como um animador cultural e um investigador de diversos 

caminhos da estética e da história da arte». 

Verifica-se que uma quarta parte deste catálogo, que acompanhou a exposição, serve de 

antologia de textos do autor, cerca de 50 páginas em 192. Esta é uma constante nas publicações 

comemorativas  (ou  de  Ernesto  de  Sousa  ou  da  Alternativa  Zero)  existentes,13 a  de  tentar 

12 As referencias bibliográficas abaixo mencionadas têm como anos da sua publicação ou apresentação 1987; 2003; 2008 
(2 vezes); 2009 (2 vezes) o que confirma claramente que o interesse pela figura, obra e actividades de Ernesto de Sousa  
tem aumentado. É nesse crescendo de interesse que também se inclui a minha dissertação de mestrado (incluída nas «2  
vezes» de 2009) e a actual tese de doutoramento.
Há ainda a referir que foi defendida recentemente, em 2010, uma dissertação no Royal King College de Londres, de um 
trabalho para obter o grau de mestrado,  intitulado «From Outside in Ernesto de Sousa,  a  Practice of Difference»,  
elaborado sobre esse outro aspecto muito importante da actividade de Ernesto de Sousa que e a curadoria, organização 
de exposições e programador de galerias. Não consegui aceder a este texto.
13 Por exemplo, a exposição comemorativa/interpretativa/ reinventiva chamada Perspectiva: Alternativa Zero; Revolution My 
Body, realizada em Serralves, em 1998).
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disponibilizar textos do autor. Outra constante é a tentativa de se definir uma biografia e uma 

cronologia das divergentes actividades do autor, uma tentativa de o compreender como um todo, 

de  compreender  uma  vida  que  é  um  percurso  rico  e  labiríntico.  Ambas  correspondem  a 

necessidades que continuam a fazer-se sentir; a de se disponibilizar textos que são um veículo 

para o contacto com o seu pensamento profundo e disponibilizar um quadro entendível (no meio 

de uma biografia tão multiforme), que dê coerência e faça entendimento sobre a vida do autor 

enquanto somatórios de actividades, isto é, enquanto obra. Por isso Teresa Gouveia afirma, na 

mesma introdução, que «Dos documentos dessa multifacetada actividade espero que se destaque 

com clareza o sentido unitário do seu trabalho e da sua intervenção». Esta afirmação espelha 

preocupações que se levantam especialmente no caso de Ernesto de Sousa: a questão do que é 

um autor, do que é uma obra, do que é uma biografia, e das relações entre estas três categorias.

Revolution My Body

Por ocasião do decénio do falecimento realizou-se, entre 5 de Março e 26 de Abril de 

1998, uma exposição retrospectiva da figura e obra de Ernesto de Sousa na Fundação Calouste 

Gulbenkian.  Dessa exposição há um catálogo que a testemunha,  com textos introdutórios de 

vários autores. 

Os  textos  são  «Memória  Descritiva»  de  Maria  Helena  de  Freitas,  «Descontinuidade 

biográfica e invenção do autor» de Miguel Wandschneider, e «Espessuras do pensar. Ernesto de 

Sousa e o círculo de Kierkegaard» de José Miranda Justo, além do texto de apresentação de 

Jorge Molder/Rui Sanches. 

Interessa considerar, em particular, o texto de Wandschneider porque sofreu uma crítica 

profunda por  parte  de  Mariana  Pinto  dos  Santos.  O texto  é  muito  claro  nas  suas  posições, 

conseguindo discorrer sobre matérias complexas com rara simplicidade. A tese deste texto vem 

anunciada na primeira frase «problematizar a radical descontinuidade que atravessa o percurso 

de Ernesto de Sousa»  (Wandschneider,  1998: 14). Apesar de ser normal haver «mudanças ou 

desvios pronunciados» (ibidem: 14) num determinado percurso biográfico, o caso de Ernesto de 

Sousa constitui-se como radical e desconcertante. 

Para  Wandschneider  o  autor  teria  enveredado  por  outros  caminhos  por  lhe  ter  sido 

impossível,  no país  que  tínhamos,  uma carreira  como cineasta.  Este  ensaísta  sustenta  a  sua 
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posição problematizando a noção de autor e socorrendo-se do conceito de Pierre Bourdieu da 

«ilusão biográfica»; conceito este que leva o observador de uma biografia a ter duas ilusões 

associadas: uma é a ilusão teleológica (em que o observador é induzido a pensar que a biografia 

concorre  para  um  objectivo  que  agregue  em  si  todos  os  becos  sem  saída,  hesitações  e 

abandonos); a outra é a ilusão retrospectiva,  que induz a interpretar actos mais tardios como 

consequentes,  construídos  e  alicerçados  em  anteriores.  Esta  ilusão  biográfica,  inerente  à 

construção do conceito do autor,  é sempre  linear  e  encadeando uma longa série  de eventos 

articulados  por  relações  de  causa-efeito.  Há  sempre  um  pormenor  biográfico  numa  acção 

passada que está em potência, desabrochando em acto décadas depois.

Esta própria ilusão biográfica teria expressão em Ernesto de Sousa numa terceira ilusão, 

de  outra  ordem,  uma  ilusão  auto-biográfica.  Tendo  o  autor  vivido  projectos  díspares  e 

divergentes tenta, ele próprio, agregá-los num fio de sentido que lhes dê coerência. «Em vários 

textos e entrevistas, a partir do final dos anos 60, procede a uma reinterpretação do seu passado 

biográfico» (ibidem, p.16). O texto de Wandschneider acaba com uma citação de Ernesto de 

Sousa, de 1984, em que ilustra esta ideia de ilusionismo autobiográfico (consciente ou não): 

«Quando eu fazia  estes  desenhos,  muito  antes  do  Dom Roberto já  estava a  fazer  Olympia» 

(ibidem, p.23). O autor identificar-se-ia como um herdeiro de Almada Negreiros na sua busca de 

coerência biográfica, identificando-se paralelisticamente com essa figura tutelar do Modernismo 

português nas suas múltiplas actividades.

Para Miguel Wandschneider, o autor não teria acompanhado, nos anos 50 e até 60, a 

evolução das artes plásticas  e  da cultura em geral,  mantendo-se entrincheirado numa defesa 

cimentada  do  Neo-Realismo,  e  sendo,  por  vezes,  reaccionário  culturalmente,14 sendo  disso 

exemplo  a  virulenta  crítica  que  Ernesto  de  Sousa  faz  ao  grupo  KWY,  em 1960,  e  à  Arte 

Abstracta em geral, acusando-a de hermetismo, da incomunicabilidade (do ensimmesmamento 

burguês)  e  da  incapacidade  de  tomar  posição  sobre  o  mundo.  Também  é  particularmente 

desconfiada a sua atitude em relação ao Surrealismo. Se em relação à Arte Abstracta Ernesto de 

Sousa vai suavizando as suas posições parece que em relação ao Surrealismo mantém sempre 

uma certa desconfiança, chegando a ter uma polémica agreste com Mário Cesariny.15 

14 O termo não é usado por Wandschneider. Espero que o uso deste termo não desvirtue muito o pensamento deste  
crítico neste texto.
15 No entanto, esta polémica é mais tardia, do principio dos anos 70, não tem a ver com razões estéticas mas com a  
discordância de Cesariny em que poemas seus fossem usados por Ernesto de Sousa numa acção multimédia.
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Assim, para Miguel Wandschneider, no fim dos anos sessenta, Ernesto de Sousa faz um 

corte, uma revolução epistemológica quanto ao seus paradigmas estéticos e ideológicos, saltando 

de  uma  posição  neo-realista  entrincheirada  para  um  activo  divulgador  e  cultivador  do 

conceptualismo, das novas tendências e das neo-vanguardas dessa década, o que seria, segundo 

Wandschneider, uma contradição no seu percurso biográfico.

Ernesto de Sousa encontrou no conceptualismo respostas actualizadas, e em muitos aspectos inovadoras, 

para preocupações de outrora com a função social da arte e, mais particularmente, a relação entre a arte e 

o público (...) Que existe um fundamento humanista no seu pensamento, do princípio ao fim da sua vida,  

é inegável. O extraordinário porém, é que esse pensamento se tenha podido expressar através de quadros  

de referência estética e ideológica não apenas distintos mas, em muitos aspectos, contraditórios entre si  

(ibidem, p.21). 

E, mais à frente na mesma página, «não carece de demonstração o abismo que separa o 

conceptualismo  do  neo-realismo».  Todas  estas  argumentações  sobre  a  descontinuidade 

biográfica de Ernesto de Sousa e a incompatibilidade entre os dois movimentos artísticos serão 

postas em causa por Mariana Pinto dos Santos. Mas Wandschneider saúda essa descontinuidade 

biográfica, essa ruptura completa com o seu próprio percurso. Para ele: «A descontinuidade na 

trajectória  de  Ernesto  de  Sousa  configura,  assim,  um  caso  extremamente  raro  de 

rejuvenescimento  (em  termos  sociais),  que  contraria  a  regularidade  segundo  a  qual  são 

tendencialmente artistas e críticos mais novos que contestam a visão da arte institucionalizada 

num determinado momento e promovem a inovação» (ibidem, p.15). 

Este  catálogo  é,  como  todos  os  catálogos,  uma  peça  que  se  articula  com a  própria 

exposição e que é feito nessa lógica, a do suporte documental à exposição que é, como se sabe, 

um evento efémero e que desaparece na voracidade do tempo. Um catálogo serve para cristalizar 

a memória de um evento que não mais se repetirá. Assim, é consequente que este catálogo tenha 

uma parte importante dedicada a ilustrar as acções do autor, especialmente as colectivas, com 

encontros e happenings e exposições multimédia a merecerem o maior destaque. 

O catálogo  apresenta  uma antologia  de  textos  e  excertos  do operador  estético.  Estes 

textos referem-se principalmente a ilustrar teórica e ideologicamente as peças representadas16. 

São textos de todo o tipo, entrevistas, artigos de jornal, ensaios, e também excertos de críticas a 

16 Na exposição as peças são mais recriadas do que reexpostas, devido às especificidades dos trabalhos do autor, que 
muitas vezes, por serem mais do domínio da arte conceptual ou neo-conceptual, têm um suporte em matéria mais  
indefinido e instável. 
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acções desenvolvidas por Ernesto de Sousa. Diga-se, mais precisamente, que se tratam mais de 

excertos de textos do que de textos completos. 

Já  Itinerários  cumpria essa necessidade antológica de veicular textos para poderem ser 

relidos  (ou,  na  maior  parte  dos  leitores,  lidos  e  meditados  pela  primeira  vez).  Os  textos 

antologiados  cumprem  a  função  de  acompanhar  algumas  secções  em  que  estão  inseridos 

projectos  e  actividades  do  autor.  Os  textos  antologiados  são  agrupados  por  temas  da 

responsabilidade dos organizadores da exposição e do catálogo. São eles, primeiro aparecendo 

segundo capítulos temáticos: «Encontro no Guincho»; «Nós Não Estamos Algures»; «Almada, 

um Nome de Guerra»; «Do Vazio à Pro Vocação»; «Projectos-Ideias»; «Aniversário da Arte»; 

«Luís Vaz 73»; «Malpartida de Cáceres». 

Os textos que estão dentro destas secções são: «Esclarecimento acerca de um dos meus 

"projectos  de  1968/1969"  »  (1983)  (excerto)»;  «Desprograma  para  a  1ª  reunião»  (1969); 

correspondência  com  Noronha  da  Costa;  Programa  para  Nós  Não  Estamos  Algures;  «Um 

Exercício de Comunicação Poética» (publicado em Vida Mundial; n.º 1588, 14 de Novembro de 

1969; «Almada, um Nome de Guerra» (Arquitectura, n.º 110; Julho-Agosto de 1969); «Chegar 

Depois de Todos com Almada Negreiros» (Colóquio, Revista de Artes e Letras, n.º 60, Outubro 

de 1970; «Do Vazio à Pro Vocação» (No catálogo falta a indicação do título) (Catálogo de Expo 

AICA SNBA  72);  «Projectos  Ideias»  (Este  texto  não  tem propriamente  título,  a  publicação 

atribuiu um título, o título do evento); «A Vanguarda está em Coimbra, A Vanguarda está em 

Ti», Lorenti´s, n.º 20, Janeiro de 1974; «Uma Festa para Celebrar o 1.000.011º Aniversário da 

Arte»;  (projecto-circular);  «Sugestões  para  a  Festa  Destinada  a  Celebrar  o  1  000  011º 

Aniversário da Arte»; (projecto-circular  inédito); «Luís Vaz 73 - Estrutura Visual»; (Catálogo 

Luís Vaz); «Participação Portuguesa em Festival de Vanguarda»; (A Capital, 17 de Fevereiro de 

1975);  «Relações  Portuguesas  no  5º  Festival  Internacional  de  Mixed-Media,  Gand»,  1975 

(Incompleto); «Vostell em Malpartida» (Colóquio/Artes, n.º 30, Dezembro de 1976).

Os textos anteriores ocorrem misturados com outro tipo de materiais, imagens, textos de 

outros, etc. Depois aparece uma secção no livro que é uma antologia propriamente dita de textos. 

Está organizada sob quatro grandes temas: «I. Para uma Definição do Conceito de Vanguarda»; 

«II. Para uma Redefinição do Conceito Estético»; «III. Crítica» e «IV. Mercado»: 

«O Estado Zero, Encontro com Joseph Beuys» (República, 28 de Dezembro de 1972, 

excerto); «De 4 em 4 anos em Kassel» (Lorenti´s; n.º 11, Fevereiro, excerto (sem a indicação de 

ser um excerto)); «A Arte Ecológica e a Reserva Lírica de Alberto Carneiro» (Colóquio/Artes, 
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n.º  16, Fevereiro de 1974, excerto);  «Pintura...  Pintura...» (Século Ilustrado,  n.º  1895, 27 de 

Abril de 1974); Quanto Custa a Vanguarda» (Vida Mundial, n.º 1833, 31 de Outubro de 1974, 

excerto); «Da Vanguarda como Necessidade» (Vida Mundial, n.º 1834, 7 de Novembro de 1974, 

excerto);  «Passado  e  Passadismo»  (Vida  Mundial,  n.º  1850,  27  de  Fevereiro  de  1975; 

«Contribuição  de  um  texto  duplo»  (Colóquio/Artes,  n.º  28,  Junho  de  1976,  excerto); 

«Performar» (Opção, n.º 101, 30 de Março de 1978); «O Seu a Seu Tempo» (Opção, n.º 110, 1 

de Junho de 1978); «Renascimento do Teatro Total» (Vida Mundial, n.º 1588, 14 de Novembro 

de 1969, incompleto); «A Exposição "Vinte e Seis Artistas de Hoje"» (Colóquio/Artes, n.º 12, 

Abril de 1973, incompleto); «O Mural de 10 de Junho ou a Passagem ao Acto» (Colóquio/Artes, 

n.º19,  Outubro de 1974,  incompleto);  «O Perigo Está  no Oportunismo»,  (Vida Mundial,  n.º 

1860, 8 de Maio de 1975); «A Mais Bela Operação Estética» (Vida Mundial, n.º 1867, 26 de 

Junho de 1975); «Voltando aos Primeiros  Deveres»,  (Vida Mundial,  1876, 26 de Agosto de 

1975);  «O  que  é  que  Vocês  Fazem  Artistas  Portugueses»,  Vida  Mundial,  n.º  1877  (4  de 

Setembro de 1975, incompleto); «José Rodrigues e o Conceito de Vanguarda» (Lorenti´s, n.º 17, 

Outubro de 1973, excerto muito reduzido); «Programa» (O Século Ilustrado, n.º 1890, de Março 

de 1974),  «A Minha Opinião» (Vida Mundial,  n.º  1849, de 20 de Fevereiro  de 1975); «Os 

Críticos e as Tentações» (Vida Mundial, n.º 1853, de 20 de Março de 1975); «A Escolha do 

Título, Irene Buarque», (Catálogo Noronha da Costa, 1982); «Contra o Provincianismo» Vida 

Mundial,  (n.º  1589,  21  de  Novembro  de  1969,  incompleto);  «E...  "Que  Viva  la  Muerte”!» 

(Lorenti´s,  n.º  14,  Julho  de  1973);  «Portugal  1973:  Belas  Artes  Malas  Artes»  (O  Século 

Ilustrado,  incompleto);  «E  Portanto...»  (Século  Ilustrado,  n.º  1894,  20  de  Abril  de  1974); 

«Comprar  e  Gostar  de  Obras  de  Arte»  (Vida  Mundial,  n.º  1831,  17  de  Outubro  de  1974); 

«Mercado e Mercantilismo» (Diário de Notícias, 7 de Dezembro de 1978). 

Vemos por esta amostra de títulos e de secções uma necessidade de estruturar os textos 

em dois vectores: textos que, por um lado, se articulam com fotografias de projectos e acções de 

Ernesto de Sousa e que, por outro,  são uma amostra  antológica da sua actividade reflexiva, 

teórica, e de intervenção cultural. Podemos assim inferir que já se fazia sentir uma falta de textos 

de Ernesto de Sousa que fossem acessíveis ao público em geral e ao estudioso, falta essa que foi  

mitigada com a publicação também nesse ano do volume Ser Moderno... em Portugal, de que 

falarei mais à frente.17

17 Outra curiosidade deste catálogo: a capa é muito interessante e é, do ponto de vista da significação do design gráfico, 
muito bem conseguida. Trata-se de uma fotografia de Ernesto de Sousa a tirar uma fotografia. Quando se abre o livro  
Revolution My Body e se observa a capa e a contracapa juntas é que nos podemos aperceber que a fotografia se expande 

28



Perspectiva: Alternativa Zero 

Em 1997 a fundação de Serralves fez uma retrospectiva da exposição  Alternativa Zero 

(AZ), acompanhada por um criterioso catálogo. A exposição tentava recriar algumas das obras 

mais emblemáticas da exposição original. Entre balanços e explicações há a presença de uma 

antologia de textos, tanto de Ernesto de Sousa como de outros, a propósito de  AZ.  De notar 

ainda, que muitos dos textos antologiados são excertos e não textos completos. 

O volume é organizado em oito partes. 

A primeira, com textos introdutórios de José-Augusto França e João Fernandes. 

A segunda, com fac-símiles do catálogo original da Alternativa Zero (apenas a capa). 

A terceira, o relatório que Ernesto de Sousa enviou à Secretaria de Estado da Cultura, na 

época, a reportar os objectivos, a execução e vivências da exposição e as reacções e participação 

do público.

A quarta é o catálogo das obras dos artistas reeditadas em Serralves.

A quinta parte é uma antologia de recensões da época sobre a exposição, textos de José-

Augusto França,  João Miguel Fernandes Jorge,  Joaquim Manuel Magalhães,  Jorge Listopad, 

Eduardo Prado Coelho, José Luís Porfírio e a polémica integral Ernesto de Sousa ― Rocha de 

Sousa, estando este último a atacar os pressupostos teóricos da exposição18, e ainda reacções de 

repúdio de um anónimo no jornal A Revolta e de um colaborador do jornal O Dia, manifestando 

uma incompreensão total pela exposição. 

A sexta parte é constituída por dois textos de José-Augusto França e de José Luís Porfírio 

sobre a exposição.

A sétima parte deste volume é constituída por textos escritos nas décadas subsequentes 

até à data (1997) da re-edição da AZ em Serralves. Aparecem textos de Leonel Moura, Egídio 

Álvaro, Rui Mário Gonçalves, José-Augusto França, e de críticos mais recentes como Alexandre 

Melo, João Pinharanda, Bernardo Pinto de Almeida e Isabel Carlos. Por esta amostra ficamos a 

para a contracapa. Nela está Isabel Alves, a esposa do autor, a olhar para o lado, e é no seu ombro que Ernesto de Sousa  
se apoia para tirar a sua fotografia.  Lembro que Isabel  Alves,  é,  desde 1967, a figura central na vida, e depois na  
memória, de Ernesto de Sousa.
18 Polémica que correu na revista Opção, n.º 48; 10-17 Março 1977; n.º 63; 23-29 Junho 1977 e n.º 64; Julho 1977. 
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saber que a exposição Alternativa Zero nunca deixou de ser referenciada e reflectida, e que a sua 

importância não se esgotou no seu encerramento mas antes que se foi mantendo como um marco 

axial das modernas artes plásticas e cultura portuguesas.

A oitava parte do livro é uma cronologia e lista das obras. 

Não é de estranhar que, tratando-se de uma exposição colectiva, a figura de Ernesto de 

Sousa receba tanto destaque no catálogo, pois ele foi o ideólogo e o mentor, e quem arquitectou 

e realizou o empreendimento original em 1977. 

José-Augusto  França  afirma  à  data,  categoricamente,  que  Ernesto  de  Sousa  foi  o 

principal animador, a alma da Alternativa Zero. «A exposição de Ernesto de Sousa (que a ele foi 

devida, à sua coragem, à sua teima, ao seu dinamismo, e à sua ingenuidade, no sentido almadino 

do termo, (...), é uma prospectiva feita na vida nacional, por via da sua prática artística, embora 

vise, teoricamente, outra e mais total situação ética» (FRANÇA, 1997: 171), citado do Diário de 

Lisboa,  de 21 Março,  1977.  E noutro texto,  escrito  vinte  anos  depois,  para  a  exposição  de 

Serralves o mesmo historiador descreve o autor como:

crítico  de  arte  e  de  cinema,  e  cineasta,  animador  de  cineclubes,  fundador  de  um dos  primeiros, 

proibido  depois,  homem  de  vários  interesses  culturais  aventureiro  de  imaginação,  viajante  com 

amizades  por  todo  o  lado,  tão  falador  como homem de  trabalho  afincado,  constante  em opções  

políticas de esquerda, mais ou menos extremada, companheiro de acções de terreno, coleccionador de 

imagens e documentos, escritor, poeta, jornalista, editor, ao longo de uma vida bem vivida, em sua 

liberdade e boémia fantasia  (FRANÇA, 1997: 37,38). 

Esta  exposição  marca  o  apogeu  da  arte  conceptual  em  Portugal,  confirmando 

definitivamente um espaço para novos meios na arte como a  performance,  os  happenings,  o 

vídeo, a música no contexto das artes plásticas, a instalação, etc. Além disso, por ela passaram 

artistas que são dos mais importantes no panorama nacional até aos dias de hoje (alguns com 

alguma  internacionalização),  nomes  como  António  Areal,  Álvaro  Lapa,  Ângelo  de  Sousa, 

António Sena, Ana Vieira, Albuquerque Mendes, Manuel Casimiro, Julião Sarmento e Leonel 

Moura,  entre  outros.  Desta  exposição  AZ destaco  duas  obras,  Mulher-Terra-Vida,  de  Clara 

Menéres, e Uma Floresta para os teus Sonhos, de Alberto Carneiro, por terem sido marcos na 

arte portuguesa recente.

De qualquer modo, este catálogo, tratando da Alternativa Zero, não trata exclusivamente 

de Ernesto de Sousa, mas veicula muita informação interessante sobre ele. 

30



Vanguarda & outras Loas

Em 2004 Mariana Pinto dos Santos fez a defesa da sua dissertação de mestrado, que foi 

publicada, com algumas adaptações, pela Assírio & Alvim, em 2007. O título desta obra é um 

trocadilho com o título do último livro publicado do autor que me parece feliz.19 

A dissertação, por ter  passado de trabalho de mestrado policopiado a livro,  é, logo à 

partida, um trabalho importante, porque, como é sabido, a maior parte dos trabalhos académicos 

ficam entregues ao pó dos depósitos das respectivas faculdades.

A autora faz uma panorâmica muito abrangente,  argumentada e documentada sobre o 

percurso teórico de Ernesto de Sousa e é, até à data, a referência mais exaustiva e aprofundada 

sobre o autor. 

Começa por divergir da posição de Wandschneider quanto à descontinuidade biográfica 

abrupta do autor e tenta demonstrar, com propriedade, que esta é uma evolução na continuidade. 

Este trabalho é feito na Introdução, expressivamente intitulada «A Invenção de Si». 

O primeiro defende que não há um fio condutor que organiza a vida de Ernesto de Sousa, 

a segunda afirma que a descontinuidade não significa incoerência, abandono de uma posição 

incompatível por outra, mas uma reconversão radical que acompanha as próprias reconversões 

dos géneros artísticos que, ao esbaterem as suas fronteiras, pedem uma nova actuação nas suas 

margens que se tornam miscíveis. Daí Ernesto de Sousa fazer uma longa metragem em 1962 é 

perfeitamente compatível com passar a fazer anti-cinema ou mixed media. 

Para a autora é categórico que não há uma ruptura radical, (SANTOS, 2007: 21) mas 

uma evolução na continuidade que se processa ao longo de uma década (a de 50 do século XX) e 

não  um  salto  biográfico  no  fim  dos  anos  60.  Para  Mariana  Pinto  dos  Santos  a  dita  

descontinuidade biográfica entronca,  em Ernesto de Sousa, com a noção de  Obra Aberta de 

Umberto  Eco.  Sendo  assim  também  a  própria  vida  é  uma  obra  aberta,  sem a  necessidade 

perfectiva de fechamento e acabamento, uma vida cheia de pontas soltas que sendo um processo 

aberto não tem a necessidade de compartimentação estrita e em que, portanto, a própria noção de 

contradição biográfica deixa de ter pertinência. E a saída que Ernesto de Sousa encontrou para 

essa  falsa  contradição  auto-biográfica  foi  a  noção  de  ingenuidade,  colhida  em  Almada 

Negreiros. 

19 A última monografia publicada por Ernesto de Sousa, em 1985 chama-se Presépios, o Sol, Outras Loas & etc).
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Mariana  Pinto  dos  Santos,  problematiza  o(s)  Neo-Realismo(s),  como um movimento 

múltiplo e sujeito a contradições e tensões internas. E é na ingenuidade que encontra uma teoria 

abrangente que o fará englobar as múltiplas actividades e registos culturais diferentes.20

Nas Notas Finais, Mariana Pinto dos Santos, retomando a problemática da biografia do 

autor afirma que «Os anos fundamentais para compreender Ernesto de Sousa são os da década 

de sessenta (...), quando transformou um neo-realismo anacrónico num ponto de partida para 

uma nova atitude artística.» (SANTOS, 2007: 201). Compreender esta década em Ernesto de 

Sousa é a chave para se entender a articulação entre duas posições aparentemente inconciliáveis 

no tempo e no plano das ideias (Neo-Realismo; Conceptualismo) e a consequente ultrapassagem 

de si próprio que Ernesto de Sousa faz. 

Parece-me que, nesta importante diferença entra estas duas posições, está uma questão da 

valoração  ou  não  do  Neo-Realismo.  Mariana  Pinto  dos  Santos  tem  uma  posição  muito 

compreensiva,  sobre  o  Neo-Realismo,  valorando-o  como  movimento  plural;  enquanto 

Wandschneider  o considera como um movimento  que se fechou ao devir  do tempo,  com o 

realismo soviético à cabeça do movimento, e que se tornou conservador e retrógrado em relação 

as  novas  propostas,  intolerante  contra  todas  as  manifestações  de  subjectivismo e  da  arte  

burguesa,  não  empenhada,  e  daí  não  poder  haver  continuidade  entre  o  Neo-Realismo  e  o 

Conceptualismo ou a arte Fluxus.21 A questão é que, porventura, ambos têm razão. Tendo pontos 

de  vista  e  perspectivas  tão  diferentes  sobre  o  Neo-Realismo  para  um,  necessariamente,  a 

evolução de Ernesto de Sousa é no sentido da ruptura abismal e, para a outra, no sentido da 

continuidade na descontinuidade. 

Se me detive mais tempo nestes dois textos e posições é porque, do meu ponto de vista, 

eles são dos mais interessantes e profundos sobre Ernesto de Sousa que se escreveram até hoje, e 

que  se  iluminam mutuamente  nas  suas  clivagens.  Inconciliáveis,  permanecem  ambos  como 

esclarecedores.

20 Sempre subtil e penetrante assinala a plasticidade do conceito de ingenuidade que, em Almada, assumira o valor 
de voluntária e, em Franklin, assumira o valor de involuntário. Este conceito é, de alguma forma, compatível com o 
do método fenomenológico em que se tenta suspender os juízos apriorísticos para se observar o fenómeno ele-
próprio.
21 Uso aqui o termo Conceptualismo de uma maneira lata. Ernesto de Sousa abraçará muitas tendências e correntes 
das chamadas Neo-Vanguardas dos anos sessenta. 
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« "D. Roberto": da Ficção Narrativa (Quase) Inédita ao Fenómeno Cinematográfico»

Lénia Oliveira apresenta, em 2008, uma investigação centrada na Crítica Genética das 

várias versões do texto que serviu de base à execução da longa metragem D. Roberto (1962) que 

dá conta das diversas fases textuais da génese do guião baseado num conto de Leão Penedo.22 

Faz um cotejo crítico-genético do texto que serviu para a realização do filme D. Roberto. 

Lénia  Oliveira  observa  também que o  último  testemunho  do guião  entre  o  texto  do 

mesmo e o texto que é oralmente dito pelos actores tem pequenas diferenças, mas não continua 

nesse sentido, no sentido da comparação propriamente dita, argumentando que esse seria um 

outro  trabalho:  o  do  cotejo  do  último  texto  antes  do  filme  e  da  transcrição  dos  diálogos 

efectivamente feitos no filme (OLIVEIRA, 2008 b: 42).

A  autora  parte  do  pressuposto  que  a  narrativa  é  a  base  comum  tanto  ao  discurso 

cinematográfico, como a uma parte importante do fenómeno literário (conto, novela, romance).23

Identifica quatro fases textuais: 

a) O romance inacabado de Leão Penedo; João Bachelas

b) A Sequência Literária D. Roberto.

c) O guião do filme D. Roberto. 

 d) Os diálogos que resultam desse guião guardados por Ernesto de Sousa 

E demonstra,  em excertos  seleccionados,  a  evolução  genética  do  texto  nestas  quatro 

fases. 

Posteriormente ao trabalho de comparação genética, que não levanta dúvidas quanto à 

sua criteriosa elaboração, efectuar uma leitura estruturalista da narrativa recorrendo às clássicas 

tipologias desta escola, criadas por Genette e outros, e espelhadas por Aguiar e Silva no seu 

também clássico  livro  Teoria  da  Literatura.  Lénia  Oliveira  busca  neste  autor  as  categorias 

«personagem  plana»,  «personagem  redonda»24,  «focalização  externa»,  «narrador 

22 O guião foi  feito com base num texto que estava previsto ser desenvolvido em romance (o que não chegou a 
acontecer).
23 Isso, de facto, acontece quase sempre, mas talvez tivesse sido de ressalvar que nem sempre isso acontece (filmes 
experimentais, sem história, sem enredo; romances sem acção, Nouvelle Roman, prosa experimental, etc.) 
24 Conceitos que provem de  Aspects of  the Novel de E. M. Foster;  textos provindos de uma serie  de palestras 
realizadas em 1924, posteriormente reunidas em livro e cujos conceitos fizeram escola; para uma crítica a estas 
categorias  ver  James  Wood,  A  Mecânica  da  Ficção,  pp.  145-156,  em  que  este  autor  faz  uma  convincente 
desmontagem daqueles conceitos que tanta fortuna tiveram e ainda têm.
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heterodiegético»,  «narrador  homodiegético»,  etc.,  que usará sistemática  e  repetidamente,  nas 

suas análises. Talvez a autora devesse referir que essa tipologia tem sido acusada, nas ultimas 

décadas,  de  redutora,  por  exemplo,  pela  corrente  desconstrutivista.  Ou  seja,  o  uso  destas 

categorias clássicas da narrativa poderia ter sido feito, mas apresentando razões ou argumentos, 

por poucos que fossem, para a ainda validade da mesma. Esta parece-me ser a parte mais frágil 

do  seu  trabalho. Não  obstante  apresenta-nos  uma  investigação  com  grande  interesse, 

especialmente nas análises da evolução genética de um texto de guião o que, penso eu, não é 

muito comum: usar as ferramentas da crítica textual em guiões. 

«A Fotografia e o Fotográfico em Ernesto de Sousa»

Também no ano de 2008, é defendida a dissertação em História de Arte, de José António 

Oliveira. O centro da sua atenção é o uso que o autor faz da fotografia. Como seria de esperar,  

Ernesto de Sousa usa a fotografia das mais diversas maneiras e em diversos suportes. Utiliza a 

fotografia  como  um fim em si  mesmo  ou uma actividade  acessória  a  outras  (facto  que  irá 

acontecer também com a escrita).

Na primeira parte, o estudioso, faz uma apresentação contextual do ambiente artístico das 

actividades de Ernesto de Sousa, com particular enfoque na experimentação artística, do Neo-

Realismo às  Neo-vanguardas  e  aos  Novos  Média que foram entusiasticamente  explorados  e 

divulgados por ele. 

Na  segunda  parte,  José  António  Oliveira  faz  um  estudo  minucioso  e  muito  bem 

documentado do uso do medium fotográfico. Para ele: «A fotografia acompanhou Ernesto desde 

a década de 40 até ao fim da sua vida, e talvez fosse a mais íntima das suas expressões e a que 

reflectisse melhor a sua interacção com os outros e consigo próprio. Daí o interesse em perceber 

como com ela se relacionava.» (OLIVEIRA, 2008: 212).

Quando discute as fontes para o seu estudo assinala: «Uma terceira fonte importante foi a 

publicação de Ser Moderno... em Portugal (...), constituída por textos do autor, que se revelaram 

indispensáveis  para  contextualizar  as  obras  e  os  acontecimentos  enunciados  nas  outras 

referências citadas» (ibidem: 8); do que podemos inferir que, se houvessem mais textos do autor 

disponíveis no campo bibliográfico estes teriam sido levados em conta.  Se bem que, mais à 

frente, advirta que «Não é objectivo desta dissertação fazer um estudo teórico da obra de Ernesto 
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de Sousa» (ibidem:  11).  Por  isso  não recorre  ao  espólio  de escritos  que  está  na  Biblioteca 

Nacional, que é bastante extenso e de não muito fácil consulta. 

O trabalho de José António Oliveira é um marco importante nas reflexões profundas e 

extensas sobre uma importante faceta da actividade de Ernesto de Sousa. Isto porque o trabalho 

textual do autor é muitas vezes acompanhado por fotografias que são explicitamente produzidas 

para o texto. Na edição dos textos de Ernesto de Sousa tem de se enquadrar, de alguma forma, as 

fotografias no texto. Textos que são articulados entre uma parte textual e uma imagem (seja ela 

uma ilustração, um gráfico ou uma fotografia) não podem ser tratados separadamente. Trata-se 

de uma noção de texto mais alargada, não exclusivamente linguística mas sobretudo semiótica. 

Assim, quando existem fotografias conjuntamente com textos,  podemos equacionar se, nesses 

casos, não se trata de parte integrante, operante e inalienável desse próprio texto.

O problema  será  equacionar  quais  fotografias  serão  para  acompanhar  os  respectivos 

textos. Para textos finalizados, como por exemplo a série de textos Crónicas do Meu Magrebe,25 

é relativamente fácil identificar quais as fotografias que deverão acompanhar uma nova edição, é 

devido a esse facto, foi isso que a edição recente destes textos, pela editora Tinta da China, não 

apresenta  problemas  assinaláveis.  Quando  as  fotografias  originais  estão  no  espólio  e 

correspondem aos textos que saíram no jornal, como é o caso daquele conjunto de crónicas, 

fazer a edição é relativamente fácil. 

Na dissertação de José António Oliveira há um capítulo dedicado ao livro do autor Para 

o Estudo da Escultura em Portugal,  sendo o único em que o estudioso se debruça  sobre a 

dialéctica texto-imagem num texto impresso.

 No entanto, e como Ernesto de Sousa foi também um artista conceptual e Fluxus, há 

também por ele a utilização da palavra e da fotografia como objectos estéticos; em instalações, 

em projecções de diapositivos e de vídeo, entre outras coisas. José António Oliveira aborda de 

maneira muito competente e profunda o uso da imagem fotográfica, tornando claro aspectos que 

são de grande complexidade e dificuldade.

E não fica  por  discutir  o  papel  de um conceito  central  para  o autor:  «Neste  sentido 

Ernesto de Sousa era um "operador estético" e portanto a fotografia, inserida na sua obra, não 

25 Cujos originais estão na caixa 8, catalogados sob o item 1.2.1.19.
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tinha um estatuto de privilégio, o que por outro lado lhe dava a necessária liberdade para utilizá-

la fora de qualquer cânone formalista». (ibidem: 220). O que acontece também com a escrita.26

«O Zero Inicial e o Sensível em Ernesto de Sousa»

Em 2009 Raquel Pires apresenta uma dissertação de mestrado.  Não me parece muito 

claro  o  fio  que  conduz  esta  dissertação  e,  por  vezes,  parece  uma  compilação  de  factos  já 

conhecidos.  Parece  que  o  objectivo  principal  «Analisar  o  entendimento  do  sensível27 na 

produção  artística  de  Ernesto  de  Sousa»  fica  fagocitado  pelos  objectivos  secundários.  No 

entanto, é um trabalho que é feito com seriedade e tem por vantagem sedimentar esses mesmos 

factos  e  conhecimentos  ao  nível  da  biografia  do  autor e  das  suas  relações  com  a  arte 

contemporânea. 

A autora do estudo começa por apresentar a estética de Kant e Heidegger. Passando em 

seguida, de uma forma sólida, ao conceito de Obra Aberta, de Umberto Eco, que tão importante 

vai ser para Ernesto de Sousa, embora não seja o único autor que lhe é importante.28

Na segunda parte  faz uma apresentação conseguida  do movimento  Fluxus e  da Arte 

Conceptual que são, pode-se dizê-lo, a paisagem mental do Ernesto de Sousa da maturidade. A 

autora faz ainda uma caracterização da passagem do Modernismo ao Pós-modernismo nas artes 

e na cultura, equacionando-a à luz de autores como Lyotard, Hal Foster e Arthur Danto. 

Na terceira parte esperaríamos que as obras propriamente de Ernesto de Sousa fossem 

analisadas à luz dos conceitos anteriores, mas parece que há um extravasar dos dois primeiros 

capítulos  para o terceiro,  continuando a discutir  os conceitos  de «vanguarda»,  de «operador 

estético» com menos relação com as obras de Ernesto de Sousa propriamente ditas do que seria 

o que o capítulo se propunha fazer. Além disso, disserta sobre o interesse do autor pela arte 

26 Quando comecei a abordar a obra de Ernesto de Sousa, antes da dissertação de mestrado, e pela minha própria 
formação na área do texto, pensava que este autor era um crítico que se tinha dedicado à curadoria e pouco mais. Hoje  
reconheço que a escrita tem um papel semelhante aos outros média usados por ele. É mais  um meio de expressão; 
mesmo que essa seja  a crítica de arte. Encontrar e entender o lugar desse modo de expressão no arquipélago das 
actividades do autor, e das relações que com essas outras actividades a escrita faz, é um dos objectivos desta tese de  
investigação. Pelo menos, na actividade fotográfica, ficamos muito esclarecidos com este importante trabalho de José  
António Oliveira. 
27 Pode ser limitação minha mas o conceito de «o sensível», que é central nesta dissertação não deveria ter sido definido,  
nem que fosse de maneira sucinta, numa definição de uma linha?
28 Há muitas referências teóricas importantes e recorrentes na obra de Ernesto de Sousa. Por exemplo, a presença de 
Marshall McLuhan, tem sido pouco apontada como influência capital nos textos de Ernesto de Sousa, talvez por ser  
uma presença pouco explícita. 
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popular que, embora não divorciado da sua actividade artística propriamente dita, também não 

tem directamente a ver com ela. 

Parece-me portanto, uma dissertação cuja leitura oferece algumas reservas, mas há que 

relevar também os aspectos positivos deste trabalho, que são uma solida formação em História 

da  Arte  Contemporânea  e  em Estética.  E  um bom conhecimento  da  biografia  do  autor  em 

particular.

3.3 Conclusão 

Esta  revisão  bibliográfica  não  cobre  as  dezenas,  senão  centenas  de  artigos  que  se 

escreveram acerca de Ernesto de Sousa, apenas as monografias. Apresenta-se uma panorâmica, 

uma introdução  alargada  ao  que  ele  escreveu  e  ao  que  escreveram sobre ele.  Se  a  fortuna 

editorial dos seus livros não foi muita, tendo sempre apenas, e até hoje, primeiras edições, com a 

excepção de uma reedição, isso não quer dizer, de todo, que o autor esteja esquecido ou que não 

sejam importantes os seus textos. Não se pode medir a importância cultural de um autor apenas 

pela quantidade de livros vendidos, ou pelo número de edições que os seus livros mereceram. 

No entanto, alguns títulos, como os sobre cinema, e mesmo o sobre a escultura, envelheceram 

bastante.  Por  outro  lado,  há  as  suas  crónicas  sobre  o  Magrebe  que  despertaram  suficiente 

interesse para que uma editora comercial as publicasse em 2011. Assim, este autor, em abono da 

verdade, se se pode dizer que tem apenas um interesse médio para o público e para as editoras 

tem, no entanto, um interesse muito grande para o público especializado nos campos das artes, o 

que é confirmado pelo interesse crescente, nos últimos anos, de dissertações de mestrado sobre o 

autor. Além de que têm sido feitas homenagens, mostras e remontagens de obras suas, também 

nos últimos anos. Talvez só hoje em dia é que se tenha a consciência da sua importância central 

para o estudo das artes plásticas no século XX e da cultura portuguesa em geral.
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II.

MATERIAIS TEXTUAIS

Esta segunda parte  tenta  equacionar  e  responder  à  questão  «qual  a  proveniência  dos 

textos editados?»

1. Considerações sobre o Espólio e o Guia

No sítio electrónico do Arquivo de Cultura Contenporânea, pode ler-se: 

O espólio (86 cx.) guarda um vasto conjunto de textos autorais (estudos sobre arte, textos para catálogos 

de exposições, artigos sobre cinema, inquéritos, entrevistas, cursos, etc.), correspondência, documentos 

biográficos e recortes de periódicos. Foi depositado na BN, por iniciativa da viúva do escritor, Srª D. 

Isabel Alves, em Abril de 1989. Organizado por Alfredo Ramalho entre 1990 e 1991, permanece à guarda 

do ACPC desde então.29

Lembro aqui que o espólio de Ernesto de Sousa não é strictu sensu um espólio, mas trata-

se sim de um depósito.  Ou seja,  é  um conjunto de material  que não pertence  legalmente  à 

Biblioteca Nacional, mas encontra-se à sua guarda. Esta é uma figura jurídica que exige algumas 

considerações muito breves. O facto de o material estar depositado e não pertencer à instituição 

implica  que  a  sua  organização  e  catalogação  não seja  feita  necessariamente  pelos  técnicos, 

metodologias e critérios da Biblioteca Nacional. Segundo informação prestada oralmente na sala 

dos reservados, os profissionais que organizaram e catalogaram o espólio de Ernesto de Sousa 

não pertenciam à instituição e não seguiam os seus critérios.

A figura do depósito significa também que os seus legítimos proprietários  podem, se 

assim o entenderem, levantar o material (para o entregar a outra instituição, por exemplo, que 

29 (http://acpc.bn.pt/deposito_autores/d06_sousa_ernesto.html), consultado em 07/03/2012.)
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tenha uma maior  afinidade  simbólica  com o falecido  autor).  Ocorrências  deste  género já se 

verificaram antes. 

Um depósito tem, por isso, da parte da Instituição, uma abordagem menos interventiva 

aos materiais conservados. São guardados, conservados, postos à disposição de investigadores, 

mas  não são tratados,  organizados,  revistos,  nem corrigida a  sua organização,  se  fosse caso 

disso.

No caso de Ernesto de Sousa, são 86 caixas que se encontram guardadas na secção de 

reservados, no Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, cobrindo uma vasta quantidade 

de material diverso. 

Há  ainda  material  do  autor  que  está  no  Arquivo  Fotográfico  de  Lisboa  (negativos, 

fotografias e outro material afim), uma colecção de trabalhos do imaginário Franklin, que estão 

no Museu de Etnologia de Lisboa, e desenhos de Júlio Pomar e de Pavia que estão no Museu do  

Neo-Realismo em Vila Franca de Xira.

Para efeitos desta introdução e nas notas de rodapé ao texto editado, usarei a palavra 

«espólio» em vez de «depósito» porque é semanticamente mais fácil de usar.

Regra (muito) geral os materiais que fazem parte do espólio são folhas avulso lisas, de 

formato A4, utilizadas pelo autor só numa das páginas, organizadas em pastas temáticas. Estas 

folhas estão dactiloscritas na sua maior parte, sendo que algumas estão manuscritas. Outras têm 

fotografias tiradas pelo autor coladas em folhas A4 lisas, normalmente uma ou duas (raramente 

em maior  número),  que são,  por  vezes,  mas  nem sempre,  articuladas  com um texto  que  as 

menciona (que é, invariavelmente, anterior às fotografias). Muitas vezes não me foi possível 

perceber se as fotografias tinham relação com um texto ou não. Esta  é  uma  característica  de 

Ernesto de Sousa desde sempre: é um autor multimédia.  Regra geral,  o texto de Ernesto de 

Sousa é composto por uma parte linguística e uma parte fotográfica. As fotografias são tiradas 

por ele para acompanhar ensaios ou monografias.  Assim, textos e imagens estabelecem uma 

relação simbiótica e não se podem editar uns sem as outras. O uso que Ernesto de Sousa faz da 

fotografia  é  o  mesmo que faz da linguagem escrita:  é um meio  de pensar  sobre assuntos  e 

objectos (arquitectónicos e escultóricos, principalmente). O que me parece é que nenhuma das 

duas expressões tem predominância sobre a outra. Nuns casos tira primeiro a fotografia e depois 

ilustra-a com  palavras,  noutros  escreve  e  depois  procura  a  fotografia  que  complementa  a 

informação escrita. Neste ponto de vista, Ernesto de Sousa não é um escritor tradicional (em que 
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as ilustrações ou fotografias são tipicamente autoria de terceiros e feitas depois e a partir do 

texto,  em  dois  momentos  distintos  de  composição  e  articulação  das  partes  linguísticas  e 

imagéticas) mas sim um escritor multimédia. 

Não se  pode esquecer  que  Ernesto  de  Sousa  também era  fotógrafo  (e  realizador  de 

cinema, entre muitas outras coisas) e que, portanto, também usa a imagem como um meio em si.  

Porém, esse uso plástico da fotografia não diz respeito a esta investigação, e opto por remeter 

para a dissertação de mestrado sobre esse tema: «A Fotografia e o Fotográfico em Ernesto de 

Sousa», de José António Oliveira, defendida em 2009, na área da História da Arte na FCSH, que 

cobre de maneira profunda esse assunto). 

Voltando ao espólio e aos materiais que nele se encontram, é importante referir que as 

folhas estão organizadas por dossiês, que não são dossiês literalmente, mas folhas A3 dobradas 

(pastas). O espólio inclui também publicações de Ernesto de Sousa, as traduções que fez de 

alguns  livros  para  português,  recortes  de  jornal,  correspondência,  recibos,  notas  de  viagem, 

numa panóplia de materiais diversificados. 

Existem muitas folhas avulso com indicações bibliográficas, uma frase do tipo «para o 

estudo de X: autor Y»; esquemas, índices, tópicos, cronologias, apontamentos de toda a índole, 

chegando-se literalmente à conta da mercearia, aos quilómetros e litros de gasolina usados nas 

viagens, a todos os bilhetes, recibos e recados, que tornam o estudo deste espólio razoavelmente 

difícil.  Há uma entropia muito grande e nem sempre a catalogação é isenta de contradições. 

Posso  confirmar  que,  como  utilizador  muito  frequente  deste  espólio  nos  últimos  anos,  me 

deparei com muitas situações menos lógicas. 

Existem  dois  guias  topográficos  do  espólio.  Um  que  está  disponível  na  sala  dos 

reservados da Biblioteca Nacional (onde se pode consultar o espólio), muito superficial, apenas 

com os grandes temas e divisões e outro, mais detalhado, que se pode aceder e descarregar a 

partir do sítio electrónico www.ernestosousa.com, disponibilizado por Isabel Alves, este sim, de 

grande  utilidade. Nenhum deles  indica  o  que  as  caixas  contêm,  caixa  a  caixa,  mas  apenas 

indicam os documentos e materiais por dossiês. Todavia, o mais detalhado mostra em pormenor, 

dossiê a dossiê, os conteúdos, ainda que deixe de existir informação a partir de certo ponto. 

Este guia é dividido em três grandes grupos de documentos: «manuscritos e obras do 

autor»,  até  à  caixa  76;  «correspondência»  (da  caixa  76  à  78  inclusive)  e  o  terceiro  grupo 
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constituído por «não identificados» e «documentos anexos» da 78 até à 86, não havendo, no 

entanto, qualquer descrição de conteúdos do terceiro grupo (um índice incompleto, portanto).30

Note-se que a grande categoria «manuscritos de obras do autor» é um pouco desajeitada 

(por causa da palavra «manuscritos» que só se aplica a uma percentagem muito reduzida de 

folhas e até «obra», porque muitos dos materiais não constituem propriamente obras mas tão só 

rascunhos, recibos, apontamentos, recortes de jornais e revistas, etc).

No entanto, um guia com algumas incongruências é melhor que guia nenhum. E, apesar 

de tudo, há alguma lógica (é sempre fácil apontar incongruências, depois da organização de um 

volume de materiais muito díspares e extensos, quem não teve o fardo dessa tarefa). Esta é a 

minha convicção: fosse qual fosse a organização e catalogação do espólio, estas seriam sempre 

passíveis de crítica e desconforto por parte de quem os consulta. Parcialmente pela natureza dos 

materiais lá guardados.

O  facto  de  Ernesto  de  Sousa,  tendencialmente,  guardar  tudo,  aparentemente  sem 

selecção, acaba por ser uma desvantagem e uma vantagem. Por um lado, junto com textos de 

grande interesse estão páginas e páginas de informações erráticas, rascunhos e esboços de frases 

que dão lastro ao espólio. Por outro, quem sou eu para julgar que esses materiais, por estarem 

guardados, não serão importantes para ulteriores  estudos,  no passar das décadas,  com novos 

olhos,  outros  métodos  e  imprevisíveis  interesses?  (Lembro  aqui  os  tempos  dos  alvores  da 

arqueologia: no princípio o interesse era todo voltado para a descoberta de tesouros ou palácios. 

Hoje em dia  o lixo, aquilo que uma civilização deixou como testemunho do seu quotidiano e 

maneira de viver, é sobremaneira valorizado e estudado, especialmente se de tempos remotos).31 

Assim, terei de reformular  o meu ponto de vista – é insustentável afirmar que há materiais a 

mais neste espólio. O que eu posso defender é que fiz uma selecção com os critérios e o interesse 

que me movem para esta investigação: editar textos de Ernesto de Sousa, torná-los disponíveis 

para que outros investigadores e leitores possam estudar a figura e o ambiente cultural do século 

XX português; transportar os textos para onde possam ser lidos, nem que seja por especialistas 

na área de artes plásticas. Assim, para mim, o que são páginas desinteressantes e que entulham 

caixas e caixas pode ser material importante para um outro tipo de investigação. 

30 Estes dois últimos grupos não vão ser abrangidos por este trabalho. 
31 Esta comparação não tem, obviamente, valor científico, só serve para ilustrar uma ideia. 
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Quando um texto está distribuído por um caderno podemos afirmar que, em princípio, o 

texto que está numa página subsequente à outra é, de facto, posterior a ele e faz com o anterior  

uma cadeia textual contínua. Não há cadernos no espólio, os textos distribuem-se por folhas 

soltas e, quando não numeradas pelo autor, são, por vezes, e no caso de Ernesto de Sousa isso 

acontece, difíceis de entender quanto ao seu início e fim e quanto à ordem das suas partes e ao 

modo como se encadeiam. Muitas vezes é difícil compreender se um texto está completo, se se 

perderam páginas, se outras partes desse texto estarão noutro lugar do espólio, etc. Quando os 

organizadores lhe atribuíram cotas, o problema manteve-se, não foram poucas as vezes em que 

me apercebi que a continuação de um texto não estava na cota subsequente e que até partes de 

textos poderiam estar em sítios diferentes do espólio, noutras caixas. Voltarei a este assunto na 

parte III deste trabalho.

Relativamente  à  outra  das  dificuldades  com  que  me  deparei,  quando  há  textos  que 

mencionam fotografias, foi tentar perceber quais as fotografias que estão relacionadas com esse 

texto. Muitas vezes, as fotografias que se seguem a um texto não têm uma relação directa, mas 

mantêm com ele uma relação de alguma proximidade temática e morfológica. Assim, a edição 

de textos com fotografias é sempre problemática, especialmente nos inéditos, e a que utilizei não 

pode ser considerada mais do que uma hipótese. Uma hipótese que desenvolvi no sentido de ser 

coerente e plausível, espero.

Por exemplo, os textos que saíram no Jornal de Notícias com as fotografias de Ernesto 

de Sousa a ilustrá-los não são problemáticos. Assim acontece em muitos outros textos do autor, 

saindo em livros ou revistas, com as fotografias dele. Mas alguns éditos têm fotografias que não 

são  dele.  Também os  inéditos  têm muitas  vezes  fotografias  a  ilustrá-los,  por  vezes  não  se 

percebendo bem qual imagem ilustra que texto. Em muitos casos a relação texto-imagem levanta 

muitos problemas.

Mas noutros casos, em inéditos, em que o grau de inacabamento do texto é maior,  é 

muito mais incerto decidir quais das fotografias seriam escolhidas. Até porque, nos dossiês do 

espólio, as fotografias são sempre mais abundantes que os textos. Parece que Ernesto de Sousa 

parte  da  fotografia  para  pensar  e  reflectir  sobre  os  assuntos  e  a  escrita  surge  depois. 

Simultaneamente, a fotografia aparece nos textos como se fosse um apontamento; em vez de 

notas  manuscritas  aparecem  fotografias  (nestes  casos,  o  uso  da  fotografia  terá  que  ser 

equacionado da pertinência ou não do seu uso). A fotografia  em Ernesto de Sousa tem este 

carácter de, passe a expressão, caderno de apontamentos. Voltarei a esta questão.
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As folhas estão agrupadas em dossiês;  no entanto,  há uma razoável variedade na sua 

catalogação. Há dossiês cujas folhas têm cotas, há outros dossiês cujas folhas estão numeradas (a 

lápis)  pelos  organizadores  do  espólio,  e  há  ainda  dossiês  cujas  folhas  não  têm cotas  nem 

numeração.  Nestes  últimos,  a  ordem das  folhas  pode  não  ser  a  correcta.  E  mesmo  que  os 

organizadores  tenham  deixado  os  dossiês  sem  cotas  nem  numeração  na  ordem  correcta,  a 

manipulação de anteriores investigadores já a pode ter deitado a perder.

Regra geral, o texto inédito de Ernesto de Sousa é inacabado e encontra-se num estado 

fragmentário, quando não escrito por tópicos. No entanto, há alguns ensaios inacabados que têm 

muito interesse, sendo que outros apontamentos escritos são menos importantes para o leitor em 

geral, mas possuem grande valor para quem estude Ernesto de Sousa ou a sua época, porque, por 

exemplo, podem seriar todo o tipo de leituras que eram importantes nos anos 40 a 80, autores 

que  foram lidos  em Portugal  nessas  épocas  e  assim contribuir  para  um entendimento  mais 

profundo das ideias que circulavam no nosso país, entre muitos outros estudos e reflexões.

Estando as folhas soltas, a possibilidade de a sua ordem chegar aos organizadores sem 

estar  na  ordem correcta  é  muito  grande.  Assim,  é  previsível  que  muitos  dossiês  contenham 

folhas que deveriam estar noutros dossiês ou que a ordem das folhas dentro de um dossiê não 

seja a que deveria ser. 

Para  finalizar,  parece-me  relevante  colocar  em  evidência  um  exemplo  prático  desta 

situação, de entre os numerosos que se podem dar: na caixa 4, dossiê 1.1.2.2, dedicado a estudos 

do autor (sobretudo fotográficos, desenhos à mão e rigorosos, com régua e esquadro, do Claustro 

dos Jerónimos), existe uma folha com a inscrição «linguagem FORTRAN /eng. José Manuel 

Barbeitos / Centro de Cálculo Científico Gulbenkian / R. D. João V (em seguida à Sanitas32)». 

Ocorrências deste género, em que surgem uma ou mais folhas com notas díspares do assunto do 

dossiê, são muito frequentes. 

Como já referi os materiais no espólio dividem-se em três grandes partes. A primeira 

parte é dividida em «monografias»,  «periódicos e obras colectivas», «textos para catálogos e 

exposições», «actividade cinematográfica», «organização de exposições», «resposta a inquéritos 

e  entrevistas»,  «conferências,  comunicações  e  colóquios»,  «participação  em  congressos  e 

32 Antigo laboratório situado nessa rua. 
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festivais», «organização de cursos e seminários», «actividade de gestão institucional», «textos de 

intervenção política cultural», «estudos sobre arte popular» e «notas».

O primeiro conjunto «monografias» inclui os subconjuntos «monografias», «estudos não 

terminados» e  «traduções».  O subconjunto «monografias» inclui  as publicações  em livro do 

autor e outros materiais que estariam destinados a serem publicados em livro ou sobre os quais o 

autor  tenha  expresso  esta  vontade  em constituírem  volumes  a  serem publicados.  Há  várias 

referências,  em dispersos,  a  obras  que  estariam quase  a  ser  terminadas,  no  entanto,  não  há 

nenhuma nessas condições. Deste modo, esta classificação, que discrimina entre «monografias» 

(estando dentro desta as publicadas e as inéditas) e «estudos não terminados» não tem razão de 

ser.
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2. Identificação dos Textos

Mas suponhamos que nos ocupamos de um autor: será que tudo o que ele escreveu 

ou disse, tudo o que ele deixou atrás de si, faz parte da sua obra? É um problema 

simultaneamente teórico e técnico. Quando se empreende, por exemplo, as obras de 

Nietzsche, onde é que se deve parar? Será com certeza preciso publicar tudo, mas o 

que  quer  dizer  este  tudo? (...)  Como definir  uma obra  nos milhões  de  vestígios 

deixados  por  alguém  depois  da  morte?  A  teoria  da  obra  não  existe,  e  os  que 

ingenuamente empreendem edições de obras completas sentem a falta dessa teoria e 

depressa o seu trabalho empírico fica paralisado. 

Michel Foucault, A Ordem do Discurso

Uma  primeira  delimitação  que  parecia-me  absolutamente  clara,  quando  iniciei  este 

trabalho:  circula  ainda  no  mercado  o  livro  Ser  Moderno...  em  Portugal,  composto  por  um 

conjunto importante e interessante de textos, que já tinham saído em jornais e revistas. uma nova 

edição de textos de Ernesto de Sousa, parece-me, deveria excluir imediatamente aqueles textos. 

A ideia não é fazer um livro que compita com aquele mas uma edição que a complemente. 

Outro  livro  que  circula,  recentemente  editado,  é  Cartas  do  Meu  Magrebe,  que 

corresponde a crónicas de viagens escritas para o Jornal de Notícias em 1962 e 1963. Também 

estes textos estarão excluídos deste trabalho. 

2.1. Tipológica

Há várias maneiras de categorizar por tipos uma produção textual. Uma é a de distinguir 

os textos entre inéditos e éditos. Se esta distinção é importante é, no entanto, demasiado lata e 

não contempla muitas nuances que importa distinguir. 

As  diferenças  morfológicas  são  grandes,  por  exemplo,  entre  uma  carta  privada,  um 

apontamento para um estudo, uma monografia inacabada ou um artigo pronto para um jornal 

que, devido a vicissitudes editoriais, não chegou a ver a luz do dia.
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 Podemos definir em grandes grupos os escritos de Ernesto de Sousa, independentemente 

de estarem editados ou não, fazendo uma espécie de lista: monografias, dispersos, traduções, 

artigos em jornais e revistas, textos em monografias colectivas (dicionários, enciclopédias, etc.), 

textos para catálogos de exposições alheias, esquemas e instruções para obras próprias, guiões de 

cinema, burocracia vária relativa a quase todas as suas actividades, textos destinados a intervir 

na política cultural, actividades de gestão institucional, correspondência de múltipla índole (que 

ocupa  6  caixas,  especialmente  de  correspondência  recebida),  respostas  a  inquéritos  e 

depoimentos,  participação  em  programas  radiofónicos  e  televisivos,  encenações  teatrais  de 

Ernesto de Sousa, textos de polémica em jornais e revistas, textos de conferências, colóquios, 

festivais e outras comunicações, escritos relativos a organização de cursos e seminários, agendas 

telefónicas,  notas  manuscritas  nos  anos  40  e  50,  poemas  e  diário  de  Ernesto  de  Sousa, 

apontamentos sobre arte e História de Arte e, ainda, apontamentos dispersos. 

No entanto, estas divisões, se nos ajudam a pensar a obra de Ernesto de Sousa enquanto 

obra textual (fingindo esquecer, por momentos, que todos os seus textos se articulam com uma 

miríade de actividades), ainda não nos ajudam a escolher os textos a editar, de uma maneira 

criteriosa e minimamente sólida. 

Mas e porque não editar, pura e simplesmente tudo? O que é tudo é um problema muito 

difícil de resolver, como alerta a citação de Foucault no começo desta secção. De qualquer modo 

há várias razões para não o fazer. A primeira das quais é uma razão de extensão. A segunda é 

uma razão de interesse, alguns dos textos de Ernesto de Sousa têm um interesse circunstancial 

que, para o leitor de hoje, perdeu pertinência. Ou, pelo menos, esta investigação, se bem que 

tenha a pretensão de dar um contributo importante para o conhecimento do seu pensamento ― 

via textos  ― não tem a pretensão de exaurir  tudo.  Até porque, o trabalho do crítico textual 

também é o de selecção dos textos, e de uma mole imensa de escritos extrair um núcleo forte que 

seja, de alguma maneira, o melhor do seu autor (que esta afirmação não se confunda com uma 

vocação antológica; o melhor tem que excluir o pior).

Da lista dada no ante-penúltimo parágrafo podemos afastar, pacificamente, logo vários 

objectos deste trabalho: traduções, burocracia vária, textos de política cultural, actividades de 

gestão  institucional,  respostas  a  inquéritos  e  similares,  agendas  telefónicas,  aparições  em 

programas radiofónicos e televisivos, encenações teatrais.
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Também o conjunto de textos que servem para instruções de montagem, muitas vezes 

meta-textos  porque são instruções  que  articulam informação  linguística  com todo o tipo  de 

esquemas, pertencem mais ao domínio da arte, são projectos de obras artísticas mais do que 

textos propriamente ditos (estes textos têm sido reutilizados na reactivação de obras multimédia 

do autor, que têm uma montagem e apresentação específicas que são suportadas por registos 

escritos, instruções conceptuais e de montagem da obra; essas obras não se esgotam nem se 

realizam num objecto  específico,  como  um quadro  ou  uma  escultura,  mas  precisam desses 

textos, na falta do autor, que orientem a sua reactivação). É de notar que a fronteira entre uma 

obra  artística  (conceptual  ou  gestual)  e  uma  obra  literária  não  é  assim  tão  fácil.  Algumas 

disciplinas aproximaram-se ou até quase trocaram de lugar entre o domínio do linguístico e do 

visual:  a  Poesia  Visual  parte  da literatura  para o desenho e a  disposição  gráfica,  em certos 

autores,  António  Sena  ou  Ana  Hatherly,  por  exemplo,  é  povoada  por  inscrições  escritas, 

grafológicas, grafitadas. Ou, noutros autores de artes plásticas, mesmo frases, são o centro do 

quadro.  A presença de letras,  palavras  e até  textos,  é sobremaneira  usada na arte  do último 

século. Só um exemplo: as definições de dicionário que Joseph Kosuth usou faziam parte da 

obra, eram para serem vistas, lidas, pensadas, eram frases e palavras ready made, que ganhavam 

outro valor descontextualizadas do dicionário (ou de outras referências) para a parede da galeria. 

No entanto, reconheço que esta problemática entre os domínios híbridos da escrita e das 

artes visuais transcendem, em muito, o âmbito desta investigação. Este trabalho é um trabalho 

sobre textos, no âmbito de uma disciplina vetusta (mas dinâmica) e bem delimitada. O facto de 

os textos em causa serem sobre determinado assunto é uma espécie de contingência. Quer dizer: 

não é o facto de os textos em causa serem sobre Artes Plásticas que muda o carácter ecdótico do 

seu tratamento.

No espólio há muito material  escrito que consiste em instruções para montar obras e 

exposições, é material precioso para reeditar obras com fronteiras e forma difícil de precisar, 

como Luis Vaz 73, ou outras. No entanto este material é, como texto, excluído deste trabalho de 

edição. Também guiões de cinema e similares estão fora do âmbito deste trabalho. Eles têm uma 

especificidade, simultaneamente narrativa e de instruções técnicas, que escapam ao domínio do 

literário strictu sensu. Parece-me que os guiões de cinema são sempre menos interessantes para 

serem lidos, nunca são publicados, do que, os seus congéneres para teatro, que até fazem um 

género  literário,  a  dramaturgia.  O guião  é  um texto  profundamente  funcional  em relação  à 

realização  cinematográfica,  enquanto  a  peça  de  teatro  é  independente  literariamente  da 
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representação empírica. O que acontece frequentemente é os guiões serem escritos a partir de 

obras literárias. Tal é assim no guião da única longa metragem de Ernesto de Sousa, escrito a 

partir de um livro de Leão Penedo. Recorda-se aqui que esse guião produzido por Ernesto de 

Sousa, para o seu filme D. Roberto, foi tratado, no âmbito da crítica textual, numa dissertação de 

mestrado, de Lénia Oliveira (v. Bibliografia). 

Também os textos de polémica foram afastados deste trabalho, devido a serem textos que 

são, de certa forma, dialógicos (texto; texto em resposta; resposta à resposta), e que não fazem 

sentido  serem  seleccionados  apenas  os  de  um  dos  autores  da  polémica.  Ernesto  de  Sousa 

envolveu-se em várias polémicas ao longo da sua vida, com Cesariny,  com Rocha de Sousa, 

mais do que uma vez, com Gaspar Simões, com o director da SNBA, várias vezes nos anos 70, 

entre outras. Este é um trabalho que fica por fazer: inventariar, documentar, estudar, comentar e 

explicar o porquê, das polémicas de Ernesto de Sousa. No entanto, nos livros  Revolution My 

Body e Perspectiva: Alternativa Zero, há transcrições parciais e ecos dessas polémicas, estando 

assim portanto semi-documentadas.

Os  escritos  relativos  à  organização  de  cursos,  seminários  e  outros  eventos  têm, 

eventualmente,  interesse  para  o  biógrafo  ou  para  o  historiador  das  ideias  pedagógicas  em 

Portugal no ensino artístico, mas não para o público. No máximo este público poderá querer 

saber  que  Ernesto  de  Sousa  organizou  e  ministrou  cursos  de  expressão  artística  de  diversa 

índole,  são um contributo para a compreensão de uma personagem multifacetada,  mas esses 

documentos não têm interesse em serem editados. Pode-se argumentar que tudo tem interesse 

em ser publicado, porque tudo pode ter interesse e é veículo de significação, mas, na prática, isso 

é uma afirmação apenas teórica.

A  correspondência  conservada  no  espólio  está  contida  em  seis  caixas  repletas  de 

envelopes,  postais  e outras formas enviadas pelo correio.  Regra geral correspondem a cartas 

recebidas por Ernesto de Sousa e Isabel Alves mais do que as enviadas, mas também algumas 

cópias a papel químico das enviadas. A fenomenologia da correspondência é um estudo próprio 

em relação à textualidade  em geral  e não me ocupo aqui  a tratar  dela.  Isso seria  um outro 

trabalho.

A categoria apontamentos de Ernesto de Sousa tem muitos e variados escritos. Algumas 

caixas,  denominadas,  apontamentos  de viagem,  levariam a pensar  que poderíamos encontrar 

notas,  apontamentos  de  viagem  e  reflexões  sobre  locais  e  obras  de  arte  visitadas.  O  que 
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acontece, em vez disso, é que essas caixas estão repletas de notas de planeamento de viagem, 

com distâncias, datas, simulações de preços de gasolina, e todo o tipo de parafernália orçamental 

associada a uma viagem. Mais uma vez, é certo que a sobrevivência desses materiais pode levar 

algum futuro biógrafo a conseguir reconstituir todas, ou quase todas, as viagens com detalhe. O 

item apontamentos para viagens não traz notas e reflexões sobre o que viu, viveu e experimentou 

mas tão só cadernos e cadernos cheios com distâncias, preços de estadia e de deslocação, dias de 

chegada, nomes de sítios, etc. Eventualmente, no máximo, poderiam ser usados para se estudar 

como é que os portugueses viajavam na Europa nos anos setenta do século XX, mas, do ponto 

de vista textual é nulo o interesse.

O item, notas anos 40 e 50, que ocupa no espólio duas caixas tem uma multiplicidade de 

objectos,  a  maioria  das  quais  são  apontamentos  e/ou  notas  incipientes,  agendas,  contas, 

apontamentos de aulas, notas para campismo, etc. Embora seja possível resgatar de uma caixa 

ou outra um ou outro texto com algum interesse, isso é um trabalho que deve ser feito só depois 

de  a  maioria  dos  textos  importantes  de  Ernesto  de  Sousa  terem  sido  editados  e  mesmo 

publicados. É certo que todo o material de épocas passadas conservado pode ser importante para, 

no  futuro,  se  fazerem  outros  estudos  mas  não  vislumbramos  hoje  qualquer  utilidade 

relativamente a este trabalho.

Na caixa 63 encontram-se poemas de Ernesto de Sousa que, literariamente são muito 

pouco interessantes, são poemas de fim da adolescência, com temáticas e estilo neo-românticos 

tardios.  O dito,  diário,  é uma agenda com indicações  do género «4ªfeira;  15h, reunião  com 

fulano»33.

Os apontamentos sobre arte e História de Arte não são mais do que apontamentos de 

quem estuda assuntos, ou seja, não se pode falar de autoria, não são textos que veiculam um 

estilo ou um pensamento, por mais básico que fosse, mas são só apontamentos escolares (ou 

para-escolares, porque o autor não seguiu formação académica formal em artes ou história, foi-

se educando a si próprio... sem mestre). 

E existem, ainda, apontamentos dispersos.

Foram também excluídos textos que pertencem às categorias de entrevistas que o autor 

fez ou deu. 

33 O exemplo é fictício mas corresponde ao tipo de conteúdo que ali se encontra. 
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2.2. Temática

Observei  que  a  delimitação  anterior  não  chegaria  para  fazer  um trabalho  com  uma 

dimensão aceitável e que seria uma edição de textos que ocuparia ainda milhares de páginas 

(literalmente). Assim sendo, necessitei de restringir ainda mais o corpus dos textos a editar para 

ter um trabalho com uma dimensão razoável mas não excessiva. 

Tendo,  até  aqui,  delimitado  algumas  categorias  de  textos  possíveis  de  editar, 

independentemente  de  serem éditos  ou  inéditos,  delimitando  por  exclusão,  vou  continuar  a 

balizar o objecto da edição crítica dos textos de Ernesto de Sousa com outra restrição. Uma 

restrição temática. 

Escolhi um tema abrangente mas que delimita melhor os textos a serem editados. Escolhi 

textos que incidissem sobre os temas contíguos «Arte e Património».

Ernesto de Sousa desenvolve reflexões e actividade no domínio das neo-vanguardas, a 

partir  dos anos 60 do séc. XX. Assim, nas franjas destas disciplinas clássicas surgem novas 

disciplinas artísticas, como a Instalação, A  Performance, O  Happening, os Novos Media, etc. 

Portanto a inclusão de textos na edição não pode excluir esses novos fenómenos artísticos tão (e 

tão bem) tratados pelo autor.

Mas  podemos  pensar  estes  novos  movimentos  como  evoluções  dos  anteriores.  A 

Instalação, nasce da escultura mas joga com o espaço (ou seja, com o elemento mais axial da 

Arquitectura), a Performance e o Happening foram cultivadas na sua grande maioria por gentes 

ligadas  às  Artes  Plásticas,  algumas  ligadas  à  música  (por  exemplo,  John Cage);  tal  como a 

videoarte,  é  cultivada  por  artistas  plásticos  mais  do  que  por  cineastas.  No  século  XX,  as 

disciplinas  hibridizam-se,  nascem  novos  mutantes  delas,  e  todas  se  relacionam  com  todas. 

Especialmente disciplinas da grande experimentação e maior liberdade como as artes plásticas 

ou  a  literatura,  e  também  as  outras  sofrem  contágios,  contaminações  e  todo  o  tipo  de 

(re)misturas.

Aquilo que defendo aqui é que os textos de Ernesto de Sousa sobre os novos fenómenos 

e técnicas artísticas, por mais multimédia e interdisciplinares que sejam, ainda são, quase todos, 

sobre artes plásticas.
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E pode-se perguntar, porquê estes temas e não outros, para a escolha dos textos. Muito 

simplesmente porque são os temas mais importantes para Ernesto de Sousa e, na necessidade de 

complementar o seu campo bibliográfico, são esses textos que devemos disponibilizar primeiro 

ao público leitor. 

2.3 Por Género

O género dos textos escolhidos foi predominantemente o ensaio. No entanto,  de uma 

maneira  lata,  nem todos os textos  que Ernesto  de Sousa publicou em jornais  e  revistas  são 

ensaios, podendo ser qualificados como artigos de opinião ou crónica. Estes têm em comum com 

o ensaio serem textos que são expositivos, argumentativos e demonstrativos.34

Outro critério da edição dos textos é decidir se os mesmos são circunstanciais ou não. 

Esta  categoria  é  muito  instável  e  difícil  de definir  com exactidão.  Editei  alguns  textos,  por 

exemplo,  da  Seara Nova,  que aparentam ser circunstanciais,  porque falam de exposições do 

momento. Mas sendo textos desenvolvidos, bem estruturados e com muita argumentação passam 

a ser textos que têm mais interesse do que apenas o relato de circunstância. O que entendo por  

circunstancial é o tipo de texto que apresenta apenas uma lista de notícias de eventos (realizou-se 

isto, publicou-se aquilo, expôs-se aqueloutro) que se aproxima mais de um roteiro do momento 

cultural do que propriamente uma reflexão ensaística. É a diferença entre dar uma notícia (num 

acumular de factos) ou ter um texto de fundo, de análise, um artigo elaborado de reflexão. Os 

artigos de fundo podem ter interesse passado o momento porque podem ter dados, reflexões e 

insights que sejam importantes para futuros estudos (tanto sobre Ernesto de Sousa como sobre os 

temas que ele foca).  Os artigos de circunstância  são muito pouco interessantes  para o leitor 

comum e mesmo para o especializado em História de Arte; podem ter interesse residual para o 

historiador  de  mentalidades,  ou  para  inventariar  ou  confirmar  um  evento  numa  tese  de 

historiografia, ou a repercussão de um evento ou personalidade na imprensa escrita, mas não 

muito mais do que isso. 

34 Sigo aqui a tipologia dos textos de Jean-Michel Adam.
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3. Os Dispersos

In practice, it is necessary to determine - from external evidence, from observing the 

habits of the writer in dealing with proofs, from the form he adopted or accepted for 

his other  works -  whether  it  is  more reasonable to think that  his intentions with 

respect to accidentals were fulfilled by the manuscript or by a print.

James Thorpe, Principles of Textual Criticism

3.1. Introdução

O autor é sobretudo um escritor de dispersos. Assim uma edição crítica destes textos é 

necessária para colmatar as grandes lacunas de textos que se fazem senti no campo bibliográfico. 

Assim, a edição dos textos dispersos tem por fim completar os textos que estão disponíveis em 

Ser Moderno... em Portugal, logo excluí os que foram publicados nesse livro.

Porém, além desta restrição, não são todos os textos, só por serem dispersos, que são 

editados. Há uma delimitação que exclui alguns de tema científico (alguns poucos textos que 

Ernesto de Sousa escreveu nas primeiras publicações quando ainda estava ou tinha acabado de 

desistir  do  seu  curso  de  ciências  físico-químicas).  Exclui  também  textos  escritos  com 

pressupostos  de  divulgação  mais  técnica  (como  se  faz  um  filme,  o  técnicas  do  processo 

fotográfico, entre outras) que hoje estão completamente datados ou que, embora pertençam ao 

domínio da História de Arte, sejam demasiado didácticos, expositivos ou sem carácter ensaístico 

ou especulativo. 

Também  ponho  de  parte  os  textos  da  série  Crónicas  do  Meu  Magrebe,  já  referida 

anteriormente, que em termos literários e estéticos é o mais interessante que Ernesto de Sousa 

produziu, mas que, sai do género «textos sobre arte e património», para entrar no domínio da 

literatura de viagem ou das impressões subjectivas mais ou menos antropológicas. Claro que em 

alguns desses textos exprimem considerações sobre arte, mas não é esse o tema central.

As  fronteiras  entre  o  género  ensaio,  artigo  de  jornal  ou  crónica  não  são  totalmente 

definidas.  A crónica  está  dependente  da  sua  raiz,  cronos,  que  impele  esse  tipo  de  textos  a 
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estarem dependentes do tempo ou a espelharem assuntos e temáticas que estejam na ordem do 

dia: «a crónica procura atingir um número relativamente elevado de leitores, junto dos quais o 

cronista  exerce  por  vezes  uma actividade  difusamente  pedagógica,  de contornos ideológicos 

mais  ou  menos  marcados,  recorrendo  normalmente  a  um  discurso  acessível  e  centrado  na 

actualidade» (REIS,1998: 87). 

Aparentemente é uma facilidade dizer que um ensaio se encontra menos ligado ao tempo 

cronológico, ao momento (do que uma crónica), que ambiciona ser mais intemporal. No entanto, 

um ensaio também reflecte sobre coisas que podem não ser da ordem do dia da sociedade, mas 

são da ordem do dia do ensaísta; são também produtos textuais que saem de uma imersão no 

tempo  do  indivíduo  que  pensa  e  escreve.  De  facto,  a  palavra  ensaio  tem  a  ver  com  essa 

actividade  do pensar.  Mas quem pensa fá-lo  sempre  imerso  no seu tempo,  no seu contexto 

histórico, com as suas capacidades e limitações inerentes. Ou seja, a definição de  cronos não 

chega para separar um ensaio de uma crónica. 

A crónica de imprensa constitui o registo de um facto ou incidente, normalmente retirado do quotidiano e  

na  aparência  destituído  de  significado  relevante;  através  de  um  discurso  eminentemente  pessoal,  o 

cronista trata então de comentar esse facto ou incidente realçando nele dimensões (culturais, ideológicas,  

sociais, psicológicas, etc.) que à primeira vista escapariam a um observador desatento (REIS, 1998: 87).

Claro que podem existir, e existem, grandes ensaios que partem de factos do quotidiano, 

mas  partem deles  para uma análise  e  uma especulação filosóficas  mais  profundas  do que a 

crónica ou o artigo de jornal.

Já a palavra artigo, habitualmente usada para definir os textos que aparecem nos jornais, 

pressupõe um carácter  mais  expositivo do que ensaístico,  apresenta factos, não problematiza 

muito, e decorre de uma actividade da escrita que é o jornalismo; tem mais semelhanças com a 

notícia do que com o ensaio. 

No entanto,  edito  muitos  textos  de Ernesto de Sousa que qualifiquei  como «artigos» 

quando reflectem sobre acontecimentos particularmente importantes no mundo das artes e/ou 

quando veiculam uma densidade teórica e cultural interessante. São postos de parte outros textos 

que, pela sua natureza, fossem muito circunstanciais, muito presos ao fait divers ou ao enumerar 

de exposições. 
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Também se excluíram textos que são demasiado politizados, ― e há muitos que o são ―, 

em que a  dimensão  da  luta  ideológica  esmaga  quase  totalmente  a  da  discussão  estética.  A 

política é a nobre arte de participar na sociedade, na  polis.  Num certo sentido, toda a arte é 

política,  porque  participa,  transporta  valores  ideológicos  (conscientes  e  inconscientes)  do 

indivíduo, classe, geração, escola, ou grupo e toda a arte procura tanto situar-se num campo 

ideológico (do lado dos governantes e dos patronos, contra o sistema, a favor de grupos por 

alguma razão minoritários...), como também, por meio da sua qualidade comunicativa, mudar o 

mundo ou dar pistas para essa mudança. Mesmo uma posição apolítica é política, porque o não 

participar é, implicitamente, concordar com o estado de coisas e o status quo. Portanto: a arte e a 

política estão sempre ligadas, isso é inextrincável, no entanto, quando os textos de Ernesto de 

Sousa são muito politizados, para mim saem do campo da arte, para entrarem no da disputa 

ideológica  e  da  acção  política  do  quotidiano:  tornam-se  mais  partidários  e/ou  panfletários, 

perdem interesse do ponto de vista artístico embora possam sempre ser interessantes para quem 

estude os intelectuais no período revolucionário. Assim, há um largo grupo de textos de Ernesto 

de Sousa, a propósito de artes plásticas, escritos num ano, ano e meio que se seguiu ao 25 de 

Abril, que dominados por questões da acção política concreta (urgentes na época, mas pouco 

importantes  hoje).  São  textos  que  poderiam  servir  para  estudar  a  ideologia,  o  evoluir  das 

posições  revolucionárias  nos  intelectuais  portugueses,  mas  que  pouco  interesse  têm  para  o 

domínio da arte. Alguns dos que publicou na revista Vida Mundial, por exemplo, embora numa 

rubrica sobre artes plásticas, têm interesse para se fazer a radiografia do momento histórico e 

político, mas não enquanto ilustração do seu pensamento mais profundo sobre as questões da 

arte e da cultura.

Em  suma,  as  excepções  aos  textos  tratados  neste  trabalho  são  de  duas  naturezas 

diferentes: quanto ao género literário (privilegiando o ensaio, mas não excluindo textos de índole 

jornalística) e quanto ao tema.

Os  materiais  do  espólio  que  correspondem à  participação  em publicações  periódicas 

excedem muitas vezes esses dispersos: além de um original dactiloscrito (quando há, o que se 

verifica na maior parte dos casos) existem outros materiais como o recorte do artigo publicado, o 

jornal ou a revista inteira, correspondência com a publicação em causa, ou correspondência com 

os  leitores,  textos  preparatórios,  apontamentos,  ou  outros  papéis  ou  recortes  que  não 

directamente ligados mas na maior parte das vezes ligados tematicamente ao disperso em causa. 
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Os organizadores do espólio fazem a catalogação alfabética e colocam um dossiê mesmo 

que o conteúdo desse dossiê não exista; a ideia é fazer uma organização de espólio que esteja 

preparada  para  receber  materiais  que  entretanto  sejam  encontrados.  Assim,  não  é  invulgar 

encontrarmos  um  ou  outro  dossiê  no  espólio  sem  conteúdo.  Este  não  é  um  procedimento 

habitual  na  Biblioteca  Nacional,  os  critérios  de  classificação,  catalogação,  e  arrumação  do 

espólio foram outros. 

Os  materiais  referentes  às  revistas  e  jornais  Abril,  Arquitectura,  O  Arraiolense, 

Banquete, Cadernos do Cinema, A Capital, Colóquio, Colóquio/Artes, Diário de Lisboa, Diário 

de Notícias e Fenda estão na caixa 7 do espólio do autor. 

Os  materiais  referentes  às  seguintes  revistas  e  jornais  Fórum,  Gente  Nova,  I.C.L, 

Informação Cultural, Imagem, Jornal de Letras e Artes, Jornal de Notícias, Jornal Magazine da 

Mulher e Lorenti´s encontram-se na caixa 8. 

Houve uma participação de um texto do autor no Expresso que não foi detectada pelos 

organizadores do espólio 

Por sua vez, os materiais referentes às seguintes revistas e jornais Modas e Bordados, O 

Mundo de Almada,  Mundo Literário,  Nauticus,  Notícias  do Alentejo,  Opção,  Pátria,  Plano, 

Plano Focal, Portucale, República e Seara Nova estão na caixa 9 do espólio do autor.

Finalmente, os materiais referentes às seguintes revistas e jornais O Século,  O Século 

Ilustrado, Sema, Shell News, Ver e Crer, Vértice e parte da Vida Mundial encontram-se na caixa 

10. No entanto, uma parte muito importante (mais de 40 artigos) da colaboração de Ernesto de 

Sousa  com  a  Vida  Mundial está  na  caixa  18.  A  Dra.  Almerinda,  da  Biblioteca  Nacional, 

explicou-me que esta (aparentemente absurda) partição se deve ao facto de, quando uma caixa já 

está muito cheia, se passar parte dos materiais para outra. Mesmo que não seja a imediatamente 

a seguir, o objectivo é que os papéis  respirem, possam ser manuseados em segurança para os 

mesmos, tendo assim em vista a sua conservação. Esta mudança foi feita posteriormente pelos 

serviços desta biblioteca e não pelos organizadores do espólio.35

35 Devo ainda agradecer, à Dra. Fátima Lopes e à Dra. Almerinda, da Biblioteca Nacional, que tiveram a paciência e  
a generosidade de me explicar esta e outras questões que me foram surgindo, como algumas das idiossincrasias e  
opções  metodológicas  da  organização  e  catalogação  deste  espólio  que  foram  feitas  fora  dos  serviços  desta 
biblioteca.
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3.2 As publicações periódicas em que participou

O modo mais fácil de ter acesso a informações sobre arte contemporânea é, 

sem dúvida, através do recurso às revistas da especialidade 

Alexandre Melo, O que é a Arte?

Podemos  esboçar  uma  equação:  objectos  de  maior  tempo  de  leitura  implicam maior 

tempo de conservação. Assim, um livro, um romance, uma monografia, têm tendência a ser mais 

conservados do que uma revista que, por sua vez, tem mais tendência a ser conservada que um 

jornal, especialmente se for diário, cuja taxa de sobrevivência, na maioria das mãos, se resume a 

acabar no lixo no próprio dia em que foi para as bancas. Normalmente só se conserva algum 

jornal, especialmente o recorte do artigo, que diga muito ao leitor em questão, nomeadamente 

quando  lhe  diz  directamente  respeito.  Assim,  é  normal  encontrar  os  recortes  de  jornais  no 

espólio de Ernesto de Sousa que dizem respeito a si próprio, a manifestações que estava a seguir 

de perto, ou a textos que contribuíam para algum estudo que estaria a fazer no momento. 

As próprias publicações são constituídas em suportes físicos que espelham esse grau de 

duração esperável: um livro tem uma resistência material (uma capa, eventualmente de cartão ou 

outro material mais coriácio) e aos elementos superior a uma revista, que, no entanto, é acapada 

ou agrafada, ao contrário de um jornal que é, fisicamente, só uma colecção de folhas grandes 

impressas  e  dobradas,  portanto  de uma fragilidade  enorme (só superada por outros objectos 

impressos como os panfletos de propaganda ou publicidade, folhas-volante e manifestos, que são 

extremamente perecíveis).

Nem todas as publicações em que Ernesto de Sousa participou são especificamente de 

arte. No caso de publicações de arte, fica aqui uma citação bastante profunda sobre as relações 

complexas entre editores (publicadores) críticos e artistas:

(...) os editores são aqueles que balizam e definem o campo daquilo que os analistas podem, se  

não escrever, pelo menos publicar. A importância dos editores ― considerando neste grupo desde 

os proprietários das grandes casas editoras até aos coordenadores das secções culturais dos jornais 

― torna-se facilmente compreensível através da simples constatação de que, se hoje em dia é raro 

encontrar  alguém que escreva algo que não queira escrever,  isso não quer dizer que todos os 

analistas  publiquem exactamente tudo aquilo que pretendem escrever.  Basta  que um chefe  de 
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redacção entenda que um artista não é suficientemente conhecido para que se justifique fazer-lhe 

uma entrevista ou que um director de colecção considere que um nome não vende o suficiente 

para justificar uma edição de um livro com cinquenta reproduções a cores (MELO, 1994: 69).

Seguidamente apresento um pequeno estudo sobre os jornais e revistas em que Ernesto 

de Sousa participou com os seus textos. A extensão do tratamento de cada entrada obedece a um 

duplo critério: por um lado, a importância relativa dessa publicação no panorama da imprensa 

periódica  nacional  e,  por  outro,  a  importância  dessa  publicação  no  conjunto  dos  textos 

publicados pelo autor. As entradas estão por ordem alfabética.

Vou agora passar em revista as publicações:

Abril, Revista de Reflexão Socialista

Esta  foi  uma  revista  mensal,  de  carácter  eminentemente  político,  como  é  anunciado 

claramente pelo título.  Teve uma vida muito curta.  Apenas foram publicados nove números, 

durante o ano de 1978, cumprindo uma periodicidade mensal. O número 7, de Agosto, só saiu 

em  Setembro  alegadamente  por  problemas  de  responsabilidade  da  gráfica,  o  que  indicia 

problemas no funcionamento.

O seu director foi Eduardo Prado Coelho e podemos caracterizá-la como uma revista de 

esquerda assumida próxima das posições políticas do Partido Socialista de então (não comunista, 

nem maoísta, nem trotskista, como muitas revistas da época), mas algures. Pelo menos muitos 

nomes ligados à revista seriam destacados dirigentes deste partido, como Manuel Maria Carrilho 

ou António Victorino mas também outras figuras ligadas a vários quadrantes da esquerda, como 

Eduardo Lourenço, Almeida Faria, Jacinto do Prado Coelho ou José Saramago.

A maioria dos artigos são naturalmente sobre política, mas artigos de fundo, muitas vezes 

extensos sobre marxismo, utopia, sindicalismo e socialismo. Assim, esta revista caracterizava-se 

por ser de reflexão e socialista36 (como o subtítulo indica, aliás). Sendo de reflexão não seria 

nunca uma revista que tivesse muitas vendas, especialmente em 1978, em Portugal, em que a 

taxa de analfabetismo era muito elevada (e de aliteracia, que cobria virtualmente grande parte da 

36 A palavra socialista pode ser apanágio de diferentes movimentos e ideologias políticas, nem sempre compatíveis, 
no entanto, faz sempre parte do léxico da esquerda. 
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população),  portanto  é  possível  que,  sem apoios,  ou com dificuldade  de  os  obter,  a  revista 

tivesse sido votada ao insucesso económico. 

As revistas são objectos materiais por vezes de grande tiragem. Este título fazia tiragens 

de 10 000 exemplares. O que não quer dizer que a sua sobrevivência material, só por isso, esteja 

assegurada.  Objectos  de grande impressão,  distribuição  e  consumo têm um prazo de leitura 

muito curto, e a sua destruição física é grande.37 

 

Arquitectura Portuguesa e Arquitectura (e Pintura & Não) 

Trato aqui de duas revistas e da separata da última em conjunto.

Arquitectura Portuguesa é uma revista secular de arte e técnica da construção. Em 1951, 

a revista intitula-se «arquitectura portuguesa, e cerâmica e edificação (reunidas)», sendo «técnica 

e artística» (designação muito apropriada à arte da arquitectura que tem uma componente técnica 

grande, mas esta componente aqui é maioritária,  ou seja, trata-se mais de uma revista sobre 

construção  e  engenharia  do  que  sobre  arquitectura.  Embora  ligadas,  comunicantes,  estas 

disciplinas têm autonomia, sendo até algo rivais). 

Assim, os domínios nesta revista escapam ao mundo da arte propriamente dito e só são 

tangenciais  à  arquitectura  (os  materiais,  a  construção  civil,  os  orçamentos,  a  dimensão 

económica dos investimentos, etc). Não deve ser confundida com a revista Arquitectura.38

A revista Arquitectura foi publicada desde 1907 e sofreu várias remodelações ao longo 

da  sua  existência,  nomeadamente  mudanças  de  séries  e  subtítulos,  o  que  espelha  uma 

necessidade de renovação e de adaptação tanto aos novos conteúdos técnicos, como a disciplinas 

afins da arquitectura, como o planeamento urbano, ou próximas, como o Design. A disciplina da 

arquitectura,  tradicionalmente  uma  das  artes  visuais,  talvez  seja  a  que  convoca  mais 

conhecimentos técnicos. E tem uma dimensão colaborativa maior (a obra não se ergue só com o 

arquitecto, enquanto a pintura e a escultura podem ser feitas sem colaboradores). 

Durante os anos em que Ernesto de Sousa nela publica, esta revista procura veicular a 

arquitectura  nacional  num mundo  sem paredes,  pois  já  iam longe  os  dias  em que  A Casa 
37 Esta situação de títulos de que hoje quase não há testemunho material, acontece mesmo a revistas recentes. A Abril, 
não é fácil de encontrar nas bibliotecas ou nos alfarrabistas.
38 Agradeço à bibliotecária da Ordem dos Arquitectos ter-me alertado para este facto, em tempo oportuno.
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Portuguesa de Raul Lino (expressão de um modernismo conservador e folclórico) interessava 

verdadeiramente  aos  arquitectos:  o  interesse  dirigia-se  agora  para  o  funcionalismo,  o  estilo 

internacional,  as  novas  concepções  de  urbanismo e tipologias  que  interessassem mais  a  um 

mundo moderno e em mudança, onde despontaram as figuras de Le Corbusier, Mies van der 

Rohe, Gropius, Lloyd Wright, Eero Saarinen, entre outros). Mesmo num mundo salazarista, o 

fenómeno urbano e arquitectural estava em mudança. 

 Em 1964, adopta o subtítulo  Revista de Arte e Construção, tendo nessa época como 

director  Rui  Mendes  Paula;  e,  na  comissão  directiva,  arquitectos  importantes  no  panorama 

nacional como Carlos Duarte, Daniel Santa Rita ou Nuno Portas, entre outros.

Na viragem para os anos setenta, e no começo dessa década, a revista muda de subtítulo 

para Arquitectura Planeamento Design Artes Plásticas, apresentando este quarteto de disciplinas 

como o que subjaz aos temas e artigos da revista. Note-se que o Planeamento (urbano) é uma 

disciplina  nascida  no  seio  da  Arquitectura,  tendo-se  dividido  em  duas  subdisciplinas  (O 

Urbanismo e o Paisagismo). 

Pintura  &  Não (separata  da  revista  Arquitectura):  Com  um  título  claramente 

vanguardista e de resistência à cultura vigente, Pintura & Não (até o «e» comercial faz jus a uma 

atitude moderna39) foi uma separata que acompanhou a revista Arquitectura no começo dos anos 

setenta. Teve sete números, de oito páginas cada, foi dirigida por José-Augusto França, e nela 

assinaram textos outros críticos de referência como Fernando Pernes, Francisco Bronze e Rui 

Mário Gonçalves.  A periodicidade acompanharia  a da saída da revista-mãe,  apenas com um 

interregno, do n.º 4 para o n.º 5 que correspondeu ao n.º 111 para o n.º 113 na revista). 

No  n.º  6,  José-Augusto  França  publica  um balanço  e  declara  muitas  das  opções  da 

política editorial da revista, entre as quais se fica a saber que há apenas 12 autores possíveis, os 

críticos  portugueses  da  AICA,  e  que  a  revista  não  só  se  destina  ao  público  português 

especializado  e  interessado,  como  se  destina  ao  público  internacional  e  aos  críticos 

internacionais das outras delegações da associação. Assim sendo, a revista privilegiou textos 

sobre autores consagrados ou em vias de o ser como Almada Negreiros, Vieira da Silva, António 

Areal, João Hogan, António Sena, João Vieira, entre alguns outros.

39 O «&», adoptado pelas companhias comerciais, tem uma ressonância moderna e modernista por estar associada a  
tráfego de mercadorias e bens e à circulação das mesmas a nível internacional. A letra propriamente dita é muito  
mais antiga  e deriva de uma ligatura  (entre  as letras)  na escrita  semi-uncial  (séc.  VII,  VIII)  que abrevia  «et»  
(McMURTIE, 1969: 59).
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Atlantis

Trata-se da revista da TAP (Transportadora Aérea Nacional), portanto é uma revista de 

circulação  muito  diferente  de  outras  aqui  estudadas.  É  gratuita,  quer  dizer,  oferecida  aos 

passageiros que vão no avião ou que estejam à espera no aeroporto (ou comprem o bilhete num 

balcão). Pretende ser, como todas as revistas no género, uma revista dignamente epicurista, que 

entretenha e informe sem nunca ser polémica, agressiva, potenciando uma leitura agradável de 

passatempo e relaxamento. Assim, os temas são agradáveis e confortáveis, inócuos politica e 

esteticamente. Pretende-se cultura e elevação q.b. para quem vai sentado e de viagem, cultura 

simpática e descartável.

Esta revista é também um pretexto para fazer publicidade à própria empresa e convencer 

o leitor do valor da mesma, uma vez que se trata de um comprador dos seus serviços.

Banquete

 

Revista de Culinária, com título apropriado, patrocinada pelo Instituto Gaz Cidla, é uma 

publicação  vocacionada  para  o  público  feminino  de  então,  difundindo  informações  sobre 

actividades de cozinha em particular e domésticas em geral. Foi iniciada em 1960 e manteve-se 

até 1977.

Trata-se de uma revista com um cuidado gráfico bastante apurado, incluindo as rubricas e 

temas  previsíveis:  ementa  do  mês,  arranjos  florais,  a  página  do  chefe,  receitas,  petiscos, 

conservação de alimentos, a alimentação das crianças e dos adultos, entre outros. 

Notoriamente, ao lado do índice da revista, aparece um grande slogan publicitário «Gaz 

Cidla o Gás que serve Portugal inteiro». 
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A Capital

A Capital foi um jornal diário generalista e de grande tiragem (como o Diário Popular 

ou O Diário de Notícias, ainda existente). Pretendia fazer uma cobertura abrangente de notícias, 

desde a política nacional e internacional até relatos de acidentes e tormentas, não esquecendo o 

obrigatório desporto e outras informações como os horários dos cinemas, movimentos do porto 

de Lisboa, horóscopos, farmácias,  etc. Foi um jornal que, durante a sua existência,  procurou 

sempre ser independente,  aberto a várias opiniões,  com informação isenta e o mais rigorosa 

possível. 

Este vespertino surgiu em 1968 e teve uma longa vida activa, chegando a ultrapassar a 

viragem do milénio. Teve insignes directores, dos quais se destacam Manuel José Homem de 

Melo, David Mourão-Ferreira e Francisco Sousa Tavares.

O título não é original, pois já tinha havido um jornal homónimo, com o subtítulo Jornal  

Republicano do Norte, que havia sido publicado entre 1910 e 1938. 

Em 1972,  A Capital  afirmava  ser um jornal  «do povo e  para  o  povo,  jovem,  vivo, 

dinâmico, tão independente como possível» (citado em MATOS E LEMOS, 2006: 162). 

Sofreu mudanças depois do 25 de Abril, com alteração de directores. Com o 11 de Março 

de 75, o jornal foi nacionalizado. David Mourão Ferreira demitiu-se entretanto em protesto por a 

Comissão de Trabalhadores ter censurado uma coluna de Natália Correia. Suspensas com o 25 

de Novembro, as páginas deste jornal voltaram às rotativas menos de um mês depois sem que a 

direcção tenha sido informada dos motivos da sua suspensão.

Em 1988, foi reprivatizado tendo tido sobrevivido até meados de 2000, quando acabou 

por submergir em dificuldades económicas.

Colóquio e Colóquio/Artes

Trato aqui as duas revistas,  Colóquio, Revista de Artes e Letras e  Colóquio/Artes, na 

mesma secção porque a segunda é gerada na sequência da primeira, no momento em que esta se 

cindiu na  Colóquio/Letras. Iniciada em 1959, sob a direcção literária de Hernâni Cidade, esta 
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revista tem a divisão em 1961, especializando assim os assuntos literatura e artes plásticas em 

duas  publicações  diferentes.  A revista  Colóquio/Artes foi  marcada  pela  orientação  dos  seus 

directores Reynaldo dos Santos, até à morte deste, em  1970, e José-Augusto França depois.40 

Este último foi o director até à extinção da revista em 1996, num caso de permanência e de 

coerência editorial. 

A observação seguinte, de Clara Rocha, também podia ser aplicada, mutatis mutandis, à 

revista  Colóquio/Artes:  «Pela sua qualidade e prestígio, pelo seu carácter "sério", reflexivo e 

sereno,  Colóquio/Letras funciona, por assim dizer, como uma espécie de "prova de fogo" por 

onde passam os autores  "novos" e  que lhes confere "autoridade"» (ROCHA, 1985:  563).  A 

Colóquio/Artes é uma revista de consagração de artistas, só aparece nas suas páginas quem com 

provas dadas. Em vários momentos da sua monografia sobre, e com o título, Revistas Literárias  

do Século XX, a autora torna presente esta ideia.41 

Esta revista é um lugar onde se sedimenta conhecimento, depois da poeira da polémica 

ter assentado, e que tem uma função canonizadora, com uma  digestão mais longa e lenta dos 

assuntos, sendo, por isso, por vezes, menos atenta aos fenómenos culturais do momento. Isto é 

patente na Colóquio/Artes, em que o peso de artigos dedicados a assuntos de história da arte e 

artistas de outros séculos que não o século XX revela essa vocação patrimonial, que é também, 

ao fim e ao cabo, a vocação da Fundação que sustenta. 

Clara Rocha chama a atenção para dois aspectos que subjazem à actividade da revista 

irmã  da  Colóquio/Artes e  que  são  determinantes  para  a  sua  estratégia  editorial  e  linhas  de 

orientação estética/ideológica. Por um lado, não é uma revista que nasça da iniciativa de um 

grupo  de  criadores,  mas  sim  de  uma  instituição  que  chama  a  si  críticos  e  professores 

universitários  (determinando  um peso  reflexivo  e  académico  mais  do  que  doutrinário  e  de 

promoção  pessoal).  Por  outro  lado,  não  tem  uma  linha  político-ideológica  definida,  sendo 

independente, como a sua casa-mãe, dos poderes e contrapoderes políticos, das querelas do dia-
40 Tendo mencionado José-Augusto França não resisto a fazer uma comparação entre a maneira de escrever sobre arte  
deste autor com Ernesto de Sousa. O primeiro é um académico, um scholar, um historiador, que trabalha metodicamente 
e que fundamenta passo a passo as suas afirmações e hipóteses, enquanto Ernesto de Sousa é um nómada, que expressa  
uma reflexão instantânea, por tópicos e citações, por feixes de conceitos que encadeiam ideias formalmente  ao acaso, 
tirando partido do improviso enquanto escreve (pela frequentação do espólio e dos seus textos tenho a percepção de  
que escreve de uma maneira rápida, o texto aparece no máximo em três versões, normalmente só em uma, o que indica  
uma pessoa que é segura e não tem a necessidade perfeccionista de brunir o texto; assim, muitas vezes, há frases que não 
são totalmente bem construídas, com vírgulas semeadas mais ou menos ao acaso, mas que é largamente compensado 
por uma frescura e vivacidade do pensamento mediado pela escrita). 
41 A monografia  de  Clara  Rocha  foca  principalmente  a  poesia  e  as  posições  estético-ideológicas  a  ela  associadas 
veiculadas nas publicações periódicas, ocupando outros géneros literários um lugar muito diminuto; embora seja, sem 
dúvida, o melhor trabalho que se publicou nesta área entre nós, e até hoje, quase 30 anos depois da sua publicação.
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a-dia  do  país.  Trata-se  assim  de  uma  revista  institucional  que  se  torna,  ela  própria,  uma 

instituição, que foge da órbita do estado e dos seus poderes como também dos grupos mais ou 

menos de contracultura ou com pretensões de afirmação geracional.

Não  é  de  esquecer  o  papel  profundo  que  a  revista  Colóquio/Artes  teve  tanto  na 

informação sobre a arte que se fazia lá fora, especialmente, pela mão de José-Augusto França, da 

arte e dos acontecimentos culturais que iam acontecendo por terras gaulesas, como o patrocínio e 

valorização de artistas e da arte portugueses. De facto, o antigo director, Reynaldo dos Santos, 

muitas  vezes acusado de apenas se interessar  por séculos pretéritos,  convidou,  com Hernâni 

Cidade,  França  para  director-adjunto.  Com  o  falecimento  de  Reynaldo  dos  Santos,  houve 

mudanças na estratégia editorial.

Contrariamente às opções tomadas na  Colóquio, Revista de Artes e Letras,  na qual foi 

favorecida  a  apresentação  de  obras  de  artistas  consagrados,  na  sua  maioria  remetendo  para 

períodos  anteriores  ao  século  XX,  e  mostrando  até  uma  certa  tendência  internacional,  na 

Colóquio/Artes,  as  capas  foram invariavelmente  ocupadas  por  obras  de  artistas  portugueses, 

constituindo-se  como  um  meio  de  informação  visual  em  Portugal,  mas  principalmente  no 

estrangeiro  (ALVES,  2007: 65).  Aliás,  a  qualidade  e  o rigor  com que foi  mantida,  sempre 

suportada financeiramente pela generosa fundação Gulbenkian, permitiram que esta fosse uma 

revista de arte de nível internacional, porventura a única em Portugal que atingir esse estatuto.42 

É discutível se a orientação de José-Augusto França lhe terá dado um carácter demasiado 

francófilo; «A ligação ao contexto francês foi marcante para José-Augusto França, e dentro desta 

perspectiva, note-se que não foi ocasional a introdução de um artigo de Pierre Francastel logo no 

primeiro número da Colóquio/Artes (...)» (ALVES, 2007: 54). No entanto, também apresentou 

sempre ecos de outras paragens tanto geográficas como conceptuais. Outra das eventuais críticas 

que se poderá fazer à revista é que esteve sempre tendencialmente centrada no fenómeno pintura 

em  detrimento  de  outras  outras  manifestações  artísticas.  Mas  isto,  mais  uma  vez,  não 

exclusivamente. 

A Colóquio, Revista de Artes e Letras, sob a liderança de Reynaldo dos Santos, teve um 

pendor muito  historiográfico,  apresentando muitos  artigos  sobre arte  anterior  ao século XX, 

42 Em anos recentes, houve a Arte Ibérica, mas patrocinada por publicidade de casas leiloeiras, com alguns bons 
textos mas com o tónus centrado nessas actividades da comercialização da arte e das antiguidades. Outras revistas 
aparecem e desaparecem, regra geral, com um carácter mais ensaístico nos domínios da estética e da filosofia da 
arte (em detrimento da história da arte e da recensão do momento). 
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enquanto a revista  Colóquio/Artes,  sob a batuta de José-Augusto França,43 tentou acompanhar 

mais o século XX, com especial destaque para o Modernismo, mas também os acontecimentos e 

tendências das décadas a que foi assistindo.

Colóquio/Artes não era uma publicação com «empenhos de vanguarda» ou sectária, mas antes eclética ― 

«era uma boa revista, muito apreciada, que não defendia coisa nenhuma ― informava, formava e estava 

atenta»,  ainda na perspectiva. De resto (...) a revista era alheia a modas, intrigas, cliques e grupos de 

pressão nacionais, e interesses e comércios que, pelo mundo fora, sustentam publicitariamente edições de 

diversos magazines, num consumismo que vai ganhando Portugal, com a modéstia das posses nacionais. 

(ALVES, 2007: 275).

Podemos  talvez  resumir  muita  da  filosofia  que  presidiu  a  esta  revista  num feixe  de 

palavras:  isenção em relação aos poderes e ao estado, independência (intelectual,  financeira, 

ideológica),  investigação,  reflexão,  sedimentação,  consolidação  de  conhecimentos  e  de 

perspectivas. É certo que a personalidade e os gostos, e até a francofilia, de José-Augusto França 

enformaram um pouco a revista, mas não em excesso, cumprindo ela a sua missão de espaço de 

divulgação de novas tendências (especialmente na pintura) e de reflexão sobre temas e períodos 

ligados a outros séculos que o XX. Infelizmente, há poucos anos, foi extinta pela fundação, em 

conjunto com outros serviços, como a Companhia de Dança.

Diário de Lisboa

Com uma duração muito longa este jornal diário estreou-se ainda nos tempos da Primeira 

República,  em 1921, fundado por Joaquim Manso que o dirigiu até  1956. Outros directores 

foram Norberto Lopes, A. Ruella Ramos e Mário Mesquita. 

O seu número de páginas foi aumentando ao longo dos anos sobretudo nas décadas de 

quarenta para sessenta do século XX, tendo-lhe sido acoplados vários suplementos,  entre  os 

quais o Suplemento Literário. 

43 Lembro também que o primeiro curso de História de Arte em Portugal (ou seja, sem ser uma pós-graduação ou 
especialização do curso de História) nasceu pela mão de José-Augusto França na FCSH-UNL, em 1981. 
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Sofreu as vicissitudes  comuns aos jornais depois  do 25 de Abril,  com o controlo do 

estado e viragem à esquerda. Em 1976, um subdirector, Fernando Piteira Santos, escreveria: «O 

Diário de Lisboa é um jornal apartidário que toma partido de certos valores ― os da Liberdade, 

da Democracia,  do Socialismo e da Cultura,  contra  os anti-valores  que nos foram impostos 

durante a desolada tristeza de 48 anos (...)» (citado por MATOS E LEMOS, 2006: 258).

Suspenso a 25 de Novembro de 1975, reaparecerá posteriormente (como A Capital) no 

dia 15 de Dezembro, findo o processo de apropriação do poder por Eanes e seus seguidores.

Este vespertino foi  reprivatizado em 1989, transitando Mário Mesquita  do  Diário de 

Notícias para  a  sua  direcção.  Este  tentou  animar  o  diário  com  um  novo  espírito,  mas  a 

deterioração económica da empresa já estava instalada há tempo e, em consequência desta, o 

jornal teve de fechar portas em 1990. 

Diário de Notícias

É o jornal de maior longevidade em Portugal, tendo sido lançado nas ruas pela primeira 

vez em 1864, e embora tenha sofrido várias vicissitudes e crises, nunca sucumbiu até aos dias de 

hoje. Sendo um diário de informação geral, pelas suas páginas passaram gerações de jornalistas, 

de leitores e muitos directores, de onde se destacam Eduardo Coelho (o primeiro, até 1919), 

Alfredo da Cunha, Augusto de Castro, Victor Cunha Rego, Mário Mesquita e, em tempos mais 

recentes, Mário Bettencourt Resendes, que marcou muito o jornal. 

Durante o Estado Novo, foi um órgão de informação que não se opunha ao mesmo. 

Diga-se, de passagem, que o  Diário de Notícias  tem o seu título ainda hoje impresso 

numa letra de tipo gótico, que é o lettering que começou a ser usado nos primórdios dos jornais 

ocidentais e que perdurou em alguns jornais europeus e americanos. (Hoje um dia, um jornal que 

surja no panorama editorial muito dificilmente vai usar um lettering deste tipo que remete para 

valores como antiguidade e perenidade. Veja-se os casos de jornais recentes em Portugal, como 

o  Correio  da  Manhã,  o  Expresso,  O Independente,  o  Público,  que  todos  têm  letterings  no 

cabeçalho mais modernos).

O Diário de Notícias, como acontece com a maioria dos jornais em actividade nos nossos 

dias, caracteriza-se por ter uma estratégia dupla de divulgação: por um lado, o jornal tradicional 
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em suporte físico, a circular nas bancas de todo o país, e, por outro, a edição electrónica. Além 

de  toda  a  parafernália  de  suplementos  e  revistas;  e  brindes,  como livros  e  DVDs,  que  são 

vendidos recursivamente com o jornal, para tentar mobilizar e fidelizar os compradores.

Diário Popular

Este jornal existiu de 1942 a 1991. Tratou-se de um vespertino de orientação generalista 

e que, até à queda do regime, foi pró-Estado Novo. Entre os muitos directores, destaco Francisco 

da  Cunha  Leão,  director  de  1953  a  1958,  um  autor  de  tendência  mística/nacionalista  que 

escreveu  um  ensaio  relativamente  famoso  e  que  ainda  se  republica,  Ensaio  de  Psicologia  

Portuguesa,  onde  pretende descrever  os  traços  identificativos  da raça  portuguesa.  Foi  quem 

lançou a colecção Filosofia & Ensaios da Guimarães Editores. 

Após o 25 de Abril,  a comissão de trabalhadores exigiu que a direcção vigente fosse 

deposta e propôs uma sua. Depois da nacionalização da banca, na sequência do 11 de Março, o 

jornal  sofreu  uma  viragem  à  esquerda  e,  embora  se  afirme  apartidário,  é  «antifascista, 

anticapitalista,  anti-neocolonialista  e anti-imperialista  o que implica uma política informativa 

intransigente  colocada  ao  serviço  das  lutas  e  interesses  do  povo  português  (...),  operários, 

camponeses,  massas populares,  trabalhadores  e explorados» (citado por MATOS E LEMOS, 

2006: 320). A comissão de trabalhadores exigiu também que fosse retirado o subtítulo o jornal  

de maior expansão no mundo português, tipicamente conotado com a retórica do antigo regime. 

Como  aconteceu  com  muitos  outros,  teve  uma  interrupção  depois  do  25  de  Novembro, 

reaparecendo no dia 11 de Dezembro. No entanto, o director, Jacinto Baptista, manteve-se no 

cargo, tendo sido só substituído em 1979. Em 1988, o jornal passou a ser dirigido pelo famoso 

historiador e artista de televisão José Hermano Saraiva durante dois anos. O  Diário Popular  

manteve-se em actividade até Setembro de 1991, quando os investidores privados decidiram que 

a publicação era inviável financeiramente.

Acrescente-se ainda que já tinham existido vários jornais homónimos anteriores a este 

(um de 1897 a 1911; outro de 1907 a 1910; três em 1925 e um nos anos de 1929 a 1930). 
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Expresso

Jornal semanário, fundado em 1973, nas vésperas da queda do regime do Estado Novo, 

por Francisco Pinto Balsemão, director do jornal, figura influente, que seria primeiro ministro 

por duas vezes e posteriormente fundador do canal SIC, um homem dos média por excelência. 

Na sua fundação apresentava uma tendência para a escolha de figuras ligadas à ala liberal do 

regime que já estavam em pré-rotura ou rotura com ele. Também outras figuras como Marcelo 

Rebelo de Sousa foram importantes no jornal, tendo este sido subdirector. A partir de 1979, o 

director passa a ser Augusto de Carvalho, com o subdirector José António Saraiva. Este último 

ascendeu ao cargo em 1985, tendo-o desempenhado até 2006.

Trata-se  de  um semanário  moderno,  inspirado  no  jornalismo  europeu  de  referência, 

liberal  (no  plano  dos  costumes  e  no  plano  económico),  e  que  marcou  pela  importância  na 

consolidação da democracia e na crítica aos poderes. É um jornal dirigido às classes média e 

alta, que têm uma exigência de leitura maior e que pretendem informação competente e artigos 

de fundo e de reflexão sobre os acontecimentos importantes do país e do mundo. Além disso, 

embora  oficialmente  independente,  tem muitas  figuras  que  circulam pelos  partidos  do  arco 

governativo  da  Terceira  República,  especialmente  pelo  social-democrata:  «O  jornal  foi  a 

primeira sede do PPD» (FIGUEIRA, 2012: 20). Sobretudo virado para a política nacional, para 

os acontecimentos internacionais e a economia; foram-lhe adicionados, posteriormente, vários 

suplementos de cultura mais ligeiros, como o Vidas ou outros, que dessem ao leitor, ao fim de 

semana, um acréscimo de informação de lazer e escolhas culturais.

Fórum

Esta é uma revista institucional, subintitulada «Revista do Conselho da Europa». Trata-se 

de uma publicação de participação cívica e cultural,  de cariz europeísta,  e que já anuncia a 

entrada de Portugal na Comunidade Europeia, facto que viria a acontecer em Junho de 1985, 

com a assinatura de Mário Soares. 

Assim sendo, suporta um projecto político, e tem, portanto, no seu cerne um espírito de 

louvor de aspectos relevantes da actividade cultural  dos países, mais do que de crítica. Com 
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artigos de fundo, escritos por especialistas, visa apresentar os pontos fortes da cultura de um país 

como mais valia para a integração num projecto europeu. Em última análise, é um objecto de 

propaganda do estado para consumo interno e também externo.

Horizonte 

Dirigido por Joel Serrão, foi um órgão ligado aos estudantes da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. O autor chegou a fazer parte do conselho redactivo (mesmo sendo de da 

Faculdade  de  Ciências,  nela  estudando  físico-químicas),  o  que  denota,  desde  cedo,  o 

deslocamento do seu interesse das áreas científicas para as humanísticas.

ICL

Trata-se de uma publicação académica,  ligada ao Instituto Comercial  de Lisboa,  cuja 

direcção e  colaborações  eram dos alunos,  ex-alunos e  diplomados  desta  instituição.  Foi  um 

jornal  com  pouca  importância  cultural,  abordando  sobretudo  temas  ligados  à  sua  vida 

académica.

Informação Cultural

Trata-se de um boletim patrocinado pela Secretaria de Estado da Cultura que pretendia 

apresentar  uma  panorâmica  das  mais  importantes  actividades  do  sector  da  vida  portuguesa. 

Muito à imagem do que hoje temos, patrocinado pelas câmaras municipais, como um objecto 

que dá pelo nome de Agenda Cultural.
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Revista Imagem

Esta revista teve como director Baptista Rosa e foi muito importante nos anos cinquenta 

na  divulgação das  novas  artes  e  dos  novos  média que se  iam,  lenta  mas  irreversivelmente, 

implantando também em Portugal. 

Jornal de Letras e Artes44

Iniciado em 1961 por Azevedo Martins, existiu até 1966 com o formato de jornal, tendo, 

a partir daí, existido como revista até Julho de 1970. A alteração de formato implicou também 

uma alteração na periodicidade, de quinzenal para mensal. 

Esta publicação cultural teve um papel importante na divulgação do Nouveau Roman, do 

Surrealismo,  da  Anti-Arte,  do  Expressionismo,  do  Neo-Realismo e  do  Estruturalismo,  entre 

outros movimentos e escolas. Deu voz a algumas polémicas, sendo a mais famosa a que opôs 

Alexandre Pinheiro Torres a Vergílio Ferreira. Caracterizou-se por um espírito de divulgação 

das correntes nacionais e estrangeiras, nomeadamente do Brasil, e também várias «cartas» de 

cidades estrangeiras, entrevistas, crónicas e recensões.

A linha editorial desta publicação era bem clara: «abertura completa a todas as correntes 

de opinião, «sobranceira aos grupelhos políticos, literários e artísticos» (PIRES, 2000: 271). É 

ainda  de  referir  que  os  intervenientes  foram  todos os  autores  importantes  dos  anos  60  em 

Portugal.

Jornal de Notícias

Este é um dos raros exemplos de publicações em Portugal cuja longevidade ultrapassa 

uma centúria. Publica-se desde 1888, sendo um matutino sediado no Norte. Foi um jornal de 

44 Não confundir com o Jornal de Artes e Letras que se publica, pela mão do jornalista José Carlos de Vasconcelos, 
desde o princípio dos anos oitenta, primeiro em formato semanal e actualmente com formato quinzenal. 
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tendências sucessivamente monárquicas, afecto ao Partido Regenerador, até ao ano da morte de 

D. Carlos; republicano até ao Golpe Militar do 28 de Maio e nacionalista até 1945. A partir 

desse ano (em que o fim da Segunda Guerra faz com que o regime fique, por um lado, mais 

isolado ideologicamente no plano internacional mas, por outro, se reequacione no contexto e 

lógica bipolar da Guerra Fria), este jornal vai-se distanciando pouco a pouco das posições do 

regime e passa a ser olhado com desconfiança por este. Em 1975, acompanhando o espírito da 

época, colocou-se «ao serviço das classes trabalhadoras» (citado por MATOS E LEMOS, 2006: 

392).

Tendo sido nacionalizado,  voltou à antiga empresa proprietária  em 1979. A partir  de 

1981, afirma-se como um jornal informativo, mas não doutrinário. Renovando-se nas décadas de 

oitenta e noventa, aposta numa edição electrónica e numa edição em Lisboa (acompanhando a 

tendência dos jornais generalistas em terem uma edição regional, tentando que parte das suas 

páginas seja dedicada a uma região, interessando mais aos leitores de onde o jornal se vende).

Jornal Magazine Mulher

Foi uma publicação dirigida ao público feminino, que teve o seu apogeu durante os anos 

quarenta e cinquenta.

Lorenti´s

Esta é uma revista de grande circulação, comercial, cujo primeiro número foi lançado em 

Abril de 1972 e que não chegou aos anos oitenta. Trata-se de uma publicação mensal que aposta 

num grafismo arrojado para a época,  com muitas  fotografias e  cuidado gráfico,  além de ter 

muitas cores fortes. Assim, é um objecto particularmente apetecível para os olhos e que veicula 

uma cultura média, baseada em fait divers e artigos sobre personagens da rádio, televisão e de 

outros  meios  de  comunicação,  aquilo  a  que  hoje  chamamos  as  personagens  mediáticas  ou 

«famosos».  No  entanto,  incluía  algumas  secções  culturais  e  de  divulgação.  Em suma,  uma 

revista  para  o  grande  público,  para  um  consumo  de  massa,  o  que  também  se  traduz  no 
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aparecimento de muita publicidade nas suas páginas e em algum sensacionalismo, «reportagens-

choque», capas arrojadas, de entre outros aspectos.

 Estas  revistas  seriam as  que  mais  atenções  da  Censura  despertariam,  porque,  ao  se 

dirigirem ao público em geral, podiam influenciar politicamente este público; mas,  por outro 

lado,  eram mais  amorfas  em relação  à  política.  Outras,  como as  revistas  académicas  ou de 

grupos  literários  ou  artísticos  de  vanguarda,  de  muito  baixa  circulação,  eram  bem  menos 

vigiadas  porque  teoricamente  mais  inócuas;  embora  fossem,  regra  geral,  mais  politizadas 

chegavam também a muito menos público.

O regime reprimia sobretudo a acção política concreta. Mas a política também entra na 

esfera privada. As dialécticas e trocas simbólicas entre o público e o privado são complexas e a 

política do salazarismo interfere e legisla de forma conservadora sobre os domínios privados. A 

moral católica, conservadora, paternalista em relação à mulher, entre outras, foi um dos aspectos 

incontestáveis e constantes da actuação do Estado Novo. 

A revista  Lorenti´s espelha uma sociedade que está  a  libertar-se desse Estado Novo. 

Mesmo que a chamada Primavera Marcelista, com toda a sua dinâmica de abertura/fechamento 

contraditória, tivesse, a partir de dado momento, feito marcha atrás, o regime já não conseguia 

conter alusões ao erotismo e a uma vida arejada, cosmopolita e moderna. Mesmo em regimes 

muito opressores moralmente, a sexualidade e os tabus escorregam por entre os interstícios da 

vigilância. Esta revista, até pelos anúncios e capas, afirmava já uma divergência clara em relação 

ao  padrão  dos  costumes  que  o  regime  defendia,  aparecendo  com uma  frescura,  mudança  e 

jovialidade dos anos setenta que o isolado regime já não conseguia conter.45

45 Por exemplo, no número 17, de Outubro de 1973, a revista ostenta uma sobrecapa e uma capa bastante ousadas e 
provocatórias, em que a ironia, se não mesmo o sarcasmo, para com a moral tradicional é bem evidente. A contracapa 
ilude o leitor a interpretar a figura feminina como estando nua (um recorte, na forma fetichista  de um buraco de  
fechadura). Quando se passa essa contracapa, descobre-se que a senhora afinal está vestida (mas o erotismo mantém-se 
porque é sempre o jogo do ver/não ver; e a silhueta da fechadura é símbolo da transgressão do olhar para os corpos  
para o outro, e, além disso, porque a senhora está vestida com uma mini saia e um top, mantendo, ou acirrando ainda 
mais, o jogo erótico). Jogando com a leitura da sobrecapa «nós escolhemos a mulher ideal portuguesa», há a frase na 
capa «A "mulher portuguesa ideal" é virtuosa»; numa clara alusão aos valores morais tradicionais e numa paródia desses  
mesmos valores. 
Este conjunto de sobrecapa e capa nunca seguiria para as bancas dez anos antes. Mas são às vezes estes pormenores  
culturais que espelham e antecedem as mudanças de mentalidade. O regime rebentava pelas costuras. O 25 de Abril já  
estava a aproximar-se. A revista Lorenti´s estava a testar ao limite, numa atitude sensacionalista, a capacidade do regime 
aprovar ou não aprovar.

74



Modas e Bordados

Revista destinada ao público feminino, com temas de indumentária e actividades têxteis 

tradicionais.

O Mundo de Almada

Trata-se de um Jornal de Exposição da grande retrospectiva que, em 1984, a Fundação 

Gulbenkian realizou para homenagear o modernista português. Este «Jornal» teve dois números. 

Ou seja, é um simulacro de uma publicação periódica, porque não tem a intenção de o ser (a 

publicação  periódica  aspira  a  ser  comprada  e  vir  a  circular  por  bancas  generalistas  ou 

especializadas). Este é uma espécie de catálogo, mimetizado em jornal, que apresenta textos de 

vários críticos e historiadores. Não é, de facto, um jornal, mas documentação de apoio a uma 

exposição.

Mundo Literário

Com o subtítulo  Semanário  de Crítica  e  Informação, foi  uma revista  que lançou 53 

números  de  Maio  de  1948  a  Maio  de  1958.  Com direcção  de  Jaime  Cortesão  Casimiro  e 

coordenação literária Adolfo Casais Monteiro. Teve colaboração artística e fez divulgação de 

escritores estrangeiros  e portugueses, entre os quais Jorge de Sena, Pedro Homem de Melo, 

Tomaz Kim, Eugénio de Andrade, José Régio e Alexandre O'Neill. 

Segundo o seu antigo director, a revista tinha uma orientação ideológica não declarada, a 

de  publicar  autores  que  não apoiassem ou colaborassem com o Estado Novo.  Não estando 

necessariamente  identificada  com a  corrente  neo-realista  acolheu,  no  entanto,  autores  desta 

tendência nas suas páginas. 
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Teve uma duração média mas muito pautada por variados problemas com a Censura. As 

colaborações eram remuneradas o que não ajudava à saúde financeira que foi sempre precária. A 

partir do número 53, a Censura, invocando que a revista «guinava para a esquerda» (Pires, 2000: 

271),  recusava-se  a  devolver  as  provas  dos  textos  a  publicar,  forçando os  seus  mentores  a 

deixarem cair a publicação. Este é um dos exemplos em que o aperto do garrote da Censura 

levou ao tapete uma publicação.

 

Notícias do Alentejo

Jornal regionalista apresentando notícias e reportagens sobre as terras do Alentejo e as 

suas gentes. Regra geral, os jornais regionalistas são mais fracos do ponto de vista jornalístico, 

cultural,  do  que  os  jornais  nacionais.  Talvez  seja  excepção  o  Jornal  do  Fundão que  a 

determinada altura foi célebre por aceitar e requisitar colaborações de autores de vanguarda.

Opção

Revista  semanal,  generalista,  moderna,  destinada  ao  grande  público  interessado  nos 

assuntos  de  Portugal  e  do  Mundo,  de  grande  informação,  e  rival,  de  certo  modo,  da  Vida 

Mundial. Teve uma vida relativamente curta, entre 1976 e 1978 num total de 127 números. Era 

uma  revista  de  66  páginas  dirigida  por  Artur  Portela  Filho,  grande  nome  do  jornalismo 

português,  que  se  destacou  principalmente  como  cronista  (um  género  literário  muito 

jornalístico). Este autor reuniu as suas crónicas em diversos volumes, talvez o mais conhecido 

dos quais  seja  A Funda,  embora tenha cultivado também o romance e o conto,  com menos 

sucesso.

Sendo assumidamente um semanário de esquerda, nele assinaram colunas António Lopes 

Cardoso,  Maria  Belo,  Kálidas  Barreto,  Luís  de  Sttau  Monteiro  e  o  eco-monárquico  Ribeiro 

Telles, entre outros.
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Pátria

Trata-se de uma «edição manuscrita». Parece-me que de exemplar único. Ou seja, não é 

propriamente um jornal ou uma revista, mas tem o formato de uma; o que demonstra, no jovem 

Ernesto de Sousa, uma ânsia de participar no mundo editorial,  estando cedo fascinado pelas 

publicações periódicas.

A letra  dos textos manuscritos do autor,  dos anos quarenta e cinquenta é regular,  de 

tamanho médio, muito legível quase caligráfica (de certa maneira parecida com a de José Régio, 

entre o escolar e o caligráfico). Posteriormente, evolui para uma letra muito irregular, tanto em 

tamanho  como  em  forma,  de  difícil  ou  impossível  leitura  em  alguns  casos.  Esta  é  uma 

característica muito comum em manuscritos modernos: o declínio da caligrafia e do esmero em 

desenhar a letra, em detrimento da velocidade, expressividade e espontaneidade. 

Curiosamente, neste caso particular pelo menos, os textos manifestam a característica de 

terem as  frases  sintacticamente  estruturadas  e  com maior  coerência  do  que  posteriormente. 

Ernesto de Sousa passa a escrever melhor e pior: muito melhor ao nível dos conteúdos, de um 

estilo livre, vivo e ágil, mas, por vezes, em detrimento do rigor sintáctico e gramatical. Também 

se verifica que os arcaísmos são mais frequentes no princípio do que posteriormente, nos anos 

setenta e oitenta.

Plano

Trata-se de uma revista que teve uma vida não muito longa. O subtítulo desta publicação 

era «Cadernos Antológicos de Cinema e Teatro», procurando reunir e divulgar documentação 

sobre estas artes para um público semi-especializado. 
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Plano Focal

Revista  de  pouca  duração,  mensal,  hoje  esquecida,  dedicada  às  novas  artes  e 

subintitulada  Revista  técnica  de  fotografia,  cinema,  rádio,  artes  gráficas  e  propedêutica  de  

publicidade,  cujo  director  foi  o  próprio  Ernesto  de  Sousa.  O  seu  aparecimento  procurava 

colmatar uma falta de informação no sector, fornecendo artigos e informações técnicas sobre as 

artes que as novas tecnologias de então permitiam. Saíram quatro números em 1953. 

Portucale

Esta é uma revista  ilustrada de cultura,  literária,  científica  e  artística.  É assim uma 

publicação de cultura geral, tanto nos temas como na posição ideológica dos seus colaboradores. 

Teve três séries, sendo mensal e tendo, por vezes, números duplos (1928 a 1945; 1946 a 1950; 

1951 a 1955, já numa fase moribunda em que se publicaram apenas três números). 

«Esta revista arquivou documentos inéditos e artigos relevantes da nossa literatura, tendo 

ainda versado assuntos tão díspares como a etnografia,  a filologia,  a educação, a filosofia, a 

museologia, a pintura, as ciências exactas» (PIRES, 1996: 280). Muitos autores importantes da 

cultura portuguesa passaram pelas suas páginas, entre os quais Adolfo Casais Monteiro, António 

Botto,  Aquilino Ribeiro,  José Leite  de Vasconcelos,  Afonso Lopes Vieira,  Armando Côrtes-

Rodrigues,  Hernâni  Cidade,  Jorge de Sena,  Augusto Abelaira,  David Mourão-Ferreira,  José-

Augusto França.

A revista  também se  preocupava  em publicar  inéditos  e  cartas  de  vultos  da  (então) 

cultura recente (desde o fim do século XIX) como Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Camilo 

Castelo Branco, entre outros. 

As suas páginas também viram nascer palavras de polémica, como a célebre que opôs 

António José Saraiva a António Sérgio. Além disso, a revista era ilustrada com desenhos de 

variados artistas portugueses. 
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República

Jornal diário que teve bastante duração, foi fundado por António José de Almeida em 

1911,  o  mesmo que viria  a  ser  o  sexto presidente  da República.  Como o seu título  indica, 

apresentava-se como um órgão de informação ao lado do novo regime político instituído em 

Portugal. 

Teve uma vida rica que acompanhou os momentos e crises do país. Foi suspenso no 

tempo de Sidónio Pais e apoiou claramente Humberto Delgado, demonstrando a sua oposição ao 

regime de Salazar.  Depois de 1958, o jornal encontra-se numa situação de estagnação sendo 

sempre muito vigiado pela Censura. No entanto, manteve-se em actividade, até às vésperas da 

revolução, quando se renova o corpo editorial com o director Raul Rêgo e nomes como Mário 

Mesquita,  Arons  de  Carvalho,  Jaime  Gama,  António  Reis,  Álvaro  Guerra e  ainda  uma 

reanimação por entrada de capital investido por sectores próximos do Partido Socialista. 

Depois do 25 de Abril, o jornal passa por uma disputa violenta entre forças que estão 

afectas ou ao Partido Comunista ou ao Partido Socialista, da qual o jornal sairá destroçado e 

extinguir-se-á  em  Janeiro  de  1976.  A  comissão  de  trabalhadores,  dos  gráficos  e  serviços 

administrativos  tentava  controlar  o  jornal  e  opunha-se  à  direcção.  A  direcção  demitiu-se  e 

convocou uma manifestação contra a comissão de trabalhadores que ficaram sitiados no edifício. 

Chegou a haver intervenção do COPCON46 e da Polícia Militar para proteger os que estavam no 

interior das instalações do jornal evitando confrontos directos entre ambas as partes ou, quiçá, 

mesmo um massacre. Em resultado das posições divergentes e inflexíveis o jornal foi suspenso e 

o caso remetido aos tribunais. 

 Este  incidente originou um debate que esteve ao rubro,  em redor de temas como o 

controlo político da imprensa, a intervenção do estado nos órgãos de comunicação social ou a 

liberdade de expressão, que teve ecos na imprensa estrangeira. Talvez tenha sido, depois do 25 

de Abril, o caso mais paradigmático da convulsão social que se viveu na imprensa e em toda a 

sociedade portuguesa. E também o mais grave.

46 Acrónimo  de «Comando  Operacional  do  Continente»,  estrutura  militar  criada  pelo  Movimento  das  Forças 
Armadas.
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Seara Nova

A revista Seara Nova constitui, entre nós, um caso excepcional (mas não único) de uma 

publicação  periódica  cuja  longevidade  é  apreciável.47 Editada  em  Lisboa  desde  1921, 

praticamente sem interrupções, manteve a sua regularidade e foi, numa camada esclarecida e 

atenta  da  população,  um veículo  de  ideias  e  pensamento  ao  longo  de  quase  todo  o  século 

passado. Ainda se publica hoje em dia não tendo, como durante grande parte desse século, o 

mesmo impacto e importância cultural. Foi uma publicação que nasceu de um descontentamento 

republicano  com  a  Primeira  República  e,  durante  o  Estado  Novo,  torna-se  um  bastião  de 

pensamento e crítica oposicionista de vasto espectro, desde o socialista ao comunista, passando 

pelo positivismo à  maneira  de António  Sérgio e  pelo  velho republicanismo da mudança  do 

século (XIX para o XX). 

No início, dá voz a uma espécie de aristocracia republicana, um escol de esquerda que 

quer  cultivar  e  intervir  junto  do  povo para  o  instruir  e  o  modernizar.  Estes  objectivos  são 

claramente  visíveis  no  primeiro  número,  em  que  se  expressam  as  intenções  ideológicas  e 

programáticas da publicação:

 (...) renovar a mentalidade da  élite,  tornando-a capaz de um verdadeiro movimento de salvação: criar 

uma opinião pública nacional que exija e apoie as reformas necessárias; defender os interesses supremos  

da Nação, opondo-se ao espírito de rapina das oligarquias dominantes e ao egoísmo dos grupos, classes e 

partidos; protestar contra todos os grupos revolucionários e todavia defender e definir a grande causa da 

verdadeira  revolução;  contribuir  para formar,  acima das  pátrias,  a  união de todas as  pátrias  ― uma 

consciência nacional bastante forte para não permitir novas lutas fratricidas (Seara Nova, 1921, n.º1).

Ao seu corpo redaccional pertenceram vários nomes importantes da cultura portuguesa, 

como Aquilino Ribeiro, Augusto Casimiro, Jaime Cortesão, Câmara Reys, Raul Brandão, Raul 

Proença, António Sérgio, Augusto Abelaira entre outros. Autores que marcaram tanto a cultura 

portuguesa (e brasileira, alguns) em geral, como a revista em particular. 

Teve, na sua longa e profícua história, várias fases editoriais e com personalidades mais 

marcantes. O grupo  Seara Nova  surge em 1919, sendo que a  primeira fase da revista data de 
47 Talvez, em longevidade, só seja ultrapassada pela revista Brotéria (fundada em 1902) e, nos jornais, pelo Jornal  
de Notícias e Diário de Notícias.
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1921 a 1926. De 1927 a 1939, apesar de António Sérgio estar no exílio (destino que também 

calhou a Jaime Cortesão e Raul Proença), a revista recebe uma maior orientação do autor dos 

Ensaios, dando-lhe um carácter positivista e racionalista. A partir de 1939, Câmara Reys assume 

a  direcção  e  outros  autores  passam a  ser  mais  influentes,  como  Bento  de  Jesus  Caraça  ou 

Fernando Lopes Graça. Com o regresso, em 1952, do Brasil de Jaime Cortesão a influência de 

Câmara Reys torna-se menos forte. Cortesão, porém, abandonará o grupo em 1960, e Câmara 

Reys reforça a sua influência trazendo jovens intelectuais, socialistas e militantes. A partir de 

1961, Augusto Casimiro substitui o director entretanto falecido e imprime, de novo, um vector 

progressista e racionalista à revista. Durante dois anos, de 1967 a 1969, é dirigida por Rogério 

Fernandes e, a partir de 1969, por Augusto Abelaira. 

Pautou-se  sempre  por  um  nível  muito  elevado,  afastando-se  do  simples  relato  de 

actualidades ou de mundanidades. Teve como centro a política, a economia e a história, com 

artigos que fazem uma reflexão séria sobre o mundo, a maneira de o habitar, as escolhas a fazer 

para melhorar a polis. Sendo oposicionista, existia sempre o problema da Censura, mas a revista 

foi sempre tolerada.  Talvez se tenha devido ao facto de ter sempre uma feição teórica e até 

académica, historiográfica e documental sobre assuntos como a comemoração da república ou o 

socialismo, sem entrar muito directamente nos assuntos da ordem do dia e das pessoas e medidas 

do governo de Salazar.  Eram posições  de resistência  e  de oposição,  mas,  de certa  maneira, 

teóricas,  mais  gerais  e  abstractas  em relação  à  política  concreta.  Por  isso,  não  afrontavam 

directamente o regime.

O  grupo  da  Seara  Nova  também  registou  mais  actividade  editorial,  publicando  os 

Cadernos e diversos livros sobre variadas temáticas (da ideologia à teoria da arte, passando por 

muitos  outros  assuntos).  Assim,  muitos  escritores  portugueses  e  outros  colaboradores 

estrangeiros assinaram artigos e ensaios nas suas páginas. Foi uma revista de grande solidez 

intelectual e de gravidade teórica.

Com o aproximar do 25 de Abril, foi-se tornando mais afecta ideologicamente ao Partido 

Comunista Português, situação que se mantém desde a Revolução até hoje, estando totalmente 

sob a sua tutela e longe dos dias de uma maior pluralidade e dinamismo.

Nela foram veiculadas  por muitos  autores  neo-realistas  as  explanações  doutrinárias  e 

filosóficas de muitos participantes e mentores do movimento. Um deles é, nas artes plásticas, 

Ernesto de Sousa, sendo outro o crítico e pintor Mário Dionísio, que tem, diga-se de passagem, 
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uma produção teórica considerável, ultimada em dois grandes volumes de críticas e apreciações 

estético-pictóricas em A Paleta e o Mundo, livro que ainda hoje tem interesse ser consultado e 

lido. 

Esta  revista,  em  geral,  sempre  se  orientou  por  um  agir-no-mundo.  A  cultura  e  o 

pensamento têm por finalidade servir  o Homem na sua realidade concreta  e material.  Nesse 

aspecto é anti-romântica (e logo, necessariamente, anti-nacionalista). Assim, a arte empenhada, 

em que a estética serve a ética (e não como romanticamente em que a estética é o valor absoluto 

do artista),  visa ajudar  a agir  no mundo,  através  da consciência  dos problemas sociais  e da 

transformação do mundo numa realidade melhor. 

A Seara Nova, numa sólida síntese de Clara Rocha sobre as últimas décadas da revista: 

(...)  inclui  regularmente  rubricas  de  política  internacional,  administração,  história  do  movimento 

operário, ensinamentos dos Direitos do Homem, associativismo, história da imprensa socialista, saúde,  

habitação, economia, agricultura, democratização do ensino, e ainda cinema, ballet, crítica musical, etc. 

A partir de 1965 já quase não insere colaboração literária, e intervêm nela alguns dos principais políticos 

(e pensadores políticos) da oposição: Lopes Cardoso, Sottomayor Cardia, José Tengarrinha, Henrique de 

Barros, Mário Soares, Salgado Zenha, F. Pereira de Moura, Mário Murteira, Marcelo Curto, Medeiros  

Ferreira, Eduardo Prado Coelho, António Reis, e tantos outros. (ROCHA, 1985: 377)

A revista  abandona,  portanto,  a sua vocação de esclarecer  e  divulgar  sobre as várias 

disciplinas culturais, sociais e científicas, para adquirir um pendor mais estritamente político, e 

revela-se mais preocupada com a intervenção e doutrinação da prática política, do país e dos 

seus problemas concretos.

O Século e O Século Ilustrado

Com a  duração  de  quase  um século,  de  1881  a  1978,  este  jornal  foi  um dos  mais 

importantes do jornalismo português. Teve vários directores, alguns dos quais actores influentes 

da cultura portuguesa como Cunha Leal, Trindade Coelho, Eduardo Scarlatti ou João Gaspar 

Simões. 
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Começou por ser um matutino de tendência republicana,  tendo tido problemas vários 

com o regime monárquico, como rusgas policiais, pelo que foi apreendido em 1906 e depois 

suspenso em 1907. Em 1914 anunciava que a orientação editorial seria a mesma de sempre, «de 

devoção inalterável à Pátria e à República» (citado por MATOS E LEMOS, 2006: 556). A partir 

da direcção de Cunha Leal, o jornal passou a ser uma extensão do Partido Liberal. Durante os 

acontecimentos das revoltas militares de 1925, foi suspenso e, na sequência dos acontecimentos 

do ano seguinte, o director despede-se e é substituído. Fez ainda fez campanha contra a Censura, 

juntamente com muitos outros periódicos, mas teve que se sujeitar ao lápis azul durante o longo 

período do Estado Novo. Depois do 25 de Abril, a instabilidade política em Portugal reflectiu-se 

também no seu funcionamento.  Foi um jornal que rivalizou, durante a sua existência,  com o 

Diário de Notícias. Teve em comum também com este o facto de ter sido um vigoroso apoiante 

da revolução, de Vasco Gonçalves e de muitas iniciativas do PCP e do MFA. A sua publicação 

foi por  isso  interrompida  durante  dias  depois  do  25  de  Novembro  de  1975.  O  jornal  não 

sobreviveu à turbulência política e económica do pós-25 de Abril, e capitulou em 1977; ainda 

surgiu um número em 1978, sendo oficialmente extinto em Conselho de Ministros em 1979.

Este  primeiro  suplemento  semanal  acompanhou  O  Século  Ilustrado,  juntando-se  à 

tendência dos jornais generalistas ao reforçarem a sua presença e vendas no fim de semana com 

suplementos  e revistas que tornassem mais sedutor a compra da publicação.  De facto,  quem 

compra jornais, no dia-a-dia, movimenta-se de casa para o trabalho e compra-os para os ler ou 

no percurso ou num desses locais. Ao fim-de-semana oferecem-se outros temas, e também CDs, 

DVDs e livros, porque o comportamento das pessoas é diferente sociologicamente.48

Sema

Com uma lógica muito diferente da maioria das publicações em que Ernesto de Sousa 

participa,  é  uma revista  muito  especializada  para um público  muito  culto.  É o que se pode 

designar de uma publicação de vanguarda, em que todos os intervenientes são pesos-pesados da 

cultura  portuguesa  à  época  da  publicação.  Assim,  suponho,  seria  de  e  para  os  seus 

48 O prestígio deste jornal e da sua revista fizeram com que em 1988, pela mão do jornalista Artur Albarrán, surgisse 
um novo jornal Século que teve dois suplementos, o Século Ilustrado e o Vida Mundial (recuperando outro título de 
uma outra revista).
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intervenientes, uma espécie de tribuna em que se debatiam e expunham as tendências e filosofias 

mais  recentes  e  sofisticadas  da  cultura  contemporânea.  O  seu  aspecto  gráfico,  a  nível  de 

materiais, é próximo do improvisado (a impressão é em offset, ou mesmo em fotocópia), sendo 

assim morfologicamente semelhante ao objecto editorial do tipo fanzine49.

Sema está também próxima do aspecto de muitos catálogos dos anos setenta e princípios 

de oitenta: baixa qualidade gráfica e de papel, uso da reprografia ou da fotocópia, aspecto de 

documentação ou de sebenta universitária.

Não  teve  periodicidade,  embora  no  primeiro  número  existisse  a  indicação  de 

«trimestral»,  uma intenção não concretizada.  Saíram quatro números  apenas,  distribuídos  de 

forma irregular desde a «Primavera de 79» até «Maio de 82».

No último número, os organizadores, já em jeito de auto-homenagem póstuma, listam o 

nome de todos os colaboradores. É o tipo de publicação eventual, da elite intelectual, que serve 

como um retrato das figuras actuantes e das correntes mais dominantes e/ou novas de um dado 

momento.

Shell News e Revista Shell

A revista desta empresa, até ao fim dos anos quarenta, chamou-se Shell News, passando, 

depois, a intitular-se simplesmente Revista Shell. No entanto, não há mudanças significativas na 

sua orientação editorial a não ser um grafismo mais actualizado.

Esta não é uma publicação cultural nem sequer informativa de largo espectro, mas sim 

uma publicação em torno de uma empresa, como a Atlantis. Este tipo de revistas centra-se numa 

marca comercial, neste caso os petróleos e seus derivados, e funciona como afirmação da cultura 

da marca. Muito do seu público é constituído pelo trabalhadores da empresa. Assim, o subtítulo 

é Revista do Pessoal da Shell Company of Portugal, ltd. Auto-centrado, reporta, na sua maioria, 

assuntos que dizem respeito à companhia e ao seu pessoal, mas tem, como acessório, assuntos 

culturais ou outros, de tempos livres, curiosidades. É natural, portanto, o aparecimento de muitos 

49 O fanzine, acrónimo de fanatic magazine, será um importante meio para as subculturas a partir da década de 
oitenta se afirmarem, não tendo sido totalmente substituídos pelos blogues e por outros suportes em formato digital. 
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artigos sobre refinarias e notícias da equipa de ténis e outras actividades lúdicas que a empresa 

proporciona aos seus colaboradores. Como diz Giséle Freund: 

A maioria destas publicações são gratuitamente distribuídas, mediante um simples pedido. Outras, ainda, 

são órgãos internos e destinam-se aos milhares de empregados da empresa.  O fim destas revistas é a 

publicidade  para  os  produtos  da empresa,  que frequentemente  se esconde sob as  capas  de artigos  e 

reportagens que parecem não ter quaisquer relações directas com ela. (Freund, 2010: 147)

Ver e Crer

Iniciada em Lisboa em 1945, e dirigida por José Ribeiro dos Santos, foi uma revista de 

divulgação  e  entretenimento  com interesses  vários  e  com alguma  colaboração  literária,  por 

exemplo, de Branquinho da Fonseca e Aquilino Ribeiro. Não era hostil ao regime.

Vértice

A revista  Vértice  surge em Coimbra, em 1942, e mantém-se até aos nossos dias. Com 

menos recepção do público, tem algumas semelhanças com a Seara Nova, embora tenha tido um 

tónus mais político, sempre com uma posição de defesa de uma arte útil, que opere socialmente 

para assim chegar ao indivíduo particular, neste aspecto talvez mais restrita que a Seara Nova. 

Segundo Clara Rocha, é acima de tudo um documento indispensável para estudar e compreender 

o Neo-Realismo e os seus herdeiros. Hoje, esta revista está bastante conotada com o Partido 

Comunista Português. 
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Vida Mundial

Trata-se de uma revista com uma longa carreira, iniciada em 1941, e que desapareceu na 

voragem que o pós-25 de Abril trouxe a muitas publicações.

Semanário de interesse geral,  saía às quintas-feiras, e era de grande tiragem, para ser 

distribuída por todo o país, em todas as bancas e quiosques. Assim sendo, como é habitual neste 

tipo  de  revistas,  dedica-se  a  assuntos  de  interesse  geral,  política  nacional  e  internacional, 

mundanidades  e  também uma fatia  minoritária,  mas não desprezável,  de páginas  a assuntos 

culturais. 

Depois de Abril de 1974, torna-se militantemente de esquerda, especialmente depois do 

11 de Março. Após o golpe de 25 de Novembro de 1975, a revista deixa de se publicar (por 

meios expressos ou por estrangulamento económico), e é retomada em 1977 com a direcção de 

Natália Correia. Estes episódios na vida da revista acompanham as convulsões políticas daqueles 

anos conturbados.

É  curioso  como  as  capas  revelam  momentos  de  grande  engajamento  político  cuja 

orientação  vai  mudando.  Essas  mudanças  são  francamente  visíveis,  sendo  as  capas  os  seus 

avatares.50 

Resta ainda dizer que  Vida Mundial foi uma revista de grande prestígio, que, embora 

para  um grande público,  se  constituiu  como um exemplo  de  elevação  jornalística,  com um 

grafismo cuidado, moderno e sóbrio, mas com artigos de fundo e marcada por aquilo a que 

vulgarmente  se chama jornalismo de investigação.  Nos anos 90,  houve uma tentativa,  pelos 

jornalistas José Goulão e Miguel Portas, de fazer uma revista que se reclamava herdeira desta e, 

pelo menos em espírito, procurava a sua continuidade, assumindo no frontispício que se tratava 

de uma «2ª série». Foi uma publicação que durou quase dois anos, não conseguindo dobrar o 

milénio, com o último número a ser publicado em Dezembro de 1999.

50 Por exemplo: a capa de 24 de Outubro de 1974, do n.º 1832, ostenta uma enorme garra de águia, pintada com as  
cores norte-americanas, com o título por baixo A CIA em Portugal. A capa do n.º 1916, de 2 de Dezembro de 1976, 
apresenta uma enorme mão vermelha com a foice e o martelo, preparando-se para dar um piparote num minúsculo 
«cidadão». Só por estas duas capas pode mostrar-se uma mudança dramática na orientação da revista.  Do pânico 
anti-americano e anti-capitalista passa-se ao pânico anti-soviético e anti-comunista, o que acompanha a orientação 
geral da sociedade do 25 de Abril ao 11 de Março de 1975 (escalada do esquerdismo e quase guerra civil) a partir  
do 11 de Novembro (inflexão à direita, ou consolidação democrática, ou traição à Revolução, consoante o ponto de 
vista)  com  o  consequente  arrefecimento  dos  vários  esquerdismo  mais  radicais  (marxistas-leninistas, 
maoístas,trotskistas). 
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3.3. Dinâmica da participação nessas publicações 

 

Em  seguida,  faço  uma  exposição  da dinâmica,  tipo  de  colaborações,  frequência  e 

regularidade ou irregularidade das participações de Ernesto de Sousa nas publicações estudadas 

no ponto anterior.

Abril, Revista de Reflexão Socialista

No espólio, na caixa 7, dossiê 1.2.1. existem os originais dactiloscritos e não existem os 

recortes da revista. Na Hemeroteca de Lisboa, não há registo de existência de exemplares desta 

revista  (na  pesquisa  em linha  existe  a  referência  ao  n.º  3,  mas  no  atendimento  ao  leitor  a 

funcionária  diz que não têm existências  registadas  dessa revista).  Na Biblioteca Nacional só 

existem  os  três  primeiros  números.  No  entanto,  na  Biblioteca  Museu  Resistência  existe  a 

colecção completa. 

Ernesto de Sousa publica, nos n.º 4, 5, 7, 8 e 9, um artigo sobre património e outros sobre 

artistas individuais. Todos surgem sob a égide do título «Imaginar Portugal», que foi criado na 

lógica da publicação em causa. No entanto, cada artigo é totalmente autónomo, ainda que unidos 

pelo  tema  geral.  Trata-se  de  pequenos  artigos  sobre  artes  plásticas.  Embora  não  muito 

importantes  na  vasta  produção  do  autor,  são,  no  entanto,  exemplos  de  um pensamento  de 

maturidade estética, filosófica e ideológica.

As primeiras participações de Ernesto de Sousa, no número 4, consistem em dois textos, 

o  que  não  é  totalmente  claro  na  própria  revista  nem  nos  originais,  mas  percebe-se  pela 

disposição gráfica na revista (ao lado do título existe o nome de Ernesto de Sousa e acaba com o 

símbolo  ■; o seguinte começa com capitular e acaba com o nome de Ernesto de Sousa). Este 

primeiro texto é uma introdução à série. E o segundo não tem título. Os textos dos números 

seguintes  aparecem sempre  sem título.  Nele,  lê-se,  na margem,  a  inscrição «Quem estudará 

esteticamente  este  país  de  granito  e  de  estuque?» (ou seja,  pode ser  um subtítulo  da  série,  

embora esta afirmação não possa ser feita categoricamente).
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Os números 4 e 5 apresentam o texto de Ernesto de Sousa no interior da contracapa. O 

número  7  apresenta  o  texto  no  interior  da  contracapa  e  sem  indicação  do  autor  (a  sua 

colaboração é apenas referida no índice). 

Arquitectura Portuguesa e Arquitectura (e Pintura & Não)

Em  1951  o  autor  publicou  um  ensaio  sobre  o  pintor  Lima  de  Freitas  na  revista 

Arquitectura Portuguesa.

Na revista  Arquitectura, em cinco números, o autor publica cinco longos ensaios, dos 

melhores que a sua máquina de escrever produziu. Constituem uma colaboração eventual, mas 

que se vai repetindo (1964, 1965, 1967, 1969 e 1973). Parece-me que esta colaboração pausada, 

se deve ao facto de a revista não ser primariamente de artes plásticas, ou seja, esses temas e 

assuntos não serem requisitados prioritariamente pela política editorial (ou, no caso de revistas 

generalistas, ter uma secção que fica, por um determinado tema, entregue a um autor). 

Os artigos são profusamente ilustrados num misto de fotografias tiradas pelo autor e de 

outras cujas origens são impossíveis de determinar, mas que fazem parte daquilo a que André 

Malraux chamou de Museu Imaginário.

Estes seis ensaios publicados nas duas revistas constituem uma miniatura que toca os 

principais  temas  desenvolvidos  por  Ernesto  de  Sousa  ao  longo  das  décadas  em  que  teve 

actividade: Neo-Realismo (num ensaio sobre Lima de Freitas), Arte Moderna e Arte Popular, 

Escultura Portuguesa, o Exotismo na Arte Portuguesa, um ensaio sobre a elaboração do anti-

filme  Almada, um Nome de Guerra  (ou seja, vanguarda, artes intermédia), um ensaio sobre a 

matéria da escultura e a casa (o que mais vai ao encontro da publicação em questão).

Na  separata  Pintura  &  Não, o  autor  publicará  no  n.º  3,  em  Agosto  de  1969,  um 

importante artigo-depoimento sobre os objectivos e andamento dos trabalhos relativos ao anti-

filme (que também é uma obra multimédia), Almada, um Nome de Guerra, que estava a realizar. 

Este escrito foi republicado em Ser Moderno... em Portugal.
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Arraiolense

O autor faz publicar um artigozinho em Julho de 1937. Sem interesse actual. 

Atlantis

Esta revista reedita o artigo, «O Exotismo e o Conhecimento Científico da Época dos 

Descobrimentos»,  que,  segundo  Isabel  Alves,  saiu  com  cortes  não  autorizados  pelo  autor. 

Anteriormente fora publicado no  Diário de Lisboa,  no dia 4 de Maio de 1983, e na revista 

Fórum também em Maio de 1983.

Como esta publicação não tem uma linha editorial muito definida, e os seus objectivos 

parecem ser  mais  lúdicos  que  culturais,  é  provável  que  tenha  sido  uma  colaboração  pouco 

interessante para o autor. E menos simpática pela mutilação arbitrária do seu texto. Em termos 

de edição, e dada a história do texto, não tem interesse olhar para esta participação havendo 

outros testemunhos melhores e autorizados pelo autor. 

 

Banquete

O autor tem uma participação pontual, com um artigo extenso, dividido em duas partes, 

no n.º 11, de Janeiro de 1961 e no n.º 16, de Junho do mesmo ano. Tem o subtítulo «Notas sobre 

a Iconografia da Culinária» e apresenta uma reflexão muito interessante sobre o aparecimento e 

tratamento de imagens na pintura, na escultura e na azulejaria onde são retratados, por exemplo, 

a viticultura, a natureza morta ou o acontecimento social que é o banquete. Trata-se de um artigo 

que se adequa à revista, mas adequa-se a ela, coincide simultaneamente com os interesses do 

autor.
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A Capital

As  colaborações  que  Ernesto  de  Sousa  teve  com  o  jornal  integrados  numa  secção 

intitulada «Literatura & Artes», são de dois tipos: artigos (dois que escreveu para o jornal) e as 

«cartas» (a propósito da polémica que manteve com Mário Cesariny). 

Há  ainda  a  assinalar  outros  textos  que  se  referem  a  Ernesto  de  Sousa  sem  serem 

propriamente  da  sua  autoria.  Uma  ou  outra  notícia  que  menciona  a  actividade  por  ele 

desenvolvida, uma entrevista e um depoimento literário. 

Assim, a colaboração que Ernesto de Sousa manteve com  A Capital é eventual e sem 

qualquer sistemacidade ou periodicidade. Não podemos dizer que foi colaborador deste jornal 

(como aconteceu com a série de crónicas intituladas  Cartas do Meu Magrebe no  Jornal de 

Notícias).

Colóquio e Colóquio/Artes

Ernesto de Sousa mantém uma colaboração profícua e variada desde o primeiro momento 

da revista Colóquio, o que faz com que não possamos ter ilusões em relação ao autor como um 

outsider no meio artístico português. Antes pelo contrário, é um actor de primeiro plano do meio 

cultural  e,  por vezes, o encenador de diversos encontros,  exposições e eventos (o maior  dos 

quais, não sei se é muito repetitivo lembrar, foi a  Alternativa Zero em 1977). O facto de ter 

colaborado tão assiduamente com esta revista de consagração e instituição das artes nacionais 

concede  ao  autor  um papel  extremamente  importante.  Este  reconhecimento  não  lhe  retirou 

liberdade de escrita e de escolha de assuntos, ventilando sempre as tendências mais recentes, 

controversas  e  avançadas  (se  é  que  a  história  da  arte  tem  uma  progressão  linear  do  tipo 

positivista,  o  que  é  por  demais  duvidoso;  no  entanto,  a  noção  de  vanguarda  implica  uma 

progressão linear.  A noção de vanguarda em Ernesto de Sousa é complexa e nada primária, 

admitindo  várias  soluções  de  compromisso,  e  até  de  valorização,  com  a  tradição  e  a 

«retaguarda»). 
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Além dos dois primeiros textos na  Colóquio,  em 1970, colabora de 1973 a 1979, na 

Colóquio/Artes, numa média de três, quatro artigos (extensos) por ano. É também de notar que a 

antologia  Ser Moderno... em Portugal  se alimenta de muitos dos artigos publicados pelo autor 

nesta revista, num total de 14.

Os ensaios publicados nestas duas revistas perfazem a trintena de textos. São, grande 

parte deles, complexos e aprofundados, com grande extensão, como os que saíram na revista 

Arquitectura, na  sua  esmagadora  maioria  sobre  Artes  Plásticas,  mas  também sobre  cinema, 

crítica de arte, o cartaz, sobre poesia visual ou o Living Theatre. 

Centra-se principalmente nos actores das novas tendências nas artes nacionais e também 

internacionais.  Assim,  surgem textos  sobre Almada,  Franklin  (popular,  mas  artista  de pleno 

direito)51, José Rodrigues, Ângelo de Sousa, Fernando Calhau, Júlio Pomar, Helena Almeida, 

Ana Hatherly, Melo e Castro, João Vieira e, nos internacionais, Vostell e o seu Museo, várias 

vezes.

 

Diário de Lisboa

As aparições de Ernesto de Sousa neste jornal são muito esparsas. Publica um artigo 

sobre o actor Jean Gabin numa secção intitulada «Crónica de Paris»,  em 1950. Sendo artigo 

único, conclui-se que, embora estivesse prevista uma certa periodicidade de artigos de Ernesto 

de Sousa, isso acabou por não acontecer. 

Neste jornal há ainda, num inquérito ao cinema português, uma caixa de texto sobre o 

autor em 23 de Abril de 1968. 

A 15 de Agosto de 1971, surge uma entrevista a Ernesto de Sousa conduzida por Carlos 

Morais cujo mote é a realização do seu «anti-filme» sobre o autor de Nome de Guerra. Note-se 

que Almada Negreiros havia morrido recentemente e Ernesto de Sousa estava a realizar o anti-

filme já desde o fim da década de sessenta (sendo que só foi apresentado ao público muito mais 

tarde, em 1983). 
51 Isabel Alves fez uma importante doação ao Museu de Etnologia de Lisboa, de esculturas em madeira adquiridas  
pelo autor durante a sua relação com Franklin. Constituem um núcleo importante de obras. No entanto, note-se que  
estas obras estão num Museu de Etnologia e não num museu de arte; ou seja, a valorização de Franklin por Ernesto  
de Sousa ajudou a enquadrá-lo na arte Etnológica, ou até na arte bruta, mas as suas obras não estão numa colecção  
de arte moderna ou contemporânea. 
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No n.º 21 145 do  Diário de Lisboa, de 4 de Maio de 1983, é também reeditado neste 

jornal o ensaio «O Exotismo e o Conhecimento Científico da Época dos Descobrimentos». 

Diário de Notícias

Não  há  artigos  de  Ernesto  de  Sousa  neste  jornal.  Há  apenas  uma  notícia  sobre  a 

exposição de Helena Almeida, saída no dia 2 de Julho de 1976, exposição que foi comissariada 

por Ernesto de Sousa. Trata-se de uma nota sobre a artista, sendo incerto de o autor a escreveu 

ou não. De qualquer modo revela tem pouco interesse em ser editada. 

Diário Popular

Saiu  um único  artigo  de  Ernesto  de  Sousa,  uma extensa  e  profunda análise  sobre  o 

simbolismo, cultura e expressões plásticas populares e eruditas em torno do tema do Natal, em 

24 de Dezembro de 1967. O autor já tinha feito um documentário sobre esta festividade, em 

1954, e o livro Presépios, o Sol, Outras Loas & etc, de 1985, é a última monografia do autor em 

vida.  O  Natal é  um  tema  marginal,  mas  recorrente  neste  autor  (porque  se  prende  com  a 

expressão popular, com a arte popular, temas centrais em Ernesto de Sousa). 

Expresso

Há apenas uma colaboração episódica neste jornal, «moura, varela, conduto, buarque, 3 

portugueses e uma brasileira fazendo coincidir a vanguarda com a tradição», texto que saiu no 

número n.º 285 de 15 Maio de 1978. 
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Fórum

É publicado «O Exotismo e o Conhecimento Científico da Época dos Descobrimentos» 

que será republicado no Diário de Lisboa e na Atlantis.

Gente Nova

Ernesto de Sousa publica aqui alguns dos seus primeiros dispersos conhecidos, num total 

de 12 artigos, de Janeiro a Dezembro de 1938. Os textos têm um interesse mais arqueológico do 

que substantivo.  A ilação que se tira da sua leitura é a vontade que o jovem autor tem em 

escrever artigos, em participar e comunicar com o(s) outro(s), desde a adolescência.

Horizonte

O autor faz sair quatro artigos, de Fevereiro a Junho de 1942 que versam sobre temas 

científicos.

ICL

Ernesto de Sousa publica um único ensaio, sobre Rembrandt, em Junho de 1946. O artigo 

tem a característica de ser assinado por José Ernesto Frade de Sousa. Além disso, é já um ensaio 

razoavelmente maduro, embora talvez um pouco massudo. É um texto semelhante a alguns que 

o  autor  fez  sair  na  Seara  Nova.  Aponta  uma  inflexão:  depois  dos  primeiros  textos  sobre 

Ciências, eis que surge o interesse pelas artes plásticas, que não vai cessar de aumentar.
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Informação Cultural

Neste «Boletim da Secretaria de Estado da Cultura» saiu, em Maio de 1977, uma notícia 

sobre o evento Alternativa Zero.

Imagem

O autor tem uma grande participação nesta revista, ao que não é alheio ter feito parte do 

conselho editorial. Nesta época, fundou também vários cineclubes e o interesse pelo cinema vai 

ser enorme até ao ponto de viragem que é ter realizado o  D. Roberto (a partir da década de 

sessenta, este interesse pelo cinema, ou pelo menos o número de artigos ou recensões sobre esse 

tema, vai diminuir drasticamente).52 

Ernesto de Sousa publica quase meia centena de artigos, notícias e recensões (a filmes, 

livros, a realizadores) que se distribuem por duas séries da revista, de Setembro a Novembro de 

1952 e de Janeiro de 1954 até Setembro de 1960.

Apresenta,  nesta  revista,  um  interesse  quase  exclusivo  pela  arte  fotográfica  e, 

principalmente, pelo cinema, sendo a maior parte dos textos recensões. Mais do que ensaísta, 

aqui trata-se do divulgador e do jornalista de cinema. Notas, pequenas notícias, críticas a livros e 

a filmes, e recensões completam essas participações.

 Jornal de Letras e Artes

Ernesto de Sousa tem uma única colaboração nesta publicação, o importante, extenso e 

fundamentado artigo «Para o Estudo da Arte Popular», em 1964. É um dos ensaios centrais do 

autor sobre o tema da Arte Popular.

52 Wandschneider no seu ensaio em Revolution My Body,  chama a este facto uma descontinuidade biográfica no 
autor. 
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Jornal de Notícias

Ernesto de Sousa fez uma viagem ao Magrebe, no Outono de 1962 (Marrocos e Argélia; 

estando prevista a ida à Tunísia, mas não realizada por falta de orçamento). Esta viagem foi o 

mote  para escrever  uma série  de crónicas  propositadamente  para este  jornal  do Porto,53 que 

saíram no fim de 1962 e princípio de 1963, sob o título geral Cartas do Meu Magrebe. 

 As crónicas sobre o Magrebe são um conjunto muito interessante de crónicas de viagem 

que reflectem sobre o outro, o encontro com o árabe do norte de África, as continuidades e 

descontinuidades desse encontro com a cultura portuguesa, e o momento histórico de guerra de 

libertação e início da fase pós-colonial  que se vivia,  especialmente,  na Argélia.  O conteúdo 

político das cartas e a posição desta ex-colónia francesa em relação a Portugal e à sua (serôdia) 

política ultramarina ditaram que o director do jornal vetasse a continuação da sua publicação. 

Ficaram assim 6 crónicas inéditas, uma das quais é uma entrevista ao coronel Boumedienne, que 

foi, depois disso, presidente da Argélia. As crónicas que saíram são surpreendentes no sentido 

em que veiculam posições políticas de autores anti-coloniais como Frantz Fannon e Sartre, tendo 

escapado  à  Censura  porque  este  jornal  não  era  hostil  ao  regime  (portanto  menos  vigiado). 

Foram,  no  entanto,  censuradas  directamente  pelo  director  quando  as  posições  da  Argélia, 

apoiadas por Ernesto de Sousa, colidiram com a política colonial de Salazar. A Argélia estava 

tornar-se num país muito hostil a esta política sendo mesmo um santuário de guerrilheiros e de 

opositores à ocupação portuguesa dos territórios ultramarinos.

No espólio,  conserva-se a  correspondência  que foi  trocada  entre  Ernesto  de  Sousa e 

Guilherme Pacheco, o director. Numa das cartas, este director do jornal escreve a Ernesto de 

Sousa que: «Os acontecimentos últimos em relação ao nosso ultramar, o sistemático ataque dos 

países Afro-Asiáticos a nossa politica ultramarina e principalmente a acção desenvolvida por 

Argel em prejuízo da nossa soberania nas Províncias Ultramarinas, levam-nos a não permitir a 

publicação das ultimas cronicas»54, num acto de censura (forçada, voluntária ou mista) que é 

explicado  pelo  contexto  do  Estado  Novo  e  da  sua  vigilância  e  censura  dos  meios  de 

comunicação de massas.
53 Ernesto de Sousa, tem nos anos 60 algumas ligações mais intensas ao Porto, encena no Teatro Experimental do 
Porto duas peças em 1965 e 1966, ambas de Raul Brandão, o que faz com que haja posteriormente e recursivamente 
citações nos seus artigos deste autor, e, de 1966 a 1968, percorre o país, com especial intensidade no Norte Litoral, 
estudando a Arte Popular).
54 Os originais dactilografados estão no espólio na caixa 8, dossiê 1.2.1.19. A edição da Tinta da China destas cartas  
inclui as cartas do director, foi ao prelo em 2011.
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Este conjunto de textos foi recentemente publicado pela editora Tinta da China, em 2011, 

numa colecção sobre viagens. Tem um prefácio de Isabel do Carmo que era a esposa de Ernesto 

de Sousa naqueles idos de sessentas (embora não estivessem oficialmente casados, como diz no 

prefácio).55

Jornal Magazine Mulher

Aparecem dois artigos, em Abril e Maio de 1951, quando o autor vivia em Paris (o que 

ocorreu entre 1949 e 1952), intitulados precisamente Notícia de Paris e ambos sobre o momento 

cinematográfico e museológico da sétima arte em França. Não os considerei para edição.

Lorenti´s

O autor participa com 10 artigos nesta revista, durante cerca de um ano, de Fevereiro de 

1973 a Janeiro do ano seguinte. Sendo uma publicação mensal,  pode concluir-se que foi um 

colaborador efectivo durante esse período. 

Os textos aqui publicados são, regra geral, de qualidade bastante elevada e versam sobre 

o momento das artes plásticas; como têm algum grau de profundidade e reflexão não os posso 

considerar circunstanciais. São já textos que revelando uma espessura do pensar já sobem ao 

patamar do ensaio. E são muito informativos sobre as tendências recentes nas artes plásticas 

nacionais e internacionais.

55 No âmbito da parte curricular do Curso de Doutoramento, para a Seminário de Crítica Textual, fiz uma Edição 
Crítica deste conjunto de crónicas, anterior à publicação pela Tinta da China. Diga-se que a edição da Tinta da 
China  tem  por  característica  basear-se  no  texto  publicado  sem  ter  tido  em  conta  a  existência  dos  originais  
dactiloscritos, o que resulta num texto mais pobre. Nestas crónicas há uma proliferação de variantes entre o texto  
dos dactiloscritos e o texto que saiu no jornal (assim sendo, uma edição não crítica é sempre menos interessante  
para a riqueza do texto). Algumas destas variantes poderão ser devidas a Censura. 
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Modas e Bordados

O pequeno ensaio «Possuir ou Amar», saído em Novembro de 1974, sobre mercado de 

arte e sobre a propriedade de obras de arte não é desprovido de interesse. Já aborda um tema que 

aparece em alguns textos do autor pós-74: o da propriedade da obra versus o usufruto da obra.

O Mundo de Almada

No seu texto, Ernesto de Sousa faz um pequeno relato do destino que levaram os Painéis 

de Almada Negreiros que, do Cine San Carlos em Madrid, foram resgatados por ele, em 1972.

No entanto, o texto é mal conseguido: destinado a um jornal de exposição e ao grande 

público,  Ernesto de Sousa faz considerações mais ou menos erráticas sobre pormenores sem 

introduzir os assuntos. O leitor parece que assiste, de fora, a uma conversa privada da qual não 

conhece o contexto. Ernesto de Sousa avisa: («Leiam o meu livro RE COMEÇAR») e, mais à 

frente, dirige-se, no primeiro «P.S.» que é bastante informativo, «àqueles que leram o referido 

livro». No entanto, anterior a este primeiro «P.S», a secção «Ir a Madrid» é totalmente opaca 

para o leitor que não tenha lido o referido livro. 

Assim, temos um texto que, destinado a um jornal de exposição de grande divulgação, se 

dirige a um círculo muito restrito de leitores que estariam habilitados a descodificar a críptica 

mensagem (enfim, todos os bons autores têm maus textos, o que não faz deles maus autores). O 

autor foi vítima de doença prolongada, o que pode ter influenciado a escrita deste texto. Não 

obstante, editei-o, como editei um que refere depreciativamente o grupo KWY (na Seara Nova, 

n.º 1381-82, Nov.-Dez. de 1960) porque não é, nem pode ser, o critério do gosto pessoal que 

determina a escolha dos textos para edição.
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Mundo Literário

O autor tem seis aparições textuais nesta revista de natureza diferente. Uma é um artigo 

intitulado «Três pintores do nosso tempo»; a outra é uma carta ao director, na altura João Gaspar 

Simões, polemizando com ele em defesa do valor estético e humano do Neo-Realismo e sobre o 

materialismo- dialéctico, que sai na revista n.º 24. É um texto que Ernesto de Sousa assina como 

«José Marques», eventualmente ressalvando o anonimato (tendo tido uma colaboração anterior 

talvez quisesse manter a sua veia mais polémica e agressiva oculta em relação ao director). 

A terceira é um artigo sobre o momento artístico e as exposições da actualidade. A quarta 

intervenção é uma recensão crítica ao livro Espanha Artística de Adriano de Gusmão. 

No n.º 53, aparecem mais duas recensões. 

Apenas  considerei  o  artigo  «Três  pintores  do nosso tempo»  como relevante  para ser 

editado.

Notícias do Alentejo

É  um  dos  primeiros  artigos  de  Ernesto  de  Sousa  conhecidos,  «Impressões  de  um 

Forasteiro», publicado em Setembro de 1937. É um arrazoado romântico,  nacionalóide, muito 

naïf e sem interesse actual, de um jovem que crescia num país com dez anos de Estado Novo e 

em que este se aproximava do seu ponto máximo (anos quarenta, marcado pela  Exposição do 

Mundo Português). 

Opção

O autor tem o seu apogeu na década de setenta e, depois do sucesso que foi a exposição 

Alternativa Zero em 1977, é natural que os meios de comunicação social o requisitem como seu 

colaborador. Assim, entre Março e Setembro de 1978, vai desenvolver uma colaboração semanal 

com esta revista, por vezes com um ensaio e uma pequena rubrica. Trata-se de uma colaboração 
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profusa e de grande qualidade,  com textos de maturidade plena,  tanto a nível da extensão e 

profundidade dos seus conhecimentos como da facilidade de expressão escrita.

Esta vasta produção com esta revista pode distribuir-se por quatro partes.

A  primeira  corresponde  a  uma  carta  em  polémica  com  Rocha  de  Sousa  que  havia 

criticado a Alternativa Zero. 

A segunda a uma crónica intitulada «Comunicação visual e etc.»,  onde ensaia textos 

sobre aspectos das artes plásticas contemporâneas, num misto de crítica e de ensaísmo. Dedica 

muitos  deles,  por exemplo,  ao movimento  Fluxus ou artistas a ele ligados,  e a outros sobre 

artistas  de vanguarda portugueses.  Publica alguns em polémica velada,  como «O Amigo de 

Francastel» em que ataca Rui Mário Gonçalves. E ainda um ou outro sobre património edificado 

e intervenção em centros históricos. 

A terceira parte coincide com a rubrica «Comunicação», que faz recensões e críticas a 

exposições e outros comentários sobre o momento artístico e cultural, em textos curtos mas com 

muitas subsecções (cada parágrafo tem um título e um assunto). Desta terceira parte não retirei 

nenhum texto. 

A quarta é um texto isolado que não saiu na secção «Comunicação visual e etc.»

Esta revista, depois da Colóquio/Artes, é aquela de onde foram hauridos mais textos para 

o volume Ser Moderno... em Portugal, num total de 10 ensaios (da coluna «Comunicação visual 

e etc...»). Diga-se ainda que esse volume foi baptizado com um título de artigo homónimo saído 

nesta revista.

Pátria

O  infante  Ernesto  de  Sousa  «publica»  dois  artigos  com  a  idade  de  12  anos  nesta 

«revista»,  em Setembro  e  Outubro  de  1934.  Trata-se de uma «edição» manuscrita  em letra 

regular. Sem interesse, quanto a mim, para edição.
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Plano

No número 23, em Dezembro de 1965, saiu uma longa crítica ao filme  de Fernando 

Lopes intitulada «Belarmino e a triste alegria de ser português». 

Plano Focal

 Nos quatro números que chegaram a sair, de Fevereiro a Maio de 1953, publica sete 

artigos sobre cinema. Estes artigos visam sobretudo aspectos técnicos da mesma arte. Aparece, 

nestas páginas, ainda uma entrevista de Ernesto de Sousa a Man Ray que será reeditada em Ser 

Moderno... em Portugal. 

Portucale

As aparições de Ernesto de Sousa nesta revista são apenas duas, com textos que são 

coerentes e fazem parte da sua fase estritamente neo-realista em 1949- «4ª Exposição de Artes 

Plásticas» e, em 1951, um ensaio sobre Manuel Ribeiro de Pavia. Este último reapareceu em 

Vértice,  em 1957, por altura de um número de homenagem que assinalou o falecimento deste 

artista. 

Na revista Ernesto de Sousa, assina José Ernesto de Sousa. 

Estes dois ensaios são muito parecidos, nas temáticas, na maneira de argumentar e na sua 

apresentação formal, com os ensaios contemporâneos que ia publicando na Seara Nova.

República

Ernesto de Sousa fez uma entrevista a Joseph Beuys, realizada em 1972, na Documenta 

IV em Kassel, depois republicada em Ser Moderno... em Portugal.
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Escreve também, para o suplemento «Letras», uma série de três artigos sob o nome de 

«Belas Artes e Malas Artes num País Barroco».  O facto de ter um nome para a coluna de um 

jornal leva a pensar que estaria prevista uma colaboração muito maior e que, por qualquer razão, 

esta foi interrompida.

Seara Nova

A participação de Ernesto de Sousa nesta revista vai-se distribuir por dezenas de artigos, 

em quatro séries diferentes, exclusivamente sobre Artes Plásticas. 

Primeiramente, em 1946, com seis artigos soltos. Em segundo lugar, uma primeira série 

da crónica intitulada «Artes Plásticas», com quatro artigos em 1947. Depois, há um interregno 

nas suas colaborações seareiras até 1959, ano em que retoma a crónica «Artes Plásticas», com 13 

artigos, até final de 1960.  Simultaneamente mantém uma pequena secção, com uma fotografia 

acompanhada  por  um  pequeno  texto,  intitulada  «Aspectos  da  Escultura  Portuguesa».  Estes 

textos  podem  ser  considerados  como  uma  espécie  de  fichas  de  trabalho,  apontando 

sistematicamente  para pormenores  da escultura que acompanha o património edificado.  Esta 

colaboração continuará até Agosto de 1961. Além disso, as fichas são numeradas (o que as faz 

pertencer a um todo e terão sempre que ser tratadas em conjunto, ao contrário dos outros textos 

da secção «Artes Plásticas», que podem ser ordenados tematicamente, ou com recurso a outro 

critério que não o cronológico). Estarão na génese de uma obra mais consistente do autor, o livro 

Para o Estudo da Escultura em Portugal. 

Vemos assim que a  colaboração de Ernesto de Sousa na  Seara Nova  é intensa,  mas 

distribui-se de uma forma particular: em dois momentos relativamente curtos, de 1947-48 e de 

1959-1961. Este interregno é parcialmente explicado pela biografia do autor. Esteve em França 

de 1949 a 52 e, quando regressou, desenvolveu intensa actividade nos cineclubes, rodou o Dom 

Roberto, criou várias revistas sobre cinema e escreveu três livros sobre o mesmo tema. A década 

de 50, para Ernesto de Sousa, é sobretudo dedicada ao cinema. A partir de 1960, Ernesto de 

Sousa vive dois anos no Porto onde encena peças teatrais. 

Mais tarde, numa outra crónica, o autor dirá: «Tudo o que temos no terreno da cultura, 

sobretudo colectivamente, são restos da passada resistência ao fascismo: o coral do Lopes Graça, 
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os cadáveres adiados da Seara, do Vértice...»56. Algo terá acontecido para tão profícua e regular 

colaboração ter-se transformado, mais ou menos quinze anos mais tarde, em algum desprezo. 

Tal será, possivelmente, descortinado na correspondência do autor que vise estas duas revistas. 

Ou noutras fontes sejam testemunhos escritos ou informações recolhidas junto de autores ainda 

vivos.

O Século e O Século Ilustrado

No jornal propriamente dito, o autor publicou um artigo de balanço do ano, «Portugal 

1973: belas artes, malas artes».57 

No Século Ilustrado, aparecem sete artigos, de fim de Março de 1974 a Junho do mesmo 

ano.  O  segundo  artigo,  «Programa»,  apresenta  uma  declaração  de  intenções  quanto  às 

participações nesta revista, o que pressuporia uma colaboração a longo termo. Tratou-se de uma 

colaboração  intensa,  no  entanto,  muito  efémera,  o  que  leva  a  pensar  que  as  mudanças  e 

instabilidade económica e política surgida posteriores ao 25 de Abril tenham contribuído para 

que esta cessasse. Os artigos nesta revista são sobre artes plásticas, vanguarda e sobre crítica de 

artes plásticas, saindo, portanto, alguns fora do tema dos textos deste estudo.

Por exemplo, o texto «Carta a um crítico profissional» é um louvor à actividade do então 

jovem  crítico  José  Miranda  Justo,58 enquanto  o  texto  «Pintura,  pintura»  é  sobre  pintura 

contemporânea tradicional de cavalete e as suas relações com as novas áreas afectas às artes 

plásticas (instalação, performance, etc). O último artigo «O Monumento Impossível» ainda trata 

de  artes  plásticas,  mas  é  já  muito  politizado,  imaginando  um monumento  anti-fascista  (de 

realização utópica). 

56 Revista Vida Mundial, n.º 1843, de 9 de Janeiro de 1975, pág. 53.
57 Este título de  artigo  confunde-se facilmente  com a coluna onde saíram anteriormente  três  artigos  no jornal  
República, coluna que se intitulava «Belas Artes e Malas Artes num País Barroco».
58 Diga-se, em abono deste crítico, que tem sido um grande divulgador e valorizador da obra e personalidade de  
Ernesto de Sousa, até aos dias de hoje.
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Sema

Os quatro artigos de Ernesto de Sousa são muito desiguais no tamanho, nos temas e no 

estilo  e  uso da linguagem,  o  que  implica  quatro  momentos  isolados  de  escrita  sem relação 

evidente entre eles. 

Nesta  revista,  foi  também  publicado  um  dos  melhores  textos  do  autor,  escrito  à 

semelhança de um manifesto: «Pre texto: pretexto e pré-texto».

Dois  destes  ensaios  foram  republicados  no  volume  Ser  Moderno...  em  Portugal: 

«Gradiva» e  «Olympia:  fragmentos  do meu  discurso amoroso»59,  títulos  que também foram 

usados em exposições de fotografia do autor.

Shell News e Revista Shell

Ernesto de Sousa participa  com duas séries  de artigos,  em dois momentos  temporais 

diferentes. 

Primeiro,  com 7 artigos muito coerentes  e didácticos  sobre a história e panorama do 

cinema, entre Agosto de 1949 e Fevereiro de 1951. E,  numa segunda mas pequena série de 

colaborações, com dois artigos, um sobre o Natal na arte portuguesa, de 1959, e outro sobre o 

mar na arte portuguesa, do ano seguinte. 

Nesta segunda série,  a própria revista já havia sofrido uma remodelação,  mudando o 

nome para  Revista Shell. Recordo que Ernesto de Sousa também fez alguns documentários e 

curtas-metragens para esta empresa. 

Apenas considerei os dois últimos textos como interessantes para serem editados.

59 Ernesto de Sousa faz títulos com trocadilhos de livros ou outras obras. Aqui trata-se de um jogo com uma obra de 
Roland Barthes. Há outros assim, com trocadilhos ou com os nomes emprestados de outras obras, como «Há tanta 
gente mariana» que é um livro quase homónimo do de 1959 de Maria Judite de Carvalho.
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Ver e Crer

Saiu um artigo do autor, em Março de 1950, explicando o modo como se faz um filme.

Vértice

O nosso autor  teve uma participação episódica  nesta  revista.  Dois artigos  sobre dois 

pintores, com dez anos de intervalo, respectivamente Júlio Pomar e Manuel Ribeiro de Pavia, 

fazem com que a relação de Ernesto de Sousa com esta publicação tenha sido pontual e pouco 

expressiva numericamente. 

Vida Mundial

Ernesto de Sousa tem uma vastíssima colaboração com a revista Vida Mundial, com mais 

de uma centena de artigos em dois períodos: uma curta participação em Novembro de 1969 e 

uma intensíssima actividade de Outubro de 1974 a Outubro do ano seguinte. Podemos repartir 

este elevado número de textos em três conjuntos.

O primeiro corresponde à crónica «Artes Plásticas» na secção «Actualidade» (em quatro 

números de Novembro de 1969).

O segundo coincide  com a coluna «Artes  Plásticas» na secção «Tempos Livres»,  de 

Outubro de 1974 a Outubro de 1975, num total de 55 artigos (do n.º 1829, de 3 de Outubro de 

1974, ao n.º 1885, de 30 de Outubro de 1975), mais dois artigos que não terão chegado a ser 

publicados. Estes artigos são relativamente curtos e caracterizam-se por fazerem uma síntese da 

situação cultural,  mormente  nas  artes  plásticas,  mas  não só.  Assim sendo,  cada um deles  é 

fragmentado  em diversas  secções  mais  pequenas.  O resultado,  enquanto  texto,  deixa  de  ter 

grande  interesse  para  a  posteridade,  uma  vez  que  são  textos  que  funcionam  sobretudo  no 

momento, como um cardápio de exposições e situações que o leitor pode ir ver e experienciar. 

Não foram, por isso, levados em consideração para a edição neste trabalho de doutoramento.
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O terceiro é a coluna intitulada «Arte» na secção «Panorama», de Outubro de 1974 a 

Outubro de 1975. 

Repare-se que Ernesto de Sousa tem quatro colaborações em Novembro de 1969, um 

bloco de textos que é interrompido até uns meses depois do 25 de Abril. A colaboração seguinte 

tem  uma  assiduidade  quase  total  até  ao  último  número  de  Outubro  de  1975.  Depois  do 

interregno da publicação da revista, Ernesto de Sousa não voltaria a publicar nela, o que indica 

que, provavelmente, e como seria de esperar, a  nova Vida Mundial, em 1977, não recrutou os 

antigos colaboradores, procedendo assim a uma renovação bastante completa, tanto ideológica 

como editorial. 

Esta vasta colaboração (mais de cem textos), no entanto, não pode ser comparada com as 

que manteve, por exemplo, na Colóquio/Artes, muito anteriormente, a Seara Nova. Este aspecto 

tem também, muitas vezes, relação com o tipo de revista que lhe pede os textos. Como é normal, 

Ernesto  de  Sousa  adapta-se  ao  encomendador  e  às  suas  exigências,  limites60 e  orientações 

editoriais. Na Vida Mundial, Ernesto de Sousa escreve quase sempre textos, que ecoam o mundo 

das artes plásticas e afins, para um público não especializado, para o grande público. Sendo o 

grau de profundidade e de problematização muito menor que noutros casos. A pertinência em 

editar estes textos torna-se, por isso, muito questionável. Apesar da presença de todos os temas e 

autores caros à investigação e instigação do autor, surgem tão sintetizados que, para o leitor de 

hoje (ou posterior), pouco interesse podem suscitar. 

O que se poderia fazer seria editar fragmentos de textos, omitindo as passagens mais 

circunstanciais  e  datadas  e  aproveitando  vários  parágrafos  interessantes  e  que  reflectem  a 

maturidade do seu pensamento. No entanto, isso vai ao arrepio dos métodos da edição crítica, e 

já se trata de cortes, montagens e mutilações que mudam o sentido do texto, já é um trabalho de 

co-autoria e não um trabalho editorial.

As  colaborações  de  Ernesto  de  Sousa  no  ano  de  1975  acompanham  a  elevação  da 

temperatura política no país. De facto, aquilo a que se chamou o «Verão Quente de 75», que 

esfria com o golpe militar do 25 de Novembro liderado pelo General Eanes, é um período de 

60 A propósito  de  limites,  há  no  espólio,  na  caixa  11,  dossiê  1.2.2.3, uma carta  de  Artur  Nobre  de  Gusmão, 
censurando-o vigorosamente pela transgressão dos limites fixados aos artigos que o autor havia enviado para a  
inserção no Dicionário de Pintura Universal.
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grande efervescência política e de quase guerra civil. As colaborações do autor, nesse período, 

são cada vez menos sobre artes  plásticas  e cultura (que implicam a política,  evidentemente, 

porque  a  cultura  é  um  acto  político,  de  participação  (de  crítica,  de  denúncia,  de 

comprometimento, na Polis), e mais sobre política partidária, as comissões de trabalhadores, as 

decisões da Secretaria de Estado da Cultura, as greves, ajustes de contas pessoais, denúncias 

mais abstractas (os burocratas e reaccionários em geral) ou até mais  fulanizadas (ministro tal, 

determinado  indivíduo  com  a  sua  corrupção  ou  com  a  sua  incompreensão  do  processo 

revolucionário,  etc). Decidi omitir  grande parte destas crónicas na elaboração deste trabalho, 

porque se afastam claramente do tema proposto. No entanto, os artigos que desses anos de 74 e 

75  ainda  foram  escolhidos,  por  estarem  ainda  claramente  no  domínio  das  artes  plásticas, 

mostram essa posição ideológica revolucionária. 

Têm, evidentemente, muito interesse para o estudo desse importante período histórico de 

transição no nosso país, na senda da história das mentalidades e do papel dos intelectuais no 

«Verão Quente» e no «Processo de Revolução em Curso». Ernesto de Sousa situa-se, nesses 

anos, no campo da esquerda mais aguerrida,  eventualmente com laivos acratas.  (Pela  leitura 

destes  textos  poderíamos,  talvez,  situá-lo  como  simpatizante  do  espectro  que  ia  do  Partido 

Comunista ao MRPP 61; lembro que a sua segunda esposa, Isabel do Carmo, foi uma operacional 

das  PRP-BR62,  tendo  sido  julgada  e  condenada  a  prisão  por  actividades  terroristas).  Neste 

aspecto,  e comentando uma divergência de opiniões entre  Miguel Wandschneider e Mariana 

Pinto  dos  Santos,  posso  afirmar  que  esta  posição  aguerrida  de  esquerda  está  em  total 

continuidade com a posição teórica neo-realista de Ernesto de Sousa nos anos 40 e 50. Assim 

sendo,  Mariana  Pinto  dos  Santos  tem,  parece-me,  uma  posição  mais  sólida  do  que 

Wandschneider.  A descontinuidade existe mais nos temas que o autor aborda do que na sua 

ideologia de fundo.

61 Abreviatura de Movimento Revolucionário do Proletariado Português, partido de orientação maoísta, que ainda se 
apresenta a eleições nos dias de hoje, sendo uma espécie de relíquia ideológica e retórica dos tempos conturbados  
do PREC. 
62 Sigla de Partido Revolucionário Português - Brigadas Revolucionárias. Este foi um movimento que deu origem às 
Forças  Populares  25  de  Abril,  grupo  radical  que,  descontente  com  o  pós-PREC,  recorreu  à  via  armada,  ao 
bombismo e ao assalto a bancos, como a única forma de instaurar uma verdadeira revolução, na senda dos grupos 
violentos na Europa, como as Brigatte Rosse, em Itália, ou a Rotte Armie Fraktion (RAF), na Alemanha. 
Isabel do Carmo e Ernesto de Sousa, já não estavam casados, deste processo e prisão da médica, no entanto, há 
vários escritos em que Ernesto de Sousa exprime simpatia por Isabel  do Carmo enquanto presa política: há, no  
espólio, na caixa 47, um artigo de Ernesto de Sousa escrito para o jornal O Tempo e o Modo, sobre Isabel do Carmo, 
um dossiê organizado por Ernesto de Sousa em 1978, e outro em 1979, de apoio aos militantes do caso FUP-FP-25,  
e um abaixo-assinado de 1980. Não havendo notícia de ter sido ele próprio militante foi, no entanto, um claro 
simpatizante, por razões afectivas ou ideológicas.
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Há dois artigos  de Ernesto de Sousa que ficaram inéditos,  aquando da suspensão da 

revista Vida Mundial, depois do golpe militar do 11 de Novembro de 1975, ambos com títulos 

inflamados (como acontece em muitos artigos de Ernesto de Sousa nesta publicação). São eles 

«Lisboa arde» e «Em estado de emergência», o primeiro político circunstancial, sobre greves, a 

exploração capitalista, e a comparação com uma região da Argentina (Tucuman com Lisboa) no 

último parágrafo, e o segundo artigo com mais interesse, sobre comunicação, estética e o papel 

sociológico do artista na nova sociedade.

*********

Há muitas alturas em que o editor se questiona editar isto para quê? A questão parece 

irrelevante ou inocente mas é da maior importância. Perante um conjunto tão vasto de curtos 

textos como os publicados na Vida Mundial no segundo conjunto acima apresentado, a dúvida 

vem logo à tona. Editar estes textos para quê? Se são maus textos? Não, não são maus textos, 

apenas têm problemas por serem muito datados e circunstanciais. São sobre artes plásticas, o 

tema principal da nossa demanda editorial, mas são pequenos e muitos deles falam de vários 

assuntos (artistas, acontecimentos culturais, muitas vezes quase dando apenas a notícia do que se 

passou). Assim, decidi apenas editar aqueles outros textos que tivessem mais consistência como 

artigos.
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4. Os Textos Inéditos

Os textos inéditos que fazem parte da edição estão nas caixas 1, 3, 4, 5 e 6. A caixa 2 não 

contém originais, mas sim alguns exemplares de monografias publicadas em vida pelo autor. 

4.1. Sobre os textos da caixa 1

Os  textos  na  caixa  1  estão  distribuídos  pelos  seguintes  dossiês  «O  argumento 

cinematográfico» (publicado em 1960),  «As artes  gráficas  e a  cidade» (folheto  editado pela 

INOVA) e «Aspectos Plásticos e Etnográficos da Presença Moura em Portugal».

 Este  último  dossiê  reúne  textos  que  acompanhariam  uma  colecção  de  190  slides 

designada «colecção virtual», de 1975 (com uma introdução dactiloscrita em 6 páginas, com 

interesse). Neste objecto a sua parte textual é uma introdução aos slides que se perderam. Este 

conjunto tem a particularidade de ser em formato A5 quando o habitual é o A4. Pode ler-se no 

Guia Preliminar:  «Nota: tratam-se dos textos que acompanhariam uma colecção de 190 slides 

(uma "exposição visual"), que se destinariam a ser oferecidos ao estado argelino no aniversário 

da revolução. Os slides e o texto foram enviados para Argel, tendo os originais sido perdidos» 

(MACHADO e RAMALHO, 1992: 1).

Aqui vale a pena pensar sobre o fragmento  ― aquilo de que dispomos, a parte textual 

desta peça,  é um fragmento,  até acessório  ―  porque o núcleo desse trabalho seriam os 190 

slides. Existe uma lista dos slides que não editei, junto com estes textos.

É seguido pelo mesmo conjunto escrito em francês, suponho que traduzido pelo próprio 

autor, que era francófono, e que tem alguns textos escritos nesta língua. Depois desta introdução 

na versão portuguesa e francesa, vem um conjunto de páginas com os títulos nas duas línguas 

dos slides em falta. Existem 190 títulos de slides, agrupados por várias secções. Os títulos destas 

são «Meio geográfico, o Oceano e o Mediterrâneo: contrastes./ O Garbe. Arqueologia Moura e 

Mozarabe» (slides 1-45); «Sintra e a Evolução do Azulejo. O Mudejarismo» (46 a 84); «Palácios 

e Construções Religiosas Mudejáres. Évora» (85 a 126); «As casas Nobres Quinhentistas do 
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Alentejo» (127 a  152);  «O "Mourisco"  do  Romantismo e  do  Revivalismo Técnicas  e  Usos 

Populares Actuais» (153 a 190).

Pela observação dos títulos e dos títulos das secções podemos concluir que se tratou de 

um levantamento  bastante  exaustivo  e  mais  diacrónico  que  sincrónico  (como  é  habitual  no 

método do autor), abrangendo os diferentes vestígios da presença moura na cultura portuguesa. 

Os slides são de 1975 (havendo recibos da sua feitura) e, assim, o texto será também de 

1975.  Os textos não ostentam cotas, nem apresentam emendas nem acrescentos. No entanto, 

estão numerados de 1 a 54: de 1 a 6 corresponde ao texto em português, a tradução em francês  

de 7 a 13, as referências bibliográficas encontram-se em 14 e 15 e de 16 até 54 as entradas 

bilingues das legendas dos  slides que faltam. Destas editei apenas o texto em português e as 

referências  bibliográficas,  omitindo  a  lista  de  legendas  sem  os  slides  (ou  correspondentes 

fotografias, que não se encontram no espólio). 

Depois deste dossiê, dedicado à presença moura, existe um intitulado «O Ingénuo e o 

Popular,  o  Primitivo  e  o  Selvagem»,  paginado  à  mão.  São  vários  textos  que  constituiriam 

capítulos da monografia63:  «def. de primitivo» (p. 15); «Def. de popular» (p. 24); «Relações 

entre a arte de expressão popular e o artesanato» (pp. 26 e 27); «Relações entre as formas e os 

conteúdos "cultos", canónicos, e a arte de expressão popular» (pp. 28 e 29); «De como uma 

forma  culta  (no  sentido  erudito),  canónica  portanto,  é  aproveitada  pelo  genuíno  artista  de 

expressão popular» (p. 30); «Sobre uma possível corrente escultura culta ― escultura popular, a 

estudar» (p. 31); «Estilo e autor»; «O ingénuo e o popular, o primitivo e o selvagem: ensaio de 

definição de método» (pp. 35-37 e pp. 49 e 50); «Esculturas de Alberto Carneiro» (pp. 59, 60); 

«Os artesãos "académicos" da zona do calcário (centro e sul do país)» (pp. 66-70); «[Sobre um 

santeiro]» (pp. 87 e 88); «[Sobre o acabamento académico]» (pp. 89 e 90); «Arte pop-arte culta» 

(p. 116); «Problemas da constituição de um museu de arte  naïf»  (pp. 120 e 121); «Um país 

macrocéfalo» (p. 138); «O valor da arte de expressão popular. A escultura portuguesa» (pp. 165-

168); «As objecções da arte "popular"» (p. 171).

Existe ainda neste dossiê um recorte de um jornal de 22 de Fevereiro de 1968 (quinta-

feira),  com um artigo  de  Vitorino  Magalhães  Godinho  (cujas  informações  usará  em vários 

artigos).

63 Há outros materiais noutras caixas que poderiam vir a ser utilizados para esta monografia. 
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 Ernesto de Sousa teve uma bolsa da Gulbenkian, entre 1966 e 1968 para percorrer o país 

estudando a arte popular, assim, os textos deste dossiê são datáveis, em princípio, no máximo de 

1968. A série de páginas 137-139 é constituída por apontamentos de Ernesto de Sousa sobre 

esses textos (muito esparsos e esquemáticos, não havendo interesse em reproduzi-los). 

Há uma referência no texto «Prédio e Oficina de Canteiros em Alcabideche» à visita ter 

sido feita «em Setembro de 1968». Podemos concluir que os textos deste dossiê serão, portanto, 

todos de 1968, confirmando a data com que o autor teve a acima referida bolsa.

Há muitos  excertos  da monografia  projectada  O Ingénuo e o Selvagem na Escultura  

Portuguesa que aparecem na caixa 1 do espólio que está na Biblioteca Nacional, nos textos que 

constituem o conjunto «O ingénuo, o selvagem e o primitivo: ensaio de definição de método», 

que está catalogado como uma monografia do autor e como «Obra não publicada à data da morte 

do autor».  Esses materiais  não deveriam estar  nessa caixa;  ou deveriam estar  junto com os 

materiais para o projectado livro O Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa (na caixa 6), 

onde há um índice que os identifica; ou então como materiais preparatórios para o livro Para o 

Estudo  da  Escultura  Portuguesa,  porque  muitos  destes  excertos  fizeram  parte  deste  livro 

publicado.  (Os materiais para este último aparecem na caixa 2, que apenas tem um esboço do 

texto  e  o  original  do  prefácio  da  segunda  edição).  Estes  excertos  também  fazem  parte, 

parcialmente, do capítulo de  Para o Estudo da Escultura Portuguesa  intitulado «Definição e 

Valor da Arte Ingénua». O autor diz também, no prefácio da segunda edição de 1973, que este 

capítulo terá servido para a Comunicação ao XXIX Congresso Luso-Espanhol para o Progresso 

das Ciências. 

No livro  Para o Estudo da Escultura Portuguesa,  o autor  afirmou: «Este assunto que 

trato longamente nos meus livros  O Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa  e  Uma 

Renascença de Fronteira, não pode ser senão sumàriamente apontado aqui.» (SOUSA, 1973: 

11).  E,  na  página  anterior,  «Acrescente-se  que  as  duas  obras  que  escrevi  em consequência 

daquela iniciação (O Selvagem e o Ingénuo na Escultura Portuguesa e  Uma Renascença de 

Fronteira) ainda não foram publicadas...»

Ora, esta e outras indicações do autor, que, por vezes, aparecem nos dispersos, levar-nos-

iam a crer que essas duas obras se encontravam quase prontas a ser publicadas e que se não 

estariam numa forma final mas muito perto da mesma. Também em comunicação oral, Isabel 

Alves referiu-se-me à obra Renascença Portuguesa64 (sendo que Uma Renascença de Fronteira 
64 Este título não tem nada que ver com o movimento saudosista Renascença Portuguesa.
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seria a terceira parte dessa obra), como estando acabada e pronta a publicar. A despeito dessas 

alusões deixadas  pelo autor  e por quem privou com ele,  induzido a  crer,  por essas mesmas 

alusões, que esses trabalhos estavam próximos da publicação, posso afirmar categoricamente 

que essas obras estão num estado embrionário e fragmentário. Assim, a não ser que tenha havido 

um original melhor que tenha vindo a perder-se, hipótese que é posta e até prova em contrário de 

parte; temos que admitir que aquelas obras de Ernesto de Sousa foram sempre projectos que 

receberam algum tempo e trabalho por parte do autor, mas que nunca chegaram a ser finalizados. 

Isto é uma conclusão taxativa do meu estudo: estes dois livros de Ernesto de Sousa (O Ingénuo e  

o Selvagem na Escultura Portuguesa e A Renascença Portuguesa) não existem.

De qualquer modo, o que existe no espólio, da monografia O Ingénuo e o Selvagem na  

Escultura  Portuguesa, são  textos  num  estado  embrionário  pouco  desenvolvido  e  não 

concretizado.  Os textos que editei  são bastante fragmentários,  portanto,  inconclusos inéditos. 

Alguns excertos desses textos foram posteriormente reutilizados em outros. Posso afirmar, com 

segurança,  que  a  monografia  O Ingénuo e o Popular,  o  Primitivo  e  o Selvagem não  existe 

propriamente, subsistindo apenas fragmentos de um todo que não foi feito. (Ou que se perdeu, 

mas não há nenhuma indicação nos papéis ou textos de Ernesto de Sousa ou qualquer outro 

testemunho de que o autor tenha perdido obras ou textos, portanto esta hipótese está descartada). 

No entanto, este conjunto de textos tem grande interesse para o estudo do pensamento de 

Ernesto de Sousa e do ambiente cultural em que se movia. Quem estuda muito tempo os papéis 

de um autor fica com a convicção (a ilusão?) de conhecer qualquer coisa dos mecanismos da sua 

mente.65 Ernesto  de  Sousa,  quando  escreve,  especialmente  em  textos  inacabados,  procede 

sempre mais a um raciocínio por analogia do que puramente lógico, mais especulativo, lançando 

elementos na página,  do que dedutivo. Tem uma erudição omnívora,  polifacetada,  raramente 

ligando a pormenores, atirando ideias sobre ideias, muitas vezes de uma maneira esquemática e 

criativa.  Muitos dos seus inéditos são esboços em que o  brainstorming está a funcionar em 

pleno. Não há a preocupação linguística em escrever, mas de lançar ideias. Por isso, alguns dos 

textos editados neste conjunto, são tópicos e notas, mais do que textos com princípio, meio e 

fim.

65 Neste aspecto o livro de Willemart Critique Génétique: Pratiques et Théorie é paradigmático, reunindo a Crítica 
Genética e a Psicanálise, tentando, através do gesto privado do manuscrito, surpreender o inconsciente e a mente do 
autor. Por outro lado, qualquer investigador recorre, para fazer escolhas editoriais, a argumentos que têm a ver com 
essa instância que é o  usus scribendi. Esta instância é o reconhecimento, não explicitado cientificamente, que os 
autores seguem padrões nos seus comportamentos textuais e que, por vezes, uma situação textual  não bate certo 
com esses hábitos e padrões de escrita. 
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4.2. Sobre os textos da caixa 3

A  caixa  3  tem  três  dossiês,  1.1.1.15.  (a,  b  e  c),  correspondendo  a  três  partes  da 

monografia projectada  A Renascença  Portuguesa já acima mencionada. As partes 1 e 2 estão 

numeradas  pelo  organizador  do  espólio.  A  terceira  não  está  numerada  e  apresenta  ainda  o 

subtítulo próprio Uma Renascença de Fronteira. 

Renascença I: 

Os textos que compõem esta secção estavam encapados numa cartolina amarela, com um 

desenho de Ernesto de Sousa reproduzindo a folha de rosto do livro Ropica Pneufma (obra de 

João de Barros, publicada em 1531), que, como muitas das folhas de rosto do início da imprensa, 

é um desenho de tipo  arquitectónico.  Actualmente a capa acima referida consta  também do 

dossiê, mas as folhas não estão dentro dela.

 Ao contrário da informação do organizador do espólio, a obra encontra-se inacabada e 

será possível reconstituir alguns dos seus ensaios sobre património, mas não a obra propriamente 

dita.  Neste  primeiro  conjunto  de  184  páginas,  numeradas  pelo  organizador,  as  primeiras 

correspondem  à  introdução  «Síntese  do  estudo  sobre  a  escultura  do  final  do  Gótico,  do 

Manuelino e da Renascença» (pp. 4-7, estando a última reservada a notas de rodapé); ao ensaio 

«A Renascença em Portugal» (pp. 13 a 20); aparece ainda o texto «Escultura Decorativa Erudita 

da Renascença», havendo indicações para múltiplos estudos como, por exemplo, para a «Teoria 

Geral  da  Forma»  na  p.  3066.  A partir  da  página  20,  aparecem indicações  variadas,  do  tipo 

bibliográfico,  listas  de  elementos  a  estudar,  listas  de  animais  mitológicos,  nomenclaturas  e 

vocabulário de arquitectura, fases da introdução dos elementos decorativos (p. 44), datações da 

Renascença (p. 50); e listas de ilustrações; ou obras da renascença a estudar (p. 52). A partir da 

página 57, um grande número de páginas está ocupado, totalmente, com fotografias, citações, 

esboços,  e  mais  apontamentos  sobre capelas  e  sítios  a  estudar,  numa panóplia  de  materiais 

66 Cf. a minha dissertação de mestrado «Inéditos de Ernesto de Sousa sobre Arte e Estética» incluindo um conjunto, 
intitulado «Teoria Geral da Forma», pertencente à Caixa 6. Que indica que estes estudos patrimoniais e de estética 
deverão ser contemporâneos. 
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inacabados  e  desarticulados  que  dificilmente  poderão  constituir  um  conjunto  coerente  e/ou 

interessante.

Este  dossiê  apresenta  ainda muitos  esbocetos  de Ernesto de Sousa sobre pormenores 

arquitectónicos e portais. O esboço, o desenho, é um meio de observação e análise das formas 

usado desde, pelo menos, o Renascimento. É minha convicção, pelo que observei no espólio, 

que Ernesto de Sousa deixa de usar o desenho como meio de pensamento e reflexão durante os 

anos 60, passando a fotografia a ocupar totalmente essa função. 

Renascença II :

Com 165 páginas, este segundo dossiê sobre o tema apresenta-se de maneira semelhante 

ao anterior: alguns ensaios completos no começo (que seriam previsivelmente capítulos para a 

monografia),  espraiando-se  depois  numa  longa  série  de  materiais  díspares,  que  constituem 

elementos  do  estudo mais  do  que  o  próprio  estudo,  como cronologias,  listas  de  objectos  a 

estudar, muito material fotográfico, etc. 

Deparei-me com títulos como «Estabelecimento de um paradigma culto: A escultura de 

Nicolau  de  Chanterenne»  (p.  3);  «Os  porquês  que  nunca  foram perguntados»  (pp.  4  e  6); 

«Chanterenne e a Escola do Loire (ou do estilo 1500)» (pp. 7-14), este com as duas últimas 

páginas reservadas a notas de rodapé. Dos vários índices poder-se-à ainda organizar a seriação 

dos  ensaios  (capítulos)  na  melhor  ordem  possível.  Devo  acrescentar  que  editei  os  índices 

conjuntamente com os textos; visto que há vários índices tenho grandes dúvidas que se possa 

usar  algum deles  para reconstruir  esta  monografia.  Mesmo que só houvesse um,  se  ele  não 

correspondesse maioritariamente aos materiais  encontrados seria de editar  como exemplo de 

pretensão organizativa do autor, mas não como índice final que desse sentido aos textos.

Renascença III:

Este conjunto tem uma desvantagem grande,  os documentos não têm cotas nem foram 

dados números de página pelos organizadores do espólio. A ordenação dos textos editados é a 

mesma que estava no espólio. 

Este terceiro conjunto tem uma característica diferente dos dois primeiros.  Em vários 

outros textos de Ernesto de Sousa aparece a referência a este como uma monografia autónoma. 
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Ora, a hipótese aqui posta é a de que o autor, após ter colocado essa possibilidade, acabou por 

juntar estes textos aos conjuntos anteriores que lhe são contíguos. 

4.3. Sobre os textos da caixa 4

A caixa 4 divide-se em 5 dossiês,  o primeiro sobre «Azulejaria  Barroca Portuguesa» 

(praticamente  só  fotografias),  o  segundo  intitulado  «O  Claustro  dos  Jerónimos»  (contendo 

fotografias,  esquemas,  desenhos,  apontamentos,  mas  nenhum texto  propriamente),  o  terceiro 

sobre «A Escultura Gótica», o quarto sobre «Escultura portuguesa de expressão popular» e o 

quinto  sobre  «Estética  Geral».  Estes  materiais  estão  arrumados  sob  a  grande  categoria  de 

«estudos não terminados». Esta categoria pode induzir em erro porque muitos dos materiais das 

caixas  1  e  3  são  igualmente  «estudos  não  terminados»,  tendo  sido  categorizados  pelos 

organizadores  como  «estudos  não  publicados»  (o  que  levaria  a  pensar  que  estariam  ou 

terminados ou num estado de desenvolvimento próximo da publicação, o que não se verifica).

4.4. Sobre os textos da caixa 5

Contém 6 dossiês, sendo eles, o primeiro «Franklin e etc. - vol. I & II» (dossiê em duas 

partes, a primeiro dedicado a este artista popular e a segunda dedicado a outros artistas populares 

que  não  o  Franklin).  Segue-se  «O Homem e  o  Outro  Homem»  (contendo  estudos  sobre  a 

iconografia  do  homem  silvestre).  Incluindo  (ambiguamente)  «O  Ingénuo  e  o  Selvagem  na 

Escultura Portuguesa». Esta caixa apresenta ainda «O Manuelino», «Mestre de Alvor» (que é, 

alegadamente  considerado  por  Ernesto  de  Sousa,  um  mestre  popular  manuelino  do  sul  de 

Portugal), estudos sobre o «Mestre de Lamego» (semelhante ao anterior mas do centro do país e 

«culto» em vez de «popular»).  Seguem-se estudos sobre o «Para um estudo  do espaço pré-

barroco  português»  e,  dentro  dessa  baliza  temporal,  estudos  sobre  o  tema  da  assunção  em 

quadros portugueses. 
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Penso ter detectado uma falha maior na organização do espólio. Parece-me que o dossiê 

1.1.2.7 da caixa 5, intitulado «o homem e o outro homem: os animais selvagens e os animais 

domésticos» que contém o índice (ou plano) da obra «O ingénuo e o selvagem na escultura 

portuguesa», deveria estar junto com os materiais do dossiê 1.1.1.4., da caixa 1, que trata do 

mesmo  assunto  e  tem  por  título,  «O  ingénuo  e  o  selvagem  na  escultura  portuguesa».  Na 

arrumação dos inéditos de Ernesto de Sousa, os textos de um e outro dossiê deveriam ter ficar 

juntos (ou numa ou noutra caixa) e não separados. Na edição que vai em anexos tomei estas 

considerações em conta e re-distribuí estes materiais segundo uma lógica melhor. Nesta edição 

os textos foram arrumados por temas, seguindo, sempre que possível,  as categorias deixadas 

pelo autor em esquemas e noutras indicações, mas não seguindo literalmente nenhum índice ou 

esquema deixado pelo mesmo.67

Também os textos sobre o Mestre de Alvor e o Mestre de Lamego acima mencionados 

deveriam estar no seguimento da caixa 3 (ou mesmo nessa caixa), juntando assim os estudos 

referentes à época manuelina.

4.5. Sobre os textos da caixa 6 

Nesta caixa 6, apresentam-se os dossiês organizados sob os temas do «Pré-românico e 

Românico»,  «Teoria  Geral  da Forma» (que foi  tratado na minha dissertação de mestrado)  e 

«Teoria  Geral  do Sentido» (que tem um belo nome,  mas  a  cujos materiais  não se encontra 

grande sentido). Está incluído ainda um grande dossiê intitulado pelo autor como «Vã Guarda» 

― trata-se de uma compilação de textos publicados por Ernesto de Sousa, recortados de jornais 

e revistas colados em folhas, que integravam um conjunto que o autor começou a preparar para 

publicar (deixou também um índice). Estes elementos foram levados em conta para a publicação 

póstuma do volume Ser Moderno... em Portugal  (organizado por Isabel Alves e José Miranda 

Justo em 1998).68 Existe ainda nesta caixa a tradução que Ernesto de Sousa fez de um livro de 

Robert  Smith chamado  A  Arte  em  Portugal  (originalmente  publicado  em  Nova  Iorque  na 

67 Cf. a discussão no ponto 3.1.2. sobre o esquema deixado pelo autor na elaboração do livro  Ser Moderno... em 
Portugal.
68 O dito  índice  e  o  dito  conjunto de textos  não  coincide totalmente entre  si  nem com o conjunto dos textos  
escolhidos por estes dois editores no volume publicado, mas todas as opções são explicadas por eles.
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Meredith  Press,  em 1967) e  cuja  tradução de Ernesto  de Sousa  não foi  publicada;  e  existe 

também  a  tradução  do  livro  de  Keneth  Clark,  O  Nu;  publicado  pela  Ulisseia  em  1965  e 

Perspectivas da Arquitectura Europeia,  de Nicolau Pevsner, publicado pela mesma editora no 

mesmo ano. Nesta caixa 6 existem ainda outras traduções de livros não identificados e recibos 

dos contratos. 
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III. 

 CRITÉRIOS E ORGANIZAÇÃO

1. Introdução

(...) como é que um candidato a editor procede para planificar o seu trabalho e toma as 

decisões  preliminares  que irão  configurar  em todos os  aspectos  a  sua  edição?  Em que 

momento e a partir de que dados decide ele, por exemplo, fazer uma edição modernizadora 

e não uma conservadora?

Não devemos estar muito enganados se dissermos que esta fase inicial do trabalho do 

editor é a mais espontânea, a mais intuitiva de todas. O editor é movido pelo seu bom senso 

(aquilo  que  lhe  parece  sensato),  ou  por  considerações  práticas  ou  por  preconceitos 

culturais, estéticos, etc., ou pela submissão a modelos alheios, ou por hábitos adquiridos. E, 

muitas das vezes, as decisões assim tomadas são certeiras, e produzem resultados felizes. 

Mas nem sempre. 

Interessa-nos por isso falar de uma maneira de conseguir que as decisões sejam tomadas 

com uma margem mínima de risco. Quanto mais consciente estiver dos gestos que pratica, 

ou dos raciocínios  que  desenvolve,  menos riscos  corre  o editor  de  decidir  mal  e  mais 

possibilidades tem de optar por um caminho de consenso geral.

Ivo Castro e Ana Maria Ramos, Estratégia e Táctica da Transcrição

Numa grande massa de textos  heterogéneos,  que cobrem diversas épocas  e  assuntos, 

temos de encontrar algum fio condutor que nos permita tratá-los de uma forma minimamente 

coerente.

Atendamos, outra vez, ao nome deste trabalho, que subjaz a um balizar dos textos que 

serão  escolhidos.  Tratam-se  de  textos  sobre  Arte  e  Património.  Quanto  ao  género  foi 

equacionado  anteriormente  o  escopo  dos  textos  seleccionados,  ensaio,  principalmente,  mas 

também algumas crónicas e artigos de jornal.
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Os textos foram estudados, escolhidos e editados sobretudo de uma fonte principal,  a 

instituição Biblioteca Nacional, onde está depositado o espólio literário de Ernesto de Sousa, e, 

como fonte  secundária,  as  páginas  das  publicações  que conservam os  textos  publicados  em 

jornais  e  revistas.  Além  da  Biblioteca  Nacional,  para  o  caso  dos  dispersos,  muitos  foram 

transcritos a partir de testemunhos presentes na Hemeroteca de Lisboa, e na Biblioteca Museu 

República e Resistência. 
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2. Critérios de Fixação dos Textos

O estabelecimento dos critérios de transcrição tem que ser, por um lado, suficientemente 

claro  para  que  as  escolhas  não sejam equívocas  ou  erráticas,  mas,  por  outro,  ter  suficiente 

flexibilidade neles  para que se possa anotar,  em nota de rodapé,  excepções  a essas mesmas 

regras. 

Interessa-me fazer uma edição crítica dos inéditos e éditos e, posteriormente, um texto 

vulgata, onde estejam os mesmos textos sem as problemáticas textuais propriamente ditas. Ou 

seja, a ideia principal, mesmo sem publicação física em livro, é disponibilizar textos do autor 

pelo menos para os investigadores.  Este trabalho vai no seguimento da minha dissertação de 

mestrado, em que editei textos de Ernesto de Sousa sobre o tema da Arte e Estética. Embora não  

esteja  publicado  em papel,  deixei,  na  Biblioteca  de  Arte  da  Gulbenkian,  um exemplar  em 

formato electrónico Pdf com as duas versões desse trabalho: a edição crítica e o texto sem notas 

de  rodapé  textuais  (pronto  a  ser  lido  por  quem não  se  interesse  em saber  ou  consultar  os 

meandros da fixação do texto). Além disso, há uma cópia deste trabalho na Biblioteca Nacional. 

Para o público muito interessado em Ernesto de Sousa esses textos estão disponíveis.

Assim procederei neste actual trabalho. No entanto, será desejável que este conjunto de 

textos também seja publicado numa qualquer casa comercial ou institucional, para que se possa 

suprir a falta de obras do autor a circular de modo acessível aos leitores. De qualquer modo, esta 

tese de doutoramento  é um trabalho de edição e  de estudo crítico  da sua produção textual, 

deixando para depois a materialização em livro da edição proposta.69 

Este trabalho de edição tem uma divisão axial: por um lado, os dispersos e, por outro, os 

inéditos.  A divisão  impõe-se  e  determina  que  os  respectivos  textos  recebam um tratamento 

diferente, porque são textos com naturezas também distintas. Podíamos pensar que o facto de um 

texto  não  estar  publicado  é  só  um  acidente  na  vida  desse  mesmo  texto.  Não  é  assim 

necessariamente,  pelo menos no caso deste autor,  porque o estar publicado pressupõe várias 

diferenças essenciais em relação aos inéditos, como, por exemplo, o facto de os textos estarem 

69 No mundo de língua inglesa há a distinção clara entre as duas actividades: editar (editing) e publicar (publishing).  
Na nossa língua a palavra editar por vezes é sinónimo da primeira ou da segunda acepção. O trabalho desenvolvido 
nesta tese é só e apenas de editing. 
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acabados por oposição aos inéditos, inacabados. Outra, talvez mais importante, é que a edição 

convoca Ernesto de Sousa a fazer revisões, reelaborações e até reescrita dos textos, o que faz 

com que os textos editados sejam, do ponto de vista da coesão e coerência textuais (além de 

outras categorias da linguística textual), mais bem conseguidos que os inéditos. Podia não ser 

assim,  porque  muitos  autores  deixam  inéditos  acabados  e,  do  ponto  de  vista  linguístico  e 

literário, muito próximos da «perfeição».

No entanto, há características textuais comuns aos dois que devem ser observadas. Uma 

delas corresponde às hifenizações que o autor faz. Tipicamente Ernesto de Sousa faz palavras 

compostas com vários vocábulos que muitas vezes desaparecem (esses hífenes) nos éditos na 

passagem à publicação por vontade alheia ao autor. Outra característica por vezes presente nos 

textos de Ernesto de Sousa são as espacializações, o uso do espaço em branco. O uso do espaço 

em branco, quando não é acidental, não parece ser uso negativo e/ou sem significado.

O espaço  branco  é  o  vazio,  não  carrega  conteúdo  como uma imagem  ou  um texto  com sentido  e  

significado. O texto pode dar sentido, pelo seu contexto, à própria imagem. Mas o espaço branco pode 

também sublinhar ou diminuir a transmissão efectiva da mensagem do texto ou da imagem, através de  

opções gráficas  de empaginação: aumento e diminuição das áreas brancas,  aumento e diminuição do 

tamanho do corpo de letra, opções de orientação assimétrica. (REIS, 2001: 150)

E, mais à frente, o mesmo autor conclui: «Provamos, então, que o espaço branco é tão ou 

mais importante que o grafismo e a letra» (ibidem).

 Ernesto de Sousa utiliza nos seus escritos, por vezes, espaço em branco no meio de 

frases, especialmente em textos dos anos 70 (por influência, suponho, do movimento da Poesia 

Visual e do uso da palavra na Arte Conceptual). Estes deverão ser respeitados e observa-se que, 

na passagem do original para as revistas, e especialmente jornais, esses espaços têm alguma 

tendência a desaparecer. No entanto, levanta-se uma dificuldade ao crítico textual: por vezes, 

não é fácil perceber se os espaços em branco são apenas acidentais (pressionando duas ou três 

vezes  a  barra  dos espaços fortuitamente)  ou intencionais.  Algumas  vezes  percebe-se que há 

intenção de usar os espaços em branco com valor expressivo (dando um compasso de espera na 

leitura, algo semelhante às reticências, causando um efeito de retardamento da informação, uma 

espécie de suspense na leitura). O espaço em branco provoca um salto no movimento dos olhos 

na leitura, quando o ritmo entre palavras e vazios é interrompido com um espaço maior. Esse 
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salto  também suspende o protocolo habitual  da leitura  da prosa,  forçando o leitor  a  ter  um 

esforço diferente,  que  significa  que  o texto  «quer»  ser  lido  de  um outro  modo.  (não é  um 

procedimento tão estranho como possa parecer, no caso da poesia, os versos são «isolados» na 

página, fazendo com que a leitura seja outra que não a da prosa; se se fizer a experiência de 

alinhar  os  versos  em texto  corrido,  ele  muda;  e  vice-versa,  se  experimentarmos  mudar  um 

pedaço de prosa com as espacializações mais habituais da poesia, ele também é lido de maneira 

diferente, as frases ganham uma reverberação e uma maior solenidade). 

Portanto,  num  número  limitado  de  textos  (limitado  mas  significativo),  há  o  uso  de 

espacializações que importa manter. Essa transposição para uma nova edição não se consegue 

fazer exactamente igual ao original, mas o seu valor semiótico pode ser reproduzido com alguma 

exactidão.

Regressando aos critérios desta edição,  existem, várias modificações que pertencem a 

dois grandes grupos: o primeiro o das modificações silenciosas e o segundo ao das modificações 

explicitadas,  (esta  divisão  quase  corresponde  à  divisão  clássica  entre  erros  acidentais  e 

substantivos do famoso ensaio de Greg, «The Rationale of Copy-Text»). As primeiras não são 

indicadas  no  texto  e  ficam  apenas  explicitadas  nos  critérios  de  edição  as  segundas  são 

acompanhadas de nota de rodapé que as explica.

O primeiro grupo é o das modificações silenciosas:

● Regularizei os nomes de autores segundo o uso corrente, nomeadamente recorrendo às 

bases de dados da Biblioteca Nacional que servem de padrão (por exemplo, é comum Ernesto de 

Sousa  ter  nomes  escritos  à  francesa,  de  autores  não  franceses,  que  também  assim  foram 

regularizados).

● Aportuguesei nomes de cidades quando exista nome em português (Dusseldórfia, em 

vez de Düsseldorf, Nova Iorque, em vez de New York (Ou Nova York, como às vezes ocorre),  

Genebra, em vez de Genéve, etc.) e sempre que esse aportuguesamento seja do uso comum da 

língua.

● Desenvolvi as abreviaturas  fazendo menção às mesmas em nota de rodapé quando 

houvesse alguma dúvida quanto ao seu desenvolvimento.

● Acrescentei sinais de pontuação ausentes, como pontos finais.
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● Mantive  abreviaturas  que  estão  padronizadas  na  língua,  como  «dr.»,  «sr.»,  «v.g.» 

(verbo gratia), «N.B.» (note bem), etc. Todas as outras foram desenvolvidas. 

● Corrigi trocas de letras em palavras.

● As concordâncias em género e número foram corrigidas.

● Dei espaços de abertura de parágrafo, sempre que não estivessem presentes, a não ser 

em  casos  especiais  em  que  as  espacializações  tivessem  um  valor  semiótico  evidente  (Cf. 

discussão sobre as espacializações no autor). 

● Coloquei itálicos em estrangeirismos (substantivos, verbos, adjectivos e expressões) 

quando não inseridos em citações, apenas quando ocorrem isolados em frases em português.

● Completei e ordenei as referências bibliográficas, sempre que possível.

● Grafei  nomes  de  obras  em  itálico,  com  maiúscula  inicial  nas  palavras  lexicais 

(substantivos,  verbos,  advérbios,  adjectivos)  e  minúscula  inicial  nas  palavras  gramaticais 

(preposições, conjunções, pronomes); partes de capítulos e de obras, entre aspas rectas e com 

iniciais maiúsculas, exceptuando quando em casos de bibliografia francófona citada pelo autor 

(onde aparece a primeira inicial maiúscula e só os nomes próprios)

Nota: nos livros e publicações, é fácil não haver casos ambíguos; mas nas obras de arte, 

especialmente nas peças  de arquitectura,  pode ser difícil,  por vezes,  determinar  se um certo 

objecto é uma obra ou uma instituição (que não leva itálico, mas só iniciais maiúsculas). 

● Nas citações usei aspas de cotovelo e aspas rectas quando dentro das citações.

O  segundo  grupo  de  correcções  é  o  das  modificações  explicitadas que  são  todas 

assinaladas em nota de rodapé pela fórmula  lição transmitida ]  lição recebida  (sendo a lição 

recebida a que está no original e a transmitida a que é fixada no texto crítico).

● Corrigi as vírgulas e outros sinais de pontuação (que não os pontos finais que não 

levam nota de rodapé a não ser que haja alguma dúvida sobre onde acaba a frase).

● Explicitei todas as modificações que não estejam abrangidas nos pontos anteriores ou 

que sejam de alguma forma problemáticas. Eventualmente, dou uma pequena explicação nessas 

notas que ilumine a escolha feita ou que, pelo menos, discuta o porquê da decisão tomada. 
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2.1. Critérios de Fixação dos Dispersos

Os dispersos têm uma natureza diferente dos inéditos, porque, na maior parte dos casos, 

existem dois textos que poderão ser usados como texto-base: o que saiu na revista ou jornal e um 

texto original respectivo conservado na Biblioteca Nacional. Quanto à palavra original, tem de 

ser matizada. Não se trata, necessariamente, do original de onde o texto foi composto, porque 

não podemos ter a certeza de esse testemunho ter sido o usado para a composição tipográfica do 

texto (este assunto será abordado em detalhe na parte IV, capítulo 1.1). Assim, falei «de um» 

original  conservado  no  espólio  em  vez  «do»  original  (artigo  indefinido  em  vez  de  artigo 

definido)70. O texto-base usado na edição de ensaios e artigos de Ernesto de  Sousa saídos em 

publicações periódicas é, regra geral, o texto fixado pelas mesmas e não o original (A discussão 

do porquê desta escolha está no mesmo ponto acima citado). 

Há  ainda  casos  em  que  o  espólio  conserva  vários  testemunhos  com  diversos  graus 

genéticos de filiação ou parentesco entre eles. Nesses casos, e não estando preocupado com uma 

edição  de  tipo  genético,  escolhi  para  a  comparação  com  o  texto  saído  na  publicação  o 

testemunho original cujo estado seja evidentemente o mais acabado. Na totalidade dos casos esta 

escolha não deixa dúvidas.

Há ainda  ocorrências  singulares  em que o  artigo  conservado na  Biblioteca  Nacional 

apresenta acrescentos, rasuras e emendas, tratando-se, portanto, de uma campanha de escrita (ou 

de revisão71) o texto que cumpre aquilo que se convencionou chamar de «intenções finais» ou 

«intenção  do  autor»  é  o  texto  que  resulta  do  artigo  impresso  acrescidos  das  modificações 

anteriores (cortes, emendas, acrescentos). 

Diga-se ainda  que,  na maior  parte  dos  dispersos,  existe  um original,  mas  que  numa 

minoria significativa de casos só existe a revista ou jornal como testemunho dos textos. Nem 

70 Sendo que, na prática e por facilidade de linguagem, usarei, por vezes, «o original», em vez de «um original». É 
que a expressão «um original» pode levar a pensar que existam outros testemunhos quando não os haja. 
71 A distinção entre uma campanha de escrita e uma campanha de revisão não é, parece-me, de fronteiras nítidas.  
Mais uma vez parecem dois conceitos fáceis  de definir,  mas não o são. Campanha de escrita  reportar-se-ia ao 
momento da elaboração do texto, e a campanha de revisão a uma campanha de emendas sobre um texto acabado. O 
que se observa, de facto, é que, no caso de Ernesto de Sousa, da passagem do original para o texto publicado,  
implica revisão (do autor  e  da publicação)  mas,  algumas vezes,  verdadeiras  modificações  como introdução  de 
parágrafos  ou  supressão  dos  mesmos,  levam a  pensar  se  o  próprio  acto  de  publicar  não  é,  ele  mesmo,  uma 
campanha de escrita. Em muitas dessas modificações, podemos perceber que são do autor porque têm conteúdos 
que só ele conheceria (e não os compositores do texto ou mesmo os editores da publicação),  como informação  
específica ao assunto do texto que está a desenvolver.
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sempre o espólio conserva esses artigos, alguns só existem na Hemeroteca. Em casos pontuais, 

existe um testemunho original no espólio mas não é possível, nele e na Hemeroteca, encontrar o 

texto  publicado.  Nesses  casos,  muito  pontuais  usei  como  texto-base  o  texto  original.  E  há 

também outros casos muito pontuais, em que há a notícia de existir tal artigo mas que não o 

consegui  localizar,  nem  no  espólio,  nem  na  Hemeroteca,  nem  noutras  bibliotecas  ou 

alfarrabistas. Outros, posteriormente, poderão, porventura, colmatar estas lacunas.

Modificações silenciosas nos dispersos: 

● Acontece muitas vezes, e por contraposição ao original, o seguinte: da passagem do 

original para a publicação os itálicos (indicados por sublinhado) passam a negritos. Nestes casos 

foram sempre repostos os itálicos, mesmo quando não há um original.

● A ortografia é actualizada nos dispersos. Este facto decorre de as próprias publicações 

já  actualizarem,  quase  sempre,  os  arcaísmos  do  autor  que  são  frequentes.  Além  disso,  a 

esmagadora maioria das publicações rege-se pelo acordo ortográfico de 1945 que, com pequenas 

modificações da adenda de 1973, ainda é o usado neste trabalho de doutoramento.72

● Acontece com frequência, no texto saído na publicação e quando há menção do nome 

da mesma, esta vir em caixa alta (ex: «no número anterior de ABRIL»). E esta modificação 

editorial é estranha à vontade do autor. Assim, regularizou-se estes casos para a notação normal 

de nomes de jornais e revistas (ex: «no número anterior de Abril»). 

Também no caso dos dispersos, há a utilização de  modificações explicitadas. Podem 

ocorrer três tipos de notações diferentes:

● A primeira, que em nota de rodapé é indicada por  lição transmitida ] lição recebida , 

quando houver uma modificação, por razões de sintaxe ou outras, no texto-base sendo este igual 

ao outro testemunho. 

● A segunda, quando a lição do testemunho que não é escolhido como texto-base diferir 

da lição do texto-base (que está reproduzida no texto editado). De uma maneira mais simples, 

indica-se a variante em nota de rodapé que ocorre do seguinte modo: «Pub: lição do testemunho 

72 O actual acordo, apesar das polémicas, entrará em vigor plenamente a partir de 2015; até lá existe um período de 
transição. Assim sendo, foi minha opção manter neste trabalho a ortografia anterior a esse acordo.
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da  publicação  »  (quando  o  texto-base  escolhido  é  o  original)  ou  indica-se  «Or: lição  do 

testemunho do original» (quando o texto-base escolhido é a publicação).

●  A  terceira,  que  conjuga  as  duas  anteriores:  (  lição  transmitida ]  Pub:  lição  do 

testemunho ;  Or: lição do original  ) neste caso a lição transmitida não é igual à do texto-base 

(seja ele a publicação ou o original) nem é igual à lição variante no outro testemunho. Este caso 

ocorre quando se pode ter a certeza que o texto-base e a variante estão erradas escolhendo-se 

uma emenda por razões gramaticais ou por outras.

Um exemplo para cada uma das situações anteriores,  (isto escrito assim em abstracto 

pode parecer esotérico): 

Ex.1: « e coincidem ] coincidem »

(acrescento na edição de "e")

Ex. 2: « Or: Não importa! O que interessa é envelhecer bem! »

(variante no original)

Ex: 3: « Michel Leiris ] Or: Michel Leiri ; Pub: Michel Leiria »

(lição do original preferida em relação à lição da publicão)
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2.2. Critérios de fixação dos Inéditos 

No caso dos inéditos, existe uma dificuldade específica que advém do arquivo de Ernesto 

de  Sousa,  ser  de grande dimensão  (86  caixas),  com uma multitude  de  materiais,  o  que  me 

obrigou a apertar os critérios dos materiais a ter em conta: «The indeterminacy of the textual 

situation  fluctuates  in  relation  to  the  size  and  complexity  of  the  surviving  body  of  textual 

materials: the larger the archive, the greater the room for indeterminacy» (McGANN, 2010b: 

62). 

Assim sendo, é previsível que existam textos algures em alguma caixa e que não tenham 

sido  tratados  neste  trabalho  de  edição,  até  pela  dificuldade  acrescida  da  organização  e 

catalogação do espólio não serem irrepreensíveis. Isto determina, a montante, que haja um maior 

grau de indeterminação.

No entanto,  este é um trabalho que procura reforçar a presença e disponibilização de 

escritos  de  Ernesto  de  Sousa  para  serem  pensados,  estudados  e  reequacionados  por  novos 

leitores e investigadores de outros quadrantes teóricos.  E, em princípio,  tirando os textos de 

conferências e de catálogos de exposição, os textos relevantes do autor ficam todos disponíveis. 

O grupo de textos classificado de monografias inéditos pelos organizadores do espólio 

tem textos com vários graus de acabamento. Um texto que estando pronto mas não saiu devido a 

problemas  no decurso da publicação (por exemplo,  a  monografia  para  a  editora  Artis  sobre 

Pavia,  texto  acabado,  praticamente  pronto para ser reproduzido nas  máquinas,  mas  que,  por 

problemas de financiamento editorial e/ou estratégia de publicações, não o foi) é completamente 

diferente  de  um rascunho de  um texto  ou,  num estado  ainda  mais  inicial,  um esboceto  de 

apontamento sobre um qualquer tema. Dentro desses dois extremos, entre um texto pronto, onde 

já se pode falar do conceito de intenção final, e o outro, que é um geno-texto, um princípio de 

embrião, há todo o tipo de textos com diversas fases de acabamento. 

«This class of texts ― where final intentions were never achieved and hence where the editorial category 

of intentions is itself rendered extremely problematic  ― is so large and complex that critics will have 

eventually to analyse its special characteristics and forms.» (McGANN, 2010a: 78). 

128



De qualquer  modo,  tive  a  necessidade  de  apertar  os  critérios  na  escolha  dos  textos 

inéditos.  Sendo uma edição com a preocupação de ser de leitura acessível ao público,  omiti 

textos que pelas suas características sejam de difícil leitura (difícil não em relação ao conteúdo, 

mas devido ao estado incipiente, caótico, de escrita). Assim, textos que consistem sobretudo em 

apontamentos ou em listas de objectos, temas, ou assuntos a estudar foram omitidos. Outros cujo 

grau de fragmentação e escrita incipiente seja também excessivo são excluídos. Estes textos têm 

interesse para interpretar o processo mental de Ernesto de Sousa na escrita de textos; o autor 

procede muitas vezes ao lançamento para o papel de tópicos e palavras-chave que depois serão 

desenvolvidos (sendo que, no entanto, ficarão, muitas vezes, num estado genético inicial). Mas, 

além de se poderem observar estes textos como base de partida para uma especulação de tipo 

literário/psicanalítico (como, por exemplo, Willemart defende nos seus livros), o seu valor como 

peças  escritas  para  serem  lidas  é  muito  reduzido  para  não  dizer  nulo.  Devido  à  sua 

fragmentariedade,  acabam por  dificultar  substancialmente  a  leitura  de  outros  textos,  criando 

lastro numa edição.

Modificações silenciosas nos inéditos:

● Mantive  os  arcaísmos  quando  usados  por  Ernesto  de  Sousa  e  corrigi  lapsos 

ortográficos evidentes.

● Englobei no mesmo conjunto textos que sejam encabeçados por um título semelhante 

(ex: «função de arte popular»; «para o estudo da função da arte popular»). Assim, não indico 

variantes de títulos mas um título geral que agrupa esses textos e, cada um deles, fica separado 

por três asteriscos. 

● Considerei que quando o original tiver um sublinhado, isso é a indicação de que se 

trata de um itálico. Assim sendo, no texto escrito, à mão ou à máquina de escrever, todos os 

itálicos correspondem a um sublinhado no original (exceptuando os casos de nomes de obras ou 

palavras estrangeiras,  sem serem nomes próprios, que aparecem no texto editado em itálico, 

mesmo que não estejam sublinhados no original). Diga-se, de passagem, que é impossível fazer 

itálicos na máquina de escrever e actividade possível mas duvidosa na escrita manual, sendo que 
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a convenção usada habitualmente (palavras ou expressões sublinhadas) é a única que pode dar 

conta desta ocorrência.

● Grafei  os sentidos figurados e ironia  em itálico ou entre  aspas rectas,  consoante o 

testemunho.

● Fiz aparecer as palavras de leitura dubitada sem asteriscos ou pontos de interrogação 

no texto mas em nota com a seguinte fórmula « palavra ] palavra(?)». Assim, indica-se a dúvida 

na leitura mas o texto fica sem sinais que perturbem a sua leitura.

● Palavras ilegíveis aparecem com « [†] » a indicar que não me foi possível a leitura; 

frases incompletas (que são casos relativamente raros) aparecem com o sinal « □ » a indicar que 

o autor não completou a frase.

Todas as outras  modificações explicitadas nos inéditos são anotadas com a fórumula: 

lição transmitida ]  lição recebida.  Como se tratam de textos  que  só têm um testemunho  a 

notação é mais simples que no caso dos dispersos
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3. Organização da Edição

Quando se diz de um objecto que ele  é  compreendido em alguma 

categoria, tudo o que se diz da categoria, se há-de também dizer do 

objecto. 

Aristóteles, Categorias, máxima 10 

(...) tudo o que se diz de um objecto, é necessariamente categoria dele, 

não só quanto ao nome, mas também quanto à razão do nome. 

Aristóteles, Categorias, máxima 18

3.1. Hipótese de Organização

Tentei  dar  uma organização  lógica  e  consequente  aos  textos.  Há uma quantidade  de 

critérios, princípios,  ponderações e até excepções que têm de ser equacionados. Outro editor 

faria, sem dúvida, escolhas diferentes, com outra sensibilidade e outro apetrechamento teórico e 

ideológico. As afirmações anteriores não passam de truísmos e que a única resposta possível 

perante elas é a justificação coerente das escolhas que se fazem.

O espólio está organizado em categorias e, dentro destas de maneira alfabética (exemplo, 

no caso dos dispersos: por nome de revista ou publicação; ou, no caso dos inéditos, por nome de 

monografia  projectada  pelo  autor  e,  dentro  destas  categorias  por  ordem  cronológica).  A 

organização, apesar de discutível, é essencial, preferível à sua inexistência.

A organização da presente edição, como referido, foi feita em duas grandes partes: os 

textos inéditos e os dispersos. Ambas seguiram, depois dessa grande divisão, uma distribuição 

dos textos por temas que não é igual nessas duas grandes partes. 

A necessidade de organizar a edição contribui para uma leitura mais sistemática da obra e 

do  pensamento,  das  influências  e  posições  teórico-ideológicas  do  autor.  Pode,  no  entanto, 

argumentar-se que isso determina uma linha de leitura, que os textos não foram feitos com essa 
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estrutura ou que não têm estrutura de todo. Mesmo não a tendo, qualquer ordenação que se faça 

vai determinar linhas de leitura. A edição de um conjunto de textos, a sua ordenação, cria em 

potência certas linhas de leitura e, não direi anular totalmente, mas esconde ou retarda algumas 

outras.  Mas isso  acontece  sempre.  Uma ordenação ao acaso  levaria  o  leitor  a  ler  os  textos 

também de outra maneira. O interesse em ordenar textos que não têm relação entre si é o de 

facilitar linhas de leitura, tornar uma massa desordenada de textos, com muitos temas e muitas 

décadas  de  intervalo  na sua escrita  entre  eles,  em alguma coisa que tenha  um qualquer  fio 

condutor. 

A ordenação do livro  Ser Moderno...  em Portugal parece-me bastante caótica, mesmo 

seguindo um plano do autor (cf. a discussão sobre esse livro, anteriormente). No entanto, dirão 

alguns,  o  caos  pode  ser  uma  vantagem.  Mas  se  os  textos  estiverem  numa  ordem  mais 

estruturada, o leitor pode chegar, provocar a sua desarrumação, e assim procurar construções de 

sentido que escapem à ordenação anterior. O leitor, perante um livro de ensaios e artigos, pode 

sempre saltar  para encontrar os textos que mais lhe agradam ou interessam ler; um livro de 

ensaios não é um romance, que tem uma estrutura linear que não pode ser mudada, sob pena de 

provocar a derrocada do livro.73

Uma  primeira  organização  dos  textos  consiste  na  separação  dos  textos  inéditos 

inacabados e dos dispersos. Este tipo de separação tem o propósito de driblar a dicotomia édito-

inédito. (isto parece um paradoxo, mas mais à frente será explicado). Aparentemente a separação 

entre textos inéditos destinados a monografias e textos dispersos segue a separação édito-inédito. 

No entanto, há textos que foram destinados a jornais e revistas e que ficaram inéditos, e que 

estão (e bem) arrumados com os dispersos.

Há uma diferença maior  entre esses textos.  É uma diferença de natureza,  porque são 

textos escritos com propósitos diferentes, os inéditos das 6 primeiras caixas são textos que se 

destinavam a constituir capítulos de livros, de monografias, os dispersos (mesmo nalguns casos 

inéditos) destinavam-se a jornais e revistas; mesmo quando estas, por exemplo, fecharam portas, 

ou sofreram reorientações políticas, como aconteceu no período revolucionário ficando um ou 

outro artigo por publicar. Também aqui os organizadores do espólio não colocaram estes textos 

(e bem) nas caixas destinadas aos inéditos (as caixas dos dispersos são as caixas 7 a 11). Assim, 

tanto a primeira parte como a segunda têm textos inéditos, sendo que a primeira tem unicamente  

73 Há excepções à ordem linear, nos romances; por exemplo o Rayuela, de Cortázar.
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textos  inéditos  e  a  segunda  tem  alguns  textos  inéditos,  sendo  a  grande  maioria  dos  quais 

publicados. 

Então, depois de escolher e editar os textos, com todas as operações críticas e decisões 

textuais tomadas, nem sempre fáceis e/ou evidentes, (textos que são tendencialmente ensaios 

mas não só e que caiam dentro dos temas Arte e Património), procedi ao delinear de categorias 

para as duas grandes partes (inéditos destinados a monografias e dispersos em jornais e revistas) 

e  à  tentativa  de os  arrumar  de uma maneira,  por  um lado,  coerente  e,  por outro,  que fosse 

potenciar linhas de leitura.

Só mais uma nota: na categoria «dispersos» encontram-se textos publicados em jornais, 

revistas ou outras publicações semelhantes (periódicas ou não periódicas) assim como aqueles 

textos que a eles destinados não tenham ido ao prelo por contingências editoriais. Textos que são 

tecnicamente  inéditos  mas  que  morfologicamente  foram  escritos  e  pensados  para  uma 

determinada publicação.  Ainda juntei a estes «dispersos» três textos que foram escritos para 

colóquios ou outros encontros do mesmo género. Um deles está inédito, outro encontra-se nas 

actas do respectivo colóquio e ainda outro foi republicado depois da morte do autor na revista 

Colóquio/Artes. Estes textos assemelham-se assim a dispersos, mesmo o que está inédito sofreu 

uma apresentação oral, que funciona como um acto de dar ao publico, isto é, é um texto que 

pode ser encarado como tendo sido publicado, dado a público.

3.2. Organização para os textos dispersos

Para  a  organização  dos  dispersos  escolhi várias  categorias  temáticas,  depois  de  um 

convívio profundo com os textos, que os distribuem tanto de maneira lógica, (ou segundo uma 

dada lógica,  explicada abaixo) como também (deseja-se) harmónica.  A questão da harmonia 

prende-se  com  a  distribuição  regular  de  textos  por  categorias.  Não  tem  interesse  ter  uma 

categoria que tenha um elemento e outra, seguinte, que tenha muitas dezenas; mas que os textos 

se  distribuam por  elas  de  uma forma razoavelmente  uniforme.  Por  outro lado,  quando uma 

categoria se impuser, mesmo com poucos textos nela sejam contidos, terá que ser cumprida. 

Assim, depois de várias experiências de organização, resolvi juntar os textos dispersos 

por três grandes categorias: «artes visuais», «cinema, artes de palco e novos media» e «temas de 

arte  e  cultura».  Todas  estas  categorias  são  escolhidas  por  terem  um escopo,  por  um lado, 
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razoavelmente  definido  e,  por  outro,  suficientemente  flexível  para  abarcar  textos  bastante 

diferentes. 

A primeira  abrange as artes em que a imagem ou a matéria que foi usada por um (ou 

vários) artistas para a realização da mesma é estática.  Corresponde, como o nome indica,  às 

categorias clássicas das artes visuais embora não seja com ela totalmente coincidente. Aparecem 

as seguintes subcategorias: «Arte Popular», «Arquitectura e Património», «Pintura e Escultura», 

«Figuras» e «Exposições e Movimentos Colectivos».  Na primeira foram integrados os textos 

que tratam dessa forma de arte que não têm a ver com o médium, mas sim com quem é que faz 

essa forma de arte, aqueles que, pelas suas características pertencem a uma tradição de fazer arte 

ligada ao meio rural ou a camadas não escolarizadas da população. A segunda fala por si e a  

terceira prende-se com textos que visam movimentos de pintura ou de escultura. As duas últimas 

poderão ser mais problemáticas. Em ambas aparecem textos de artistas (não populares, eruditos), 

que poderiam estar na categoria «Pintura e Escultura», mas que me parece necessitam de uma 

categoria própria para ficarem melhor ordenados. A subcategoria «Figuras» apresenta textos que 

falam sobretudo de  um artista  (ou de  um par),  independentemente  da técnica  predominante 

usada pelo mesmo. A subcategoria seguinte «Exposições e Movimentos Colectivos», como o 

nome  indica,  agrupa  textos  cujo  tónus  seja  sobre  exposições  concretas  ou  sobre  grupos  de 

artistas com uma determinada orientação ideológica e/ou estética.

A segunda parte abrange textos que versam sobre a imagem em movimento, o cinema 

mas não só, e/ou formas de arte que privilegiam o palco, a actuação de um artista ou grupo (ou 

performer ou  companhia),  e  ainda  os  novos  média  utilizados  nas  artes  plásticas,  que 

transcendem e hibridizam as fronteiras habituais entre disciplinas bem definidas, já não sendo, 

por exemplo, escultura nem cinema, mas uma mistura das duas. Embora se trate de uma das três 

categorias principais esta tem relativamente poucos textos, entre os quais alguns sobre o Living 

Theatre, Tadeusz Kantor ou sobre a cultura audiovisual. Esta categoria já tem, no seu nome, uma 

tripartição  cinema,  artes  de  palco  e  novos  media,  embora,  por  haver  poucos  textos  que  se 

enquadrem nesta categoria, não apresenta subcategorias. Dessa tripartição a primeira não oferece 

discussão, a segunda inclui os temas teatro,  performance,  happening e similares, e a terceira 

entidade desta tripartição é eventualmente mais problemática:  «novos media»; que em teoria 
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pode conter textos que versam sobre obras estáticas, mas que, em princípio, só acolhe obras em 

que haja partes dinâmicas (ex: projecção de diapositivos com improvisação, etc.)

As categorias «fotografia» e «cinema» que são, historicamente, sequenciais e subsidiárias 

uma  da  outra,  podiam  estar  incluídas  nos  «novos  media»,  tratando-se  assim  de  uma 

redundância? Não a partir do momento em que considerei que os novos média são aqueles que 

apareceram depois da nona arte (na divisão clássica, as nove divisões são arquitectura, escultura, 

pintura (e desenho), música, literatura, artes de cena (teatro, dança, etc.), cinema (a 7ª arte), artes 

mediáticas (televisão, rádio, fotografia, etc.), a banda desenhada (esta sim, a nona arte).

A terceira grande categoria é a que, no seu próprio nome, inclui temas mais vastos. De 

facto o título desta, «temas de arte e cultura», poderia abarcar todos os textos de Ernesto de 

Sousa. Mas esta é uma categoria que se impõe para arrumar os textos do autor. Esta, ao contrário 

da primeira categoria, apresenta textos que também não se enquadram bem nas categorias mais 

clássicas das artes visuais, mas que também não têm necessariamente relação com as artes de 

palco ou os novos média. 

Dentro desta existem quatro subcategorias: «vanguarda», «exotismo», «museus, mercado 

e  crítica»  e  «diversos».  A  primeira  incluí  textos  que  se  reclamam  explicitamente  em 

problematizar questões levantadas por esse tema que é tão caro ao autor. No entanto, textos que 

estão arrumados noutras categorias poderiam ser aqui incluídos (e, eventualmente, vice versa). 

Por  exemplo  o  texto  sobre  a  Alternativa  Zero,  incluído  em  Artes  Visuais,  Exposições  e 

Movimentos  Colectivos,  poderia  ser incluído  nesta  subcategoria,  embora,  a  meu ver,  menos 

bem. 

A terceira  subcategoria  «museus,  mercado e crítica»  reúne textos  sob um destes  três 

temas ou que reflictam sobre vários deles. É uma categoria que congrega uma série de textos que 

a esses temas se dedicam. 

A quarta subcategoria é uma categoria que agrega textos que pela sua natureza não se 

incluam em nenhuma das anteriores (ou que se incluam em várias, ou em todas, sem um centro 

de gravidade particular em nenhuma delas).

Todas as categorias e sub-categorias anteriores são passíveis de serem equacionadas e 

estão  longe  de  estarem  estabelecidas  de  forma  inabalável.  Isto  decorre  de  movimentos  de 
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atomização, complexificação, hibridização, e até de troca entre as disciplinas, especialmente as 

artísticas mas também muitas outras relacionadas com várias actividades humanas. Por exemplo:

(...)  nas  duas  últimas  décadas  foram  reconhecidos  ou  reivindicados  como  fazendo  parte  da 

escultura produtos ou acções que, de um ponto de vista técnico, são performances, fotografias ou 

pinturas murais, o que mais uma vez nos leva a assinalar a não autonomia das distinções técnicas.  

(MELO, 1994: 94)

Há um problema  insolúvel,  no  estabelecimento  de  categorias:  quando  se  delimitam, 

usam-se determinados princípios ou critérios que, por definição, excluem outros. Não há uma 

maneira,  num número elevado de elementos  heterogéneos,  de conseguir  que estes  encaixem 

numa  categorização  indiscutível  (é  o  que  acontece  com  todas  as  classificações:  nenhuma 

categorização nem organização satisfaz plenamente, cada nova abordagem muda totalmente a 

nossa compreensão do todo e da relação entre as partes,  e cada nova maneira  de classificar 

coloca  no  olvido  certas  relações  anteriores.  Existem,  no  entanto,  grandes  momentos  na 

classificação, como o de Lineu, relativamente aos seres vivos ou Mendeleyev, na química). 

Para o estabelecimento da ordem mais simples, torna-se indispensável um «sistema de elementos»  ― 

uma definição dos segmentos sobre os quais poderão aparecer as semelhanças e as diferenças, os tipos de 

variação de que esses segmentos poderão ser afectados, enfim o limiar acima do qual haverá diferenças e  

abaixo do qual haverá similitude (FOUCAULT, 1998: 51). 

O estabelecimento  dos  eixos  «diferenças»  e  «semelhanças»  pode ser  feito  de  muitas 

formas, e há sempre hipótese de se agruparem elementos diferentes sob diversos ângulos.

Por exemplo,  na minha categorização,  os  textos  sobre Vostell  e sobre Malpartida  de 

Cáceres podem ficar separados. Alguém que, de repente, veja o índice pode logo perguntar «não 

fazia sentido textos  de Vostell  e de Malpartida estarem juntos?». E também os textos sobre 

Tadeusz Kantor ou sobre exposições na Polónia não têm esse país como categoria comum?. 

Mas, por outro lado, o que me parece é que, se há aqui uma perda por esses textos ficarem 

separados há um ganho por textos sobre Vostell ficarem num alinhamento em que apareçam 

textos sobre Beuys, Vautier, Buren, Godfried, etc. Ou seja, quando se organiza os textos sob um 
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qualquer  princípio  (com certas  características,  com certas  linhas  estruturantes),  perdemos  a 

possibilidade de os organizar de acordo com outras características.

Dou um exemplo teórico muito simples. Imaginemos um conjunto de figuras geométricas 

com cores diferentes: quando as agrupamos por cores, podemos argumentar que os triângulos e 

os círculos ficaram separados; quando as organizamos por formas, podemos argumentar que há 

triângulos e círculos da mesma cor e que, por isso, deveriam estar juntos. É um exemplo muito 

simples de como nenhum critério de organização pode satisfazer os mais sensíveis à categoria 

«cor» ou os que, pelo contrário, são mais sensíveis à categoria «forma». Agora, num conjunto de 

textos muito grande, como o que temos neste corpus, não podemos, de facto, organizar os textos 

(para fazer algo próximo a um livro) de uma forma a que seja do agrado de todos.

Assim, a organização que eu proponho para os éditos parece-me lógica, coerente, (e até 

razoavelmente simples) e cobre os textos do autor seriando-os em unidades temáticas e, quando 

necessário,  em subcategorias.  A tarefa  seguinte  foi  organizar  os  textos  inéditos,  tarefa  que, 

embora aparente uma estrutura mais complexa foi, devido à natureza dos textos, bastante mais 

simples de organizar. 
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3.3. Organização para os textos inéditos

Poder-se-ia seguir  a mesma grelha de categorias  para os dispersos e para os escritos 

destinados a constituírem monografias inéditas. No entanto, isso seria pensar a questão de cima 

para baixo: forçar os textos a entrar nas categorias e não criar as categorias a partir dos textos 

que existem. Ou seja, como os textos inéditos nas 6 primeiras caixas do espólio são diferentes, 

morfológica e tematicamente, dos textos que existem dispersos, que estão nas 5 caixas seguintes, 

pareceu-me que deveria organizar cada uma das partes da edição de modos diferentes.

De qualquer modo, a categorização dos textos inéditos foi mais fácil e é, quanto a mim, 

mais pacífica que a dos dispersos. Isto porque já estão arrumados em categorias temáticas estes 

textos, enquanto os dispersos estão arrumados por publicação. E ainda porque Ernesto de Sousa 

já  tinha  organizado  pastas  com  temas  ou  títulos  na  capas,  textos  que  eram  para  alguma 

monografia projectada, esboçada ou tão só idealizada.

Uma das organizações possíveis seria a de seguir a ordem que foi feita no espólio pelos 

organizadores. Seria uma edição próxima da diplomática, em que se edita sucessivamente tudo, 

ou quase tudo, sem preocupações de reagrupar os textos e, portanto, sem se fazer uma leitura e 

análise que descobrisse eixos temáticos nos textos ou qualquer outra isotopia. 

Uma  outra  possibilidade  seria  ordenar  cronologicamente  os  textos,  o  que  ajudaria  a 

perceber evoluções psicológicas e ideológicas no autor, mas, nos inéditos, existe a dificuldade 

acrescida da datação dos textos dado que nem todos os textos são fáceis de datar. Em muitos 

deles, referências bibliográficas ou a acontecimentos empíricos podem-nos ajudar a datar esses 

textos como posteriores a uma certa data, mas, noutros casos, a datação por ano é impossível 

(embora seja possível determinar a década com alguma precisão).

Por estes motivos, pareceu-me que uma organização temática seria a mais interessante de 

estruturar, porque estrutura em lotes textos cujos temas são semelhantes. Dentro desses lotes é 

que  tentei  estabelecer  uma  relação  cronológica,  a  não  ser  quando esses  textos  tinham uma 

relação de partes num todo (que acontece frequentemente). Mas, mesmo nestes casos, somos 

autorizados a pensar que esses textos articulados para um todo terão sido escritos sensivelmente 

na mesma altura.
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Os inéditos  foram organizados  em seis  grandes  categorias,  são  elas:  «Idade  Média», 

«Renascimento», «Barroco», «Temas de Escultura», «Arte Popular» e «Artistas Individuais». 

As três primeiras categorias usam as divisões clássicas dos períodos da história da arte, 

trata-se de categorias diacrónicas. No entanto, alguns dos seus textos poderiam ser incluídos em 

«Temas  de  Escultura».  E  vice  versa,  alguns  textos  que  estão  nesta  última  categoria  visam 

objectos que, historicamente, podem cair dentro daqueles períodos, mas em que, o modo como 

são abordados determinou não terem sido categorizados nas três primeiras primeiras categorias.

A categoria «Temas de Escultura» é uma categoria sincrónica. 

As duas últimas categorias são também utilizadas na organização dos dispersos. São as 

mesmas, pelas mesmas razões, indicam formas de arte sobretudo do século XX, embora não 

sejam,  por  princípio,  diacrónicas.  Seguem  a  arte  popular  e  a  arte  de  raiz  erudita  (artistas 

profissionais,  escolarizados ou cientes  das  problemáticas  e  correntes  das  arte  do seu tempo, 

cientes também da evolução histórica, com formação académica (ou imitando essa formação, ou 

mesmo rompendo com essa instituição) e, eventualmente, inseridos numa determinada corrente 

ou movimento).

Mesmo  a  categoria  «Arte  Popular»,  que  apresenta  estudos  sobretudo  com  uma 

metodologia estrutural, visa fenómenos artísticos contemporâneos do autor e trata sobretudo de 

artistas  populares  que  Ernesto  de  Sousa  conheceu  e  estudou in  loco.  A  propósito  destas 

problemáticas, atente-se na seguinte citação « (...) o artesanato ou as artes decorativas continuam 

a não fazer parte do campo da arte contemporânea e a inclusão da fotografia, da arquitectura ou 

do design nesse campo é também assunto da maior actualidade (MELO, 1994: 93).»

Apesar  das  categorias  históricas  serem relativamente  defensáveis  não  são  totalmente 

pacíficas, especialmente porque as fronteiras não podem ser desenhadas com exactidão.74 No 

entanto, julgo que, para o efeito de organização da edição, é ocioso debater muito esta questão. 

Assim, resumindo, as três grandes divisões dos textos, temporalmente feitas, têm as seguintes 

correspondências em séculos: a primeira divisão, até ao fim do séc. XV; a segunda divisão: séc. 

os séculos XV até XVI; terceira divisão os séculos XVII e XVIII. 

Não há textos inéditos que visem sobre o séc. XIX; e, sobre os século XVII, XVIII e XX, 

há muito poucos. É muito interessante o facto de os inéditos serem tão diferentes dos textos 
74 Além disso, categorias como Renascimento e Idade Média são altamente ideológicas e preconceituosas, sendo a  
Idade Média uma não idade (uma transição entre dois pontos) e o Renascimento uma idade de florescimento. E 
esquecemos que a designação Gótico foi cunhada com desdém "à maneira dos godos" (dos bárbaros). Mas isto já é 
uma outra questão...
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dispersos, parece que nos inéditos se descobre o historiador de arte que Ernesto de Sousa terá 

tentado ser enquanto nos dispersos se realizou o crítico de arte que foi.

A Idade Média é um período de cerca de mil anos, que vai desde a queda do império 

romano do Ocidente até ao mercantilismo veneziano e as descobertas dos povos peninsulares. 

Na Península Ibérica  tem a  característica  de  ter  sido intercalada  por  uma presença  islâmica 

duradoura de mais de quatro séculos, diferindo (em muito) do resto da Europa, cujo solo não 

teve essa presença (no entanto também com uma morfologia civilizacional também baseada no 

monoteísmo). 

Dentro da Idade Média há as seguintes  categorias:  «Herança Moura», «Românico» e 

«Gótico». Pode argumentar-se que a primeira categoria não é bem histórica. Ernesto de Sousa 

escreve um único e longo texto sobre a «influência», o que pressupõe arte posterior ao período 

histórico propriamente dito.  A maior  parte dos exemplos  dados nesse texto nem são de arte 

românica mas de arte posterior, popular ou não, mas islamizante.

Os textos que pertencem à categoria «Românico» dividem-se em duas partes: «Influência 

Normanda» e «Sobre o Românico». Pensei colocar os textos que visam aspectos da influência 

normanda antes da «Herança Moura», no entanto, estes textos veiculam aspectos do românico 

dessa  influência.  Por  exemplo,  no  texto  que  visa  o  caso  de  uma  adega  com  elementos 

romanizantes  (muito  posteriores  ao  românico,  mas  perdurando  um  aspecto  românico  na 

escultura). Os textos categorizados em «Sobre o Românico» não oferecem discussão.

Dentro da terceira  grande categoria da Idade Média,  «o Gótico», foram colocados os 

textos que explicitamente estudam este estilo artístico. No entanto, há dois que também podiam 

estar na quarta categoria «Temas de Escultura» (sobre cabeças e gárgulas).

Distinguir o que pertence à Idade Média e o que é Renascimento é discutível. Mesmo um 

estilo  habitualmente  apresentado  como  renascentista,  o  Manuelino,  pode  também  ser 

apresentado  como  um  tardo-gótico.  No  entanto,  é  um  gótico  que  apresenta  já  elementos 

renascentistas,  ainda não a  gramática  de colunas,  capitéis  e frontões  mas  verifica-se já  uma 

qualidade no Manuelino que é capital, o tratamento do espaço. O espaço das igrejas manuelinas 

(nomeadamente  os  Jerónimos  em  Belém,  mas  também  outras)  já  é  estático,  apesar  da 

verticalidade. O Manuelino tem uma gramática sobretudo tardo-gótica. O tecto horizontaliza-se, 

o que dá ao espaço um carácter estático. A decoração é muito exótica (cf. os textos do autor 

sobre o exotismo) e prende-se com a expansão ultramarina,  o começo do comércio à escala 
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mundial, o que corresponde a uma mundividência diferente da Idade Média. Esta, que já hoje foi 

mais que provado não ter sido uma vida obscura e nas trevas, apresenta, no entanto, traços muito 

marcados: um etnocentrismo muito forte, um regionalismo, a presença da cristandade e da vida 

feudal. Portanto, o Manuelino é um extravasar para o mar de uma maneira de viver que era, 

sobretudo, terrestre e agrária. 

O Renascimento Italianizante é mais fácil de categorizar, contemporâneo do Manuelino e 

que o substitui porque houve uma mudança radical no gosto das elites. Embora contemporâneo é 

radicalmente diferente do Manuelino. Há um gosto pela sobriedade, pelo estatismo espacial, pela 

gramática  de  colunas  e  portais  colhidos  na  tradição  greco-romana,  elaborados  com o  rigor 

geométrico da Renascença, com todas as complexidades matemáticas envolvidas, em desenhos 

de fachadas e plantas de grande erudição.

Depois destas categorias, temos o Barroco, com poucos textos que abrangem pequenos 

estudos sobre o espaço da ascensão na pintura e outras características dinâmicas deste estilo 

artístico e arquitectónico. 

Passo agora à categoria «Temas de Escultura». Esta, ao contrário das três anteriores e das 

seguintes, não tem uma baliza temporal a defini-la. Porque não pode ter. Muitos dos textos que 

Ernesto de Sousa produziu, nos inéditos, são estudos que, como o seu livro Para o Estudo da 

Escultura em Portugal, contêm uma abordagem estruturalista e fenomenológica, procurando por 

um lado, estudar as invariantes em diferentes objectos arquitectónicos e escultóricos,  mesmo 

separados por  longos períodos de tempo.  E,  por  outro lado,  procura ter  uma abordagem de 

observação  mais  directa  que  erudita,  interessa-lhe  observar  com  esse  olhar  primeiro,  esse 

encontro husserliano do ser que tenta suspender as suas pré-apreensões para ter um encontro 

puro com o  fenómeno  (já  que  o  númeno  será  sempre  inacessível).  Esta  abordagem,  muito 

cultivada por Ernesto de Sousa, é-lhe muito característica, trata-se de ver os objectos e os artistas 

no terreno.

Esta categoria subdivide-se em outras duas «O Ingénuo e o Selvagem» e «Cruzeiros». A 

primeira corresponde a textos que foram projectados para uma monografia, várias vezes referida 

pelo autor, e que ficou, tanto quanto se sabe, inacabada. Reúne textos que visam alguns temas 

caros a Ernesto de Sousa, como o ingénuo (termo bebido em Almada Negreiros), o selvagem, o 

outro homem, o bestiário, o exotismo. Outra obra, várias vezes referida pelo autor em artigos 

publicados,  é  Renascença  Portuguesa,  em  três  partes.  Estas  são  as  duas  grandes  obras 
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idealizadas e em que Ernesto de Sousa pensou durante pelo menos uma década, década e meia, 

referindo até a sua quase conclusão em vários artigos publicados mas que ficaram muito longe 

de acabadas. A não ser que o que resta delas no espólio não seja representativo dessas obras e 

que se tenha perdido uma parte maior e mais acabada de cada uma (ou só de uma). Esta última 

situação, porém, é meramente hipotética, o facto de Ernesto de Sousa guardar  tudo e isso ter 

chegado até nós, faz-nos partir do pressuposto de que a esmagadora maioria dos materiais que o 

autor produziu é o existente ainda hoje no espólio.

Voltando aos textos  e  às  suas  categorias,  há a  possibilidade  dos  textos  referentes  ao 

«Mestre  de  Lamego»,  que  coloquei  no  capítulo  «Uma  Renascença  de  Fronteira»  (categoria 

inclusa em «Renascença Portuguesa», por sua vez inclusa no «Manuelino», por sua vez, inclusa 

na  categoria  «Renascimento»),  poderem  pertencer  antes  a  esta  categoria  (dos  «Temas  de 

Escultura»).  De facto,  estavam arrumados,  pelos  organizadores  do  espólio,  junto  com esses 

materiais. No entanto, devido a várias características, nomeadamente uma indicação num índice 

em que apresenta o «Mestre de Lamego» como pertencente aos estudos sobre a «Renascença de 

Fronteira», decidi incluí-lo nesse grupo. 

O problema é que os assuntos não são estanques e os estudos que visam a «Renascença 

de  Fronteira»  contêm  muitas  vezes  referências  a  problemáticas  típicas  de  «O  Ingénuo  e  o 

Selvagem» e, muitas vezes, os objectos estudados, não sendo os mesmos, são semelhantes.

As duas últimas divisões são a «Arte Popular» e «Artistas Individuais». Ambas incluem 

textos  sobre  produções  modernas.  Estas  duas  categorias  distinguem os  artistas  que  não são 

escolarizados  dos  que  o  são  e  pertencem  às  tradições  modernistas,  das  vanguardas  e  dos 

movimentos  artísticos  internacionais  que  são,  sobretudo,  movimentos  eruditos  (por  mais 

descontraídos ou socialistas que sejam os seus executantes). Enquanto os pertencentes à segunda 

categoria pertencem a uma cultura e atitude espontâneas.

Esta categoria da «Arte Popular» tem uma divisão em cinco partes: «Contextualizações», 

«Artistas Populares», «Função da Arte Popular», «Arte Naïf», e «Academismo».

A primeira inclui textos de carácter geral e sobre terminologia ligada à arte popular. 

A  segunda  abarca  textos  que  focam  um  artista  ou  família  de  artistas  populares, 

especialmente do Norte de Portugal, artesãos que, pela sua capacidade criativa e desvio à norma 

e aos cânones, embora continuem a ser populares, ganham um estatuto de criadores de pleno 

direito. 
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A terceira possui textos que explicitamente têm esse nome («Função da arte popular») e 

que têm, por isso, uma unidade.

A  quarta  compreende  três  textos  sobre  o  conceito  que  lhe  dá  título.  Por  um  lado, 

poderiam estar nas «Contextualizações»,  por outro, parecem-me que constituem um pequeno 

grupo homogéneo e que faz a transição para o seguinte. 

A quinta  e  última categoria  tem textos  sobre o academismo.  Estende-se também aos 

artesãos populares que seguem,  de uma maneira  naïf,  ou seja,  não crítica,  modelos  eruditos 

tirados da igreja local ou de uma qualquer outra fonte, como uma gravura. A diferença entre 

estes artesãos e os artistas populares criadores é marcante para Ernesto de Sousa. Nesta categoria 

também se inclui a arte feita num espírito conservador e  kitsch, seja ela elaborada por artistas 

populares ou «cultos».

Verifica-se que a categoria «Artistas Individuais» apenas tem dois textos inéditos, o que 

contrasta fortemente com a enorme quantidade de textos que o autor produziu sobre artistas 

contemporâneos,  exposições,  correntes,  eventos  e  movimentos  e  que  foram  publicados  em 

jornais e revistas. Este ou outras diferenças entre os textos éditos e inéditos será reflectida na 

parte IV deste trabalho.

Um texto sobre Alberto Carneiro, artista de origens populares, santeiro no começo da sua 

vida, que transita para um artista erudito e escolarizado, (o texto inédito de Ernesto de Sousa 

apresenta exactamente este momento da passagem, apresentando fotografias da tese de fim de 

curso de Carneiro que estão, tanto quanto sei, inéditas). Embora este texto fale muito das raízes 

do artista, situa-se já no momento em que este se torna um artista profissional nos sistemas da 

academia, da circulação da arte no mercado e da instituição da crítica. É um caso de um autor 

que nasceu na arte popular e evoluiu para a arte de vanguarda.

Sobre artistas individuais contemporâneos e modernos o autor deixou apenas estes dois 

inéditos, parece que toda a sua produção e reflexão sobre estes temas manifesta-se sobretudo nos 

dispersos.

Há ainda a lembrar que os textos de Ernesto de Sousa, os inéditos para monografias, 

apresentam-se,  quase  sempre,  em estado  muito  mais  embrionário  e  fragmentário  do  que  os 

textos  saídos  em  jornais  e  revistas.  Poder-se-ia  esperar  que,  existindo  seis  caixas  com  a 

indicação  de  várias  obras  inéditas,  haveria  algumas  obras  quase  completas  ou  em  estado 
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desenvolto, com pelo menos partes ou capítulos completos. Não é isso que se passa no caso 

deste autor.  Existem apenas fragmentos de um todo que não chegou a tomar forma, e cujos 

índices e esquemas sucessivos só vêm corroborar o seu estado inicial de elaboração.
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IV.

RESULTADOS, DISCUSSÃO 

E CONCLUSÕES

1. Textual

Em seguida faço uma reflexão sobre dois assuntos textuais, as variantes nos dispersos e 

os inéditos, e tiro algumas conclusões textuais.

1.1. Variantes nos Dispersos

On many magazines, for example, the editorial practice has been to alter the author's text to suit  

the policy or need of the magazine while retaining the author´s name. The author is a tradesman,  

his work is a commodity which can be made more or less vendible, and the magazine is in a more  

favored position in the commercial hierarchy than is the author. 

Editors  play an important  role in the production of magazines  and books, and they are often 

responsible for changes in the author's text 

James Thorpe, Principles of Textual Criticism

Na passagem do dactiloscrito original para uma publicação, jornal ou revista, acontecem 

várias  ocorrências.  No caso de Ernesto de Sousa foi-me dado a entender,  depois  de fixar  e 
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estudar as variantes entre o dactiloscrito e o texto da publicação o seguinte (que considero como 

hipótese): 

1. O autor faz rascunhos e apontamentos para o texto. Este material é o ante-texto e terá 

interesse para a crítica genética que não é a minha opção.

2. O autor compõe o texto na máquina de escrever e faz erros ortográficos, arcaísmos e 

de pontuação. 

3.  Nesse testemunho faz  revisões  e  acrescenta,  corta  e  corrige  à  mão  numa ou duas 

campanhas de revisão. Este é o testemunho dito original que existe na Biblioteca Nacional.

4. Passa então esse testemunho à máquina, a limpo, criando um novo documento onde 

introduz as alterações  que fez à  mão.  Simultaneamente  corrige,  corta  (desaparecem frases e 

expressões),  altera,  acrescenta  frases  e  expressões  que  não  estão  no  anterior,  e,  claro  está, 

introduz outros erros. 

5. Envia este último documento emendado para a revista que o vai usar para compor o 

texto; este testemunho não é devolvido, é eliminado. 

6. Na revista esse testemunho é transformado em texto paginado e impresso. A Censura 

corta  lições  (pouco  frequente  no  caso  deste  autor).  O editor  e/ou  tipógrafo  corrigem erros, 

modernizam  os  arcaísmos  do  autor.  O  editor  e/ou  tipógrafo  acrescentam  erros,  anulam 

acidentais, etc. O editor e/ou tipógrafo acrescentam expressões (pouco provável no caso deste 

autor). O editor e/ou tipógrafo deixam cair expressões. 

Assim,  temos  que  o  texto-base  ideal  para  ser  usado  na  fixação  do  texto  seria  um 

testemunho que foi destruído. A evidência desse testemunho é corroborada por acrescentos que 

aparecem na revista e que não podem ser da autoria nem do editor nem do tipógrafo; pormenores 

e informações sobre matérias muito específicas da arte contemporânea, que só algumas pessoas 

na  época  em  Portugal  é  que  poderiam  saber,  senão  só  ele,  como  pormenores  de  artistas 

internacionais e de acontecimentos que só o autor terá assistido ou tido conhecimento. Essas 
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evidências provam a existência desse testemunho intermédio perdido. Quanto aos cortes é mais 

difícil perceber se se tratam de palavras ou expressões que Ernesto de Sousa retirou ou se, por 

alguma  razão,  caíram  do  texto  no  processo  de  composição.  Muitas  outras  alterações  são 

impossíveis de determinar quem as terá feito; por exemplo, expressões que estão em iniciais 

minúsculas no original e que aparecem em iniciais maiúsculas na revista. Mas há algumas outras 

que  podemos  atribuir  a  alteração  à  publicação  (e  que  são  assim retomadas  do  original),  as 

hifenizações  normalmente  são  perdidas,  e  a  utilização  por  Ernesto  de  Sousa  de  palavras  e 

expressões em maiúsculas têm tendência a desaparecer no texto publicado. 

Assim temos que: a maior parte do texto que existe no original transita para a revista.  

Algumas das variantes que estão na revista são da autoria de Ernesto de Sousa, acrescentos, 

expressões reformuladas,  por vezes, outras podemos dizer que foram alterações editoriais  ou 

erros tipográficos, mas de muitas delas não podemos saber a origem. Por exemplo, no caso do 

aparecimento de um eufemismo, não se pode dizer que foi Ernesto de Sousa que adoçou à última 

hora ou que foi na edição que cosmetizaram a frase para ficar mais elegante. 

In my experience, I have found it frequently impossible, when faced with two variant readings, to  

decide which is the error and which is the «right» (that is, authorial) reading, or whether they are 

both errors or both authorial.  I  believe this dilemma (or multilemma) is likely to confront all  

textual critics with relative frequency in all but the simplest kind of work (THORPE, 1972: 120).

Vou então, proceder a uma análise mais detalhada de algumas ocorrências de variação 

que ocorrem nos jornais e revistas:

Neste capítulo deste trabalho vou discutir mais pormenorizadamente algumas situações 

de variação textual entre o texto que saiu em revistas ou jornais e os originais dactiloscritos 

conservados  na  Biblioteca  Nacional  no  Depósito  6  (usualmente  neste  trabalho  referido  por 

"espólio"). A maioria das variantes não é aqui convocada porque são pequenos acidentes ou 

pequenas remodelações na estrutura da frase que não mudam o sentido da mesma. Este é um tipo 

de  mudanças  que  não altera  o  conteúdo semântico  da  frase,  apenas  lhe  dá  uma cambiante. 

Algumas  têm  especial  interesse  porque  nos  interpelam  a  tentar  entender  o  que  poderá  ter 

acontecido nesses momentos. Elas são vestígios dos processos de alteração do texto (revisões do 

autor, correcções do editor ou tipógrafo, gralhas e acidentes) e nelas podemos ler algumas pistas 

que nos podem levar à compreensão do texto numa dimensão mais profunda.
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Nas  notas  textuais  referenciei  sempre  que  o  espólio  conserva  um  original  e  não  o 

original. Isto porque o artigo indeterminado é mais exacto para referir o original que se conserva 

(porque é provável que terá existido outro original entregue para a publicação e que não se 

conserva). A noção de original pressupõe um estado acabado do texto e pronto a ser sujeito ao 

processo  de  publicação.  Isto  pressuporia  estágios  de  escrita  e  de  acabamento  estanques  e 

perfeitamente delimitados entre si.  Aqui retomo uma posição que vai na esteira de McGann 

quando discute os problemas das tensões existentes entre diversas  intenções. E que a própria 

génese de textos é estimulada, censurada ou apoiada por diversos actores sociais que fazem com 

que o autor tome decisões que respondem a solicitações sociais.

Se formos bem a ver a dimensão colaborativa entre publicações e Ernesto de Sousa é 

total; ele foi escrevendo para publicações e sendo convidado/aceite para ir passando para outras 

publicações, ao longo dos anos, o que nos faz pensar que quase toda a sua produção escrita (que 

é  constituída  por  dispersos)  nasceu  da  interacção  das  solicitações  das  publicações  e  da  sua 

própria vontade de escreve. Mesmo que tenha, no começo da sua carreira, enviado textos não 

solicitados devemos encarar a entidade publicadora como um magnetismo para o autor. 

É de notar que os seus dispersos têm poucos ou nenhuns cortes. Os cortes poderiam ser 

devidos à Censura ou a necessidades editoriais de espaço.

O acto  de  censura  que  ele  sofreu foi  na  série  de  crónicas  que  saíram no  Jornal  de 

Notícias, as quais foram suspensas. Mas os textos dessas crónicas, as que saíram, não sofreram 

censura  (intituladas  Cartas  do Meu Magrebe,  recentemente  editadas  pela  Tinta  da  China75). 

Assim, ficaram inéditas cinco crónicas acabadas.

As imagens que acompanham os textos não se encontram no espólio. Muitas delas não 

são de Ernesto de Sousa, outras talvez serão e outras são mesmo dele. Não estão, no entanto, 

identificadas.  Para  se  publicar  estes  textos  estas  imagens  teriam  de  ser  procuradas  noutros 

arquivos, por exemplo o arquivo fotográfico ou feitas novas fotografias das obras. Mas, o mais 

provável é que esse material esteja perdido. 

Aqui nesta secção não vou discutir todos os textos de todas as publicações mas só de 

algumas em que a sua colaboração foi mais extensa. Interessa aqui dar uma cobertura que, por 

75 Edição baseada no texto do jornal, sem ter sido levada em conta os originais conservados (tirando aquelas que 
ficaram inéditas que essas foram necessariamente feitas com base no original conservado). Este é um exemplo em 
que uma edição não crítica, por acaso, acerta, felizmente, no melhor texto-base.
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ser extensa embora não seja integre, sirva de exemplo para entender o paradigma de Ernesto de 

Sousa nas publicações periódicas. Esta secção é indispensável para se tirarem conclusões sobre 

este  assunto.  Dentro  das  publicações  apresentadas,  alguns  dos  textos  que  saíram  nessas 

publicações não aparecem abaixo; isso deve-se ao facto das variantes nesses textos não serem 

suficientemente interessantes para que sejam discutidas.

As  revistas  e  jornais  de  que  apresento  discussão  das  variantes  são  Arquitectura; 

Colóquio/Artes, Lorenti's, Opção, Seara Nova, Século Ilustrado, Vida Mundial, e ainda um caso 

de A Capital e do Diário Popular).

1.1. Arquitectura

Várias ocorrências se podem comentar nos textos «Lima de Freitas», «Conhecimento da 

Arte Moderna e Arte Popular» e «Conhecimento da Escultura Portuguesa: uma descoberta a 

fazer», mas, desta revista, vou só comentar o texto «O Exotismo e o Espaço na Arte Portuguesa 

Quinhentista».  Este  é  um  dos  textos  mais  bem  conseguidos,  estruturados,  coerentes  e 

consequentes de Ernesto de Sousa. De certa maneira é nele que os estudos incompletos sobre 

património,  arte  popular,  etnografia,  etc.,  dos  anos  sessenta,  se  condensam.  Os  estudos 

incompletos  (inconclusos  inéditos)  foram  condensados  neste  penetrante  ensaio.  No  espólio 

encontra-se uma fotocópia do texto que saiu na revista com acrescentos e pequenas emendas. É 

muito raro encontrar textos de Ernesto de Sousa que tenham sido sujeitos a revisão depois de 

terem saído. No entanto, se houvesse uma republicação ou que este texto fosse preparado para 

um volume de ensaios poderíamos esperar que fosse revisto (no limite, podemos esperar que 

quase todo e qualquer autor quando em face de uma recolha dos seus textos tem interesse em 

rever, nem que seja superficialmente). Assim, considero que o texto saído na revista não cumpre 

as intenções finais do autor mas que este texto é substituído por um que tenha uma revisão 

posterior. Como as mudanças são poucas (entre o texto fotocopiado e emendado e o texto saído 

na revista) optei por cotejar não entre estes últimos dois textos mas sim o texto fotocopiado 

emendado  e  um dactiloscrito  mais  próximo  do  texto  saído  na  revista  (o  dactiloscrito  mais 

acabado). 

Ernesto de Sousa ao grafar «ultra-mar» em vez de «ultramar»; ao chamar atenção para os 

dois étimos da palavra pode, subtilmente, estar a distanciar-se da palavra «ultramar» usada pela 
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retórica do salazarismo de então. Numa coisa tão insignificante como um hífen pode existir uma 

intenção política/cultural profunda. Embora não se possa dizer com toda a certeza que foi isso 

que era esse o seu objectivo.

1.2. Colóquio/Artes

1.2.1.  No texto «O Mural do 10 de Junho ou a Passagem ao Acto» há uma correcção 

oportuna  «terminarei»  (na  revista)  quando aparece  «acabarei»  no  original.  De facto,  está-se 

ainda a meio do texto. 

Outro acrescento que também me parece oportuno «Arte para o povo,  bonecos para o 

povo.», na revista, quando no original só está «bonecos para o povo». O acrescento é necessário 

porque, mais adiante, Ernesto de Sousa estabelece estas duas instâncias como duas ideias com 

que vai desenvolver um raciocínio. Imediatamente a seguir há uma frase que está ausente na 

revista «Cito de memória a legenda com que João Abel Manta comenta um dos seus desenhos.» 

À primeira vista seria informação válida que identificaria uma citação anterior com o seu autor, 

no entanto, não é inviável que Ernesto de Sousa a tenha querido retirar, por qualquer razão (por 

admirar Abel Manta e não o querer atacar?).

Uma variante que traz maior exactidão:  na revista «arte pseudo-moderna» quando no 

original «arte  anterior».  Outra variante parecida: «alargamento do fosso» quando no original 

«manutenção  do  fosso»  (ainda  mais  que  a  palavra  «manutenção»  é  dita  na  mesma  frase 

anteriormente). 

Uma alteração que muda para o sentido oposto; na revista «o que é simpático» quando no 

original «o que não é simpático». 

1.2.2. É curioso que textos para a mesma publicação, como «Carta de Lisboa»; (textos 

sem  variantes  interessantes)  são  seguidos  por  textos  como  «O  Living  Theatre,  sempre 

inadequado», com mudanças textuais tão grandes que se pode dizer que estamos perante não um 

texto com variantes mas uma versão diferente do texto. 

 

Neste  último  texto  expressão  «trezentos-a-fingir-de-cultos»  aparece  sem  hífenes  no 

original.  O que acontece muitas vezes com estas hifenizações de Ernesto de Sousa é que as 
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publicações as fazem cair (contrariando o autor). Assim se, neste caso, aparece na revista e não 

no  original  isso  só  pode  querer  dizer  que  houve  revisão  do  autor  posterior  ao  original 

conservado. Isto também acontece com «todo-o-mundo».

Na revista uma mudança substantiva: «S. Miguel», quando no original «Santo Estevam» 

No original «muita gente», quando na revista «muitas pessoas»; a correcção para uma 

forma menos coloquial, mais habitual no protocolo da comunicação escrita. 

1.2.3. No texto «Carta de Lisboa 2; Body Art, Vídeo, etc.»

Importante restrição do universo dos indivíduos mencionados: na revista «portugueses, 

no geral jovens, se interessam»; quando no original apenas «portugueses se interessam». 

****

Nalguns dos textos da  Colóquio/Artes torna-se mais evidente,  por as mudanças serem 

tantas, que o texto melhor é o da revista, e que o original não é mais do que um estádio na 

elaboração  e  criação  do texto.  Quase  sou tentado  a  dizer  que  estes  originais,  nesta  revista, 

constituem  um  testemunho  genético  do  texto  e  não  propriamente  um  original.  (a  palavra 

«original»,  tem  no  seu  étimo  origem,  uma  palavra  que  tem  um  escopo  de  significações 

semelhante a «genético»). 

1.3. Diário Popular

1.3.1. Existe um longo texto saído nesta publicação, nomeado de «Um Natal Humilde e 

Intimista», que tem um original dactiloscrito com emendas e riscados, que apenas cobre menos 

de metade do texto. Mas acontece um facto raro nos textos que comparei do autor: aparecem no 

original riscados que depois, na publicação no Diário Popular, são retomados. Isto pode levar a 

crer que Ernesto de Sousa terá revisto um original depois de ter enviado outro original, ou que as 

correcções que enviou não foram levadas em conta (os riscados são a lápis). Lembro que num 

jornal diário os acidentes e cortes por razões de espaço, são muito frequentes porque o volume 

de texto a tratar por dia é muito maior do que numa publicação periódica em que pode haver 

algum tempo para revisões, mesmo que superficiais. 

151



1.4 Fórum

O texto dactiloscrito que sobrevive no espólio aparenta ter sido escrito numa máquina de 

escrever electrónica. Isto testemunha evoluções no uso da tecnologia por parte do autor. Este 

dactiloscrito apresenta, como algumas vezes acontece, colagens (secções de papel dactiloscritas 

coladas  na  página).  Existe  também  uma  versão  anterior  do  texto,  muito  emendada,  com a 

característica de ter a sua conclusão feita com a colagem de uma coluna e dois terços de texto 

pertencentes a um artigo de revista, o texto que está nesta colagem não é totalmente igual porque 

apresenta a supressão de seis frases. A revista de onde saiu essa colagem encontra-se também 

neste dossier, trata-se do suplemento da revista  Arquitectura de Março de 1967 que contém o 

artigo  parónimo  «O Exotismo  e  o  Espaço  na  Arte  Portuguesa  Contemporânea».  O  excerto 

retirado é quase totalmente a nota 6 desse artigo. Assim, este artigo publicado na Fórum é um 

novo texto com assunto algo semelhante ao da revista Arquitectura. Apesar de a sua parte final 

ter sido feita com um excerto da nota 6 trata-se de um texto quase na sua totalidade díspar do 

artigo parónimo publicado anteriormente. Assim, a indicação dos organizadores: «trata-se da re-

publicação,  em  versão  revista,  do  artigo  «O  Exotismo  e  o  Espaço  na  Arte  Portuguesa 

Quinhentista», que saiu na revista Arquitectura, n.º 97, Março de 1967, não é totalmente exacta 

porque não se trata do mesmo texto. No dossier do espólio pode ler-se «segundo informação da 

viúva de Ernesto de Sousa, esta revista publicou as versões portuguesa e inglesa do artigo da 

Fórum, sem conhecimento nem autorização do autor. Existem alguns cortes, que portanto não 

são da sua responsabilidade». Isabel Alves também me confirmou este caso como atropelamento 

editorial ao texto de Ernesto de Sousa, (juntamente com o livro Presépios, o Sol, Outras Loas & 

etc., publicado pela Bertrand em 1985). Este é um caso (raro na produção deste autor) em que o 

texto conservado no original é melhor do que o texto saído na publicação periódica (ou não 

periódica). 
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1.5. Lorenti's

1.5.1. No artigo «E que Viva la Muerte»; a revista introduz «factores» por «fautores», 

que parece ser um erro de tipo  facillior  típico. Em face dos documentos podemos, depois da 

comparação,  perceber  que na revista  o texto de uma maneira  e  no original  está  de outra,  e 

podemos, a seguir, sugerir uma hipótese interpretativa porque é que isto aconteceu; esta hipótese 

é interpretativa e necessariamente especulativa. Para cada hipótese que parece plausível poderia 

ter  ocorrido  uma  contra-hipótese  menos  plausível,  mais  improvável  mas  também  possível. 

Assim, neste caso, poderíamos sempre pensar que no testemunho (ele próprio uma hipótese) que 

foi entregue à revista foi esta palavra trocada pelo punho de Ernesto de Sousa. 

Aquilo que tenha sido um erro de tipo  facillior, uma supressão para o mais fácil numa 

mudança de suporte, pode sempre ter sido uma emenda dum autor, um autor que tenha lido e 

chegado à conclusão «a palavra mais habitual, aqui, fica melhor».

1.5.2. No artigo «Incomunicação» há um extenso acrescento que está incluso na revista 

mas  que  não  aparece  no  original  conservado,  esse  acrescento  só  podia  ter  sido  escrito  por 

Ernesto de Sousa e reforça a hipótese (e fá-la mudar para tese) de que Ernesto de Sousa terá feito 

correcções à última hora num original que enviou. Estas correcções implicam que o texto-base a 

escolher  será,  se não sempre,  quase sempre,  o texto saído na revista  ou jornal.  No entanto,  

relembro aqui o facto de, juntamente com essas correcções, existirem sempre erros introduzidos 

pela publicação, e que, na maior parte das vezes, em pequenas alterações, (aqui estou tentado a 

usar  a  palavra  «acidentais»  na  acepção  de  Greg,  embora  considere  que  essa  distinção  é 

problemática)76 não podemos saber-se são mudanças aceites ou não pelo autor. Felizmente são 

problemas  textuais  mínimos,  pormenores,  que  não  afectam  grandemente  a  compreensão  do 

texto, no entanto, em rigor, não se pode saber, na maioria das (pequenas) mudanças observadas 

se são devidas ao autor,  editor ou compositor.  Curiosamente em grandes mudanças textuais, 

como a acima citada neste parágrafo, podemos entender quase sempre o que aconteceu. 

Parece-me que é mais fácil de perceber mudanças maiores do que o aparecimento ou não 

de uma vírgula ou a substituição de uma palavra por um sinónimo. É difícil dizer, no caso destas 

substituições, e sem mais documentação do que os textos original e publicado, se o sinónimo foi 

76 A definição de Greg é a seguinte: «(...)  we need to draw a distinction between the significant, or as I shall call 
them "substantive", readings of the text, those namely that affect the meaning or the essence of his expression, and  
others,  such  in  general,  as  spelling,  punctuation,  word  division,  and  the  like,  affecting  mainly  its  formal 
presentation, which may be regarded as the accidents, or as I shall call them "accidentals", of the text» (GREG,  
1970: 20).
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escolhido pelo autor no documento que enviou, ou se algum editor ou compositor o mudou por o 

considerar mais  adequado ou ainda por lapso. Mesmo quando se encontra  uma eufemização 

poderíamos ser levados a pensar; muito bem, aqui está uma censura da publicação em que saiu o 

texto; mas também podemos pensar que o autor terá ele-mesmo suavizado a expressão porque 

assim o quis,  porque percebeu que uma palavra mais  suave naquele ponto teria  mais  efeito 

estilístico, logo tornaria o texto mais comunicativo e agradável à leitura.

Além de serem mais notáveis, as alterações maiores também são mais notadas. 

1.6. Opção

As colaborações  de  Ernesto  de  Sousa  com a  Opção constituem dois  tipos  de  textos 

diferentes. Por um lado as «crónicas» e por outro as «notas». As primeiras são aqui editadas 

criticamente.  As segundas não foram escolhidas para edição porque constituem textos muito 

mais contextuais e circunstanciais, embora alguns possam ter interesse. As crónicas apresentam 

uma maior complexidade e profundidade de análise e de pensamento estético e teórico. A revista 

Opção termina no ano de 1978 e, necessariamente, a colaboração de Ernesto de Sousa.

Todos os textos pertencentes às crónicas apresentam, nos originais, a inscrição «crónica» 

(excepto um, «Os Monstros e as Janelas Verdes»), na margem superior; assim como os textos 

pertencentes às notas apresentam a inscrição «notas». 

O nome da revista Opção quando aparece no texto publicado por Ernesto de Sousa surge 

sempre grafado como OPÇÃO numa prática comum a muitos jornais e revistas que fazem do 

texto publicado nas suas páginas um meio de publicidade à própria publicação. Estas ocorrências 

têm, claramente, uma intenção editorial e não autoral subjacente e são por isso descartadas como 

interferências externas à vontade do autor. Esta revista existe depois de acabar a instituição da 

Censura.

É curioso como nestes textos de 1978, aparecem menos arcaísmos do que em textos 

anteriores. Isso acompanha a tendência natural para se ir adaptando ao acordo ortográfico de 

1945 e, eventualmente, a sua adenda de 1973. É um fenómeno perfeitamente expectável, quanto 

mais tempo passa um novo paradigma ortográfico mais o autor se vai habituando a ele.
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1.6.1. O  primeiro  texto  «Velas  Latinas  no  Tejo»  apresenta  uma  estrutura  de 

poema/manifesto sendo particularmente importantes as espacializações pelo que a observação do 

original foi determinante na fixação da forma final do texto. 

1.6.2.  O texto «Terra, Raiz, Vento...  Programa» tem a particularidade de, no original, 

apresentar blocos de texto que foram cortados em rectângulos e coladas no meio do restante 

texto e que têm a inscrição manuscrita no canto esquerdo A, A2, C, B, B2, D, E, F, G, H que 

reordenam as suas partes.  Estes rectângulos com blocos textuais são constituídos por faixas de 

papel  dactiloscritas  que  foram  coladas  numa  folha  também  dactiloscrita.  Este  processo  de 

composição textual é por vezes empregue por Ernesto de Sousa (a ordenação é confirmada no 

texto publicado). Esta operação é uma característica que consta de alguns originais de Ernesto de 

Sousa: a de manipular blocos de texto fisicamente naquilo que hoje fazemos recorrentemente 

com a operação copy-paste no processador de texto. 

A reordenação em blocos textuais faz também com que as cotas não aparentem estar por 

ordem.

Este é um texto em que o original e o texto publicado se afastam em muitos pontos, 

sendo, no entanto, ainda, o mesmo texto. 

Na revista aparecem secções de texto com títulos quando no original não existem esses 

títulos (facto que acontece frequentemente nos textos de Ernesto de Sousa). 

Do original para a revista a expressão «nós rigorosamente ardentemente, rigorosamente, 

procuramos» perde o primeiro advérbio de modo. 

Na passagem para a publicação a frase «Por outras palavras: um projecto, mais ou menos 

claro.» ficou mais curta. «Por outras palavras: um projecto.» Este é daqueles casos em que é 

impossível dizer se foi um corte de Ernesto de Sousa ou um corte da revista que teria julgado o 

acrescento como perfeitamente supérfluo.

Na revista aparece «do Julião Sarmento» em vez de, no original, «de Julião Sarmento» (o 

mesmo com «do Alberto Carneiro»). Trata-se de uma correcção do autor, para um registo mais 

coloquial, totalmente consentâneo com o que sabemos das relações de cooperação entre os dois. 

Esta dimensão de familiaridade, de escrever de dentro do meio artístico não é displicenda. Esta 

ocorrência é muito comum nos textos do autor e, portanto, não a reportarei mais.

Mais uma vez, o facto de alguns itálicos que aparecem na revista que não estão indicados 

no original indicam que o original dactiloscrito conservado não foi o texto que foi entregue na 

revista. 
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Há uma grande parte de texto que não aparece na revista «Tendo escolhido Portugal para 

host country, este vanguardista sem conflito, como o acolheram e aperceberam os "cultos" deste 

país? Como o acolheram os artesãos e os trabalhadores (construtores quase arcaicos) que ele 

procurava? Estes, numa simples e bela relação de trabalho, é tudo. Aqueles, pela ignorância e 

pelo silêncio. Desconfiando, quiçá, do estrangeiro.

(Pois o caso de Patrick Mohr, agora e aqui, é exemplar).»

No entanto, a informação contida nestas frases aparece mais à frente, diluída no texto. 

Assim,  pode-se  supor  que  Ernesto  de  Sousa  terá  cortado  ao  ver  que  estava  a  repetir  a 

informação. 

Há uma correcção necessária na revista: «É evidente que na descoberta de Patrick não 

há»; quando no original falta o advérbio «não».

Há uma pequena ausência na revista que pode dar que pensar. No original lê-se «Centros 

Universitários americanos», quando na revista cai «americanos». Uma de três coisas pode ter 

acontecido.  Ou  Ernesto  de  Sousa  tirou  «americanos»  porque  quer  dar  os  centros  como 

universais; ou tirou «americanos» porque não quer dar um aspecto muito americanófilo ao texto; 

ou a revista tirou pela mesma razão. Se foi por uma das duas últimas razões apontadas estamos 

perante um fenómeno de auto-censura ou censura com motivações políticas.

Na revista  «a última  Opção» quando no original  «o último "Opção"».  A expressão «o 

último "Opção"» não é totalmente impossível.  Contendo uma elipse:  «o último [número da] 

Opção». Mas mais natural é dizer, também com elipse, «a última [revista] Opção». A língua 

permite, e facilita, no seu uso, que se tomem inúmeras elipses, porque a repetição da informação 

é contraproducente à comunicação; mas por vezes surgem estes casos em que é possível mais do 

que uma elipse numa expressão sem que a gramaticalidade da frase onde essa expressão está 

inserida sofra com isso. 

Há também, no fim deste artigo, alguns nomes de artistas que do original para a revista 

mudam. O que me parece ser uma correcção que só podia ser feita pelo autor.

1.6.3. No original do texto «Performar»  o esquecimento a fechar parêntesis e aspas é 

observável. Este aspecto é muito comum em Ernesto de Sousa. Sendo pouco interessante, por 

vezes,  numa  ou  noutra  situação,  pode  ser  problemático  indicar  onde  será  de  fechar  e  essa 

colocação pode mudar o sentido da frase correspondente. 

Apesar deste texto ter muitas variantes nenhuma é importante para ser discutida.
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1.6.4. No original do texto «A Cidade e as Serras» temos «um museu ou a parte moderna 

de um museu tem que ser largamente um anti-museu...» enquanto no original se lê «um museu 

ou a arte moderna de um museu tem que ser largamente um anti-museu...» Pode parecer uma 

gralha  introduzida  pela  revista.  No  entanto,  o  vocábulo  «parte»  encaixa  melhor  na  frase, 

enquanto o outro é possível mas quase agramatical, podendo-se então afirmar que Ernesto de 

Sousa terá corrigido. 

Neste  mesmo  texto  também  o  original  não  tem  as  três  últimas  frases,  tendo  sido 

acrescentadas com certeza por Ernesto de Sousa. 

1.6.5. No texto «Isto Vai cada vez Melhor» é notório o aparecimento de eufemismos, na 

passagem do original para a revista. Os eufemismos têm uma função de moderar a linguagem, 

especialmente nas classes mais altas e/ou mais cultas, que fazem, por vezes, do artifício do falar 

ou escrever uma pedra de toque na afirmação da sua dignidade/distinção. Também assim é nos 

meios  de comunicação,  em que,  regra geral  e até  há pouco tempo,  era  proibido usar  calão, 

especialmente tabuísmos. (mas nem todos os disfemismos são tabuísmos, as palavras têm graus 

de aceitação social). As que Ernesto de Sousa usa no original são aceites mas, eventualmente, 

desaconselhadas. 77

No caso do aparecimento de eufemismos neste texto (num adoçar claro do que estava no 

original para o que passou a estar na revista) não há nada que nos possa fazer saber que, mesmo 

sendo o texto-base a revista, ou seja sendo este texto habitualmente melhor que o original, a 

decisão foi ou não de Ernesto de Sousa. Seria necessária alguma informação suplementar para, 

por exemplo no caso da Opção, sabermos se o texto foi editado pela revista com mão pesada. Ou 

seja, que o texto de Ernesto de Sousa foi intervencionado de modo a se adoçarem as expressões 

por ele usadas no original. Ora essa informação suplementar ou não existe ou não está disponível 

(ou não foi por mim detectada). 

A Crítica Textual pode-nos fazer, com rigor, saber que Ernesto de Sousa escreveu no 

original  «estes  burros» e  que  na  revista  aparece  «ingénuos».  Trata-se de  uma eufemização. 

Vários casos podem ocorrer. Ou  foi decisão de Ernesto de Sousa (que no manuscrito enviado 

adoça a expressão) ou é decisão editorial. E, no caso de ser decisão de Ernesto de Sousa dois 

outros aspectos se podem equacionar.  Ou Ernesto de Sousa sentiu que era desagradável essa 

77 Veja-se, por exemplo, sobre este assunto, o magnífico livrinho de Heinz Kröll, O Eufemismo e o Disfemismo no  
Português Moderno; ou algum Dicionário de Calão. O uso do eufemismo e do disfemismo, quando desadequado às 
práticas  discursivas  de certo grupo social  provocam o riso com facilidade  nos falantes  desse  grupo social.  Os  
eufemismos podem ser invertidos, ou seja, trocados de valor pelo uso da ironia. E mesmo os disfemismos podem 
ser usados com valores carinhosos, afectivos. 
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expressão (censura interna, não usa «burros» porque não quer ter um texto mais agressivo) ou 

existe  outra  escolha,  Ernesto  de  Sousa  escolhe  «ingénuos» porque  esse  vocábulo  está  mais 

próximo do que quer dizer (não se tratando de censura, mas sim de uma ponderação estilística e 

semântica; o que não é exactamente a mesma coisa). 

Mas, por exemplo, um recurso expressivo como «mais mais mais» (que sai na revista), 

em vez do mais usual «mais, muito mais» só pode ser autoral. 

A  substituição  de  «certos  artistas  portugueses»  quando  no  original  estava  «Helena 

Almeida» dá um valor à frase mais geral e abrangente, despersonaliza.

Há uma  substituição  de  «e  outro  [artista]  a  dizer  aquilo»  quando  no original  estava 

«Eurico Gonçalves a dizer aquilo»; aqui, há uma nítida política de não-agressão. Ao se referir a 

um artista indeterminado torna-se o texto menos polémico.

Na revista «Agora aparece um crítico cheio de boa-vontade a dizer», quando no original 

«Agora  aparece  o  Rocha  de  Sousa  a  dizer».  Mais  uma  vez  o  uso  de  uma  referência 

indeterminada,  que  é  mais  subtil.  Recordo ainda  que  Ernesto  de  Sousa  já  tinha  tido  várias 

polémicas com este crítico, crítico caudaloso mas com posições tendencialmente academizantes 

e corporativas.

Na revista  «O próprio Rocha de Sousa (fazia  de "prof" que sonha...)» é  adoçado do 

original «O próprio Rocha de Sousa (fazia de "prof" que sonha com louros universitários)». 

De qualquer modo, o estudo das variantes, neste caso, é particularmente importante. É 

sempre importante, mas quando estamos perante um texto com este género de variações mais 

nos convencemos disso. A questão é, quando Ernesto de Sousa escreve, em privado, em frente à 

sua máquina de escrever, revela-se mais agressivo do que no texto final. Reconsidera, é sujeito a 

um polimento por parte do editor, auto-censura-se? Não sabemos. Mas ficamos a saber que ele, 

de facto, pensou, num dado momento publicar certos ataques e, num segundo momento, esses 

ataques foram eufemizados ou abstractizados. 

Na revista aparecem as aspas «O Eurico (fazia de "louco" surrealista [...]». O uso das 

aspas dá um carácter figurado, logo menos ofensivo do que sem aspas. 

«Magnífica  escola  que tais  alunos  têm...»  por  «Ora limpem-se naquela  exposição  de 

profs que está lá  na magnífica  escola e...  PIM PAM PUM.»78;  um eufemismo claro,  de um 

ataque verrinoso e escatológico fica uma apenas uma céptica ironia mas suave. 

78 Pim Pam Pum, além de uma lengalenga infantil, também foi o título de um suplemento infantil do jornal  O 
Século.
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Curiosa é uma afirmação que está no texto, que afirma: «digo isto para evitar os tracinhos 

que  cá  põe  os  camaradas  tipógrafos»;  esta  é  um  recado  textual  aos  tipógrafos  que,  na 

composição, teriam, nos textos anteriores do autor publicados em Opção colocado o símbolo «/» 

em vez de «!». 

1.5.6.  No texto «Não Invocarás o Seu Santo Nome em Vão»: aparentemente «Lemos a 

televisão» poderia ser uma gralha de «vemos a televisão», no entanto, o verbo ler pressupõe uma 

actividade cognitiva mais activa do que ver, ler é descodificar uma mensagem. 

Por  vezes  as  mais  pequenas  alterações  mudam o sentido,  especialmente  aquando  da 

introdução de sentidos figurados. Por exemplo a expressão «não impede ninguém de pintar», no 

original não tem itálico ou aspas. E o sentido figurado retira, aqui, ao verbo pintar o seu sentido 

pleno, ou seja, torna-o pueril e/ou amador. (os itálicos são, por Greg arrumados no grupo dos 

acidentais, ou seja, que não mudam o texto mas só a sua forma/apresentação; estar o texto todo 

em itálico ou redondo é acidental, mas ter uma palavra em itálico, ou não, isso faz com que o 

sentido, quase sempre, mude bastante; Cf. GREG: 1970). 

Outra ocorrência com algum interesse: «não chamem minimais aos rapazes,»; quando no 

original está «não chamem minimais,»; aqui é uma correcção evidente de Ernesto de Sousa, a 

frase não tinha complemento directo. E não parece que possa ter sido acrescento da revista. 

1.5.7.  No texto «O Seu a Seu Tempo», existe uma expressão «os amigos nem se sabe 

onde estão» que no original tem o valor contrário «os amigos bem se sabe onde estão,»; aqui só 

decidi pela expressão da revista porque, em caso de não haver maneira de determinar se uma 

forma é a mais correcta que a outra, vale o princípio da escolha do texto-base. 

Mais uma vez, o facto de Ernesto de Sousa escrever nomes de artistas e poetas apenas 

pelo seu nome próprio (ou só pelo nome de família) revela uma intenção textual que é a de se 

mostrar como íntimo dessas personalidades, usando assim Fiamma, O'Neill, Sallete. Mesmo que 

não conheça nenhuma destas personalidades pessoalmente conhece-as por afinidade estética e 

ideológica (estando do mesmo lado da barricada).

Um pormenor: «trabalhar para a Memória» estando no original a inicial de memória em 

caixa baixa. Uma maiúscula muda ligeiramente o sentido, o substantivo ganha um carácter mais 

abstracto, mais filosófico e menos quotidiano. Não é exactamente a mesma coisa.

1.5.8. No texto «Traidores à Pátria» há, na passagem para a revista, uma mudança de 

frases em maiúscula para itálico, essa mudança não parece ser causada pelo autor mas sim por 

questões de política  gráfica na revista, frases em maiúscula no meio de um texto parece que, 
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semioticamente, gritam. Tipicamente quando Ernesto de Sousa faz maiúsculas num texto estas 

caiem ou são mudadas para itálicos na publicação respectiva.

1.5.9. O texto «O Amigo de Francastel» tem um cariz algo polémico Parece que o seu 

alvo polemizante é o crítico Rui Mário Gonçalves, não o nomeando. Até na hesitação revelada 

no manuscrito entre usar a palavra Mário ou Rui. No entanto, ao usar «o amigo de Francastel» 

Ernesto de Sousa está a polemizar contra quem sustente posições idênticas. Existe a estratégia de 

«desfulanizar» como Ernesto de Sousa diz, para tornar o texto mais abrangente. No fundo atinge 

o alvo na mesma,  porque quem se reclama de certas  e determinadas  posições  ideológicas  e 

estéticas sente-se atingido pelos comentários do autor.

Na  expressão  «alguns  mudaram  um  pouco  ou  muito»  quando  no  original  «alguns 

mudaram um pouco, eu muito».  Aqui não se pode saber se a mudança para a revista foi da 

autoria  de  Ernesto  de  Sousa  ou  não.  No entanto,  o  que  escreveu  no original  exprime  uma 

verdade biográfica profunda, de facto, o autor, mudou muito, revelando-se um caso de evolução 

e mutação acentuada a partir dos 40, 50 anos. 

1.5.10. No texto «Como Devolver», na revista, há um título de secção que desaparece «A 

táctica do exemplo», mas que existe no original. Parece-me que esse desaparecimento foi um 

lapso tipográfico e não uma escolha de Ernesto de Sousa. 

Na  revista  aparece  «não  pode  ser  alienada»  quando  no  original  «não  pode  ser 

inalienada», trata-se de uma gralha no original de Ernesto de Sousa, corrigida por ele ou pela 

revista (a negação da negação é a afirmação, ou, pelo menos, a não negação). 

1.5.11. No texto «Mamarracho ou Mostrengo» na revista identifica-se o indivíduo «veio 

de  Guilherme  da  Fonseca,  vivendo  algures  na  Zâmbia»  quando  no  original  «veio  de  um 

emigrante vivendo em África». Este facto pode dever-se a uma (ou às duas) de duas hipóteses,  

por  um  lado  pode  ser  necessário  identificar  o  indivíduo  em  causa  (um  leitor?),  a  palavra 

«emigrante» podia ser pejorativa, ou lida como pejorativa. Por outro lado, é uma escolha entre o 

particular ou o abstracto, aqui Ernesto de Sousa decidiu particularizar. 

Há um erro de tipo facillior introduzido pela revista, a mudança de «coorte» que está no 

original para «corte» (grupo armado, legião; para grupo nobre à volta de um rei). A palavra 

«coorte» aponta mais  para o saque e a rapina.  No entanto,  o erro é subtil  porque ambas as 

palavras servem um significado semelhante na frase. 

«Faziam-se colóquios ("quilhóquios" lhes chamou alguém)». Aqui percebe-se que não é 

um erro, que é um neologismo inventado pelo autor, pelo contexto e pelas aspas que isolam a 
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palavra no seu uso normal para o seu uso terminológico (usando a função auto-referencial da 

linguagem). Ernesto de Sousa cria um neologismo de vez em vez, não é caso único mas é raro. 

O facto de na expressão «uma batalha da Liberdade» a revista perder o itálico diminui a 

nuance da mesma (Foi reposto esse itálico). O itálico chama a atenção sobre a própria palavra, e 

aqui dá-lhe dois  significados simultâneos: liberdade, substantivo abstracto79 e, por outro lado, 

como a frase se refere à Av. da Liberdade, faz essa dupla significação, reforçada pelo itálico.

1.5.12. Em a «A Lição Feita» não há variantes que tenham interesse. 

1.5.13. No  texto  «O  Bravo  Artista  Schweik»:  no  fim  do  texto,  depois  da  habitual 

inscrição de «Ernesto de Sousa» há a inscrição «23/09/78». Tendo o texto sido publicado em 28 

de Setembro de 1978, isto demonstra o modo de produção destes textos, escritos semanalmente, 

com todas as outras actividades de Ernesto de Sousa, são produzidos muito pouco tempo antes, 

e, por isso, denunciam por vezes o momento empírico da vivência do seu autor, com referências 

a exposições, novelas, a meteorologia, etc. (já nas  Cartas do Meu Magrebe, por exemplo, os 

textos são escritos em Marrocos e na Argélia,  in loco, poucos dias que durou a viagem, por 

séries, e enviados em pacotes sendo publicados, por vezes, meses depois de terem sido escritos; 

pelo que ficaram cinco destas crónicas por publicar, (e não só uma ou duas) porque a maneira de 

trabalhar com o jornal era muito diferente). 

1.5.14. O texto  «Os Monstros  e  as  Janelas  Verdes»  está  inédito.  No entanto,  só faz 

sentido editá-lo junto com os outros textos para a revista Opção. 

O facto de haver apenas um inédito por falência comercial da revista mostra que, neste 

caso, Ernesto de Sousa tinha esta crónica semanal para fazer não adiantando trabalho. A revista 

não saiu e ele, naturalmente, não escreveu mais crónicas. 

1.6. República

Neste jornal saiu uma secção intitulada «Belas Artes e Malas Artes num País Barroco», 

tendo sido publicados três artigos. Os artigos aparecem encimados com esse título seguido de 

«I», «II», «III» e, como subtítulo o nome do artigo.  Isso faz crer que se trataria de um artigo 

partido em partes e que, pela sua extensão teria sido publicado em vários números do jornal. 

79 ou nome substantivo abstracto, segundo a terminologia mais recente.
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Embora aparente, numa primeira observação ser assim, numa análise mais profunda, lendo os 

textos, percebe-se que estes não têm sequência a não ser a cronológica e apenas os une serem 

escritos para aquele jornal. Assim, editei esses textos como artigos separados e não como um 

artigo maior  em três partes.  Deste  modo,  o título  da secção foi  omitido passando a valer  o 

subtítulo, esse sim, o verdadeiro título do artigo. Na organização da edição também tratei esses 

artigos separadamente, não havendo razão para os manter juntos.
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1.7. Seara Nova

É na revista Seara Nova que Ernesto de Sousa faz o seu tirocínio como crítico de arte. A 

receptividade  que esta  revista  teve  para  a  colaboração  de  Ernesto  de Sousa  foi  duplamente 

determinante, na sua formação intelectual, o companheirismo com outros elementos da revista 

levaram-no a ler e a interessar-se por assuntos e posições ideológicas que a revista propagava. A 

revista proporcionou-lhe onde, literalmente, ensaiar a pena, ganhando fôlego e robustez teórica. 

Lembro aqui o estudo de Clara Rocha Revistas Literárias do Século XX em Portugal que afirma 

que até há poucas décadas os escritores iam-se revelando nas revistas, iam ganhando nome e 

corpo  de  obra,  ao  mesmo  tempo  que  se  iam  profissionalizando  (no  sentido  antónimo  de 

«amador» mas não necessariamente no sentido de ganhos materiais). A colaboração do autor foi 

extensa, em 1946 e 1947, primeiro, com uma dezena de textos e em 1959 e 1960 com treze 

artigos mais extensos e umas fichas sobre escultura (basicamente uma fotografia e uma legenda) 

que originariam o livro Para o Estudo da Escultura em Portugal (1963).

É uma altura charneira na sua vida, com 25 anos, desistente do curso de Físico-Química, 

tendo feito a tropa, publica nesta década em algumas revistas diferentes, Horizonte (1942, quatro 

artigos sobre cultura científica, ainda em Físico-Química), um ou outro artigo em Gente Nova 

(1942 a 1945), no Jornal do ICL (1946, um artigo sobre Rembrandt), Vértice (1947), no Mundo 

Literário (1946; 1948), Portucale (1949). Estabelecendo-se assim como crítico de artes plásticas 

quase desde a primeira hora. Podemos datar assim de 1946, com 25 anos, o ponto de viragem em 

que se passa a debruçar sobre as artes em geral, o cinema e as artes plásticas em particular. Seria 

assim nos quarenta anos seguintes até ao seu desaparecimento físico. Mas, tirando a Seara Nova, 

as suas colaborações foram, nesta época, eventuais.

A escrita de Ernesto de Sousa na  Seara Nova, regra geral, é mais cuidada, coerente e 

formal, que em publicações ulteriores, é também mais académica e menos solta. 

1.7.1. No texto «Rumos da Pintura» há um erro introduzido na revista, «românica» na 

revista mas «romântica» no original Percebe-se pelo contexto que o original é que está certo. O 

artigo publicado também perde os itálicos que estão no original. 

No caso de variantes que são indiferentes para o sentido, «de uma», «duma», escolhe-se, 

como é habitual, pela forma que está grafada no texto-base.
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1.7.2. No texto «Rumos da Pintura: o Tema», não há nenhum erro ou variante relevante. 

No  entanto,  saiu  uma  nota  a  corrigir  um  erro  do  texto  anterior:  «ERRATUM  o  desenho 

publicado no n.º 990, pág. 224, da nossa revista, a ilustrar o artigo  Rumos de Pintura não se 

intitula Fábrica, nem é da autoria de Jorge de Oliveira, como por engano saiu; trata-se, sim, de 

um  Estudo  de  Arco.  Aos  nossos  colaboradores  pedimos  desculpa  do  facto.»  (Arco  é  o 

pseudónimo de um artista). 

1.7.3. No texto «A Arte e o Público» na revista saiu a expressão «na consciência dos 

homens e dos artistas», estando, no original (com um riscado) «na consciência dos <das formas> 

e dos artistas». Esta ocorrência aponta claramente para um acrescento «dos homens» que terá 

sido feito no dactiloscrito enviado à Seara Nova. A Hipótese é que Ernesto de Sousa escreve à 

máquina com papel químico, dando uma última revisão rápida, antes de entregar. Tratando-se de 

publicações  periódicas  parece-me que  não se podem equacionar  provas.  Não se observando 

assim outras discrepâncias de maior entre o original conservado e o texto que saiu na revista.

1.7.4. No texto «Em Defesa do Moderno», só há pequenas variantes sem importância. 

Apenas uma, a supressão na revista de «Mas não sejamos exagerados.» pode merecer uma nota. 

Quando estamos perante acrescentos na revista há quase a certeza de serem da lavra de Ernesto 

de Sousa, porque contém informação que é contextual com o resto e que só poderia, portanto, 

ser fornecida pelo autor. Mas numa supressão podemos ter o caso de o autor ter cortado por 

depuração ou alguém no processo de reprodução (censura, erro de leitura, descuido) o ter feito. 

Quando perante supressões não podemos afirmar à partida que é esse caso. É um problema mais 

difícil  de  provar.  Não  é  invulgar  os  escritores  cortarem  texto  e  esse  ser  um  momento  de 

particular juízo crítico, de escolha e depuração, um momento de grande consciência textual. De 

qualquer modo nada se pode provar nestes casos, e assim, segue-se o texto-base, ficando a parte 

suprimida como variante. 

1.7.5. No texto «Do Abstracto ao Concreto» os títulos das secções do texto que existem 

na revista não estão presentes no original. 

Há uma frase que no original é «por um sentido de humildade que a história nos devia 

ensinar» mas que na revista aparece «por um sentido de humanidade que a história nos devia 

ensinar». Ambas as variantes são possíveis, lógicas, mas mudam o sentido da frase. No entanto, 

parece-me que se trata de um erro introduzido pela revista. Parece-me que «humildade» vai mais 

no contexto do que Ernesto de Sousa está a dizer no texto do que «humanidade»; no entanto, 

aqui, trata-se de uma conjectura da minha parte.
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1.7.6. No texto «O Realismo e os Monstros» parecem haver vários erros de transmissão 

do tipo homoteleuto (também chamado de salto bordão; quando ocorre a mesma palavra em 

frases contíguas não é invulgar copistas ou tipógrafos saltarem o excerto balizado pelas duas 

palavras iguais). 

 Na  revista  saiu  «valer-lhe-ia  o  único  que  abre  mais  vastos  horizontes»  quando  no 

original estava «valer-lhe-ia o único triunfo possível sobre o seu próprio destino: aceitar sem 

desculpa uma visão amarga e  pessimista  da vida,  como condição única para uma esperança 

indefinida.  Não deificar  nem a crise  nem a  ambiguidade,  pelo contrário,  aceitar  um mundo 

desmistificado como um mundo possível, e o único que abre mais vastos horizontes.» O salto 

bordão é feito nas duas ocorrências da palavra «único». 

Na revista saiu a expressão «no vazio do que é universal.» quando no original aparece 

«no vazio do que é verdadeiramente novo, íntimo e universal.» Parece-me que é um salto bordão 

ancorado em «é» e  «e», ficando suprimido as palavras  de permeio («verdadeiramente  novo, 

íntimo»). Além do mais a frase do original é mais rica e expressiva do que a que saiu na Seara 

Nova. 

Outro pequeno erro introduzido pela revista: «Ícaro tem afundar» em vez de «Ícaro tem 

[que] se afundar». O verbo fica em elipse, mas é retomado da enumeração anterior («alguma 

coisa tem que morrer, alguma conquista tem que se abandonar»).

No original aparece a expressão «troncos de árvore; daí a descida ao subterrâneo das 

formas interiores, ao âmago da força natural, daí a procura de uma anti-escultura» quando na 

revista  saiu  «troncos  de  árvore;  daí  a  procura  de  uma  anti-escultura».  Sem  dúvida  outro 

homoteleuto; o bordão é a expressão «daí a», tendo entre elas sido suprimida toda a informação 

escrita por Ernesto de Sousa. 

Há  também  um  acrescento.  No  original  «tendência  moderna»  quando  na  revista 

«tendência moderna, e por vezes abstracta (o chamado abstraccionismo de raiz figurativa)», que 

só pode ser uma adjectivação feita pelo autor. 

Outro possível homoteleuto, este com menos certeza que os anteriores, é a ocorrência 

que saiu  na  revista  «são-lhe uma consequência  racionalmente  ambígua»  quando no original 

«são-lhe  uma  consequência  ambígua,  racionalmente  ambígua.»  Aqui  só  decido  por  haver 

homoteleuto porque há outras ocorrências neste texto, desta natureza, que são indesmentíveis. O 

bordão seria em «ambígua».  A frase fica mais  expressiva com a repetição e sabemos que a 
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gramática e ortografia normativas reprimem a repetição como valor expressivo, considerando 

que isso é pobreza lexical. 

Este texto é fértil pela quantidade de erros de transmissão deste tipo. Uma hipótese a pôr 

é a de que o tipógrafo no dia particular de composição do texto, estaria, por algum motivo, com 

menos  atenção  que  habitualmente.  Ou então  que  nesse mesmo dia  estaria  uma pessoa  com 

menos experiência a compor o texto.

1.7.7. «O  Académico  Contra  o  Progresso»,  texto  sem  grandes  variações,  tem  uma 

variante  no título,  o  que é  invulgar  («Academismo»,  no  original  «Académico»,  na  revista). 

Ambas são praticamente sinonímicas e, portanto, escolhi a que estava no texto-base.

1.7.8. No texto «Naturalismo e Realismo» na revista aparece «os respectivos ritos: "Lá, 

no  ventre  da  Natureza  [...]"  »  quando  no  original  está  «os  respectivos  ritos  dessa  mesma 

natureza: "Lá, no ventre da Natureza [...]" ». Trata-se de um corte que melhora a frase, que tem 

uma repetição vocabular desnecessária e não expressiva.

Referindo-se a Menez a revista grafa «espectação paisagística» quando no original está 

«espectação lunar». Não é certo que tenha sido alteração ou de Ernesto de Sousa ou de terceiros.  

«lunar» é mais poético, mas «paisagístico» é mais preciso.

1.7.9.  No texto «O Espectáculo e o Espectador» existe um grande parêntesis que não 

transitou para a  revista  :  «para a  previsão. (É certo que J-A.F.,  a  propósito  de determinada 

concepção  de  espaço  na  pintura  não-figurativa,  cita  «os  dados  da  ciência  física  moderna»; 

parecendo referir-se àquela indeterminação, defendida por um Edingthon ― e que não será a 

última palavra em física moderna...)» Embora não haja dados para o afirmar parece-me, pelo 

conteúdo e pelo contexto, que foi um corte de Ernesto de Sousa. 

Na  Seara Nova aparece  a  expressão «gosto  sensual  e  por  uma falência  mitológica.» 

quando no original «do gosto sensual, de mitologia.» Quando se relê a frase que desemboca 

nesta expressão percebe-se que o texto que saiu na revista cumpre melhor a cadeia de raciocínio 

lógico do que o original

Há, na revista, o acrescento de uma frase completa e complexa entre «ao contrário das 

conclusões do autor. O mau gosto é um fenómeno novo, e bem do nosso tempo.» Tipicamente 

uma inserção de Ernesto de Sousa.

Eventualmente é mais expressivo usar «inelutável "fome"» (revista) do que «inelutável 

necessidade» (orig). 
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1.7.10. «[Uma  Exposição  de  Gravura]»,  no  original  «silêncio  morno  com  que  tais 

exposições  são  assinaladas.»,  quando  na  revista  «silêncio  morno  que  assinalou  o 

empreendimento  de  Fernando  Rau.»  A  especificação  do  original  da  exposição  dá  mais 

informação ao texto (logo tem maior precisão). 

1.7.11.  «[Roualt]»:  neste  texto  há  uma  ocorrência  que  na  revista  surge  reelaborada, 

parece-me  bastante  mais  exacta:  «de  gravuras  é  uma  obra  que  não  compromete  as  fases 

anteriores  de  Rouault,  embora  alguns  dos  seus  elementos»  quando  no  original  aparece  «de 

gravuras  é  uma  obra  actual  (será  de  alguns  5  anos,  a  sua  edição,  embora  alguns  dos  seus 

elementos». 

Na revista aparece «abstracta reconhecem, embora nem sempre tenham estado presentes 

na hora da discussão.» quando no original a frase acaba em «reconhecem». Não haveria motivo 

para esta modificação ter sido feita por editores ou tipógrafos. 

1.7.12.  O  texto  «Colectivas  e  Individuais»  numa  enumeração  «Charrua,  Vespeira  e 

Hogan,» no original falta o segundo. 

1.8 Século Ilustrado

1.8.1. O artigo «O Natal e os Seus Sinais» foi reutilizado com pequeníssimas alterações 

(sobretudo na divisão dos parágrafos) na primeira parte do livro Presépios, o Sol, outras Loas e  

etc...

 1.8.2. No artigo «Pintura pintura» a revista apresenta um acrescento no fim da frase: « 

[...] à decoração burguesa e mundana, se não apenas ao investimento do capital...»

Há  uma  actualização,  na  revista,  de  «minha  atenção»  para  «o  meu  "olhar"».  Mais 

expressiva e certamente de Ernesto de Sousa. 

Ernesto de Sousa usa sempre a forma arcaica «do escarnho e mal dizer», por vezes, como 

é o caso neste artigo, a revista actualiza para «escárnio», indevidamente, porque o autor opta por 

usar sempre aquele arcaísmo.

1.8.3.  «Carta  a um crítico profissional», é relativo a problemas da crítica e polemiza 

amigavelmente com José Miranda Justo. Este crítico será, posteriormente e até aos dias de hoje, 

um grande divulgador  da  obra  de reflexão  de  Ernesto  de Sousa,  agindo algumas  vezes  em 

colaboração do Isabel Alves. 
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«E portanto....» é sobre o mercado de artes plásticas. 

Estes dois artigos não têm variantes relevantes.

1.9. Vida Mundial

No primeiro momento da colaboração de Ernesto de Sousa (1969) saíram dois artigos, na 

crónica «Artes Plásticas», na secção «Actualidade» e podemos registar num deles: 

1.9.1.  No texto  «Nostalgia  de  Pintura  e  Anti-Pintura»  há,  no original  o  uso de uma 

palavra hifenizada «per-cepção». Ernesto de Sousa usa por vezes hifenizações, como esta era 

única neste  texto,  e  como não saiu na revista  não a considerei  mais  do que uma gralha  de 

dactilografia.

O segundo momento em que Ernesto de Sousa escreveu para a Vida Mundial deu-se nos 

anos de 1974 e 75. Muitos dos textos de Ernesto de Sousa pós-25 de Abril estão relacionados 

com a política do momento e não caiem dentro do escopo temático desta edição crítica. Ernesto 

de Sousa participa com a coluna «Artes Plásticas», na Secção «Tempos Livres», uma crónica 

que é totalmente circunstancial e confinada às novidades expositivas, constituindo um roteiro 

destas, e com a  Crónica «Arte», na secção «Panorama», esta sim com artigos desenvolvidos. 

Diga-se que esta é a publicação que mais artigos de Ernesto de Sousa viu publicados, quase 40 

maiores e muitos outros na coluna «Tempos Livres».

Há ainda alguns textos da Vida Mundial que dizem respeito ao tema «mercado da arte», 

aspecto indispensável da existência e circulação das obras de arte e que são incluídos no tema de 

escolha dos textos editados «sobre Arte e Património». 

No  fim  do  dossiê  que  contém os  materiais  respeitantes  à  Vida  Mundial  existe  uma 

abundante correspondência remetida para Ernesto de Sousa enquanto articulista desta revista, de 

várias proveniências, entre as quais, Eduardo Nery, Nuno Calvet, O Museu Nacional de Arte 

Antiga, O CAPC80, Grupo Acre. 

Mas continuemos a ver as variantes relevantes dos textos editados:

1.9.2. No texto «Quanto custa a Vanguarda», No original aparece «e pode não prejudicar 

a independência do artista e ambiguidades.» enquanto na revista a expressão «e ambiguidades» 

80 Círculo de Artes Plásticas de Coimbra.
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foi  retirada.  Isto  parece  ser  uma  correcção  (do  artista  ou  da  revista)  que  estabelece 

gramaticalidade à frase.

A revista introduz um erro  facillior: Cristo em vez de Christo; mas o nome do artista 

plástico, célebre pelas suas instalações/esculturas em materiais leves é o grafado do segundo 

modo. 

1.9.3. No texto «Ben ataca e ama», a revista corrige a redundância que está no original 

«um dos primeiros a expor-se a si próprio», caindo «a si próprio»; no entanto, esta redundância, 

como todas as redundâncias, é possível por uma razão; reforça o sentido da frase e por vezes é 

importante fazê-lo. Tal não me parece ser este caso. 

Na revista «no meio da rua» quando no original «numa rua»; reforça o sentido e é mais 

expressivo.

Outra ocorrência que parece ser uma melhoria: na revista «O acto de comer, de cuspir ou 

de ter um filho,» quando no original está ausente «de cuspir». Este é um daqueles casos em que 

podemos  afirmar  claramente  que  é  uma  modificação  de  Ernesto  de  Sousa;  eventualmente 

ninguém na Vida Mundial, revista generalista de grande difusão, saberia que Ben Vautier faria 

obras  de  arte  dos  actos  de  comer,  cuspir  ou  reproduzir-se.  É  o  tipo  de  informação  que  só 

potencialmente  alguns indivíduos  ligados  ao meios  artístico,  estudantes  de  belas  arte,  corpo 

docente, artistas, e semelhantes é que poderia, em 1974, em Portugal, saber. 

Não sei se é intencional, no original «des-construtiva»; na revista saiu «desconstrutiva».

Na revista «estar ― esteticamente ― mundo», parece-me que é de recuperar a lição do 

original  «estar-esteticamente-no-mundo»,  pelo  usus  scribendi que  Ernesto  de  Sousa  faz  dos 

hífenes. 

Na  revista  «cúmplice  e  comungar  com  o  Outro.»  quando  no  original  «cúmplice  e 

comum», o que dá sentidos bastante diversos, mas parece-me que o que saiu na revista é mais 

coerente textualmente.

Na  revista  «Deitou  o  Centro  ao  mar.»  quando  no  original  «Deitou  ao  mar...)». 

Nitidamente um acrescento autoral.

Este artigo apresenta mais ocorrências de variantes que os outros da mesma revista. E 

parece-me  que  a  maior  parte  são  da  autoria  de  Ernesto  de  Sousa,  num  suposto  original 

intermédio que terá sido revisto pelo autor uma última vez antes de ser entregue.
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1.9.4. No artigo «Buren, grau zero» há algumas mudanças de sinónimos81 das quais só 

posso seguir a regra do texto-base. Noutros casos há mudanças de sentido: na revista «Contra 

elas, ou sobre elas, crescem e abatam-nas» quando no original «inundam-nas». 

1.9.5.  No artigo  «Museus,  Anti-museus  e  Vanguarda»  há  inúmeras  variantes  pouco 

significativas  (como em todos os textos, aliás,  como já se disse acima) como o que saiu na 

revista «qualquer acto seu, a simples presença, é» em contraponto com «qualquer acto, a simples 

presença de Beuys, é», sendo que a primeira frase o pronome possessivo «sua» retoma o sujeito 

de frases anteriores. 

Mais interessantes são outras duas ocorrências. A primeira em que «Tal como acontecera 

com os dadaístas,  com os construtivistas  russos,» no original  existe  um acrescento «com os 

construtivistas  russos  e  correspondentes  americanos».  Parece  uma  supressão  de  Ernesto  de 

Sousa porque não existiram americanos do mesmo período contrutivista que fossem relevantes. 

Outra é uma reformulação sintáctica, no original «[...] descobrir a imensa energia que em 

cada um de nós e na sociedade.», a frase não é conclusiva. Quando na revista aparece correcta 

«[...] que há potencialmente em cada um de nós e na sociedade.»

1.9.6. No artigo «A Utopia, o Boomerang e a Vanguarda» no original está «foram alguns 

artistas,  e  artistas  de vanguarda:»  e  na  revista  cai  «e  artistas  de»  ficando a  expressão  mais 

simples,  mas  com menos ênfase.  Não se pode dizer  se  é ou não de Ernesto  de Sousa essa 

modificação. De qualquer modo, o sentido é o mesmo.

Há uma gralha  comprovadamente  introduzida  pela  revista:  «Mas porque se tomaram 

estimulantes » quando no original «Mas porque se tornaram estimulantes» que foi corrigida.

1.9.7. No texto «O Grupo Acre e a Apropriação» existe uma ocorrência, com interesse 

mais linguístico «A "arte como atitude", a "arte pobre" vêm daí.» é o que está no original quando 

na revista «A "arte como atitude", a "arte pobre" vem daí.» No plural o verbo selecciona dois 

sintagmas nominais (arte como atitude + arte pobre); no singular é só «a "arte pobre"» que é 

seleccionado. Pelo contexto parece-me que é plural e que o acento circunflexo caiu na revista 

(porque embora a «arte pobre» tenha atitude nem toda a «arte com atitude» está contida na «arte 

pobre» ― a instalação, o happening, o Fluxus, etc). 

1.9.8. No texto «O Nosso Amigo Godfried» a única ocorrência relevante é que o original 

não cobre todo o texto que saiu na revista, amputando-o de doze palavras.

81 É sabido a palavra sinónimo, que em teoria quereria dizer que duas palavras têm o mesmo sentido, não quer dizer  
mais, na esmagadora maioria dos casos, do que palavras que são de sentido aproximado. Exemplo: dizer «O Sol» ou 
«o Astro-Rei» não é, de todo, a mesma coisa, embora o referente de ambas as palavras seja o mesmo.
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1.9.9. No artigo  «Para ser  Sincero» falta  a  epígrafe  no original.  além disso,  só uma 

ocorrência minimamente relevante: «amanhã que canta» aparece, no original como «amanhã qui 

chantent». É uma correcção natural, parece-me (da revista ou de Ernesto de Sousa).

1.9.10.  No artigo «A Ordem, o Acaso e a Festa», a revista perde os substantivos com 

inicial maiúscula, que foram repostos. 

Um problema  mais  difícil:  tanto  na  revista  como  no  original  está  «Morte  de  Deus 

(Hegel)»  Mas  Hegel  é  mais  conhecido  por  ter  anunciado  a  morte  da  Arte  e  da  História. 

Nietzsche é que é mais famoso por ter anunciado, com o seu Zaratustra, a morte de Deus. No 

entanto, a morte de deus atribuída a Hegel aparece recursivamente em Ernesto de Sousa. Não 

sendo especialista em filosofia não posso dizer se se trata de um lapso de Ernesto de Sousa, ou 

se Hegel terá também anunciado a morte de Deus. De qualquer modo Ernesto de Sousa leu 

exaustivamente  Hegel.82 Mesmo se se  trate  de um lapso terá,  eventualmente,  que se ter  em 

atenção o seguinte argumento:

O editor  pode e deve corrigir  os  deslizes  de pena do autor;  mas não pode e não deve em caso algum 

substituir à cultura do autor a sua cultura própria, sob pena de introduzir no texto uma falsa «difficilor»:  

neste caso, portanto, advirtirá em nota o leitor, mas evitará tocar no texto (até mesmo no caso de o autor 

chamar S. Pedro ao santo que teve a fulguração no caminho de Damasco! (PERUGI, 2004: 192).

Parece-me  que  é  um  caso  destes,  um  lapso  de  escrita  deste  género,  com  que  nos 

deparamos aqui. No entanto, não considero que tenha que se levar o argumento acima exposto 

até ao dogma. Julgo que num caso de lapso evidente se deve corrigir, mantendo em nota que 

existiu essa correcção. E porquê? Porque Ernesto de Sousa quereria certamente escrever isto 

correctamente,  não  é  uma  figura  de  estilo  ou  uma  ironia  qualquer,  invertendo  os  termos 

habituais.83 Na citação anterior, parece-me, o papel do editor pára nos «deslizes da pena», que 

não sendo explicitados, parece-me, são só os ortográficos. Mas trocar uma informação destas é 

também, pode ser, mais do que um erro de cultura, um deslize de escrita. (Por exemplo, quando 

Ernesto de Sousa escreve Dupond ou Dupont em vez de Durand; não é por ele não saber quem é 

o Gilbert Durand, mas por um fenómeno qualquer psicológico fixou Dupond e engana-se quase 

sempre quando quer escrever Durand). 

82 Nos textos que editei no âmbito do mestrado, do autor, sobre Arte e Estética, aparecem algumas referências a 
Hegel (Cf: GOMES, 2009)
83 Aqui pode ser suspeito o editor quando começa a dizer o que é que o autor pensou, estou consciente do risco.
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Ainda neste mesmo artigo há duas frases que estão ausentes no original, o que confirma 

que o texto saído na revista é melhor que o do original.

1.9.11.  No  texto  «A  Nova  Imagem»  nas  expressões  que  estão  no  original  «realista 

(portuguesa e não portuguesa)» e «é a liberdade portuguesa (e não portuguesa) é a lucidez» 

caiem os parêntesis na revista. 

Na  revista  é  impresso  «Os  europeus»  quando  no  original  aparece  «Os  ouropéis». 

Aparentemente parece um erro facillior da revista, mas por outro parece que «ouropéis» não faz 

sentido  no  resto  da  frase  («Os  ouropéis  e  as  justificações  transcendentes  rarefazem-se,  as 

explicações  das  misérias  e  das  grandezas  mundanais  exigem  cada  vez  mais  rigor  e 

inteligência»).  Por isso,  parece-me,  um erro de dactilografia  de Ernesto de Sousa.  Um erro 

corrigido ou por ele no tal hipotético último original ou mesmo pela própria revista.

Na original «contra-ideologias. (na verdade: seja dito a título aproximativo)» quando na 

revista cai o parêntesis. Penso que tenha sido corte de Ernesto de Sousa porque é informação 

inconclusiva.

 Na revista: «o elaborado trabalho de Vítor Belém renovando gratuitamente com mitos 

do passado não tem nada que ver com o realismo» quando no original «de Vítor Belém não tem 

nada com o realismo, que renova com mitos do passado, mais o gratuito» A frase na revista está 

visivelmente mais equilibrada. Aqui parece-me tratar-se de um acrescento da lavra do autor.

No original «na SNBA, ainda na era da outra senhora, quando ainda morriam» quando na 

revista  a  expressão «ainda  na  era  da outra  senhora»  caiu  (a  «era  da  outra  senhora»  é  uma 

designação popular e jocosa para o Estado Novo). Aqui é impossível avançar se se tratou de 

uma revisão de Ernesto de Sousa se um corte da revista (mas a revista estava,  nesta altura,  

imbuída de ideiais de esquerda e aguerrida, portanto não seria por censura à expressão, mas por 

lapso ou economia de espaço).

A última frase, conclusiva e lapidar, a fechar este texto, muito importante por isso, está 

ausente do original «A nova imagem nem é realista, é realidade.»

1.9.12. No texto «Jugoslávia, Vanguarda e Contradições» a única situação relevante é 

que a revista perde uma nota de Ernesto de Sousa, que refere artigo anterior na mesma revista, e 

que recuperei na edição.

1.9.13. No texto «Tadeusz Kantor»,  na expressão saída na revista  «os de Picasso ou 

Dali,» no original o pintor surrealista não aparece (um acrescento de Ernesto de Sousa).
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Na  expressão  «homem  de  teatro,  sem  nunca  fazer  distinção  rigorosa  entre  estas 

actividades,  há também,» que saiu na revista,  no original,  aparece sem as palavras  entre  as 

vírgulas. Tipicamente um acrescento do autor.

Outro acrescento;  na revista  «essa glória,  quase paralítico,  com as mãos» quando no 

original não existem as palavras entre-vírgulas.

Há um erro de cópia na revista, do tipo salto-bordão. No original: «creditar o nome de 

Kantor, e fazer dele um dos mais importantes operadores estéticos da Polónia e Europa. Há, no 

entanto, algo mais, e esse algo mais credita Kantor na minha opinião» enquanto que na revista 

foi suprimido, literalmente num piscar de olhos, para «creditar  o nome de Kantor na minha 

opinião»; sendo o salto-bordão a expressão «creditar o nome de Kantor» com «credita Kantor» 

(não totalmente iguais mas muito semelhantes para que esse erro acontecesse.

Uma variação quase sinónima (sem a possibilidade de se dizer se de Ernesto de Sousa se 

de terceiros): «sob a possibilidade» (revista) por «sob a ameaça» (original). Aqui embora mais 

expressiva a variante do original não se pode dizer que «possibilidade» não tenha sido escrito 

por Ernesto de Sousa, portanto fica a variante do texto-base.

1.9.14. No texto «Oficina de Acções e Documentação» no original aparece «até hoje 

produzidas  em todos  os  tempos  e  épocas.»  quando  na  revista  acaba  a  frase  em «até  hoje 

produzidas». Não se pode saber se foi corte de Ernesto de Sousa ou da revista.

Na revista «é impossível pensar a vanguarda» quando no original «é impossível falar a 

vanguarda», parece-me uma correcção lógica.

Outro acrescento: «estes e outros casos, polacos, de hoje.» quando no original «estes e 

outros casos». A informação suplementar restringe o universo do referente de casos.

1.9.15. No texto «Alerta para um Manifesto» aparece na revista «vanguarda estética» 

quando no original só «vanguarda». A especificação não é displicenda porque havia a outra, a 

política, muito badalada na época destas publicações. Outra ocorrência deste tipo é a expressão 

«Desde Duchamp e os dadaístas» que saiu na revista quando no original falta «e os dadaístas». 

Ainda  uma  terceira  ocorrência  deste  género:  «da  arte  conceptual  mais  radicalizada  a  uma 

investigação»; no original «conceptual» não é adjectivado como «mais radicalizada». 

Há ainda dois artigos que ficaram inéditos como relatei anteriormente no capítulo 2.3.3 

da parte II.
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1.10. A Capital

O texto «Viagem à Volta da Modernidade» foi o mais difícil de editar, especialmente na 

decisão de escolher o texto-base. Neste texto as mudanças textuais do original para o texto que 

foi impresso no jornal  A Capital  são inúmeras. Não consegui decidir se o texto do original é 

melhor que o do jornal. De facto, há cortes e acrescentos que aparecem de um texto para o outro 

melhorando nuns casos (ou seja, ficando melhor o texto do jornal) e piorando noutros (ou seja, 

sendo o texto original melhor). 

Dou dois exemplos, um em abono da escolha do texto-base como o do original , e dois 

exemplos que parecem provar o inverso.

 No  jornal,  «(...)um dos  seus  primeiros  grupos  artísticos  do  pós-guerra  se  intitulava 

Grupo 0». enquanto que o original conserva uma variante mais extensa e com mais informação: 

«(...)um dos seus primeiros grupos artísticos do pós-guerra se intitulava Grupo 0, instalado em 

Dusseldorf que se tornaria um dos centros da arte moderna da Alemanha.» A informação que é 

cortada  não  é  essencial  sintacticamente  à  frase,  mas  é  um complemento  que  aumenta  essa 

mesma informação. Mesmo para o texto é (pode ser) relativamente acessória. Daí me parecer 

que se trata de um corte do jornal, para poupar espaço.

No segundo exemplo: no jornal «Karl Ströher tem oitenta e três anos encontra-se (...)», 

quando no original  «Karl  Ströher  tem oitenta  e  três  anos.  É  o  herdeiro  de  uma  família  da 

Alemanha do Leste, e encontra-se (...)». O original tem mais informação do que a que transitou 

para a rotativa. (Mas neste caso, um corte também poderia, eventualmente ser da lavra do autor. 

Aqui poderíamos pensar numa questão de pudor de Ernesto de Sousa, a retirar a informação do 

«herdeiro», ou seja, de um abastado nascituro, toda a vida rico e que, por isso, é coleccionador  

de arte. Esse hipotético pudor, quanto a mim, teria uma origem ideológica. Fica a parecer que o 

dito senhor se pode dar ao luxo de coleccionar futilmente arte moderna, quando a ideia do texto 

é que todos o podem fazer).

Agora os dois exemplos que parece contradizerem a escolha do texto-base como o jornal: 

O primeiro: no original «colecção de Pop Art», quando no jornal «colecção de Pop Art, e 

outras modernidades»; um acrescento de predicação sobre a dita colecção. 
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O segundo: no original «ao consumidor metafórico», quando no jornal «ao consumidor 

metafórico, consumidor de exposições». Outro acrescento, também não essencial para a sintaxe 

da frase mas que complementa informação.

Como é que se explica haverem variantes melhores e piores em ambos os testemunhos? 

Podemos  continuar  a  pensar  que  houve  o  tal  original  perdido,  intermédio  entre  o  que  foi 

conservado na Biblioteca Nacional e o texto que saiu no jornal. No entanto, na passagem desse 

original para os linguados houve uma edição pelo tipógrafo mais pesada ou arbitrária. Assim se 

explica que o original tenha soluções que são francamente melhores que no jornal (aquelas que 

foram cortadas  ou  editadas  com mão  pesada),  mas  que  também o jornal  conserve  soluções 

textuais melhores que o original (aquelas que foram revistas ou reescritas por Ernesto de Sousa, 

e que constariam do original intermédio). 

De qualquer modo, e repito, em relação a este texto, não é claro qual é o texto-base que 

poderá ser mais próximo da intenção do que o autor quis que fosse o texto. Assim sendo, a 

escolha do texto base foi feita por uma questão simples de maioria: se na esmagadora maioria 

dos casos o texto-base indiscutivelmente melhor é o do jornal (ou revista) então, neste caso, em 

que não há um texto evidentemente melhor que o outro, usei o jornal como texto-base. 
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1.2. Reflexão textual sobre os inéditos

Na perspectiva de semelhante tarefa [a edição interpretativa de original único], e prevendo 

que a introdução à sua edição será magra, sem uma classificação de manuscritos, que não 

existem, sem uma ponderação erudita de passos-testemunho, sem uma árvore genealógica 

sequer,  que resta  ao editor,  se quiser  compensar  esta indigência  com alguns problemas 

enfrentados e vencidos? Pouco mais lhe resta, a menos que se refugie na exploração do 

contexto histórico-cultural, do que problematizar a transcrição do texto; as opções gráficas 

e  tipográficas  que  ela  supõe  serão,  à  falta  de  melhor,  o  pretexto  para  intervir  e  para  

imprimir na edição a marca da sua personalidade e das suas concepções. 

Ivo Castro e Ana Maria Ramos, «Estratégia e Táctica da Transcrição»

A palavra «inédito», como tem uma carga um pouco fetichista a ela associada poderia 

levar a pensar que haveria mais espaço para comentar textualmente os textos inéditos do que os 

dispersos. Tal não é o caso porque os dispersos, ao terem variação em dois testemunhos abrem 

espaço  para  que  se  possa  estabelecer  comentários  mais  ou  menos  extensos  a  essa  mesma 

variação textual. 

Sendo que essa variação pode ter várias origens. 

Isto em geral, no caso concreto deste autor, os inéditos são morfologicamente diferentes 

dos original dispersos. É claro que um disperso, por estar publicado, é um texto acabado, e um 

inédito não, portanto necessariamente, mais finalizado. No caso deste autor, os originais inéditos 

são textos que, regra geral, apresentam maior fragmentaridade e são mais incipientes, são textos 

exploratórios, um passo acima do apontamento, mas muito antes do texto acabado e fechado. 

Tratam-se todos ou de textos inacabados ou de geno-textos (exceptuando o texto sobre Pavia 

(que estava acabado para a editora Artis e outros dispersos prontos para jornais e revistas que 

fecharam ou que cessaram a colaboração com Ernesto de Sousa). Mas, dizia, os inéditos são 

diferentes  dos  dispersos,  tratam  pouco  ou  quase  nada  de  temas  e  de  artistas  de  arte 

contemporânea (que são temas muito tratados nos dispersos), e tratam muito de temas sobre 

património e escultura associada a património. Isto pode-se dever ao facto de haver dois grandes 

conjuntos de textos planeados, duas obras, que ficaram inéditas. A Renascença em Portugal e O 

Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa. 
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Isto  pode  dever-se  ao  facto  de  o  autor  se  ter  desenvolvido  mais  numa  determinada 

direcção. Se a partir de a realização de Dom Roberto é notório o seu declínio pelas actividades 

ligadas ao cinema, também, a partir dessa década há um certo declínio de Ernesto de Sousa 

como (candidato a) historiador. Com a publicação de Para o Estudo da Escultura Portuguesa, 

em 1965, dá-se o seu pico de actividade enquanto historiador, ou historiador, ou, talvez mais 

exactamente,  como  fenomenólogo  da  escultura.  Se  o  seu  interesse  por  objectos  ligados  ao 

património e a métodos relacionados com a História de Arte, não desaparece, vai desenvolvendo 

maior actividade crítica e teórica em formas de arte ligadas à contemporaneidade e ao momento 

actual, tornando-se mais crítico de arte, num momento, e, depois, como curador, organizador, 

instigador, divulgador de novas tendências, e, em geral, operador estético, que transcende estas 

anteriores actividades não as renega, mas às quais acrescenta a sua faceta de criador. 

Portanto muitos dos inéditos correspondem a essa faceta de historiador, fenomenólogo, 

ligado mais a uma actividade de estudo e reflexão do passado. 

O autor  procede muitas  vezes  a  colagens,  recortes  e  reciclagens,  aproveitando assim 

parágrafos ou mesmo grandes excertos de textos anteriores. Este tipo de prática põe em causa a 

categoria «inédito» como inabalável e inequívoca. 

Quando se encontram textos inéditos sobre conceitos ligados à arte popular, como «O 

termo  naïf  e  o  seu  termo  possível»,  discussões  visando  «Confusões  sobre  Arcaísmo, 

Primitivismo, etc.», «Definições de Primitivo, «Popular», Naïf, etc.», «Relações entre a Arte de 

Expressão Popular e o Artesanato», entre outros, destinados a um relatório e que são colagens 

oriundas de um capítulo de Para o Estudo da Escultura em Portugal, poderemos dizer que esses 

textos são inéditos? (em muitos destes textos inéditos há referências explícitas a esse mesmo 

livro). Por um lado sim, porque não são os mesmos textos, por outro lado não são materiais 

totalmente inéditos, largos excertos já formaram, com outra disposição, um capítulo de um livro, 

que foram recombinados, retirados parágrafos e acrescentados outros.

Há  outros  textos  em que  podemos  perguntarmo-nos  «serão  inéditos?».  Considere-se 

quatro textos publicados na revista  Colóquio/Artes, (n.º 16, 27, 31 36), «A Arte Ecológica e a 

Reserva Lírica de Alberto Carneiro»; «Fernando Calhau e o Vazio como Angústia»; «Helena 

Almeida e o Vazio Habitado; «Ana Hatherly e a difícil responsabilidade da desordem»; e que 

estão reunidos com outros textos no dossiê 1.1.2.15 intitulado «Vã Guarda», (e que serviu de 

base ao volume  Ser Moderno... em Portugal,  estando estes mesmos textos republicados nesse 
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volume). Quando consultamos os originais dactiloscritos daqueles textos constatamos uma coisa 

muito  interessante:  estes  textos  seriam não  quatro  mas  sim  oito,  que  foram reunidos  pelo 

operador «e». Quando juntamos dois textos fazemos um terceiro, esse somatório é diferente do 

que os dois iniciais, que funcionariam autonomamente. Assim, poderíamos afirmar que havia ali 

oito textos inéditos, com os títulos «A Arte Ecológica e a Reserva Lírica», «Alberto Carneiro»; 

«Fernando Calhau» «O Vazio como Angústia»; «Helena Almeida» «O Vazio Habitado»; «Ana 

Hatherly», «A difícil responsabilidade da desordem»?

No primeiro não aparece nenhuma referência explícita a Alberto Carneiro, no quarto não 

aparece  nenhuma referência  explícita  a Fernando Calhau,  no sexto a  Helena  Almeida,  e  no 

último item a Ana Hatherly. 

Mas tudo isso não nos faz concluir inequivocamente que são textos diferentes, porque 

podem ter sido textos escritos autonomamente, pensados como tal desde raiz, e que os originais 

apenas espelham isso. Em rigor não se pode saber, mas posso afirmar que parecem textos feitos 

em momentos diferentes e que, depois, são juntos por encaixarem bem.

Se no caso anterior, de textos reutilizados de um capítulo de livro noutro texto, em que há 

também acrescento  de parágrafos,  podemos  afirmar  que se tratam de  «novos» textos,  neste 

último caso, em que um texto é criado por justaposição de dois «anteriores», é mais difícil de 

afirmar que esses «anteriores» constituem inéditos e que, por isso, deveriam ser publicados à 

parte. Ou seja, são duas partes do mesmo texto ou são dois textos diferentes que se uniram para 

elaborar um terceiro?

No texto  «Artistas  e  Artesãos.  A Escultura  Académica  e  a  Escultura  "de  Expressão 

Popular"», que trata de escultura de Pires Trigo em cemitérios, aparece um riscado interessante, 

comentando a autoria pelo mesmo: «<e está ligado a um acontecimento doloroso da vida do 

artista: a morte da filha>». Este riscado poderia levar a pensar que Ernesto de Sousa por uma 

qualquer razão teria omitido essa informação. Mas, noutro texto Ernesto de Sousa refere-se a um 

monumento funéreo de uma criança, em que aparece explicitamente que é da filha do escultor 

popular. Assim, ou Pires Trigo teve duas filhas que morreram, não impossível num tempo em 

que a mortalidade infantil e a taxa de natalidade eram elevadas, ou então trata-se, no primeiro 

texto, de um monumento que o escultor executou para uma outra família.
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Nos textos são mencionados os elementos da família Tedim, por uma qualquer razão, por 

vezes aparece, por exemplo «José Ferreira <Tadinho> [Tedim↑]»; e, noutras ocasiões aparece 

«José Ferreira Tadinho». A leitura dos riscados permite-nos perceber que se trata de um erro 

recorrente. O autor tem, por vezes, este tipo de erro, em que troca sistematicamente um nome 

por outro.84

Também no texto «Frente de Altar Barroco», aparece a expressão «o entalhador Tedim», 

e que a informação foi dada por Alberto Cardoso Tedim. Isto poderia levar  a pensar que o 

entalhador  seria o Alberto Cardoso, mas,  confrontando com o que está escrito noutro texto, 

sobre  Alberto  Carneiro,  chego  à  conclusão  que  o  entalhador  é  Guilherme  Tedim,  e  que  o 

informador é o segundo, familiar deste. Alberto Carneiro foi discípulo/empregado de um outro 

Tedim, Ferreira Tedim, irmão do também entalhador Guilherme Tedim.

Outro tipo de erro frequente no género é o seguinte. No texto «Moisés pedindo a Paz», 

aparece «Como lembra Dupont (op. cit.,  p. 22)». Ocorrências semelhantes aparecem noutros 

textos. Na dissertação de mestrado «Inéditos de Ernesto de Sousa sobre Arte e Estética», em que 

editei textos para uma monografia planeada  Teoria Geral da Forma e outros textos afins, já 

aparecia a questão. Na altura não consegui identificar o autor citado. Mas, no texto «A Matéria 

da Escultura e a Casa»85, aparece a seguinte nota de rodapé, que transitou do original para o 

texto  da  revista:  «Structures  Anthropologiques  de  L’imaginaire,  Paris,  1963,  p.46.  Gilbert 

Dupont». Fica assim demonstrado que o autor troca sempre o nome de Durand pelo de Dupont, 

e sempre que aparece Dupont, deve ler-se o nome do autor da mitopoética, Durand. 

No  entanto,  nos  inéditos  acontecem  muitas  situações  em  que  a(s)  imagem  que  é 

mencionada no texto está ao lado do texto inédito e sendo, assim, fácil encontrar a fotografia 

aludida no texto. Temos, curiosamente e porventura ao contrário do que a intuição ditaria, nos 

inéditos  a  articulação  texto-imagem  é  menos  defeituosa  do  que  nos  dispersos.  Todavia  a 

inserção e composição com o texto seria impossível de determinar para cada fotografia, assim 

optei por apresentar a digitalização das imagens como estavam na folha. Isto não é totalmente 

84 O uso de explicações psicanalíticas, embora sedutor, parece-me, por vezes, cai na especulação mais arbitrária,  
concatenada por laços lógicos. A explicação mais simples, é que o nome é parecido, quando uma pessoa ouve pela  
primeira vez um nome e ouve mal tem tendência a fixar esse primeiro nome errado. Uma explicação deste género  
possível  poderia  ser:  o  escultor  popular  fez  uma  escultura  à  filha,  um  monumento  funéreo,  portanto  é  um 
coitadinho, daí Ernesto de Sousa escrever por lapso o nome de «Tedim» para «Tadinho» (abreviatura carinhosa de 
coitadinho). No entanto este género de explicações cai facilmente no arbitrário e no especulativo.
85 Este ensaio foi  publicado no n.º 127/28, da revista  Arquitectura,  em Junho de 1973. O original  deste ensaio 
encontra-se no espólio na caixa 7, dossier, 1.2.1.2 
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irrelevante porque Ernesto de Sousa compõe a imagem (ou as imagens) na folha com um sentido 

plástico evidente, havendo uma intenção no vazio e na composição entre as imagens (quando 

várias).

Isto  não acontece  nos  textos  dispersos  cujos  originais  não  conservam junto  de  si  as 

respectivas fotografias. As fotografias dos dispersos teriam ido para as redacções dos jornais e 

revistas e, se devolvidas, não foram conservadas em local detectável. 

Além disso, no caso dos dispersos, as imagens e ilustrações são de vários tipos, sendo 

uma minoria da autoria de Ernesto de Sousa. As outras possuem várias proveniências, retiradas 

de livros de arte, do arquivo do jornal, desenhos de ilustradores, etc. No caso dos inéditos as 

imagens que acompanham os textos, que podemos identificar com clareza quais são, estão no 

espólio junto a eles. 

O autor procede a pelo menos duas operações de edição nas fotografias. Primeiro, tira-as, 

(o que já implica um trabalho de enquadramento, ou, como parafraseando o título de um livro do 

poeta Al Berto, um «trabalho do olhar»; tirar uma fotografia é um trabalho intelectual que pode 

ser  tão  agudo  como  qualquer  outro).  Depois  de  revelar  a  fotografia  compõe  as  que  vão 

acompanhar o texto numa folha A4 branca, ao fazê-lo recorta o que mais lhe interessa, e cola, 

numa disposição que não é nada ao acaso e tem por base um profundo pensamento e consciência 

plásticos. 

No texto «Função da Escultura Popular», há uma informação curiosa no texto que diz 

assim: «esta escultura foi encomendada há uma dezena de anos pelo proprietário que se vê na 

fotografia». O que é curioso é que na página seguinte ao dactiloscrito encontra-se uma página 

com quatro fotografias coladas. Mais propriamente são fotografias que o autor recorta (ficando 

necessariamente  com  um  formato  mais  pequeno)  e  cola,  fazendo  assim  uma  edição  das 

fotografias. Estas fotografias correspondem aos objectos que são descritos no texto (nem sempre 

é assim, por vezes as fotografias respectivas não aparecem, ou aparecem só algumas, ou até é 

difícil determinar que fotografia corresponde a que texto). Bom, nesse texto o dito proprietário 

não aparece na fotografia, o autor terá recortado a fotografia de modo a que este caiu fora da 

parte que está colada na página. Este acontecimento textual leva a crer que o autor escreve o 

texto com as fotografias ao lado, e, depois, as recorta (pelo menos neste caso parece ter sido isso 

o que aconteceu). 

No texto sobre uma oficina de canteiros, de 1966, em Alcabideche, aparece fotografias 

de  uma  casa  rústica  com esculturas  em cerâmica  na  platibanda.  Essa  casa  ainda  existe,  as 
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esculturas ainda estão lá, mas uma delas está mutilada. Ou seja, muitas das fotografias do autor 

testemunham o estado  de obras  arquitectónicas,  de  escultura  e  de peças  de  «património  de 

proximidade»,  que  podem  já  estar  alteradas  (é  o  caso  deste  exemplo),  podem  ter  sofrido 

restauros  e,  portanto,  o  seu  aspecto  já  não  ser  o  mesmo  (é  o  caso  do  portal  da  igreja  de 

Moncarapacho, na actualidade totalmente restaurada, ou seja, sem o mesmo aspecto de antigo, 

sem  a  patina  anterior),  podem  ter  já  desaparecido  (como  alguns  pequenos  pormenores 

arquitectónicos de peças associadas a arquitectura popular).86 

Lembro  que  não  considerei  como  pertinente  para  edição  binómios  de  legenda-

fotografia(s) que tivesse na parte de legenda apenas descrição da fotografia, isto é, que não tenha 

pelo menos uma linha de reflexão do autor sobre os materiais apresentados. No dossiê 1.1.2.3. 

da caixa 4, os casos destes binómios sem reflexão são a maioria. ou, então, aparecem legendas 

sem a respectiva fotografia, ou, o mais comum, fotografias sem texto.

Também no dossiê 1.1.2.9 da caixa 5, há muitas fotografias de elementos decorativos 

arquitectónicos que não têm relação directa com o texto (ou cuja relação eu não desvendei). Não 

tendo cotas suspeito que a sua ordem não seja a original (ou que este dossiê nunca tenha tido 

uma  ordem).  Esta  só  poderia  ser  (re)constituída  por  alguém com sólido  conhecimento  dos 

objectos fotografados, ou seja, uma sólida especialização em História da Arte. 

Nos materiais referentes a Moncarapacho estava, no meio deles, um par texto-fotografia 

sobre a igreja de Abrantes. Neste caso editei depois dos outros. (na caixa 3, dossiê 1.1.1.15c) 

este dossiê, como acontece em alguns outros, não tem qualquer cota ou número de página, o que, 

com os anos e a manipulação de vários investigadores que possam ter consultado o espólio, a 

ordem deixada pelo autor poderá ser elidida.  Este  é mais  um problema a montante,  do que 

propriamente textual, mas determina-o totalmente.

Já  tinha  apontado  algumas  incongruências  da  organização  do  espólio,  estas  trazem 

problemas  a  montante  que  são  por  vezes  difíceis  de  solucionar.  Seguem-se  mais  algumas 

considerações:

Os materiais  que estão no dossiê 1.1.2.7. da caixa 5, intitulado «O homem e o outro 

homem: os animais selvagens e os animais domésticos», que contém o índice para «o Ingénuo e 

o Selvagem na escultura  Portuguesa» deveria  ter  sido colocado com os  materiais  do dossiê 

1.1.1.4., da caixa 1, uma vez que trata do mesmo assunto (não parece haver qualquer razão para 

86 fazer um levantamento sobre as peças de escultura fotografadas que sobrevivem e do seu estado, isso é trabalho 
para o(a) historiador(a) de arte que o(a) poderá fazer com base nestes inéditos. Aqui só aponto um ou dois exemplos 
de peças em que comparei o seu estado actual com as fotografias do autor. 
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não estarem juntas). Mariana Pinto dos Santos, em Vanguarda e Outras Loas, (p. 237) revela um 

outro índice, projectado para 11 capítulos, sob o mesmo título, na posse de Isabel Alves (viúva 

do autor). O que mostra que esta monografia foi retomada e reformulada algumas vezes ao longo 

da vida do autor mas que não se aproximou do seu término.

O dactiloscrito  «Bestiário Fantástico-Realista» está na página 102, do dossiê 1.1.2.7 da 

caixa 5. A página com a foto correspondente está na página 111 (deveria ser seguida, ser o 

número 103). A atomização das partes texto-imagem é muito grande neste dossiê. Muitas vezes 

ao texto dactiloscrito aparece na página seguinte, fotografias que não correspondem à descrição, 

e depois a página com a fotografia correspondente aparece mais à frente (ou mais atrás) ou nem 

sequer aparece. 

Como os dactiloscritos não estão em cadernos, estão em folhas A4 soltas, por vezes a 

noção de onde começa e acaba um texto é tarefa difícil. Esta é uma situação comum que só um 

aturado estudo pode fazer perceber que há uma secção de um texto que está noutro ponto do 

espólio. Se a arrumação e catalogação tivesse sido mais aturada teria sido menos trabalhoso 

resolver (grandes) pormenores como este que determinam a articulação em textos de partes que 

pareciam ou atomizadas, ou esboços de outros textos, ou são excertos de outros textos reciclados 

em novos textos. Por vezes, é possível descortinar que uma parte de um texto está noutro ponto, 

como a terceira parte do relatório que o autor enviou à Gulbenkian, que tem um índice que alude 

a três partes, e a última, não está junto com as anteriores, está noutro ponto do espólio. Sem o 

índice que identifica claramente as partes e as subsecções desse texto seria impossível perceber 

que determinados documentos se encontram relacionados entre si.

No  dactiloscrito  «[Cruzeiro  no  Adro  da  Capela]»  que  ocupa  uma  página  do  dossiê 

1.1.2.14 da caixa 6, a imagem encontra-se na página seguinte. Muitas das folhas deste dossiê 

têm  a  indicação  manuscrita  com  leitura  conjectural  «1º  trim.  1967»;  permitindo-nos,  em 

princípio, a datação. Parte deste dossiê é dedicado a um estudo que se intitularia «Uma escultura 

paralela. Os cruzeiros» (que corresponde ao último capítulo do índice do estudo não terminado 

Teoria Geral do Sentido,  esse último capítulo chamar-se-ia «Cruzeiros e Pelourinhos»). Não 

tendo as páginas deste dossiê qualquer numeração, logo a sua ordem não é necessariamente a 

que aparece no espólio (com espólios constituídos por folhas soltas este problema põe-se sempre 

porque, mesmo que haja uma numeração dada pelos organizadores, pode acontecer sempre que 

uma  folha  tenha  sido  interpolada  e,  consequentemente,  temos  uma  ordenação  errada).  Este 

dossiê 1.1.2.14 é um daqueles conjuntos em que a noção de texto é muito problemática, e pode 
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mesmo pôr-se em causa se ele existe, alguns textos do autor têm ilustrações fotográficas que têm 

legenda, ou seja, são textos articulados por três componentes (texto, imagem e legenda dessa 

imagem).  Neste  dossiê  temos  um  texto  fragmentado  em  que  a  primeira  parte  não  existe. 

Poderemos continuar a falar de texto? Uma fotografia com uma legenda é um texto (visual por 

um lado, textual por outro)? Sim, mas e qual é a relevância (este é outro problema) de se editar 

fotografias  de cruzeiros  apenas  com uma legenda identificativa?  Na minha edição  optei  por 

editar  apenas  os  casos  em  que  a  legenda  tem  mais  qualquer  coisa  do  que  apenas  essa 

identificação.

No dossier 1.1.2.9 existe um texto sobre o tema da Sereia, no meio outro texto sobre o 

artista popular Manuel António Capelins (entre a parte textual e as fotografias) o que denota 

uma arrumação deficiente do material.

Indissociavelmente ligados aos problemas da organização do espólio estão os da escolha, 

da extracção de textos no meio de material, regra geral, sem forma.

Na  legenda  dactiloscrita  «Mestre  de  Santa  Catarina  da  Fonte  do  Bispo».  Existem 

emendas a caneta  preta de tipo esferográfica fina,  loalizada no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3, 

ocupando  uma  página.  Seguem-se  as  respectivas  fotografias  nas  páginas  seguintes.  O texto 

seguinte (várias páginas depois deste) sobre a igreja da Luz de Tavira, é apenas uma descrição 

sumária do objecto arquitectónico. Considerei que era muito incipiente para ser editado. Há um 

outro texto seguido por fotografias  que também assim foi julgado, «Alguns monumentos  da 

Renascença de Lagos». São três legendas expeditas numa página (sem reflexão, isto é, apenas 

dizendo o que a fotografia contém). Aparece outro texto «Para o estudo do estilo de mestre de 

Moncarapacho», mais para o fim do dossiê, que está riscado em várias partes e que também é 

muito incipiente. Este é um dos problemas constantes nos textos inéditos de Ernesto de Sousa, 

até que ponto um texto é mesmo um texto, ou só um apontamento descritivo? Possivelmente não 

há resposta científica  para esta  pergunta,  e  as escolhas  acabam por ser intuitivas.  Embora  a 

intuição não tenha qualquer espécie de «justificação científica» defino-a como um sentido que 

funciona pelo reconhecimento não consciente de padrões. 

No dossiê 1.1.2.7, da caixa 5, o autor afirma que «Preparamos monografia sobre este 

tema [o Leão]».  No espólio só há uma pequena série de observações e fotografias sobre este 

tema na escultura. Tipicamente o autor recolhe fotografias e agrupa-as estruturalmente sob um 

tema  (com  uma  invariante  eidética),  tira  notas  e  fica  assim  planeada  uma  monografia.  As 
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«monografias» aludidas nos inéditos (e mesmo nos dispersos há alusão a muitas monografias 

planeadas) não estão acabadas,  sendo que a maior  parte delas se encontram em fases muito 

incipientes,  como esta  sobre  o  leão.  Assim,  não é  também de surpreender  a  quantidade  de 

«monografias inacabadas» que são referenciadas na organização do espólio, que podem induzir 

na ideia de que existe algo ali quase próximo da publicação ou algo de muito substancial. Regra 

geral,  a  nomes  de  obras  projectadas  corresponde,  na  prática,  a  muito  pouco,  com algumas 

excepções constituídas pelas monografias projectadas A Renascença Portuguesa e O Ingénuo e  

o Selvagem na Escultura Portuguesa. E, não esquecendo, a monografia com o texto pronto a sair 

na Artis, sobre o pintor e desenhador Pavia, esta sim, a única inédita, pronta e acabada. 

Há mais  alguns esbocetos  e apontamentos,  rascunhos fragmentários,  na caixa 5,  com 

material que poderia ter sido incluído na categoria «Barroco». No entanto, são textos que devido 

a apresentarem uma característica fragmentária têm um interesse reduzido. São apontamentos 

bibliográficos,  citações,  e frases declarativas de intenções («Para estudo do espaço barroco», 

«Sobre a assunção», etc.)

No texto «Síntese do Estudo sobre a Escultura do Final do Gótico, do Manuelino e da 

Renascença», há uma expressão «países já romanizados entretanto», é talvez um problema de 

ambiguidade textual. O autor referir-se-ia a romanizados no sentido de Império Romano, ou a 

romanizados  no  sentido  de  «ao romano»,  do  estilo  da  Renascença  Italiana?  (o  assunto  é  o 

Gótico,  portanto  não  parece  ser  a  primeira  hipótese).  Parece-me  que  mesmo  que  seja  «ao 

romano» não poderia corrigir, substituindo «romanizados» por «ao romano». 

Outras ocorrências menos importantes, mas que mostram a actividade viva da escrita:

No texto «Fronteira», ocorre «<o Espanha>"estrangeiro".», aqui surpreendemos o gesto 

rápido de riscar que levou a mais o determinante. 

No texto «A Renascença Italianizante em Portugal» o autor escreve F. Smith, em vez de 

R.  Smith,  facto  explicável  porque  num teclado  AZERTY,  o  que  o  autor  usava,  o  «r»  está 

imediatamente por cima do «f».

No texto «A Renascença Italianizante em Portugal» o testemunho tem uma inscrição na 

margem esquerda. «V. est. publ em Colóquio» que não é relevante para o texto. No entanto, esta 

informação permite saber as fontes que Ernesto de Sousa consultava.  Se se quiser fazer um 

estudo profundo das obras, autores e correntes que enformaram o pensamento do autor (e isto 

vale para outros autores) teria que se passar a pente fino todos os apontamentos e notas que 
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embora não sejam relevantes como textos, são relevantes para essas informações. Isso seria um 

outro estudo. Um levantamento de todos os autores e obras que Ernesto de Sousa cita ou leu. 

Assim, também se poderia estudar a biblioteca de Ernesto de Sousa, ainda em posse de Isabel 

Alves, seria um estudo moroso, trabalhoso mas que poderia trazer alguns resultados. Mas esse 

não é o objectivo deste trabalho, isso já teria que ter em conta toda a marginália e outros. Parece-

me mais importante ler os textos que agora ficam disponíveis, junto com o Ser Moderno... Em 

Portugal. 

Na expressão «O primitivismo a<p>proximar-se-ia» no texto «Definição de Primitivo, 

"Popular", "Naïf", etc.» Há um erro e emenda típicos de um francófono. A palavra "approche" 

terá sido a que lhe veio à mente.

Outras  grafias  de  palavras  são  curiosas,  e  denotam um estádio  de  aportuguesamento 

incompleto. «maquete», por exemplo, do francês «maquette», que hoje está aportuguesado como 

«maqueta»; ou, também a meio caminho de «New York» e «Nova Iorque»: «Nova York». E a 

utilização de nomes afrancesados,  Henri Moore,  em vez de Henry Moore; Charles Kerénye, 

Karóly Kerénye, (mas neste caso especial este historiador do simbólico publicou em Francês 

com o próprio nome afrancesado), etc. 

Tipicamente o autor não é muito rigoroso com as notas de rodapé, é comum o autor 

colocar as notas de rodapé sem ser por ordem, tipicamente acrescentando notas (ex: 1,2,4,5,3). 

Ou seja, Ernesto de Sousa escreve o texto e coloca 3 notas, ao rever o texto acrescenta mais duas 

notas, mas não emenda a numeração colocando a nota «4» e «5» entre a «2» e «3».

Tenho que referir ainda o domínio pleno do vocabulário mais técnico de arquitectura e 

escultura, vocabulário que, diga-se, é extremamente vasto e complexo, especialmente quando 

versa obras arquitectónicas e escultóricas a ela associada, nos estilos que a compõe, e na miríade 

de pormenores escultóricos e arquitectónicos. 

 Uma consideração sobre a escrita do autor, se me é permitida a metáfora desportiva, 

Ernesto  de  Sousa  não  é  um  corredor  de  fundo,  como  José-Augusto  França,  mas  sim  um 

velocista: os seus textos são intensos mas quase sempre curtos. Todos os livros que saíram em 

vida são constituídos por textos curtos, capítulos que são artigos, e muitos dos dispersos são 

maiores ou do mesmo tamanho que o texto das monografias da Artis (Pomar, Lima de Freitas, 
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Pavia, Neo-Realismo). O autor realizava textos de pequena dimensão, arrisco eu dizer, porque 

era tão omnívoro nos seus interesses e actividades que nunca estava a pensar e a trabalhar num 

mesmo  projecto  durante  muito  tempo.  Mesmo  as  monografias  projectadas,  de  que  há  mais 

material  são  profundamente  incompletas,  parece  que  esses  dois  projectos  tantas  vezes 

referenciados,  até  publicamente,  como  em elaboração,  ou  em  quase  finalização,  intitulados 

Renascença Portuguesa e  O Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa são obras de que 

restam apenas alguns fragmentos. O melhor  que escreveu foram alguns dos seus dispersos, 

algumas das suas crónicas sobre artes plásticas são notáveis. 

Por fim, considero que o texto inédito «[A ceia segundo Adelino Morais Vinhas]», é o 

paradigma de um texto bem articulado entre a parte linguística e a fotografia e que tem um 

desenvolvimento que ilustra o usus scribendi do autor. Este texto tem três partes. Uma primeira 

que  é  uma  introdução  e  explicação  das  imagens;  as  imagens  (que  fazem parte  operativa  e 

integrante com o texto) e a conclusão baseada nas duas anteriores. Este exemplo ilustra muito 

bem o tipo de pensamento linguístico/plástico que ocorre(ria) na mente do autor.

A questão da Censura tem sido estudada pela História do Livro e pela História em geral. 

E é uma questão complexa que convoca diversos saberes. 

A casuística do original é quase inesgotável. Após a introdução da imprensa, uma edição curada 

de um autor é equiparada a um original; mas pode conter, além de erros, alterações linguísticas 

redactoriais. Neste caso a imagem do texto situa-se entre o autógrafo e a imprensa, cada qual com 

erros e deformações que se podem compensar uns aos outros (se a imprensa corrigiu defeitos do 

autógrafo e se o autógrafo, mas suas versões correctas, descobre gralhas do texto impresso), ou 

então  repetir-se  e  consolidar-se.  O escritor  pode  até  ter  «autorizado»,  retoques,  por  exemplo 

linguísticos, sem ser ele próprio a realizá-los, ou ter «aceite» substituições sugeridas pela censura, 

pela Inquisição, etc. (...) A situação não é mais simples quando os autógrafos são mais do que um,  

porque  o  autor  transcreve  muitas  vezes  os  seus  próprios  erros  anteriores,  dando-lhes, 

inopinadamente, o seu aval, ou corrige fora dos sítios, etc.» (SEGRE, 1989d: 167). 

A  auto-censura  tem  uma  relação  directa  com  a  censura,  e  mesmo  em  situações  de 

liberalismo mental, sem imposição de tribunais e perseguição policial especializados nas obras 

da  mente,  existe,  por  parte  do  indivíduo,  e  compreensivelmente,  um  medo  de  cair  em 

desaprovação social. 
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Talvez num caso de auto-censura seja de publicar as duas versões existentes,  mesmo 

numa  edição  comercial,  porque  são  versões  diferentes  uma  mais  próxima  da  consciência 

espontânea do autor outra mais mediada pelas exigências sociais.

No caso de Ernesto de Sousa, quando detectei auto-censura ou Censura, procedi como da 

forma habitual:  apresentei  o  texto-base  com as  variantes.  Isto  porque as  diferenças  não são 

suficientemente grandes que se possa falar de versões de um texto mas apenas de variantes do 

mesmo texto.

187



1.3 Conclusão

Na transmissão textual, entre um dactiloscrito original e um texto saído num jornal ou 

revista observa-se que existem sempre alterações, variantes. Muitas vezes não é possível afirmar 

que uma variante é melhor que outra. Assim sendo, há a necessidade de se as apresentar em duas 

(ou mais) no texto crítico. Quando se percebe claramente que há um erro introduzido pelo novo 

estádio a que o texto chegou então corrige-se esse erro, aceitando a lição original. Não se trata de 

variante mas de erro. A fronteira entre as duas é,  por vezes, difícil  de traçar,  e quando isso 

acontece, mantém-se as duas variantes para que o leitor possa julgar se é ou não evidente que se 

trata de um erro ou de uma variante.

Há muitas razões para que se compare as versões de um texto. Trata-se de uma tarefa 

morosa e trabalhosa que ao leigo aparenta ser totalmente descabida e ociosa. A questão é que 

esse trabalho melhora a qualidade do texto, ao remover erros. Há erros que só se percebem que 

estão num texto quando confrontadas duas ou mais versões. Por exemplo, temos o texto-base 

que grafa «cortes» e no original aparece «coortes». O primeiro vocábulo encaixa perfeitamente 

na frase, sintáctica e semanticamente.  Portanto se não houvesse um testemunho original  não 

poderíamos descobrir que houve uma mudança e que isso se deve a um erro. Ou seja, o texto 

crítico  será,  em princípio  e  espera-se  que  isso  aconteça,  será  melhor  que  qualquer  um dos 

testemunhos. Mesmo no caso de Ernesto de Sousa em que as mudanças, regra geral, não são 

muitas nem são, a maioria delas, capazes de mudar muito o sentido. 

Há outra dimensão na Crítica Textual que me parece curiosa. Esta é uma disciplina que, 

apesar do seu rigor, ou possivelmente por causa dele, poderíamos ser levados a pensar que ela 

nos permitiria fazer afirmações taxativas sobre os textos, ser conclusiva. Mas o que me parece é 

que acaba por ser especulativa (no melhor sentido da palavra), é um vasculhar sobre vestígios, 

formulando hipóteses e verdades provisórias, muito à semelhança da arqueologia. E, como nessa 

disciplina, passa-se a maior parte do tempo a escavar meticulosamente mas, de vez em quando, 

faz-se  uma  descoberta  importante.  A Crítica  Textual,  como  muitos  autores  desta  disciplina 

lembram, permite ser mais crítico na leitura, fazer uma leitura mais atenta, e nunca dar por certo, 

provado ou definitivo qualquer aspecto do texto. Ou seja, ganha-se uma leitura mais atenta e 
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menos crédula em relação aos textos, ao que eles dizem, ao que os próprios autores dizem dos 

próprios  textos,  ao  que  os  próprios  autores  dizem de  como  escreveram os  textos,  e  menos 

crédula,  também,  em relação  ao  que  terceiros  (amigos,  familiares,  contemporâneos)  críticos 

dizem daqueles autores e daqueles textos. 

A palavra testemunho para os documentos parece-me particularmente feliz, indica que 

aquele documento declara certas coisas e dá certas informações sobre o passado. Os testemunhos 

escritos (ou registados por qualquer outro meio) têm a vantagem em relação aos testemunhos 

orais de serem cápsulas do tempo, são mensagens que ficam registadas num qualquer suporte e 

que mantém, letra por letra, o que diziam quando foram emitidos. Os testemunhos orais são 

muito mais voláteis, e as pessoas que conviveram com um autor têm tendência a hiperbolizar 

certos  aspectos,  a  mitificar,  mesmo com as  melhores  intenções,  porque a  memória  é  muito 

móvel, e vai sendo reconstruída e obliterada. 
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2. Discussão Temática 

«The meaning of the texts» will appear as a set of concrete and 

always changing conditions: because the meaning is in the use, and 

textuality  is  a  social  condition  of  various  times,  places,  and 

persons. 

Jerome McGANN, The Textual Condition

Os textos editados oferecem muitas linhas de leitura possíveis e, espero, sejam ponto de 

partida  para  grandes  reflexões  teóricas  e  outras  investigações  que  possam  trazer  novas 

perspectivas ao trabalho e actuação do autor no contexto cultural português do meio e fim do 

século XX. 

De facto, ao disponibilizar esta grande massa textual, esta ultrapassa em muito o que está 

disponível até aqui através do volume  Ser Moderno... em Portugal  e de excertos, aqui e ali. 

Ultrapassa em quantidade e, destes textos agora disponíveis poder-se-ia compilar um volume 

semelhante àquele ou publicar vários volumes com linhas orientadoras diferentes, com linhas 

editoriais diferentes. Ao ter organizado os dispersos e os inéditos por categorias fiz um primeiro 

trabalho nesse sentido. Qualquer outro editor poderá criar linhas de compilação dos textos que 

sejam também coerentes mas que tenham pressupostos teóricos e de organização que serão de 

escolha diferente. 

Claro que um investigador pode ler e citar directamente do espólio, como fez Miguel 

Wandschneider, Helena de Freitas ou Mariana Pinto dos Santos, mas isso é um trabalho extra 

que pode não ser possível. A maior parte dos artigos e das teses de mestrado que têm aparecido 

cita, sobretudo, os textos de Ser Moderno... em Portugal. 

Aqui vou fazer uma reflexão sobre alguns temas que estão presentes neste conjunto de 

textos. 

Uma  edição,  na  sua  organização  de  partes  e  capítulos  já  é  interpretação.  Por  isso, 

demorei algum tempo a explicar porque é que fiz as escolhas que fiz, no capítulo 3 da terceira 

parte («Organização da Edição»). 
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Mas interessa-me, agora, encontrar novos temas de reflexão, novas isotopias nos textos, 

que me permitam ler e reflectir sobre o pensamento do autor, driblando assim até as categorias 

propostas para a edição.

Escolherei  os  assuntos  «Academismo»,  «Provincianismo  (Nacional  e  Internacional)», 

«Manuelino e Renascimento»,  «Arquitectura e Património»,  «Almada Negreiros»,  «Vostell  e 

Malpartida», «Alberto Carneiro».

 

2.1. Academismo

Este  tema,  embora  aparentemente  marginal  nos  textos  de  Ernesto  de  Sousa,  aparece 

recursivamente. Trata-se de um tema que é o duplo negativo do tema da vanguarda, este sim, 

muito  mais  presente.  além  disso,  o  academismo  não  é  característica  de  nenhuma  corrente 

artística, tanto pode ocorrer na arte popular como na arte erudita. 

Ernesto de Sousa não critica  apenas  o academismo como instituição  da pintura e  da 

escultura, verdadeira espinha dorsal dos cursos de Belas Artes, que desde o século XIX erguem 

o estudo anatómico, a pintura de cavalete, o nu clássico, de alguma maneira, como pedra de 

toque  de  todo  o  ensino  artístico.  Também  afirma  que  isso  é  um  beco  sem  saída:  «O 

aperfeiçoamento académico é mais do que nunca um tronco morto na cultura que vivemos e 

constituímos.»87, E di-lo num artigo que, ele próprio, só no título, já é bastante esclarecedor «O 

Académico contra o Progresso». Este título é constituído por uma polaridade negativo-positivo. 

Há o progresso (é uma afirmação do título, incontestada, e, consentânea com o movimento neo-

realista, que é neo-positivista, com uma teleologia da história: a revolução) por outro lado há o 

mundo da academia de belas artes, burguês e fechado de onde não pode surgir novidade. Este 

tipo  de  afirmação  ainda  é  modernista,  com  um  segundo  binómio  implícito:  o  académico 

representando o passado imobilista e o progresso representando o devir dinâmico.

No entanto, para Ernesto de Sousa as vanguardas e movimentos novos do século XX são 

lufadas de ar fresco e de renovação, mas que facilmente podem cair numa não-renovação, numa 

nova  escolástica  plástica,  com  a  sua  sintaxe  definida  e  vocabulário  aprovado.  Em  vários 
87 «O Académico contra o Progresso», Seara Nova n.º 1362; de Abril de 1959.
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momentos  desconfia  de  Francastel,  da  Escola  de  Paris,  do  abstraccionismo  lírico,  e  quase 

sempre, quando sobre ele se pronuncia, do Surrealismo. Do surrealismo vai desconfiar desde 

sempre, por julgar que não se trata de um movimento renovador, mas de um egotismo burguês, 

onde, em muitos casos, o virtuosismo técnico é mais importante que a exploração de novos 

caminhos.  (no  entanto,  o  Surrealismo  tem  muitos  caminhos  e  cultores,  basta  pensar  nas 

diferenças  entre  um Max Ernst  e  um Salvador  Dali,  o primeiro  experimentando materiais  e 

formas, já anunciando um Tápies, o outro pintando girafas académicas onde a única diferença da 

pintura académica são as chamas académicas que têm no dorso). 

No ensaio acima citado, de Ernesto de Sousa, o autor usa uma expressão particularmente 

feliz «o academismo do nosso tempo», expressão que veicula um alerta para todos os cultores da 

arte que, sem uma vigilância crítica e exigente sobre as próprias produções podem (poderão) 

estar a cair no academismo de si próprios.

Ernesto de Sousa quando usa a palavra «academismo» não se refere particularmente à 

«academia»  enquanto  universidade,  mas  ao  espírito  balofo  e  imobilista,  conservador  e  sem 

pensamento, que existia dentro e fora das universidades. Porque o academismo sai fora delas, 

influencia até autores que nunca entraram numa delas. No artista académico Ernesto de Sousa 

vai encontrar o virtuosismo, o trabalho esforçado mas sem criação. A questão é que aquele que é 

académico produz muito trabalho, em extensão e, especialmente, em cada peça, mas tem pouca 

ou nenhuma reflexão. Acaba por ser um trabalho mecânico, de reprodução, de exibicionismo 

habilidoso do já feito, quando a verdadeira criação está no uso de novas categorias, isto é, de 

investir o objecto de rupturas ou saltos ontológicos. Daí, uma obra, que não tenha dado trabalho 

nenhum, possa ser uma obra inovadora, por trazer algo de novo. 

O estudo do academismo é importante, até para perceber o mau gosto, que por vezes tem 

contacto com o academismo. Em contexto de arte popular o academismo surge quando o artesão 

não culto tenta imitar formas de arte cultas.

Por vezes, o artesão imita de forma tão extravagante que, sem saber, está a criar novas 

formas e reinterpretações da tradição (note-se que, em Ernesto de Sousa, a palavra tradição é 

valorizada quase sempre e não se confunde com academismo. Não é por acaso que, em 1978, 

intitula uma individual, com uma instalação, de  A Tradição como Aventura). O artesão não é 

verdadeiramente criador quando tenta imitar o academismo. 
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Ernesto  de  Sousa  reserva  muitas  páginas  inéditas  a  este  problema,  especialmente 

relacionado com a arte popular. Em algumas delas reflecte sobre relações entre a obra erudita 

tradicional por excelência, a arte sacra, e os santeiros que a tentam imitar. No entanto, por vezes, 

o trabalho desses santeiros e canteiros retorna à igreja, sob a forma de esculturações que são 

necessárias para substituir outras. Ou seja, imagens para nichos, ou altares neo-barrocos podem 

ser feitos por artesãos, e disso Ernesto de Sousa dá exemplos. 

Já os artistas populares não académicos, que Ernesto de Sousa reconhece a aprecia como 

de  artistas  de  pleno  direito,  são  marginais  em  relação  ao  próprio  meio,  porque  o  meio  é 

conservador e académico e despreza essas transgressões plásticas como mal feitos. O exemplo 

máximo disso é o escultor Franklin, verdadeiro exemplo de Arte Bruta (Ernesto de Sousa não 

usa  este  termo,  nem  o  parece  apreciar),  que  faz  produções  de  arte  espontâneamente 

expressionista e fantástica. No entanto, em volta de um escultor marginalizado como este podem 

também ocorrer fenómenos de academismo, os outros, ao verem que um determinado artesão 

tem sucesso com as suas peças  mal feitas, procuram imitar esse  mal feito, apenas por razões 

comerciais. 

«Existem no paiz um certo número de artesãos que imitam o 'antigo', e cujas obras são 

depois  vendidas  nos  antiquários,  como  tal.»  (...)  «Alguns  porém  são  incapazes  de  imitar 

exactamente, e por vezes a sua obra tem valor creativo.»88 O academismo pode manifestar-se de 

muitas maneiras, e por vezes o estudo do seu processo pode ser muito instrutivo. Disso Ernesto 

de Sousa dá um excelente exemplo, no inédito «[A ceia segundo Adelino Morais Vinhas]», em 

que o artesão imita  sem saber, e em segundo ou terceiro grau,  Leonardo da Vinci,  ao fazer 

imitações de imitações da última ceia do pintor seiscentista. A imitação tomada como modelo é 

uma  reprodução  industrial  feita  em metal,  há  um movimento  da  imagem  que  atravessa  os 

séculos,  em vários  momentos  e  técnicas  (inicial  de  Da  Vinci,  manual  e  erudito;  industrial, 

mecânico; e depois outra vez manual mas não culto, e com algumas operações de simplificação, 

como a eliminação da perspectiva). 

No  extremo  mais  oposto  do  academismo  está  Filliou  e  uma  sua  máxima  «Sou  um 

especialista do mal feito». No movimento Fluxus, como herdeiro e continuador de Dada, existe 

muitas vezes o mal feito como atitude de subversão e de combate contra a ordem estabelecida 

88 Inéditos de Ernesto de Sousa sobre Arte e Património, p.368, 370.
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(eventualmente  contra  todas  as  ordens).  Assim,  não  é  raro  terem ocorrido  performances  e 

happenings em que,  por  exemplo,  se  toca  piano  com martelos.89 Tocar  um piano  com um 

martelo é uma declaração de guerra ao virtuosismo mais arreigado na música clássica. Também, 

pintar com sujidade, ou ao acaso, com materiais pobres, estragados, faz parte dessa estratégia de 

subversão do sistema do belo, ou seja, do sistema da dominação intelectual que foi a ocidental 

nos últimos séculos, «o academismo das imagens não pode deixar de estar relacionado com algo 

de académico e conformista das próprias palavras e... ordens.»90

Para Ernesto de Sousa o próprio conceito de obra de arte é um conceito académico, 91 daí 

a própria noção de artista dever ser substituída pelo conceito bebido em Bruno Munari, a de 

operador estético, que produzirá obras abertas, na senda do conceito (e livro) de Umberto Eco. A 

obra académica (feita no espírito do academismo) apresenta-se sempre fechada, o mais acabada 

possível, perfectiva, virtuosa, perfeita. Ernesto de Sousa encontra no movimento Fluxus algo 

que, tecnicamente, está quase sempre muito longe dessas perfeições, por vezes até obras que são 

feitas gratuitamente, ou em paródia. 

2.2. Provincianismo

A questão  do  provincianismo  coloca-se  na  encruzilhada  da  questão  nacional  versus  

internacional.  Enquanto  crítico  neo-realista  Ernesto  de  Sousa  vai  procurar  sempre  uma  arte 

especificamente nacional. E isso não é só uma característica dele, muitos cultores do movimento 

(que tinha esse nome para fugir à Censura, porque se trata de um nome de código para realismo 

socialista)  procuraram  uma  arte  nacional,  uma  portugalidade,  que  se  enraizava  nos  gestos, 

saberes e cantares do povo. No povo é que residia o mais genuíno e são. De algum modo essa  

demanda tem qualquer coisa da demanda do volksgeist, a demanda da alma nacional, iniciada no 

movimento romântico e que desembocaria nos nacionalismos.

89 Refiro-me ao registo vídeo de um Happening, que aconteceu no Museo Vostell, e nele exibido. Visionado em 
Outubro de 2010.
90 «Da Vanguarda como Necessidade», Vida Mundial, n.º 1834, do dia 7 de Novembro de 1974
91 Numa conferência realizada em Vigo o autor tinha um item com este tema. 
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Curiosamente a mais nacional e genuína expressão de arte nacional, o Manuelino, está 

eivado de exotismo, ou seja, de influências de outros continentes. 

O Neo-Realismo procurava nesse povo, especialmente no campesinato,  eventualmente 

nos pescadores, uma verdade e uma nobreza do ser humano não corrompido pela burguesia e 

pelo capital. 

Ernesto de Sousa sempre teve atenção ao local, ao específico nacional, e, nessa atenção o 

maior enfoque foi para o estudo da arte popular, tão importante nele. Mas, simultaneamente, 

interessou-se  pela  arte  internacional,  pelos  movimentos  do  séculos  XX,  tendo  chegado  a 

participar nas neo-vanguardas dos anos sessenta e sido um importante dinamizador em Portugal. 

Portugal, o país tendencialmente agrícola e salazarista era, no seu todo, e à data profundamente 

provinciano.

No princípio  da sua  actividade  como crítico  a  oposição  nacional/internacional  faz-se 

sentir «e assim vai aprender em ambientes estrangeiros, não só fórmulas e processos, mas a 

própria essência da sua arte...»92. Esta oposição vai-se fazer sentir especialmente num ataque ao 

grupo KWY que escolheu exactamente as letras que não existiam no alfabeto português como 

forma de identificação com a arte internacional.93 

No entanto, por habitual incúria dos portugueses em relação aos valores que existem em 

Portugal, 

têm  sido  os  estrangeiros,  principalmente,  que  vêm  cá  descobrir  os  valores  da  nossa  cultura 

original. Citarei aqui só dois exemplos. O de Nuno Gonçalves, magnífico tema de muito trabalho  

sério e muita disputa vã: é René Huyghe quem vem demonstrar o seu significado «europeu». O 

Barroco Português, certamente uma das características fundamentais da nossa sensibilidade e da 

nossa cultura: são, o francês German Bazin, e o americano Robert C. Smith, quem o estuda a 

fundo, para lá da simples erudição,94

Esta oposição nacional/internacional deixa, a partir dos anos sessenta, de aparecer nos 

textos de Ernesto de Sousa, mas mantém-se a preocupação com o provincianismo.  Não é por 

acaso que o autor tem um texto explicitamente intitulado «Contra o Provincianismo»95. Neste 

92 «Da Universalidade da Pintura Portuguesa», Seara Nova, n.º 984 de 22 de Junho de 1946. 
93 No artigo «SNBA: Terceiro Salão de Arte Moderna»; Cf. SANTOS, 2007, 57-59.
94 «Uma Exposição Falhada e um Belo Livro», República, de 21 de Fevereiro de 1964.
95 Vida Mundial, n.º 1833, de 21 de Novembro de 1969.
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ensaio  pode-se  ler:  «A  luta  pela  qualidade  é  a  nossa,  que  é  também  a  luta  contra  o 

provincianismo, por um estar na Europa e no Mundo, indispensáveis se queremos sobreviver, e 

vencer os fáceis valores regionais da farmácia-de-aldeia que pode ser... Paris!»

Paris foi para o século XIX português,  e princípios de XX, o farol  da arte  e da alta 

cultura, o expoente máximo do anti-provincianismo. Elementos da geração de 70 ou da Orpheu, 

entre  tantos  outros,  tiveram por  Paris  uma admiração  e  uma sede de  lá  viver  muitas  vezes 

concretizada, tantas outras só sonhada. O próprio Ernesto de Sousa viveu em Paris, de 1949 a 

1952, percebendo assim que o provincianismo não está, necessariamente, nos lugares mas na 

atitude, e que se pode não ser provinciano em Moimenta da Beira. Leia-se o seguinte excerto:

«Ânsia  de  estar  à  la  page,  terror  do  provincianismo  e  do  academismo,  corridas  a  Paris,  e, 

finalmente, a produção apressada de umas tantas obras, cada-vez-mais-modernas, com o seu ar de 

paráfrase  do que se vê nos marchands da Margem Esquerda  ou do último Godard.  Com este 

autêntico espírito provinciano, novo-rico-da-cultura, aumentam-se os anátemas, envereda-se pelos 

pequenos conluios, grupos e tertúlias num afã de reajustamento impressionante. Não há dúvida, o 

bairrismo  e  o  provincianismo  são  coisas  detestáveis,  então  despersonalizamo-nos  todos, 

alegremente entremos na roda, europeizemo-nos, façamos das nossas artes e das nossas letras, 

uma autêntica colónia cultural. »96 

 O autor  assistiu  ao  declínio  notório  de  Paris  como  centro  civilizacional  e  cultural, 

quando passou este facho para Londres ou Nova Iorque.97 Por vezes até assinala manifestações 

de provincianismo que não são mais do que  manifestações de desdém impotente: «Paris caiu 

nesta outra: dizer familiarmente mal do velho Andy, «que já estava acabado, ultrapassado e etc.» 

E deu-se ares, inaugurou mais um Wimpy-Bar, e muito moderna adoptou mais algumas modas 

de Londres. Realmente modernas. A isto pode chamar-se a síndroma Andy  ― uma forma de 

provincianismo. Inexorável.»98 

Num  artigo  inédito,  «Anticinema»,  Ernesto  de  Sousa  vai  dizer  que  é  próprio  do 

provincianismo o medo de se ser provinciano. Assim, aqueles que se arvoram em modernos ou 

em internacionais podem ser mais provincianos que os genuinamente locais.

96 «Uma Exposição Falhada e um Belo Livro», República, de 21 de Fevereiro de 1964.
97 Sendo que a tendência foi, ao longo do século XX, (e continua a ser no nosso século) para a multipolarização, ou  
seja, fragmentação da noção de hierarquias de lugares culturalmente privilegiados. 
98 «The Living Theatre, sempre inadequado» Colóquio/Artes, n.º 33, de Junho de 1977.
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 As palavras provinciano, e provincianismo podem ser usada por diversos sectores como 

arma de arremesso. A Alternativa Zero, esta exposição foi feita com princípios críticos e é uma 

das mais importantes do século XX em Portugal. As reacções à  Alternativa Zero foram, por 

vezes, negativas. Rocha de Sousa atacou a exposição por isso mesmo, alegando ser provinciana, 

porque segundo ele seria apenas uma imitação do que se fazia lá fora, e já não era moda. Esta 

desconfiança é incompreensível porque, por um lado, a exposição divulgava tendências que iam 

do Conceptualismo à Nova Figuração, que eram as tendências dos anos setenta. E, por outro, 

mesmo que não fosse novidade, o critério de o ser é um critério que já não fazia sentido usar nos 

anos setenta, em que o Modernismo já se tinha transformado em Pós-Modernismo, que é não 

uma corrente mas uma atitude que aceita o tradicional, a novidade, o local, o global, o étnico, o 

internacional, o pós-colonial, os revivalismos, entre outros, tudo como pontos de vista válidos 

para actuar culturalmente.

2.3. Manuelino e Renascimento

Durante os anos sessenta a par dos estudos de Arte Popular, Ernesto de Sousa vai ter um 

interesse crescente na escultura associada ao património edificado, do Românico ao Barroco, 

com especial ênfase no Manuelino e Renascimento. Projectou fazer uma grande obra, que se 

intitularia  Renascença  Portuguesa,  em  três  partes,  sendo  que  a  terceira  se  intitularia  Uma 

Renascença de Fronteira.

Num  índice,  Ernesto  de  Sousa  deixou  a  intenção  do  seu  projecto  de  estudar 

sucessivamente, a gramática decorativa versus arquitectura, a relação da escultura erudita com a 

decorativa, os casos de João de Castilho e de Chanterenne, a «escola francesa» de Coimbra, João 

de Ruão, Renascença de Tomar e da Estremadura,  Francisco de Holanda e, finalmente,  uma 

Renascença de Fronteira. Deste último tópico é que sobrevivem mais estudos, mas há referências 

fragmentárias a todos os outros. Este esquema denuncia uma obra que seria extensa e próxima 

da historiografia de arte segundo métodos mais correntes. 

Nos seus estudos inacabados sobre estas matérias há uma tensão irresolvida entre uma 

direcção mais historiográfica (que seria a que presidiria ao estudo do Manuelino e especialmente 
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aos estudos sobre o Renascimento Italianizante) e estudos mais independentes do tempo, estudos 

de estética  com o método estruturalista  e  fenomenológico,  procurando invariantes  nas obras 

estudadas que têm relação, por vezes, com outras obras arquitectónicas e escultóricas que podem 

estar separadas geográfica e temporalmente por grandes distâncias e que daria origem ao tão 

anunciado livro O Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa. 

O  que  me  parece  é  que  muitos  materiais  de  um  estudo  inicial  que  seria  mais 

historiográfico vão evoluir para estudos que contribuiriam para este segundo estudo. Assim, é 

difícil perceber totalmente quais dos materiais pertenceriam ao primeiro ou ao segundo estudos. 

Sintoma disso  são  os  materiais  inéditos  referentes  a  estudos de  Manuelino  Popular  estarem 

agrupados com estudos de arte popular, quando fazem parte da terceira parte da monografia A 

Renascença Portuguesa. 

Muitos  destes  materiais  foram  ainda  reciclados,  tanto  textos  como  fotografias,  para 

artigos, como os sobre o tema do exotismo e outros sobre escultura, e também no livro Para o 

Estudo da Escultura Portuguesa. 

Por exemplo, no texto inédito «Síntese do Estudo sobre a Escultura do Final do Gótico, 

do Manuelino e da Renascença», pode-se ler:

Alguns dos exemplos que estudamos (Mestre de Alvor e de Santa Catarina da Fonte do Bispo; e  

até alguns populares actuais) provam bem que a regressão ao popular, feita em termos de validade 

estética,  foram ainda um fenómeno de «salvamento» estético. E a euforia  marítima que afecta 

alguns  dos  aspectos  do  manuelino  não  nos  deve  fazer  esquecer  um  dos  aspectos  mais 

extraordinários e raros desta «arte»: o seu carácter camponês99

Embora para o autor a arte renascentista seja um movimento europeu e cosmopolita, é, 

no entanto, tratada como menos genuína, mais artificial. 

Mas a Renascença e mais tarde o Maneirismo definem-se sempre em ambientes  sócio-económicos 

bem determinados. São fenómenos de cultura literária e filosófica, onde um certo requinte social 

(e talvez aquilo a que hoje chamamos o «snobismo») iam de par com a riqueza material. 100

99 Inéditos de Ernesto de Sousa sobre Arte e Património, p.368, 370.
100 Ibidem, p. 405. 
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Parece-me que o autor estuda o «Manuelino Popular» muito motivado por um programa 

ideológico. O Manuelino é a arte mais nacional por excelência, e corresponde ao período de 

maior esplendor e pujança histórica deste povo. O interesse do autor vai em descobrir no seio 

desse  momento  de pujança  elementos  que podem provir  de origem popular,  ou,  no excerto 

acima, camponesa, e que, portanto, valorizam o terceiro estado, o povo, como parte criativa e 

activa dessa mesma corrente artística. Ao contrário, o movimento da Renascença em Portugal é 

tratado como um fenómeno de implantação de modelos exteriores e como importação de artistas 

europeus ao romano. 

Também nestes estudos sobre o Renascimento e o Manuelino existe ainda muito vincada 

a oposição nacional/estrangeiro. 

Esse  programa  ideológico  é  o  mesmo  que  o  faz  estudar  a  arte  popular,  procurando 

valores desconhecidos que possam competir com a arte tradicional «culta». Este ponto de vista é 

determinado  pela  sua  formação  estética  enquanto  crítico  neo-realista,  e  enquanto  cineasta, 

realizou uma longa metragem com aspectos neo-realistas (sem ser totalmente um filme neo-

realista, tendo uma estética que o aproxima também do cinema francês dos anos cinquenta). 101

Nos seus contemporâneos vai encontrar nos santeiros e canteiros como Pires Trigo ou 

Ferreira Tedim, mas sobretudo Rosa Ramalho, e especialmente Franklin, exemplos de artistas 

que trabalham vindo de origens humildes e não escolarizadas mas ascendendo ao estatuto de 

artista de pleno direito. 

No Manuelino vai encontrar vários mestres (que são hipóteses de Ernesto de Sousa). 

Sobretudo  mestres  do  sul  de  Portugal,  do  Algarve,  «Mestre  de  Alvor»,  «Mestre  de 

Moncarapacho». Daí se tratar de uma  Renascença de Fronteira, uma expressão local e mais 

popular  do  Manuelino  e  também  da  arte  renascentista  (que  em  Portugal  são  quase 

contemporâneas,  sendo a arquitectura  renascentista  já uma maneira  de construir  ao romano, 

longe da evolução, ou transformação do Gótico em Manuelino).

101 No extremo oposto desta atitude de Ernesto de Sousa poderíamos colocar autores como aqueles da chamada 
Filosofia Portuguesa, estou a pensar especialmente em Dalila Pereira da Costa, mas também António Quadros, que 
vão ver nas fachadas e nos pormenores arquitectónicos, elementos de uma mensagem oculta de um projecto pátrio e 
civilizacional, uma vocação nacional para desígnios futuros, grandiosos e universais (em que o povo já tem um 
significado muito diferente ―o «povo» dos nacionalistas não é o mesmo «povo» dos neo-realistas).
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A actuação destes  mestres  será pautada  por terem uma esculturação (nos portais  das 

igrejas,  nos crucifixos)  que é  de expressão popular,  ao que Ernesto de Sousa contrapõe um 

mestre «culto», o «mestre de Lamego». 

Todas estas investigações poderiam transitar para um outro livro projectado O Ingénuo e 

o Selvagem na Escultura Portuguesa, que também está inédito, e, sobretudo, apenas esboçado. 

Além dos textos em estado fragmentário, Ernesto de Sousa deixou-nos soberbas fotografias do 

que vai estudando que são elementos axiais dos seus textos. Por exemplo: no espólio, na caixa 4, 

dossiê  1.1.1.2.  ficou uma quantidade  impressionante  de documentação  sobre o Claustro dos 

Jerónimos.  Esta  documentação  inclui  um  levantamento  fotográfico  exaustivo  mas  também 

plantas, esquemas e esboços. Mas quase nada escrito, apenas referências bibliográficas e temas 

associados a estudar. 

Há também muitas  referencias  do  autor  à  teratologia  medieval,  especialmente  gótica 

(Ernesto de Sousa foi um extremo leitor do livro Moyen Age Fantastique de Baltrušaitis). E, nos 

estudos de Arte Popular não é raro o autor identificar  como uma sobrevivência  medieval os 

artesãos que vão trabalhando nos seus ofícios, esculpindo, por vezes com alguma rudeza que 

vem dessa profundidade dos tempos.

Todos estes estudos inacabados vão ser reciclados, mais directamente com colagem de 

excertos  ou  inspirado-se  neles,  para  outros  estudos  que,  estes  sim,  saíram  em  revistas. 

Especialmente  os  estudos  sobre  Escultura  e  Exotismo,  que  foram  saindo  em  diversas 

publicações como a revista Arquitectura ou Colóquio/Artes, entre outras. 

Embora os estudos sobre o Renascimento e o Manuelino estejam inacabados, por vezes 

apenas começados, há, no entanto, algum volume textual que permite que se faça uma leitura 

sobre os pressupostos ideológicos e, eventualmente, sobre intuições válidas que tenha tido sobre 

estes assuntos.  Estes são temas  que estão praticamente  ausentes  dos textos  que publicou,  e, 

assim, temos mais uma faceta do autor para explorar.

Ernesto  de  Sousa,  várias  vezes  nos  seus  textos,  opina  discordando  sobre  vários 

historiadores,  o  que  demonstra  que,  pelo  menos,  tinha  um  conhecimento  suficientemente 

competente sobre os assuntos para poder emitir juízos. Ao amador em História de Arte, como 

eu, parecem juízos fundamentados. Só um especialista em História de Arte poderá validar ou 

201



invalidar as teses de Ernesto de Sousa e explicar se os estudos dele são uma nota de rodapé na 

sua vida ou se são uma actividade importante, pouco conhecida. 

Se  estes  textos  têm valor  propriamente  historiográfico  ou  se  mesmo contêm alguma 

intuição inovadora sobre o assunto em causa, isso não me cabe a mim dizer; os especialistas na 

matéria terão, com certeza, interesse em ler estes textos. O mais provável é que sejam textos 

datados, que espelhem as controvérsias das décadas em questão e que sirvam para caracterizar o 

ambiente gnoseológico e crítico da sua época, sem que tragam informações absolutamente novas 

sobre as matérias estudadas.102 

2.4. Arquitectura e Património

A maior parte da actividade escrita de Ernesto de Sousa é sobre escultura principalmente, 

mas também estética, pintura, arte contemporânea, novos média, havendo ainda um núcleo de 

textos sobre arquitectura e património. 

«A  escultura  tem  o  seu  carácter  discursivo  da  pintura,  e  simultâneamente  tem  da 

arquitectura  a  propriedade  de  definir  um  espaço,  que  já  é  um  espaço  social.  Uma  peça 

escultórica é, neste sentido, e objectivamente, menos ambígua que uma pintura.»103

A arquitectura é, no entanto, uma arte que acolhe no seu seio as outras artes, a escultura 

mais próxima dela, já modifica o espaço (a arquitectura, mais do que plantas, cortes e alçados é a 

arte de trabalhar com o(s) espaço(s)). Tanto internos, como no diálogo da construção com a 

envolvente,  seja  ele  edificado  ou  livre  de  construção  humana.  O  gesto  de  construir  é,  por 

definição, aquele que modifica a paisagem, tornando-a humanizada:

(...)  o  espaço  preexistente  só  se  torna  lugar  quando  é  qualificado,  quando  é  investido 

simbolicamente através de uma edificação. A construção de um lugar ― de um lugar psicológica 

102 Isto  aplica-se,  como  é  lógico,  a  todos  os  textos  inéditos  de  Ernesto  de  Sousa  que  visem  sobre  aspectos  
particulares da História de Arte e não só os textos da caixa 3. 
103 «Conhecimento da Escultura Portuguesa, uma descoberta a fazer», da revista Arquitectura, n.º 88, de Maio/ Junho 
de 1965. 
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e  simbolicamente  qualificado  ―  depende  assim  do  acto  de  edificação  ele  mesmo  enquanto 

invenção de um outro espaço condensador do imaginário. (PEREIRA, 2005: 28)

A escultura dialoga com a arquitectura, a própria tridimensionalidade, torna-a uma arte 

que faz surgir a quarta dimensão, o tempo de percorrer em redor da peça, o tempo de percorrer a 

construção no interior ou em seu redor no exterior. «Consome-se uma escultura como uma casa 

―  e  aqui  mais  uma  vez  a  arquitectura  surge  no  sensível  e  no  horizonte  do  sentido  da 

escultura».104 Mas por outro lado a casa tem toda uma complexidade simbólica associada,  e 

regionalmente tem expressões diferentes, consoante o clima cultural, geológico e pluviométrico, 

uma construção não é só a soma dos seus materiais e técnicas construtivas, tem relação com o 

imaginário colectivo, onde a simbologia da toca, do abrigo é universal, e concorda com toda 

cultura específica de um povo ou de uma região: 

A casa ou o monumento do Norte de Portugal. De que é feita a sua solidez? Granito por fora. Por 

dentro madeira (obra de talha, talvez e ouro nos templos). Este magnífico complexo material é 

uma completa  imagem  de  intimidade.  Os  azulejos,  os  estofos,  a  mobília,  a  «prata  da  casa»,  

exercem e completam esta função.

No Sul,  o  espaço  íntimo e amado,  prolongar-se-á mais facilmente  para o exterior;  ou para o 

exterior de um pátio interior.105

Também Ernesto de Sousa não se escusa de intervir em torno de questões do momento 

sobre  património  edificado.  Assim,  em  1978,  sairá  com  um  artigo  em  oposição  total  à 

construção  de  um  hotel  contíguo  ao  Palácio  Nacional  de  Sintra,  como  em  defesa  do 

«Franjinhas», termo popular a um edifício construído em Lisboa, com risco de Nuno Teotónio 

Pereira,  que  é  um  marco  na  arquitectura  recente  portuguesa  e  que  deu,  na  época,  grande 

polémica e discussão. 

A sua posição em relação ao património edificado não é simplista mas tem uma profunda 

desconfiança em relação aos monumentos. A arte ligada e a servir os poderes, comemorativa de 

batalhas não lhe interessa, antes pelo contrário, em 1963 escrevia: 

104«A Matéria da Escultura e a Casa», revista Arquitectura, Junho de 1973. 
105 Ibidem.
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...dois,  três,  dez  passos,  e  olho  para  cima.  Humildemente,  a  procurar  justificar  tudo,  a 

deselegância, a arrogância da pedra, o absurdo daqueles cavaleiros um terço romanos, ou terço 

gauleses, um terço númidas (...) Eu já o tinha visto afinal, aquele monumento: um milhão de vezes 

e nas mais diversas cidades do mundo. 

Era o mau gosto, a desproporção mesquinha, a petulância talhada em pedra com suor e trabalho 

pagos, mas sem nenhum talento nem graça, impossíveis de resto (...) (SOUSA, 2011: 123)

Em  Junho  de  1974,  nas  páginas  da  revista  Opção,  publica  um  texto  chamado  «O 

Monumento (Im)possível», dedicado a um hipotético monumento ao 25 de Abril. Uma espécie 

de  work  in  progress gigante  em que  os  monumentos  e  símbolos  do  antigo  regime  seriam 

reunidos, ali, aos visitantes «Era-lhes então permitido não só 'tocar nos objectos expostos' como 

martelá-los, esfacelá-los como entendessem».106 E essas acções seriam, tão ao jeito de uma obra 

de arte conceptual, acompanhadas por um serviço de documentação que registaria a evolução 

que a destruição das peças sofreria.

2.6. Almada Negreiros

Há figuras que vão ser profundamente influentes e presentes tanto nos textos como na 

acção de Ernesto de Sousa, especialmente Joseph Beuys, Robert Filliou ou Wolf Vostell. No 

entanto,  a  mais  constante  e  que  está  presente  nas  suas  últimas  décadas  é,  sem  dúvida,  o 

modernista português. 

Na sua fase neo-realista, até ao fim dos anos 50 há um certo alheamento em relação a 

esta personalidade, embora Ernesto de Sousa tenha tido um encontro em 1947 com o autor de 

Começar, que terá gentilmente emprestado desenhos e um quadro de Amadeo de Souza-Cardozo 

para uma exposição. 

Ernesto de Sousa elabora, durante uma vintena de anos, a peça multimédia Almada, um 

Nome de Guerra. Neste título o autor procede a uma operação de retorno entre a obra de Almada 

106«O Monumento (Im)possível», Século Ilustrado, n.º 1902, de 22 de Junho de 1974.
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(a obra no seu conjunto), e o próprio Almada. Sendo o avatar da obra o nome de um romance 

Nome de Guerra, que reverte referencialmente para o próprio Almada. Ou seja, a obra, produto 

de uma pessoa empírica, retorna ao seu autor. Autor e obra fundem-se num nome que mistura as 

duas. 

Esta obra não se trata de um documentário ou um filme biográfico sobre o Almada, ou 

até uma reinvenção poética das obras do mesmo. O autor sempre terá dito que se tratava de um 

anti-filme. 

Não é insignificante que a expressão «anti-cinema» tenha entrado no seu vocabulário no mesmo 

momento que expressões como «anti-arte» ou «anti-pintura».  O artista passava a ser encarado 

como um «operador  estético»,  não  mais  por  referência  exclusiva  ou  privilegiada  a  um outro 

género, podendo utilizar todo e qualquer meio de expressão, no que concebeu a um movimento de 

des-hierarquização e subversão da autonomia dos géneros artísticos e de des-especialização da 

prática artística. Simultaneamente a obra passava a ser concebida como «aberta», eminentemente 

experimental, eventualmente efémera, abandonando a segurança dos códigos estabelecidos para 

incorporar a indeterminação e a imprevisibilidade do processo de realização. Finalmente o público 

era chamado a participar activamente na definição da obra, segundo uma concepção que punha em 

causa  e  pretendia  utopicamente  abolir  a  fronteira  que  o  separava  do  artista  e  da  obra 

(WANDSCHNEIDER, 2008: 18)

A  execução  material  desse  projecto  foi  feita  com  auto-financiamento,  organizando 

sessões  de  venda  de  peças  de  arte  de  artistas  amigos,  cujos  fundos  reverteram  para  o 

financiamento da obra. Já para a sua longa metragem, D. Roberto, estreada em 1962, Ernesto de 

Sousa tinha  conseguido auto-financiamento.  Este  é  também um aspecto  da sua criatividade, 

conseguir meios materiais onde não os havia. 

Em entrevista a Artur Fino, na revista  Litoral, em 22 de Novembro de 1969 diz que o 

anti-filme 

(...) é a tentativa de uma experiência de participação, portanto, um desencontro do que o cinema é 

normalmente(...) Eu parto do Almada Negreiros, cuja obra é contraditória em todos os aspectos e 

isso  é  muito  importante.  Tal  homem  é  capaz  de  uma  adaptação  social  mas,  no  fundo,  é  
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perfeitamente  irreverente.  Conseguiu  resistir  através  destes  anos todos como pouca  gente  terá 

resistido (AA.VV., 1998: 193)

Essa resistência,  discreta ao regime (embora a citação seja muito mais vasta que isso 

também incluí  as condições históricas de Portugal),  também foi a do nosso autor,  foi quatro 

vezes preso durante o salazarismo mas parece que continuou a trabalhar, a investigar, a procurar 

caminhos  inovadores  na arte,  como se nunca tivesse tido esses encarceramentos.  Ernesto de 

Sousa sempre funcionou como se isso lhe fosse alheio. 

E, pouco antes, no mesmo ano, dirá: 

Porquê Almada Negreiros, num filme destes? Poderíamos responder simplesmente: Porque não? 

Mas as razões positivas são pelo menos rápidas de enunciar: Almada Negreiros é o mais contínuo 

contraditório e vivo artista português, que hoje e aqui, e «sem mestre»,  como gosta de dizer o 

José-Augusto  França,  tem  resistido  ao  epigonismo  e  às  classificações  fechadas dos  géneros 

artísticos e dos meios artísticos. (...) é um filme com o Almada e não um filme sobre o Almada. 

(Revista Arquitectura, n.º 110, Julho-Agosto de 1969).

A realização deste filme implicou vários encontros e visitas ao atelier de Almada, do que 

resultou um conhecimento  mais  por  dentro deste  artista,  além de,  por Ernesto de Sousa ser 

fotógrafo e realizador, ter contribuído para o material iconográfico que hoje temos deste artista.

A obra é difícil de definir, mesmo havendo as filmagens na secção dos reservados da 

Biblioteca  Gulbenkian,  ou  a  documentação  no  espólio  da  Biblioteca  Nacional  e  outros 

testemunhos. A questão é que se trata de uma obra que transcende em muito o filme, juntado-se-

lhe  projecções  de  diapositivos,  improvisação  com  música  e  outras  intervenções  de  outros 

participantes e do público. Havendo assim uma parte da obra que é material visual, outra sonora 

e outra que proporciona um happening. Este tipo de obras, que Ernesto de Sousa desenvolveu, 

como  Nós Não Estamos Algures  (título que é uma frase de Almada, e uma  parte do material 

visual desta obra foi reaproveitado para  Almada, um Nome de Guerra), ou  Luís Vaz 73,  são 

obras multimédia em que a sua forma final não existe, porque cada apresentação destas obras foi 

um acontecimento diferente.  Isso provoca, por isso mesmo, a crise do conceito de obra, são 

activações de uma determinada linha de pensamento conceptual que ocorrem em determinados 

momentos, e são mutantes. 
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Voltando aos comentários de Ernesto de Sousa sobre Almada:

Quem  tiver  frequentado  o  atelier  de  Almada  reparou  certamente  nos  diversos  modelos  de 

boomerang que ele guardava, e ter-se-á então lembrado das suas palavras: «Sabedoria poética e 

sabedoria reflectida têm entre elas a fronteira irredutível do número. A sabedoria poética encontra 

o número, enquanto a sabedoria reflectida é do número que parte.» A sabedoria dos indígenas 

australianos  seria  assim  uma  sabedoria  poética:  «Antiga  e  ingénua,  eis  como  nasce  toda  a 

civilização e toda a religião».  Era esta sabedoria poética que Almada investigava com as suas 

«geometrias», cuja obra-prima é o mural da Gulbenkian, significativamente intitulado Começar. 

O boomerang era, para Almada, uma das provas das suas teorias estéticas.107

A preocupação por valorizar  Almada,  como seria  de esperar em Ernesto de Sousa, é 

multiforme, desde entrevistas a filmagens passando pelo uso de máximas do antigo futurista 

português, hauridas nos seus diferentes textos. Muitos títulos de happenings ou textos são frases 

dele ou jogos com frases de Almada. Mais do que uma obra trata-se de todo um projecto, que 

convocou todo o pensamento e contacto com práticas artísticas de uma vida:

Almada,  [um]  Nome de  Guerra,  desde  o momento da  sua concepção  até à  sua  apresentação, 

constitui  um  autêntico  manifesto  artístico,  quer  na  longevidade  do  processo,  quer  na  sua 

capacidade de absorção de outros projectos de Ernesto, numa reciclagem que lhe era cara, quer na 

importância  de que se revestia  Almada para  Ernesto  ― homenageado,  evocado,  apropriado  e 

instrumentalizado para a sua própria intervenção artística. (SANTOS, 2007: 148)

Depois  da  morte  empírica  do  autor  de  A Invenção  do Dia  Claro,  Ernesto  de  Sousa 

procede a vários gestos que visam preservar a memória do mestre (sem mestre) do Modernismo 

português. Nisso será acompanhado por estudos de outros autores, como José-Augusto França 

que escreve uma obra historiográfica que é um marco nos estudos almadinos, ainda hoje a porta 

de entrada para introdução à figura e obra de Almada.

Ernesto  de  Sousa,  em 1972,  procede,  com a  colaboração  de  Sara  Afonso,  viúva  de 

Almada, na ordenação de desenhos a que deu o título de Maternidade e que seriam divulgados 

na forma de um livro em 1982.

Faz  também uma  acção  que  se  pode  classificar  de  conservacionista  ou  proto-

museológica: Almada tinha executado uns painéis de grande interesse iconográfico,  tanto do 

107 «A Utopia, o Boomerang e a Vanguarda», Vida Mundial, n.º 1842, de 2 de Janeiro de 1975
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Modernismo como do cinema,  para o Cine-San Carlos em Madrid em,  1927.  Estes  haviam 

sobrevivido à guerra civil mas estavam, os fragmentos da fachada, abandonados na cave e os 

painéis do hall pintados por cima de branco e com cartazes a ocultá-los. Ernesto de Sousa, com 

a  cooperação logística,  financeira  e  jurídica  de  Manuel  de  Brito,  resgata  os  painéis  do seu 

abandono subterrâneo. Posteriormente escreverá um livro que relata as peripécias do salvamento 

daqueles painéis. no livro Re Começar, Almada em Madrid, como referi anteriormente.

Portanto não se limita a agir (neste caso é ao contrário do seu habitual modus operandi, 

primeiro age e depois teoriza sobre isso), faz uma espécie de reportagem, contando algumas 

peripécias e contextualizando a feitura dos painéis nas vertentes da arte internacional, do meio 

cultural de Madrid da época, sem esquecer os dados técnicos das peças.

É interessante que Ernesto de Sousa faça quase sempre um relato na primeira pessoa e 

pessoal do seu encontro com as personalidades, as peças e as ideias. Para ele tudo é um encontro 

pessoal. (e para mim isto é muito importante e válido: um dado sujeito, num dado espaço, no seu 

tempo e no devir do tempo, encontra-se com determinada manifestação cultural).  Ernesto de 

Sousa  reporta  o  seu  primeiro  encontro  com  estes  painéis,  através  das  fotografias  que 

acompanhavam a entrevista ao artista na revista Ilustração: «Tenho 14 anos. (...) Normalmente 

só me interessavam as imagens, mas desta vez, como tinha dois exemplares ou por uma estranha 

premonição fiz uma colagem respeitando também o texto – que foi decisivo (...)» (SOUSA, 

1983: 39).
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2.6. Vostell e Malpartida

A partir de 1976, Ernesto de Sousa conhece o artista Wolf Vostell e estabelece intensa 

colaboração e troca com ele. Este artista alemão, berlinense por opção, casou com uma senhora 

oriunda de Cáceres e, na sequência de visitas a esse território, decidiu estabelecer em Malpartida 

de Cáceres um museu experimental, ou anti-museu, nas antigas instalações de uma fábrica de 

lanifícios, perto de uma represa. Esse museu não é dedicado única e exclusivamente ao próprio 

Vostell mas sobretudo feito para ser um espaço de experimentação Fluxus.

O autor, mais do que escrever sobre aquele espaço e sobre as SACOM (Semana de Arte 

Contemporanea  de  Malpartida),  foi  um  actor  e  interveniente  directo.  Ali  organizou  uma 

exposição documental sobre a Alternativa Zero, a exposição Este é o meu Corpo que consistia 

em páginas de um livro com material autobiográfico na parede, e Revolution My Body I e uma 

perfomance a partir da obra anterior Revolution My Body II108

Esta dimensão participativa, interactiva, de partilha e de agir com os outros é expressa, 

por exemplo, no manifesto do Museu Vostell.109 Este manifesto, feito em 1980, estava para ser 

um texto conjunto, mas a riqueza das posições fez com que cada um assinasse o seu fragmento. 

Sendo fragmentos muito condensados são particularmente ricos em informação e espelham as 

preocupações  individuais  e  comuns  dos  autores  (as  formas  breves,  por  uma  espécie  de 

minimalismo do texto, podem ter uma polissemia inversa da sua extensão, e até a sua aparente 

simplicidade pode ser desconcertante complexidade).

Ernesto de Sousa, nos anos setenta já transcendeu o estatuto de crítico ou de estudioso 

dos fenómenos artísticos para se tornar ele um operador estético, assim também ele participou 

em Malpartida com performances e instalações. Além dessa participação individual, e como é 

pedra de toque em Ernesto de Sousa, foi ele que levou grande parte dos artistas portugueses aos 

acontecimentos  daquele  Museu  da  SACOM2,  que  fizeram  um  concerto-fluxus  e  um 

acontecimento com comidas portuguesas (Ernesto de Sousa tem vários textos anteriores em que 

108 Revolution My Body, este seria o nome dado pelos organizadores da exposição comemorativa dos dez anos do 
falecimento do autor, em 1998, na Gulbenkian, a essa exposição e ao catálogo.
109 Mª del Mar Lozano Bartolozzi, «El  "manifesto del lavadero" del Museu Vostell de Malpartida de Cáceres»,  
seguido pelo próprio manifesto assinado por Rafael  Canogar,  Luis Gordillo, Pablo Palazuelo, Fernando Pernes, 
Jurgen Schilling, Ernesto de Sousa, João Vieira (no manifesto aparece Joa), e, assina, por fim, o anfitrião Wolf 
Vostell (disponível na rede). 
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fala da iconografia da culinária e que o tema da Festa vai ser tratado por ele (e vivido por ele) 

com uma gravidade e profundidade que, aparentemente, estes temas não possuem).

Wolf Vostell. Um dos iniciadores, talvez o principal, da prática dos happenings na Europa; Grupo 

Fluxus, que se pode considerar o centro das transformações reflexivas das artes-da-acção (Filliou, 

Joseph Beuys, George Brecht, Ben Vautier e outros. 

a vanguarda e a modernidade não são um capricho. Profundamente viciados de espectáculo, nós 

hoje só vemos uma saída, e essa saída é uma Festa, a Festa. E foi por isso que participámos na 

Festa-Vostell. 110

 

Nestes  anos  setenta  Ernesto  de  Sousa  tem vários  papéis  sociais  simultâneos:  crítico, 

curador, patrocinador (a nível ideológico e facilitador de acontecimentos) e vai-se acentuar a sua 

faceta de operador estético. Há sempre, em Ernesto de Sousa, um horizonte de fusão entre o 

colectivo e o individual, facto que é consequente com o seu anterior espírito neo-realista, mas 

agora num ambiente de neo-vanguarda. A actividade crítica, como a curadoria, como a própria 

produção de obras individuais faz parte de um todo articulado em que nenhuma parte surge 

desligada das outras. 

Ernesto  de  Sousa  não  poderia  ter  ficado  indiferente  a  esta  grande  realização  da 

vanguarda, o Museo Vostell, uma instituição nascida, criada e concebida por um artista Fluxus, 

em articulação com muitos outros. Segundo Isabel Alves, em conversa informal,  no fim dos 

anos setenta Ernesto de Sousa encetou vários esforços para comprar uma fábrica abandonada em 

Mem Martins, para ele próprio fazer uma instituição que, de algum modo, fosse semelhante ao 

Museo Vostell. Em 1979 escreve que, das muitas experiências e partilhas culturais e intelectuais, 

em Cáceres iniciou-se o processo de se «(...) ter-se começado a organizar um Centro Português 

de  Investigação,  futuro  Museu  Experimental  da  Vanguarda  Portuguesa  ― com  todos  os 

problemas que isso implica.»111

Ernesto de Sousa ao longo dos seus escritos refere, desde o fim dos anos quarenta, a falta 

absoluta que fazia um museu de arte moderna em Portugal. Essa lacuna só seria colmatada já nos 

anos oitenta,  com a inauguração do CAM, Centro de Arte  Moderna,  da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Mas nestes anos setenta a ambição já é outra, é a de fazer um anti-museu, baseado 

110 «Vostell em Malpartida», Colóquio/Artes, n.º 30, Dezembro de 1976.
111 s/título, Sema, n.º 2, verão de 1979

210



na experimentação e na participação do público, onde artistas e anónimos sejam convocados a 

participar,  a  discutir  e  a  contribuir.  E,  à  semelhança  do  Museo  Vostell,  seria  sempre 

acompanhado também pela participação crítica e entusiástica da população local. Este aspecto, 

do diálogo da vanguarda  com os  autóctones  é  uma espécie  de  actualização  do interesse  de 

Ernesto de Sousa na arte popular, ou melhor, é o perene interesse do autor por manifestações 

estéticas espontâneas, por vezes mais genuínas e verdadeiramente artísticas que outras mediadas 

por conhecimento erudito. 

Quando ao apoio e admiração sobre a experiência na estremadura espanhola escreve: 

Dentro de alguns anos Malpartida será um interessante ponto de atracção o primeiro ou um dos 

primeiros  museus  (ou  anti-museus)  de  vanguarda  em  meio  rural.  Como  aconteceu  em  anos 

anteriores, e particularmente na SACOM I, a participação das populações verificou-se entusiasta e 

sem sombra de qualquer pressão cultural.112

Os textos do catálogo da exposição Wolf Vostell (1958-1979) que se realizou em 1979, 

sob comissariado de Ernesto de Sousa,113 são os melhores que o autor escreveu sobre aquele 

artista e tudo o que orbitava em seu redor. Dá-nos um resumo dos vectores conceptuais que 

norteiam a actuação de Vostell em três linhas:

― A contemporaneidade do movimento Fluxus; 

― A tendência para questionar todo o passado artístico: daí uma paralela atracção para o 

monumental, que vai ― díriamos ― até à monumentalidade social;

― A necessidade permanente de desfazer  todos os equívocos quanto à natureza não-

metafísica  dessa  monumentalidade  social:  ela  é  política,  interveniente,  crítica,  imediata.  E 

portanto concluiríamos, barroca, actuante, comprometida; enfim... anti-monumental.

112 «Carta de Malpartida», Colóquio/Artes, n.º 42, Setembro de 1979.
113 Textos de catálogos encontram-se fora da minha edição.
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2.7. Alberto Carneiro

Nas suas peregrinações dos anos sessenta, pelo país, estudando a arte popular, a escultura 

e  o  património,  Ernesto  de  Sousa  vai  encontrar  Alberto  Carneiro.  Um  caso  que  lhe  é 

particularmente querido, por se tratar de um escultor erudito que havia tido a sua formação como 

artesão, desde bem cedo, na oficina de Ferreira Tedim, o mesmo que havia feito uma frente de 

altar (neo) barroco em talha. 

Numa  nota  biográfica  e  pequeno  comentário  inéditos,  Ernesto  de  Sousa  junta  as 

fotografias  do  trabalho  final  de  escultura  de  Alberto  Carneiro,  este  escultor,  longe  de  ter 

renegado o seu passado de santeiro tira partido da sua longa e inicial formação como artesão, 

progredindo as suas investigações especialmente em torno da madeira e de outros materiais de 

origem vegetal.

Para Ernesto de Sousa este é um caso muito importante porque se trata de uma transição, 

de um artesão que fazia arte popular em massa mas que evolui para a escultura, passando por 

uma formação formal mas não caindo no academismo, antes pelo contrário, movendo-se para a 

sofisticação  intelectual  da  arte  contemporânea,  cultivando  a  instalação  e  a  escultura,  com 

preocupações ambientais que virá a chamar de uma arte ecológica. «A obra de Alberto Carneiro 

é uma interrogação inteira, inteiramente vivida, pensada em direcção ao natural».114 Repare-se, 

aqui, como a subtileza de um itálico pode fazer a diferença, Ernesto de Sousa ao pôr itálico está 

a  figurar  a palavra  «natural»,  mostrando assim que não há Natureza sem estar  investida  de 

cultura, nem propriamente paisagens totalmente naturais, porque mesmo uma paisagem remota 

intocada,  ao  ter  um  observador  humano  é  investida,  nesse  olhar,  de  cultura,  de  valores 

antropológicos, a montanha como ponto de comunicação como hierofania, os rios, as árvores, e 

outros elementos naturais.

Comentando acerca dos meios materiais necessários para fazer investigações artísticas 

contemporâneas dirá: «Parente da Land Art foi a  Operação Estética em Vilar do Paraíso de 

Alberto Carneiro, efectuada em Março de 1973. O seu custo foi certamente inferior ao de um 

quadro  de  dimensão  média.  É  preciso  não esquecer  que  a  matéria-prima  da  vanguarda  é  a 

imaginação...»115. 

114 «[Alberto Carneiro]», Abril, n.º 5, Junho de 1978.
115«Quanto Custa a Vanguarda», Vida Mundial, n.º 1833, de 31 de Outubro de 1974.
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Os artistas  plásticos  contemporâneos  também são parte  crítica  activa  no processo de 

criação,  cada artista  plástico procede,  muitas  vezes,  a  um enquadramento  teórico,  estético  e 

filosófico das produções concretas dos objectos. Esta é uma situação nova, em relação a séculos 

passados. No caso de Alberto Carneiro também o próprio procede à produção de escritos sobre a 

sua obra, ou sobre arte, que não podem ser dissociados daquela. 

Num extenso e profundo artigo de Ernesto de Sousa sobre Alberto Carneiro116 há essa 

mesma reflexão sobre os ditos e pensamentos do escultor articulada com a reflexão sobre as 

propostas estéticas do mesmo.

Obras como Uma Floresta para os teus Sonhos e Canavial, entre outras, são analisadas 

exaustiva e lucidamente,  havendo uma compreensão vasta  da sua obra,  onde a árvore é  um 

elemento axial, a árvore é simbolicamente ambígua porque enraizada mas com a copa no ar, 

fazendo  a  ligação  entre  o  mundo  ctónico  e  geológico  e  o  mundo  uraniano  e  aéreo.  As 

investigações de Alberto Carneiro, ao centrarem-se muito em redor da árvore vão ao encontro de 

um dos símbolos antropológicos mais fortes, universais e complexos que existem.

As florestas,  árvores,  canaviais  de  Alberto  Carneiro  seriam [...]  grandes  mandalas,  a  floresta 

aprisionada nesta sala, as quatro estações contidas num paralelepípedo de ferro... [...] Tratar-se-ia 

da  (tentativa  de)  epifania  de  um espaço  privilegiado  e  de  uma  abolição  simbólica  do  tempo 

profano:  evocação  de  um tempo  cíclico  e  eterno  retorno  em oposição  a  todo  o  verticalismo 

messiânico da história. (SOUSA, 1988: 151).

Ernesto de Sousa assinará ainda outros três textos para catálogos deste escultor em 1976, 

1978 e 1986, o que implica um continuado apoio e atenção às actividades  deste importante 

operador  estético,  e  um  contributo  para  a  sua  valorização  e  enquadramento  conceptual  no 

sistema  da  arte  contemporânea.  Num  deles  define  o  artista  no  primeiro  parágrafo  de  uma 

maneira  simultaneamente  poética  e  precisa:  «Alberto  Carneiro,  escultor,  artista  ecológico: 

Alguém que se busca a si próprio. Circularmente.  Definindo porventura o centro das nossas 

preocupações. Alguém que, constantemente, dia a dia, procura constituir-se como parte do corpo 

estético da Festa.»117

116 Publicado em Colóquio/Artes, «Alberto Carneiro, a Arte Ecológica e a Reserva Lírica», n.º 16, de Fevereiro de 
1974, republicado em Ser Moderno... em Portugal. 
117 «Alberto Carneiro», texto para o catálogo da exposição  11 Sculptori Europee  onde figurou Alberto Carneiro, 
realizado por ocasião do evento Europália. A exposição realizou-se em Florença inaugurada em Novembro de 1986. 
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3. Reflexão Final

Os textos de Ernesto de Sousa são muito ricos em referencialidade e intertextualidade. 

(especialmente por serem textos do género expositivo argumentativo). Um texto, em geral, mas 

muito no caso de Ernesto de Sousa, é um lugar onde se cruzam referências (necessariamente) 

anteriores. Onde se cruzam e são potenciadas. E cada palavra ou referência funciona como uma 

ligação a outras palavras e referências. Por isso é que Barthes diz (em O Prazer do Texto) que 

ler é desrespeitar o próprio texto. «O meu prazer pode tomar a forma de uma deriva. A deriva 

acontece sempre que eu não respeito o todo, (...)» (BARTHES, 1988: 55). Quando estamos a ler 

um texto  que  nos  motiva  a  pegar  noutros  textos;  noutros  objectos  (outros  autores,  artigos, 

dicionários,  enciclopédias)  então  esse  texto  está  a  funcionar  como  um trampolim para  uma 

atitude que é, de certa forma, algo próxima de como funciona um link no ciberspaço. O texto 

passa  a  funcionar  como  uma  base  onde  as  referências  são  os  postos  avançados  de  novos 

territórios a explorar. E quando se sai assim do texto e se volta, regressa-se já não ao mesmo 

sítio: porque o mapa, a constelação mental de referências, alterou-se, e, assim, o próprio texto 

também se alterou. 

Intertextualidade,  desconstrução,  rizoma,  mutação,  instabilidade  intelectual,  são 

características que poderíamos apontar a este autor; no início da sua carreira era um modernista 

neo-realista,  com  uma  maneira  de  pensar  estável  e  seguindo  sólidos  cânones  intelectuais 

herdados no marxismo. 

Pode  dizer-se,  grosso  modo,  que  é  indispensável  ler  os  seguintes  autores,  as  obras 

principais  dos  seguintes  autores,  para  editar  Ernesto  de  Sousa:  Marx,  Stanislavsky,  Bertold 

Brecht, Almada Negreiros, Lévi-Strauss, Gilbert Durand, Mircea Eliade, Frantz Fannon, entre 

outros.  O  autor  era  intelectualmente  omnívoro  e  não  estava  espartilhado  numa  disciplina 

académica,  saltando de autor  em autor,  de uma maneira  livre,  aparentemente anárquica  mas 

muito própria. Retoma certos topoi e leitmotivs nos seus textos, assim como repete citações. Por 

vezes é superficial, mas como é ágil consegue dar sempre um texto fresco e muito pessoal. 

Ler Ernesto de Sousa e ler o que Ernesto de Sousa leu é fazer uma viagem aprofundada à  

cultura e a algumas das correntes mais importantes e sólidas do pleno século XX. É uma boa 
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base para começar a pensar sobre o nosso próprio século e sobre a existência da sociedades de 

consumo, do capitalismo (tardio ou avançado consoante o juízo for desfavorável ou benevolente 

em relação a esse mesmo capitalismo), e, claro, sobre as vastas questões da arte, da crítica, da 

museologia, do património, da circulação da arte, do mercado associado a ela, do ímpeto criador, 

das  acções  individuais  e  colectivas,  das  correntes  artísticas  e  das  figuras  centrais  da  arte 

contemporânea ocidental e, particularmente, portuguesas. Uma viagem a algumas das correntes, 

não a todas, obviamente. 

As correntes que mais interessam para o estudo de Ernesto de Sousa são, numa primeira 

fase,  o  Marxismo  e  o  Neo-Realismo  e  depois  a  Fenomenologia  e  o  Estruturalismo, 

principalmente, mas também o capital intelectual produzido pelo Conceptualismo, a Psicanálise 

e  a  Linguística,  numa  terceira  fase.  Os  seus  interesses  filosóficos  deslocam-se,  primeiro 

centrados em produção intelectual sobretudo feita por filósofos clássicos para validar cada vez 

mais a palavra dos artistas. Isto acompanha também o facto de os artistas ao longo do século XX 

terem,  cada  vez  mais,  sido  convocados  a  explanar  as  suas  obras  e  a  reflectir  na  arte  e  na 

sociedade com profundidade teórica e intelectual,  coisa que não lhes era pedido em séculos 

anteriores  (havendo alguns artistas,  no entanto,  que deixaram obra escrita);  Mas é típico  da 

contemporaneidade  os artistas  produzirem textos  teóricos,  manifestos  e  entrevistas  onde que 

explicam  os  pressupostos  teóricos  e  objectivos,  em  paralelo  com  as  suas  obras.  A  arte 

contemporânea tornou-se hiperconsciente de si própria. 

Quando comecei a abordar a obra de Ernesto de Sousa, mesmo tendo feito um mestrado 

na mesma área e no mesmo autor, que me serviu como uma introdução, deparei-me com uma 

quantidade muito grande de materiais e textos. 

Muitos  problemas  se  me  depararam e,  à  medida  que  ia  avançando  as  dúvidas  e  as 

questões iam-se acumulando.  Questões  estas  que não tenho a certeza  de estarem totalmente 

resolvidas, se é que, algumas têm resolução cabal, matemática, científica e, em última análise, 

exponho aqui uma insegurança gnoseológica que é também uma posição epistemológica; será 

que  há  questões  resolúveis?  Mas  não  é  de  aceitar  nenhum  pirronismo.  Somos  levados  a 

responder a questões, e temos que dar uma resposta, provisória, como todas as respostas. Na 

ciência dita dura assim é; as leis são válidas até haver uma nova teoria científica que as ponha 

em causa e que substitua parcialmente ou integralmente.
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Frente à necessidade de fazer uma compilação de textos sob determinado tema da vasta 

produção de Ernesto de Sousa. Este é um autor que publicou algumas monografias e, acima de 

tudo,  muitos  textos  dispersos.  Esses  textos  estão  no  espólio  da  Biblioteca  Nacional  sob 

variadíssimos suportes ao longo de 50 anos de actividade de escrita. Além desses textos havia as 

caixas  do espólio,  onde uma grande quantidade,  também muito díspar,  de materiais  escritos 

aparecia. 

Cedo me apercebi que essa produção de textos dispersos poderia ser dividida em dois 

grandes ramos: os éditos e os inéditos. Cedo se me afigurou também que essa divisão pode ter 

ser decidida pelo não exemplar arrumo dos materiais. Assim, alguns inéditos talvez devessem 

figurar  junto  com conjuntos  de  éditos;  especialmente  artigos  que  tenham sido  criados  para 

revistas,  que  entretanto  fecharam  ou  que,  por  qualquer  outra  razão,  deixaram  de  ter  a 

colaboração de Ernesto de Sousa. Há muitas situações, desde o caso, não tratado neste trabalho, 

das Cartas do Meu Magrebe, em que uma decisão censória explícita é invocada pelo director do 

Jornal  de  Notícias para  impedir  a  saída  de  mais  crónicas  de  Ernesto  de  Sousa,  até  outras 

situações  em  que  contingências  várias  ditaram  haver  inéditos  que  estavam  prontos  para 

publicação.

Outro  tipo  de  inéditos  eram tipologicamente  muito  diferentes  deste  caso  referido  no 

parágrafo acima. São muito diferentes os inéditos que constituem monografias inacabadas. Mais 

uma  vez  o  estado  de  inacabamento  é  vário  entre  vários  inéditos.  Desde  o  grau  de  total 

fragmentação  e  estado de  esboço,  como é  o  caso de  O Ingénuo,  o  Selvagem na Escultura  

Portuguesa, até textos como Pavia  que estavam prontos para ser publicados. Outros, como os 

destinados  à  monografia  Renascença  Portuguesa  estavam  num  estado  intermédio; 

aparentemente uma obra quase acabada e coesa, com partes e índice, mas, na prática, tratam-se 

apenas de alguns ensaios que não constituem um corpo, um livro propriamente dito. 

De notar ainda, que há uma reciclagem muito grande nos materiais escritos por Ernesto 

de Sousa, há excertos de inéditos que podem vir a aparecer e ser integrados num artigo que tenha 

saído em jornal ou revista. O conceito de inédito, em Ernesto de Sousa, é menos claro do que se 

poderia à primeira vista pensar. 

A característica mais evidente e recorrente é que Ernesto de Sousa é um autor, sobretudo, 

de dactiloscritos. O uso da máquina de escrever foi muito propagado no século vinte e esse meio 

mecânico  determinou  muita  produção  escrita  desde  jornalistas  a  muitos  escritores  que  a 
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adoptaram. Tendo sido um objecto com tanta difusão é natural que deva ter algumas vantagens, 

já que o seu custo e inércia em manuseio contrariavam a utilização de canetas mais baratas e 

portáteis. 

A legibilidade da escrita é uma característica muito sedutora para o escrevente. Não era 

incomum quando se escrevia à máquina usar-se uma folha de papel químico, assim havia, na 

génese  da  escrita  uma  reprodução  da  mesma.  Esse  modo  de  escrever  com um instrumento 

mecânico muda a relação do autor com o seu texto. 

Parece-me haver uma diferença entre escrever à máquina e à mão. Quando se escreve à 

mão pode-se corrigir,  coisa que até às máquinas electrónicas até aos anos 80 do século XX 

(rapidamente destronadas pelos processadores de texto) não era permitido. Manualmente uma 

palavra é facilmente riscada e substituída por outra. Também é possível riscar à máquina, mas é 

um processo mais moroso e até frustrante. Tem que se colocar a mira para trás, no ponto que 

queremos riscar, e tem que se premir teclas até barrar a palavra ou frase a suprimir (muitas vezes 

com uma série de «X»). Enquanto com a escrita à mão num décimo de segundo, literalmente 

num risco, se suprimem parágrafos inteiros. Mas mais comum é usar de uma revisão mista, isto 

é, primeiro escreve-se na máquina e depois faz-se uma correcção com o olho a ler e a caneta a 

riscar/acrescentar as linhas que se queiram.

 Escrever à mão leva a que o pensamento e a escrita estejam em tempos mais próximos. 

(porque há normalmente um hiato de tempo, minúsculo, entre o que se pensa e o que se escreve). 

Pensa-se sempre imediatamente antes de se escrever. O que eu defendo aqui é que escrever à 

máquina favorece menos a improvisação, porque dactilografar é um processo fisicamente mais 

exigente do que escrever com uma caneta.  Penso que escrever à máquina favorece uma pré-

escrita de frases inteiras, que ficam na memória a curto prazo, e que são executadas nas teclas 

logo a seguir. Isto muda a maneira de usar o meio de escrita. O escrevente procura que as frases 

nasçam logo bem, ou seja, pensa algum tempo mais.

Também me parece que o uso continuado da escrita mecânica também faz com que a 

caligrafia seja menos cuidada. A escrita manual fica relegada para segundo plano, existe para 

esboçar textos, esquematizar e tomar apontamentos. A máquina é que é o instrumento de onde 

sairão os textos que serão dados a ler a outros. Em favor desta afirmação:

O  recalcamento  da  escrita  manual,  (...)  estendeu-se  à  prática  geral  da  escrita:  inventada  em  1714,  

aperfeiçoada no século XIX,  a máquina de escrever  entrou no uso corrente a partir  de 1875. A sua 
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generalização  implica  o  declínio  da  escrita  manual;  primeiro,  adstrita  aos  usos  administrativos  ou 

comerciais,  a utilização da máquina de escrever impõe-se nas trocas privadas e práticas criativas (os 

jornalistas e muitos escritores escrevem, hoje, directamente à máquina) (BARTHES e MAURIÉS, 1989: 

151).

O processo de «corte e cola»: Ernesto de Sousa faz recorrentemente um uso dos suportes 

e dos textos que é muito curioso e lhe é muito específico. Não é invulgar a secção de uma página 

com texto, estar colada em cima da outra, assim fazendo uma operação de «corte e cola» literal 

(copy paste). Este uso material dos textos, por secções e por rearranjos tem muito que ver com o 

contacto com as artes plásticas, em que a manipulação da matéria é material (passe o pleonasmo) 

antes (ou ao mesmo tempo) de ser conceptual. Ernesto de Sousa antecipa assim uma prática a 

que hoje todos estamos habituados no processador de texto. O de cortar uma frase ou parágrafo 

ou bloco maior de texto e de o rearranjar no texto. Como ele usa pedaços de texto colados fica 

logo com uma forma mais próxima do texto final (a maior parte dos escritores nestas situações 

de rearranjo faz uma bola em cima da secção do texto que quer transladar e coloca uma linha de 

chamada no ponto para onde essa secção será colocada). 

Aproveito para expressar facilidades e dificuldades que encontrei no trabalho de editar 

estes textos de Ernesto de Sousa: 

Facilidades:

 1. Os textos são escritos em português actual.

2. A maioria dos textos são dactiloscritos com poucas emendas à mão. 

3. Grande coerência temática, ideológica, semântica.

Dificuldades: 

1. Folhas avulso, por vezes dossiês sem cotas nem paginação. 

2. Os textos manuscritos são de muito difícil leitura. 

3. A articulação entre um texto e as suas secções. A articulação entre textos e 

fotografias. (texto, fotografia, legenda). 

4. Elevado número de páginas com notas, referências bibliográficas, cronologias, 

listas de assuntos a estudar, listas de objectos, esquemas para monografias, etc.

5. Descontracção ortográfica e sintáctica e, concomitantemente,  instabilidade a 

grafar obras, referências bibliográficas, nomes estrangeiros, entre outros. 
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Limitações deste Estudo e Propostas de Trabalho

Na minha edição a interacção texto-imagem é problemática. No entanto, e nas condições 

que se me depararam no terreno (nas instituições concretas,  com limitações técnica de vária 

índole) foi o tratamento imagético que me foi possível fazer. Para digitalizar as imagens, e na 

impossibilidade  de  usar  um  scanner nas  instituições,  especialmente  na  Hemeroteca  (e  na 

impossibilidade de usar qualquer dispositivo na Biblioteca Nacional), usei uma câmara portátil 

digital  de  média  qualidade.  A  melhoria  neste  domínio  será  colmatada  por  alguém  com  as 

competências de  designer ou estudioso da fotografia, e, eventualmente,  com o uso de outras 

fontes que a digitalização das imagens dos jornais e revistas. A minha edição apenas dá uma 

ideia do material usado por Ernesto de Sousa em cada texto. Trata-se do mínimo para que as 

imagens  que acompanham os textos,  que são parte  integrante  dos textos,  não se percam na 

edição linguística dos mesmos.

A nível textual fica o exercício que poderá ser dado a um qualquer aluno, como exercício 

de seminário na disciplina: compilar as fichas «Aspectos da Escultura Portuguesa» e confrontar 

esse somatório com o livro Para o Estudo da Escultura em Portugal. Eu apenas verifiquei que 

aquelas fichas deram origem à monografia. Isto verifica-se tanto numa análise às ditas fichas 

confrontando-o com o livro como lendo que «As fotografias publicadas em Seara Nova e outras 

inéditas foram depois reunidas e publicadas em 1965 no livro Para o Estudo da Escultura em 

Portugal.» (SANTOS, 2007: 105). 

Apenas tive acesso à segunda edição desta monografia. Verificar se existem alterações de 

fundo entre as duas edições também poderia ser um exercício. Eventualmente a primeira edição 

constitui um estádio intermédio textual entre as notas «Aspectos da Escultura Portuguesa» e a 

monografia. 

A nível  imagético alguém interessado na utilização das fotografias  nos textos  poderá 

fazer um levantamento das imagens de Ernesto de Sousa que migram de texto para texto, ou até 

que tenham sido reutilizadas  noutros  suportes  (apresentações  multimédia,  ou qualquer  outro 
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suporte mediático). Por vezes dou a notícia que uma dada fotografia aparece noutro texto, mas 

isso não foi feito de uma forma exaustiva.

Editei e tratei de textos éditos e inéditos sobre os assuntos Arte e Património. Há assim 

textos que foram postos de lado por não estarem dentro destes assuntos. além disso, tratei de 

textos  que  estivessem  inéditos,  ou  que  fossem  dispersos  ou  produzidos  no  âmbito  de 

conferências. Ficaram assim de fora desta edição os textos produzidos no âmbito de catálogos. 

Alguns são muito interessantes e até importantes sendo, no entanto, a maioria muito expeditos. 

Aqui também, algum investigador posterior poderá encontrar campo de trabalho.

Por exemplo, os textos que Ernesto de Sousa escreveu em 1974 e 1975, são, por vezes, 

eivados da política do momento, com um tom panfletário e inflamado. Esses textos podem ter 

interesse para o estudo das mentalidades e de uma esquerda mais combativa, apesar de Ernesto 

de Sousa ter sido sempre um independente.

Outros, mais antigos, especialmente na revista Shell e na Plano Focal, entre outros, são 

sobre aspectos técnicos da fotografia ou do cinema, extremamente datados para os temas que 

escolhi,  mas  que  poderão  eventualmente  ser  importantes  para  estudos  sobre  a  recepção  e 

divulgação dessas técnicas em Portugal. 

Eventualmente a correspondência poderá ser estudada. São várias caixas que contém as 

cartas recebidas pelo autor. Este estudo poderá ser feito de diversos prismas, do ponto de vista 

textual ou não. No entanto, como é habitual nas correspondências, as cartas que se conservam 

são maioritariamente as recebidas, ou seja, as que não são do autor. 

Falta também um estudo profundo sobre as actividades fílmicas e cinematográficas de 

Ernesto de Sousa,  a actividade dos cineclubes,  a realização de filmes,  a escrita  de artigos e 

manuais, a evolução do cinema e da fotografia para o multimédia, parcialmente tratado por José 

António Oliveira em «A fotografia e o fotográfico em Ernesto de Sousa».

Mas seria «sempre» desejável que alguém oriunda da área do cinema ou da historia da 

arte fizesse um enfoque nessas actividades, partindo de um começo da imagem em movimento e 

podendo ler assim outras coisas que ainda não foram lidas na obra de Ernesto de Sousa.

A grande questão, que se me coloca e que me apoquenta, não é se a edição poderia ter 

sido feita de outra forma e se a organização dos textos não poderia também ter outros critérios e, 

consequentemente,  outras  categorias:  a  questão  é  se  esta  edição  que  agora  se  completa  é 

reprovável, aceitável ou, até mesmo, recomendável.
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 Há competências que julgo ter adquirido ou melhorado no decurso desta investigação que 

revertem para mim no futuro. São de duas naturezas mas interligadas. A primeira é o domínio do 

nosso idioma, a melhor compreensão que tenho agora (ainda imperfeita como é natural) de áreas 

como a gramática e a ortografia. A outra é do domínio da vida dos textos, da textualidade e dos 

mecanismos de transmissão textual.  Estes mecanismos vão desde a observação dos inéditos, 

onde  podemos  perceber  os  gestos  que  levaram à  elaboração  de  um texto  (o  que  leva,  por 

exemplo, um Willemart a tentar interpretar esses traços como uma ferramenta psicanalítica de 

acesso ao inconsciente do escritor), até às mudanças que um texto sofre quando passa do papel 

para a gráfica, ou é republicado numa revista tendo já saído numa revista ou jornal, antes. 

De qualquer dos modos, tenho a certeza que este trabalho é útil para a memória do autor, 

e que o grande conjunto de textos que agora editei, ficando disponível pelo menos na Biblioteca 

Nacional  e  na  Biblioteca  da  Fundação  Gulbenkian,  vai  atrair  novas  reflexões  e  estudos  no 

âmbito  da história,  da cultura  e  teoria  das  artes  plásticas  em Portugal.  Além disso,  a  nível 

pessoal, estou agora preparado por continuar a trabalhar com Textos.
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Da Universalidade na Pintura Portuguesa
1
 

 

 

 O pintor, como homem e como artista, resulta do meio. A sua obra deve ser o produto imediato da 

necessidade que ele tem de pintar. Quer dizer que em determinado momento histórico, o homem que é o 

artista (pintor no nosso caso), se situa na sociedade em que vive, nitidamente; não é um ser especial, à parte, 

depende integralmente das relações que ele, a sua família, a sua classe, o seu país, mantém com as outras 

pessoas, famílias, classes e países que, com os primeiros, se interpenetram. Os estádios e perturbações, 

económicas, sociais, políticas, etc., que solicitam o seu país, a sua classe, condicionam a sua maneira de ser, 

o seu modo de encarar os problemas. Nada é imóvel: a sua moral, por exemplo, está em íntima relação com a 

fase evolutiva que atravessa a sociedade a que pertence. As suas atitudes e ideias, estéticas, filosóficas, etc., 

também. Seria todavia irreflexão supor que estas relações se processam em linha recta, que há paralelismo 

entre as várias partes... Suponhamos, por exemplo, uma sociedade que se atrasa, em relação a uma ou várias 

com quem esteja em contacto, no nível económico, social, político, etc. (tudo aspectos de fenómenos 

essencialmente os mesmos). É evidente que as atitudes e ideias, morais, estéticas, filosóficas, etc., do pintor 

(o mesmo se diria do artista em geral) pertencente à sociedade em atraso, deixam de estar em relação 

imediata com o ambiente nacional (com os problemas económicos, sociais, etc., próprios), se ele quiser 

manter-se em contacto com a vanguarda artística das nações mais adiantadas ― porque começará a sofrer 

influências cada vez mais fortes, de ambientes estranhos, para os quais aqueles problemas são 

necessariamente diferentes. Por outras palavras, a obra do pintor deixa de ser um produto imediato da 

necessidade que ele tem de pintar. Ora, se era essa necessidade que o faria pintar de certa maneira, o quanto 

ela é realmente a razão da sua obra, é que determina a qualidade. Essa certa maneira classifica a obra do 

ponto de vista técnico-estético; a qualidade é o valor local e universal dela. A primeira explica-nos por que o 

pintor preferiu o claro-escuro ou o colorismo, a mancha ou o desenho, o volume ou a combinação linear de 

planos, por que parte dum conhecimento relativamente prévio das leis da pintura ou chega a elas 

empiricamente, porque é a sua obra uma construção intelectual ou essencialmente baseada nas sensações; 

explica-nos ainda a preferência por certos temas, a tendência para a pintura abstracta ou o contacto mais 

íntimo com a realidade, independentemente dos meios de expressão usados; a qualidade, distância maior ou 

menor entre a necessidade de pintar e a própria pintura, é o expoente do seu interesse local e universal. 

 Resumindo: para que seja alta a qualidade da sua obra (para que, mesmo quando de interesse 

exclusivamente local, seja de valor universal), o pintor tem que ser sincero. É claro que isso não é, 

finalmente, um acto de vontade e, assim, a curva das sujeições ao momento histórico completa-se. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 984 de 22 de Junho de 1946. Não subsiste original no espólio deste artigo. 
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 Entretanto, será bom adiantar alguma coisa sobre o que se refere à personalidade e à influência que 

ela pode ter e, principalmente, até que ponto o grau de consciência destas leis históricas pode influir na 

qualidade. A este respeito pode argumentar-se, em primeiro lugar, que o homem tem um grau de liberdade 

em tal sistema de coordenadas: as razões biológicas da sua maneira de ser... Porém, tal grau de liberdade não 

é mais que pura ilusão, porque,
1
 por muito variado que o homem possa ser, biologicamente, nunca poderá 

sair fora de um extenso mas limitado domínio que a sociedade em tal momento lhe impõe: as suas 

qualidades ficarão subordinadas às possibilidades que determinado meio, em determinado momento, lhe 

oferece, e lhe limita o domínio dos actos, tendências, ideias, etc. As suas antecipações, causa aparente, por 

vezes, de novos géneros, escolas, correntes artísticas, são, de facto,
2
 o ponto de passagem necessário de uma 

transformação necessária. Quanto ao grau de consciência das próprias leis históricas, é evidente que tanto 

quanto o resto, depende das mesmíssimas condições e assim alinhará ao lado dos outros factores; é verdade 

porém que a certa altura a sua importância poderá ser excepcional e, então,
3
 a quantidade transformar-se-á 

em qualidade... 

*** 

 Se passarmos em revista rápida as fases da nossa pintura, creio que colheremos confirmação do que 

ficou dito. Ao contrário do que muita gente ainda julga, a pintura portuguesa da segunda metade do século 

XV e a primeira do século XVI não foi simples «eco de correntes artísticas nascidas e criadas lá fora»... 

porque pode haver influência e até adopção de processos e estilos sem que haja submissão. Nuno Gonçalves 

é um caso absolutamente inédito na sua época; outros se lhe podem juntar; e, todavia, foi de facto um curto 

momento de independência. Ora, não é por acaso que tal florescimento da pintura portuguesa é 

contemporâneo de acontecimentos nacionais de importância decisiva universal: a conquista de novos 

mercados está nas premissas do desenvolvimento posterior da sociedade europeia. Nessa altura, em que os 

acontecimentos nacionais são acontecimentos de importância universal ― compreende-se que, pelo menos 

certos sectores da arte (pintura), as obras fossem o produto imediato da necessidade que o artista tem em sê-

lo. Entretanto, os problemas nacionais passaram a segundo plano, ou talvez ainda para mais longe, como 

factores decisivos na evolução económico-social: e, até hoje, o valor universal da nossa arte diminuiu e 

desapareceu. O que representa para a história da arte europeia e da humanidade, em geral, a nossa pintura 

dos séculos XVII, XVIII e XIX? E, podemos aventurar já, a destes primeiros anos do século XX? A nossa 

arte passou, de facto,
4
 a ser eco, e pouco mais. Para não ir buscar exemplos senão à pintura, creio serem bem 

característicos os casos de Columbano, Pousão e os chamados artistas modernos portugueses, desde Souza-

Cardoso, Almada, Domingues, Alvarez, até António Dacosta, por exemplo. O que significa, de facto,
5
 um 

                                                 
1 porque, ] porque 
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Columbano ter atingido a qualidade excepcional de Concerto de Amadoresi e pintar tão inglórios quadros 

como Sto. António? Pousão, ter chegado a ponto de aflorar alguns dos problemas técnicos nascentes da sua 

época, ao mesmo tempo que, discípulo de Cabanel e Ivon, dedica algumas telas de maior vulto a obras 

puramente académicas, no que isso significa de mero respeito pelo já feito? Considero, sem sombra de 

dúvida, Columbano e Pousão pintores de um interesse extraordinário: mas porque não tomaram eles 

decididamente uma atitude universal? porquê, possuindo as necessárias possibilidades técnicas e o mais a 

que chamamos, por comodidade, talento, porquê não se situam entre pioneiros numa época de pioneiros? 

Porque são solicitados pelo meio, porque em ambos, esse meio, mesmo quando trabalham no estrangeiro, é o 

dos homens e das coisas em que foram criados ― ora, os problemas económicos, sociais, desse meio, são de 

diminuto interesse universal, o artista não sente nos conflitos que o solicitam a força suficiente (a 

necessidade), e assim vai aprender em ambientes estrangeiros, não só fórmulas e processos, mas a própria 

essência da sua arte... e mesmo quando antecipa na sua obra fórmulas e processos, continuará no resto igual 

ao já feito ou voltará a ele. O caso de Pousão, com a sua precocidade e meteórica existência, é muitíssimo 

significativo: tudo nele indicava um grande pintor cuja obra atingisse valor universal, mas vamos vê-lo, em 

França, não ao lado dos que representam o passado, e vamos vê-lo, depois, a pintar quadros como 

Esperando o Sucesso que, apesar de certa maneira bem pessoal,
1
 é uma obra inteiramente académica e em 

nada supõe o mesmo artista de certas pequenas paisagens impressionistas ou quadros como Senhora Vestida 

de Preto ― em que parece decididamente na vanguarda... Por isso parece-me que Pousão, enquanto pintor 

português, nunca seria um artista universal, como se não pode pretender que o tivesse sido Columbano. 

 O caso da plêiade de artistas portugueses dos primeiros anos do nosso século é idêntico. A distância 

que aumenta entre os artistas europeus do século XIX em diante, e a sua classe, isto é, a sua realidade, e que 

vai desde a indignação de Cézanne e Manet por não serem admitidos no «Salon» oficial, até à confissão de 

Lotte: «a pintura não se vende, a pintura está salva»... não se deu cá ou não tomou as mesmas proporções. 

Por isso, talentosos artistas embora, os nossos pintores fingiram sobretudo, consciente ou inconscientemente, 

a sua arte, não no aspecto restritamente técnico, claro: Almada, Alvarez, António Pedro, Dacosta, etc., são,
2
 

cada um à sua maneira, excelentes «virtuosos». É por isso também que artistas que eu diria mais modestos, 

como Botelho, Dórdio Gomes, etc., apresentam uma obra mais coerente, porque mais consequência imediata 

da sua necessidade de pintar... 

*** 

 Parece-me, todavia,
3
 que hoje, numa altura em que o atraso se continua a verificar em quase todos os 

sectores, um factor inédito altera os dados do problema e consequentemente as relações entre estes e os 

factos (soluções) tal como os estamos estudando. Um número cada vez mais numeroso de jovens pintores 
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(quase desconhecidos do público), embora ainda muito sujeitos a fórmulas e processos de fora (ou 

aparentemente), começa a conseguir, com felicidade vária, apresentar obra sua e diferente, em conjunto, 

muito diferente do que antes conhecíamos... Eu penso que, ao dar-se o caso de esse movimento ser, de 

facto,
1
 uma realidade, ultrapassar, portanto, simples fervura logo arrefecida pela tentação de tantos caminhos 

mais fáceis ― que o tal factor inédito é o nível atingido por aquele grau de consciência das leis históricas 

que os condicionam... como homens, como artistas. Tudo me leva a crer que sim, as suas obras (ainda: 

primeiras obras) as suas ideias, a sua atitude perante a dura vida que os cerca (tanto mais dura quanto mais 

consciência têm dela)... Parece pois não estar longe o dia em que, no que respeita aos pintores, a quantidade 

se transformará em qualidade. 
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Rumos da Pintura
1
 

 

 

 A profunda revolução artística dos últimos tempos atinge, nos nosso dias,
2
 intensidade tal

3
 que, para 

todos
4
 é evidente a necessidade duma revisão de valores. Uns operam-na à sua maneira, procurando garantir 

as formas de consciência a que se sentem ligados por mil fortíssimos laços, não cedendo um passo para além, 

senão em última instância, teorizando e reteorizando o passado; outros tentam, a princípio, apressada e 

sempre dificilmente, estruturar as dificuldades surgidas na prática. E, realmente, é da actividade concreta, 

prática, mais generosa, a que decididamente se entrega à descoberta do novo, que
5
 surgem as dificuldades 

teóricas. Estas depois, estruturadas, constituem novos sistemas do pensamento humano, mais amplos que os 

anteriores e mais verdadeiros, relativamente à sua aplicabilidade. Quer dizer: o valor objectivo do 

pensamento humano só pode avaliar-se na prática e pôr o problema fora dela é um puro jogo verbal; nenhum 

homem é capaz de pensar «como se não pertencesse a época alguma» e a «verdade a atribuir à sua 

mensagem» é sempre relativa à prática. A verdade da sua mensagem é tanto mais poderosa, mais real, quanto 

nela «está presente o homem e quanto tem consciência de que ele está presente e que os homens da espécie e 

comunidade às quais pertence e das quais partilha o destino estão igualmente presentes», como diria Cassou. 

Isso garante, de resto, a relativa validade dos anteriores sistemas ― pois é sobre eles que se constroem os 

novos. 

 Por estas razões, é impossível, a quem tentar compreender o sentido da pintura de hoje, e em 

especial da portuguesa, chegar lá directamente ― a não ser para os tais, que se limitam a reteorizar o 

passado, fazendo consistir a sua tarefa na justificação das falhas surgidas em seus sistemas, ao serem 

aplicados a um mundo transformado. Para aqueles, porém, que tentam a descoberta do novo, é necessário ir 

aos fundamentos do fenómeno pictural, agitar todos os aspectos do problema, associá-los compreendê-los 

em um sistema, mais largo, mais aplicável... Só então estaremos aptos a entender o sentido da própria 

linguagem, teremos à disposição os materiais com que, neste sector, se fará o mundo de amanhã. Não se trata, 

portanto,
6
 de simples afirmar e negar: devido a esse entusiasmo sentimental a que todos somos propensos, 

quando estamos empenhados profundamente em qualquer empresa, alguns, entre os novos, pensam que tudo 

já foi dito e redito, que não adianta discutir o assunto, emitir novas hipóteses de compreensão. Esquecem que 

uma cultura só é integral quando o progresso tem significado para ela própria, que pensar é também agir... 

que uma cultura é o resultado, incessantemente renovado, da recíproca acção entre as nossas vontades, mais 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 990 de 3 de Agosto de 1946. O original do espólio consiste em folhas 

dactilografadas, com pequenas emendas manuscritas a tinta permanente e a lápis; tem as cotas 1869-3p a 1872-3p e está na caixa 9, 

dossiê 1.2.1.32. Usei como texto-base o texto da revista (SN.) confrontando-a com o original (Or.) 
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ou menos conscientes, e as causas que as determinaram. Por isso penso que, quem sinceramente se preocupa 

com o problema da arte de hoje, deve procurar o seu significado num mundo em profunda modificação. 

 

 Suponho que ninguém nega que a pintura é: produto dos homens, factor de deleitação,
1
 interesse, 

estudo, etc., para os homens. É a pintura mais alguma coisa que isso? Diz-nos a prática que não; fora dela, o 

problema é exclusivamente escolástico. Tentaremos limitar aos poucos este campo: qualquer coisa como 

uma definição. É pois o estudo do fenómenos pictural nas suas relações com a sociedade em que ocorre, que 

nos servirá de ponto de partida. E, neste campo,
2
 procuraremos primeiro estudar o valor emotivo da pintura 

junto do homem (dos homens), para quem ela é factor de deleitação,
3
 interesse, estudo... 

 Há quem pretenda que a única «mensagem» da pintura é formal. Porém, toda a pintura romântica,
4
 e 

recentemente o expressionismo, o surrealismo e o novo realismo dos nossos dias, combatem essa ideia. 

Interessa saber, ao pintor de hoje, qual é, finalmente, o limite e o significado da emoção pictural. O problema, 

pois, da natureza da utilidade
5
 da pintura. Antes de mais, esta (como qualquer outra forma de arte) é uma 

manifestação do pensamento. De facto, a reunião determinada de determinados sinais plásticos, o lugar que a 

cor ocupa no quadro, as relações de valor de certo tom, etc., constituem uma simbologia específica, com 

significado (pelo menos formal) inteligível 
6
 por vários. Ora,

7
 o pensamento faz parte da realidade, é a 

realidade mesmo. Essa é uma questão cuja validade (verdade) resulta da sua aceitação ser necessária em face 

da prática do homem progressivo de hoje, isto é, daqueles cuja acção, mais ou menos conscientemente, 

aponta ao futuro: os homens que mais consequentemente lutam pelo progresso, compreendem que o 

pensamento faz parte do «meio» ― do qual são o produto o homem e as suas criações, e que, portanto, 

participam delas. Compreendem que sempre interferem no constante devir da sociedade (e da natureza) e 

sabem que essa acção deve ser consciente, tanto quanto desejam actuar no sentido do progresso. O seu 

primeiro acto é, pois ― reconhecer as possibilidades do homem: que este não é uma passiva engrenagem na 

sociedade a que pertence e sua evolução; que, se é verdade que condicionado pelo meio, ele (o seu 

pensamento, a sua consciência, a sua vontade) pode intervir na evolução, junto dos outros homens. E o 

pintor, numa época de rápida transformação total, como poderia deixar de alinhar ao lado desses, embora fiel 

aos meios próprios de expressão? Esses meios ― a pintura ― são fenómenos do pensamento e com eles o 

pintor pode intervir na luta, eles têm o seu papel modificador junto da consciência dos outros homens ― 

porque são linguagem, porque são pensamento. Há na pintura uma mensagem de conteúdo correspondente 

aos seus meios informais próprios: quer quando exprime a tranquilidade dum grupo de homens que, 

enganados pelos curtos anos duma vida social sem sobressaltos e onde têm asseguradas sem esforço todas as 
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suas necessidades e superfluidades, acreditaram que tudo se manteria assim; quer quando exprime a fuga 

mais ou menos mística duma vida cheia de durezas; ou o paroxismo de desespero, cepticismo e mistificação, 

sugerido numa altura em que sentem arrastarem-se e perderem-se todos os anteriores conceitos interessados 

de estabilidade, quer quando a inquietação dum mundo novo desejado e ainda mal compreendido os 

transforma nas asas do fácil sonho individual; ou quando, crentes no progresso e nas suas possibilidades, 

sentem a necessidade e o dever, por vezes bem duro, de afirmar as suas certezas e decisões... A pintura é 

linguagem: fala sempre das preocupações, interesses, lutas e abstenções dos homens... mesmo quando não 

quer senão falar a linguagem das formas. 

 Resta saber como, e até onde vai,
1
 o papel modificador da pintura, junto da consciência dos outros 

homens. Veremos rapidamente o problema de ordem mais geral, relativo ao pensamento humano ― no qual 

a pintura está enquadrada. As interessadas especulações de alguns levam-nos a considerar o pensamento 

individual como o ponto de partida das transformações operadas na história do pensamento ― uma espécie 

de «milagre mental»... Esses são incapazes de admirar, entender, interpretar e valorizar o sentido profundo 

do progresso colectivo dos homens, incapazes de conceber a maravilha ainda maior que é
2
 um pensador, um 

ideólogo, um artista, resumir em seu pensamento, seus sistemas, suas obras, as aspirações, dúvidas e certezas 

gerais de uma
3
 comunidade de homens: e, com isso, são levados a dividir em várias espécies a humanidade: 

de um lado, os iluminados («génio, intuição, pré-experiência»...), doutro, os ignaros, os pobre-diabos... Não 

é preciso muito para compreender a desumanidade e falsidade de tal posição, repetida sempre, aliás, por 

aqueles para quem o progresso significa a derrocada de acalentados conceitos velhos... 

 Embora o assunto devesse ser tratado rigorosamente noutro campo (o científico), os resultados 

obtidos com simples aplicação do bom senso (tão agitado por aqueles que ficaram sempre alheios à 

verdadeira actualidade científica da sua época), mostram-nos, dia a dia, como se interpenetram e 

reciprocamente se influem a evolução do pensamento, por um lado,
4
 e o desenvolvimento económico-

social,
5
 por outro... e basta-nos abrir a história e pôr os factos par a par, se o dia a dia não nos convence. 

Resumindo: as modificações da sociedade não se dão sem o concurso dos homens; estes actuarão por um 

acto de vontade, livres e responsáveis,
6
 ao mesmo tempo. Como conciliar esta simultânea maneira de ser 

contrária do homem? Por intermédio da crítica da vida, da crítica do devir constante. Em cada estádio da 

história da humanidade, os esforços de milhões de homens têm encontrado a sua expressão nos ideólogos, 

pensadores e artistas que procuram elevar a espontaneidade à consciência. Esse é o seu papel: indicar o 

verdadeiro caminho. Em determinado tempo, determinado espaço é necessário e possível um artista como 

Rembrandt... o resto é uma questão de probabilidade e poderemos aplicar a este caso uma frase conhecida: 

«Há sempre um pintor para cada tarefa». Concluindo: o pintor pode contribuir para modificar o meio em 

                                                 
1 como, e até onde vai, ] como e até onde vai 
2 Or: é, 
3 Or: duma 
4 pensamento, por um lado, ] pensamento por um lado 
5 económico-social, ] económico-social 
6 responsáveis, ] responsáveis 



 

8 

 

certo sentido, quando determinadas circunstâncias o permitam. Como? Já vimos que a pintura é uma 

linguagem: terá que se servir dessa linguagem específica; fora dela, ou melhor, quando a sacrificar a outros 

modos de expressão, a sua influência passará a secundária ou nula, para emocionar, para unir, indicar um 

caminho, o artista tem que servir-se da sua própria linguagem. Fora disso não há pintura. Hoje, o problema 

pode pôr-se do seguinte modo: estamos numa época de profunda e rápida transformação; os mais 

elementares conceitos que o homem se fazia de si e das suas actividades estão ou estiveram em crise: o 

artista não pode conservar-se alheio. Tem que compreender, e isso só será possível com a ajuda de uma 

cultura integral. Com ela poderá fazer a crítica à vida, compreender as suas contradições profundas e tomar 

uma atitude ― usando os meios próprios de expressão ― que contribua para a solução delas. Não há, pois, 

que fazer recomendações, mais ou menos morais, aos artistas de hoje; há que lhes apontar o caminho dessa 

cultura integral ― eles encontrarão depois o «seu» caminho, que é o caminho de todos. Eles saberão que 

podem intervir nos acontecimentos, que podem, por sua vez,
1
 indicar um caminho aos homens. Estes terão a 

alegria de admirar, entender, interpretar e valorizar uma obra que, em última análise,
2
 lhes pertence. 

 

* 

*        * 

 

 Hoje que, mais do que nunca, a questão do progresso da vida, do pensamento e da arte,
3
 é um caso 

de consciência das condições históricas em que vivemos, isto é, de cultura integral, é possível aos pintores 

portugueses jovens realizarem uma obra que seja o correspondente profundo de um atraso que, 

contraditoriamente, à medida que se vai agravando, significa progresso noutro sentido ― e isso começa a 

verificar-se, devido ao nível atingido pelo grau de consciência que essa cultura lhes permite ―, ou, por 

outras palavras, realizar uma obra, simultaneamente de valor universal e interesse nacional. 

                                                 
1 podem, por sua vez, ] podem por sua vez 
2 que, em última análise, ] que em última análise 
3 arte, ] arte 
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    Regresso, desenho de Vespeira 
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Rumos da Pintura - o Tema
1
 

 

 

 Dizendo que o assunto (tema ou argumento) de uma pintura não é mais que mero pretexto para 

variações formais, colocou-se Lotte numa das mais extremas posições possíveis para a consideração da 

arte ― sempre necessariamente errada, para lá duma escala estritamente técnica; insuficiência de 

compreensão global dos problemas, atitude nem pedagogicamente aceitável, pois desse modo se despe a 

obra de arte de todo o seu significado humano, reduzida a um objecto isolado, sem relação com os homens, 

suas lutas, seus anseios... 

 Se, porém, tentarmos um método diferente na apreciação da pintura e, portanto,
2
 lhe quisermos 

atribuir o significado profundamente humano que legitimamente lhe pertence, não é possível a indiferença 

perante quaisquer aspectos particulares. O problema é posto com insistência, não só pelas próprias 

realizações artísticas, como por todos os homens que as querem desfrutar. O medo ou a hesitação perante a 

totalidade de cada coisa, não são possíveis quando os homens não receiam a verdade; em todos os casos 

tomarão partido e esse será sempre o partido do futuro. Estamos numa época em que não servem as cómodas 

posições donde só se descortina uma parte da realidade. No seu desejo de tudo inquirir, o homem dos nossos 

dias é levado a preocupar-se com a importância do assunto ou tema, e com a sua função na pintura. 

 Na verdade, embora o papel desempenhado pela figuração (objectivação do assunto) seja sempre o 

mesmo, a importância deste tem variado com o tempo: em certos casos foi mais ou menos abstracto e a 

«coisa representada» não passava de suporte, pretexto para as variações formais. O significado humano da 

pintura relacionava-se, então, quase exclusivamente com a forma e era indiferente, ou quase, ao objecto 

representado (à figuração): por exemplo, certos primitivos italianos, como Pisanello, certos modernos, como 

Braque, Juan Gris, Moholy-Nagy, etc., etc... Essa é uma arte,
3
 a par da caligrafia, cujos sinais nem por isso 

deixam de vincar bem o artista (as suas ideias e sentimentos perante a sociedade em que foi possível). O 

assunto tem, então,
4
 um papel passivo na obra pictural, tanto quanto é passiva esta obra na vida dos homens, 

digo, da maioria dos homens: a arte torna-se dificilmente acessível aos não iniciados nas regras do jogo... 

Isto não invalida, porém, a qualidade e até a utilidade (embora restrita quase sempre ao campo da arte) de 

tais pinturas. 

 Fora destes casos, toda a arte plástica tem um tema activo e acaba na sua utilidade: é o caso da 

escultura e pintura gregas, que, afora o período helenístico, têm sempre um fim utilitário, para citar um 

exemplo conhecido de todos. O tema provém dos sentimentos e ideias, em princípio não picturais, do pintor 

e do público a que se destina. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 993; de 24 de Agosto de 1946. Há um original dactiloscrito com emendas a 

caneta conservado na Biblioteca Nacional na caixa 9, dossiê 1.2.1.32 com as cotas 1873-3p e 1874-3p. Usei como texto-base o texto 

que saiu na revista cotejando-o com o original e usando as siglas (Or.) para original e (SN.) para Seara Nova. 
2 e, portanto, ] e portanto 
3 arte, ] arte 
4 tem, então, ] tem então 
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 Ora, é necessário que o tema nos seja transmitido por via pictural, que determinada ideia ou emoção 

esteja contida, expressa nas formas próprias da pintura. Qual, pois, o papel da figuração ou objectivação do 

assunto? é também simples suporte, neste caso? Não. Se o assunto tem uma importância primacial, o papel 

da figuração é bem definido: deve indicar, facilitar e apressar a compreensão pictural do assunto. Nem 

todos os homens estão aptos a sentir por via directa o prazer estritamente técnico do processo formal: mas,
1
 

com maior ou menor facilidade, lá podem chegar, se o assunto lhes apontar o caminho para onde são 

expressos os temas que profundamente lhes interessam. Na verdade, todos podemos verificar que estamos 

constantemente a descobrir novidades em coisas já muitas vezes vistas; o que sucede quando qualquer facto 

nos relaciona essas coisas com os nossos interesses, preocupações... É o papel da figuração: relacionar o 

tema (dado principalmente), com os interesses, as preocupações dos homens. Quando a arte se não dirige 

exclusivamente a uma elite, quando procura interessar nela a maioria dos homens, a escolha do assunto é 

essencial, por permitir, facilitar a compreensão formal do tema. 

 Nos desenhos reproduzidos, a figuração introduz-nos, abre-nos as portas da compreensão do tema; 

mas este é expresso em termos exclusivamente formais: as linhas e os contrastes, a sua ordenação, etc., é que 

nos transmitem o tema ― massacre e desesperança, num caso, massacre e despertar resoluto para a luta, 

noutro. 

 Hoje, que o artista sente necessidade de comunicar com camadas humanas cada vez mais largas,
2
 

tem que estudar atentamente todos os aspectos da obra de arte; ao cuidar, o pintor, do assunto dos seus 

quadros, verificará, portanto, que,
3
 longe de submergir a forma sob a anedota, deve a figuração somente 

rotular o tema, e este ser expresso pelos meios formais técnicos, específicos da pintura. 

 Posto assim o problema, as barreiras entre a arte abstracta e a concreta deixam de existir. Não há 

diferenças intrínsecas entre uma e outra, mas tão somente de qualidade. O pintor de hoje apreende largos 

ensinamentos na arte abstracta. Direi mesmo que a arte abstracta dos modernos, juntamente com as 

tendências não abstractas do surrealismo e do expressionismo, são o ponto de partida indispensável para uma 

nova pintura, um novo realismo, mais amplo, mais completo que qualquer movimento artístico anterior, o 

prelúdio de uma arte que sirva a todos e quaisquer homens. 

 A pintura chegou a uma altura em que é necessária uma revisão, não uma exclusão, dos valores 

anteriores, de os utilizar inteligentemente, de fazer a síntese das suas contradições. 

 Os sentimentos e ideias que constituem a base do tema têm que encontrar o seu correspondente 

formal. Quando à qualidade desses sentimentos e ideias ― é tanto maior quanto mais o artista vive os 

problemas dos seus iguais, e é portanto condicionada pela cultura mais ou menos integral, do artista, 

inclusive uma compreensão grande dos problemas plásticos. Sem ela, não saberá utilizar todas as 

possibilidades da pintura e/ou
4
 continuará, anacronicamente, fechado na sua torre de marfim, ou fará baixar 

                                                 
1 mas, ] mas 
2 Or: com cada vez mais largas camadas humanas 
3 Or: que 
4 e/ou ] e, ou 
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a sua arte ao nível da anedota: todos os homens podem compreender a pintura, em termos de pintura, para o 

que contribuirá a evolução actual da arte, a par de muitos outros factores não artísticos, indispensáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Desenho de Júlio Pomar   

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Desenho de Goya 
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Em Defesa do Moderno
1
 

 

 

 A tendência para reivindicar em seu exclusivo proveito a posse de certas expressões e conceitos, é 

uma atitude característica da senilidade das pessoas e dos sistemas. Aqueles (artistas e críticos) que hoje, 

incapazes de compreenderem e aceitarem o que os ultrapassa, se agarram, inquietos, à classificação de 

«modernos», fazem-me lembrar alguém que repete incessantemente: «No meu tempo... isto!»,
2
 «No meu 

tempo... aquilo!», e se conserva alheio ao que o rodeia. De facto, em ambos os casos, há uma tentativa de 

manter o ambiente, os valores e os conceitos do passado. Uma arte é chamada «moderna» quando é do seu 

tempo, quando corresponde às necessidades mais vivas, mais progressivas do seu tempo. É claro, 

considerando vivo e progressivo tudo aquilo que, dum modo ou doutro, contribui para uma maior amplidão 

na vida e na inteligência do homem. Nao se trata, portanto, duma designação fixa ou que convenha só a 

determinados aspectos intrínsecos das formas ou da essência da arte. 

 Mas vejamos, em particular,
3

 certos aspectos daquilo que, nos nossos dias,
4

 tem sido, 

frequentemente, considerado como «arte moderna». Para começar, topamos com uma indeterminação 

curiosa. Ela mostra bem, a confusão daqueles que pretendem amarrar esse conceito a um tipo definido de 

arte. Assim, uns fazem começar (!) a arte moderna em Delacroix, outros nos impressionistas, que, por sua 

vez,
5
 são excluídos por

6
 muitos. Neste último caso, situa-se o «começo» da arte moderna, na reacção ao 

impressionismo, ou melhor, nas suas consequências... Mas,
7
 como tudo, quer queiram, quer não, nasce, dura, 

e... acaba por morrer ― vai daí, que essa «arte moderna» de nascimento incerto e definição exclusiva, teria 

que morrer; coisa extremamente dramática para aqueles que se não aperceberam ser a morte um aspecto da 

vida e tão necessária como esta. Isto, todavia, é tão simples, é tão fácil de constatar por uma breve 

observação histórica da arte, que custa a crer como certas pessoas se não aperceberam já de que
8
 aquilo a 

que chamaram «arte moderna» morrerá, sim, mas para dar lugar, exactamente, a que a arte continue... 

moderna! 

 É fácil constatar como é falso este conceito... cronológico, de «arte moderna»; e, ver-se-á, como 

contribui para uma errada apreciação dos artistas e das obras do nosso tempo. Observemos, por exemplo, a 

evolução do conceito de figura e veremos a modernidade constantemente renovada, por simultâneas 

inovações nesse conceito e no modo de exprimi-lo. É claro que, nunca em arte, a figura é a realidade 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, nº 1000-7 (número especial comemorativo) de 26 de Outubro de 1946. Há um 

original dactiloscrito, na caixa 9 dossiê 1.2.1.32 com as cotas 1862-3p e 1865-3p. Usei como texto-base o texto que saiu na revista 

cotejando-o com o original e usando as siglas Or. para original e SN. para Seara Nova. 
2 isto!», ] isto!» 
3 vejamos, em particular, ] vejamos em particular 
4 que, nos nossos dias, ] que nos nossos dias 
5 que, por sua vez, ] que por sua vez 
6 Or: excluídos (!!) por 
7 Mas, ] Mas 
8 de que ] de que, 
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sensível. Poderá, quanto muito,
1
 ser uma simples representação dela. Mesmo neste caso, a representação será 

uma imagem deformada da realidade. De facto, o pintor, por exemplo, terá que transpor para as duas 

dimensões do seu quadro uma realidade tridimensional, terá que fixar uma cor a objectos cuja cor varia com 

a luz e com a distância, etc.; terá que
2
 recorrer a uma série de convenções. Mas,

3
 na maior parte dos casos, 

seria impossível sustentar que a pintura ou a escultura representam simplesmente a realidade sensível. A 

própria realidade que se representa é uma parte do todo, recortada neste, segundo um determinado conceito, 

um determinado modo de conceber a vida e o mundo. O artista é sempre parcial, enquanto Homem, 

enquanto ser vivente. Se um artista publicitário representa uma jovem lavando os dentes com uma 

determinada pasta dentífrica, não faz só uma representação de objectos sensíveis, antes procura mostrar, pela 

brancura extrema dos dentes ou outros processos, a excelência de tal pasta... ; quando Rembrandt representa 

os «síndicos», faz algo mais que «fotografar» a pose de meia dúzia de senhores holandeses, ele exprime 

também determinado ambiente social do seu tempo e a sua posição de artista e de homem; enquanto que o 

criador de padrões de azulejos «cuenca», não representa directamente,
4
 em nada, a realidade imediata, com o 

que também demonstra determinada posição no mundo, certo modo de o ver. 

 É esse modo particular de ver, que determina as figuras pintadas. Analisemos brevemente este 

assunto e a modernidade que representa, cada fase da sua evolução, segundo alguns exemplos. 

 

 Courbet e Millet ― Pintam figuras representativas de determinados conceitos que fazem da 

realidade. A esses conceitos preside uma ideia, mais ou menos clara, do homem e dos seus dramas; daí um 

estudo técnico, mais ou menos exaustivo, dos processos picturais capazes de o evidenciar. Os resultados 

podem observar-se tanto na desolada composição do Enterro de Ornans e de O Homem da Enxada, como no 

caso pessoal patente na pintura Bom dia, sr. Courbet ou O Homem com o Cinto de Coiro. 

 Impressionistas ― Também o seu conceito de realidade é restrito a um certo sector. Mas, desse 

sector,
5
 já não faz parte, directamente, o Homem. Atingidos pelo medo da constante transformação de tudo, 

surpreendidos pela mudança constantemente operada nos homens e nas coisas, voltam-se para a aparência e 

tentam fixar instantes. O principal personagem é a luz. A sua modernidade consiste na invenção dum novo 

sistema colorista de a representar. Mas,
6
 seria possível fixar instantes? Poderia o Homem subtrair-se por esse 

processo ao incessante devir? A não solução humana deste drama, deu lugar às maravilhosas soluções 

picturais que sabemos. Depressa, porém, viriam os compromissos e as dissidências. 

 Gaugin ― Não. A cor não deve ser um meio para atingir um fim, a luz ou dado instante luminoso 

das coisas; Gaugin afirma que a cor deve ser um fim em si mesmo. A cor constituí a figuração da sua pintura? 

Quase. Mas a cor é, neste caso, um conceito pictural. A cor pela cor é um passo da arte pela arte. Mas não 

                                                 
1 Poderá, quanto muito, ] Poderá quanto muito 
2 Or: enfim terá que 
3 Mas, ] Mas 
4 Or: imediatamente, 
5 Mas, desse sector, ] Mas desse sector 
6 Mas, ] Mas 
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exageremos, embora cada vez mais indirectamente, também aqui são referidos os dramas do Homem. A 

pintura de Gaugin, como a do mais intransigente abstraccionista, exprime sempre, quanto mais não seja, um 

humaníssimo sentimento, uma posição perante a vida: o artista abstém-se das lutas, das angústias e das 

alegrias. Faz-se anacoreta. 

 Cézanne ― É outro aspecto do mesmo fenómeno: o personagem principal é o volume. A cor 

exprime volume. É fácil ver o que há de mais moderno, num e noutro caso, idênticos: o artista inventa um 

processo de abster-se. Essa abstenção é também um drama; honestamente, o artista volta-se para as cores ou 

para os volumes, e pede-lhes vida, recria a pintura. Dela não está ausente em absoluto o Homem, como se 

viu. Sabemos bem que o que está na raiz do seu drama de momento, é o mesmo que o levará a agir depois. O 

artista não traiu o Homem: a sua única atitude era abster-se. 

 O cubismo, o fauvismo, a chamada pintura abstracta ou não figurativa são consequências especiais 

destes princípios. A sua modernidade consiste em levar cada vez mais longe, dum modo cada vez mais 

exaustivo, a abstenção e, num caso ou outro, a dramática consciência dela. Finalmente a coisa começou a 

tornar-se pesadelo e insistência. Entretanto... Começam a aparecer artistas que buscam libertar-se... dos maus 

sonhos, integralmente. 

 Alguns pintores ― De modos diferentes, com diferentes recaídas, pintores como Gromaire, Lhotte, 

Rouault, Léger, Moore, Goerg, Picasso, etc., procuram, de novo, repor como personagem principal, o 

Homem, e não os dramas restritos que certa posição incómoda lhes impunha. De novo, as figuras do pintor, 

o aspecto que lhe interessa da realidade, é o Homem. Mas essa procura do homano-mais-comum e mais 

universal, é ainda um drama insolúvel, porque nem o homem nem o artista sabem, ao certo, como consegui-

lo. E são modernos, na medida em que evidenciam bem esse drama, muito novo e muito intenso. A técnica 

universaliza-se e rompe os limites da «escola» ou «corrente», a vida amplia-se. Paralelamente advém o 

Surrealismo. 

 O Surrealismo ― Há os que não acreditam em si próprios. Necessitam mistificar a evidência 

mesmo, para se justificarem. O surrealismo é moderno na medida em que, procurando descer ao mais fundo 

do assombro e da «liberdade» (considerada erradamente, como coisa absoluta...), inventa um sistema onde, 

ao inverso, se acusam os limites da liberdade do pintor. As suas pesquisas técnicas limitaram-se, regra geral, 

ao que há de menos específico na pintura: as figuras são, na maioria dos casos, representações simples da 

realidade sensível; o seu fundamento técnico consiste na imagem (associação abstracta de elementos mais 

concretos). Em todo o caso não há divisões nítidas entre estas várias correntes. Por vezes,
1
 a pintura 

surrealista confunde-se com o abstraccionismo e vice-versa. 

 Hoje ― O Homem esteve, sempre, mais ou menos presente em todas estas fases da pintura. Cada 

uma delas foi moderna, enquanto um novo aspecto do Homem, a que corresponde um novo processo técnico 

pictural, era imposto ao artista através de duas próprias relações com o meio, e compreendido por este. 

Courbet, Millet... Gromaire, Rouault, Moore e outros, são continuados, hoje, por artistas que procuram de 

                                                 
1 Por vezes, ] Por vezes 
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novo o Homem-mais-comum e,
1
 simultaneamente, mais universal. Porém, esses mesmos artistas, continuam 

a arte de Monet, Gaugin, Cézanne, Picasso ou Yves-Tanguy ― porque, procurando o Homem mais universal, 

encontram neste a explicação dos dramas que provocaram as abstenções daqueles. Evidentemente que, a 

essa explicação, corresponde um processo técnico. É por isso que a pintura dum Orozco (Orozco, tão longe 

de ter atingido o objectivo enunciado!), se não afasta em nada essencial, dos processos técnicos dum Rouault 

ou outro. E, enquanto levarem adiante as suas conquistas, serão modernos. Fora disso poderá haver ainda 

pintura, mas não moderna. 

 O leitor compreenderá como é inútil polemicar com os tais que fixaram a arte em determinados 

moldes. O Homem marcha em zig-zag, a pintura exprimirá essa marcha, que é como quem diz, as lutas, os 

avanços e os recuos dela. Os homens e os artistas encontraram na pintura um meio de exprimir os seus 

interesses. Agora, se nos aparecer um «ensaísta (salvo seja)», a gritar, colérico e descomposto, por haver 

quem veja na pintura (e na arte em geral), «os meios de expressão que lhe interessa» ― que fazer? Eu 

suponho que, passar adiante, a bem da clareza da verdade, da arte, e... em defesa do moderno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cansaço: Óleo de Moniz Pereira                 Apertado pela Fome (Junho, 1945), óleo de Vespeira
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O Académico contra o Progresso
1
 

 

 

 

 A um editor que o procurava para a revisão das provas de uma entrevista, respondeu um dia Pablo 

Picasso: 

 «Não vale a pena!... O essencial na nossa época, aquilo de que temos mais necessidade, nós e a 

juventude, é de entusiasmo.» 

 O aperfeiçoamento académico é mais do que nunca um tronco morto na cultura que vivemos e 

constituímos. É preciso atingir rapidamente os objectivos essenciais, e encontrar os meios adequados para 

isso. Como preservar, entretanto, uma alta qualidade e um justo significado, nas nossas acções e nas nossas 

obras? Aberto o processo da moral tradicional, abalado nas suas bases mais sólidas,
2
 o conceito de beleza («o 

belo é o feio»), derrotados os mitos, criticados os heróis, uma coisa nos resta, e essa definiu-a bem Picasso: o 

entusiasmo. 

 Entusiasmo porquê?
3
 Um racionalismo exíguo, mecanicista, far-nos-ia crer que o entusiasmo supõe 

objectivos estritamente definidos e consequências rigorosamente enunciadas. Não é desse tipo o entusiasmo 

a que me refiro. Juvenil e amadurecido «pessimista na cabeça e optimista no coração», como o define 

Gramsci, caracteriza-o a certeza de que alguma coisa se vai passar e uma aprofundada intuição de que isso se 

traduzirá por um aprofundamento e um enriquecimento do homem. Por um maior domínio do mundo (mais 

íntimo e mais longe) e de si próprio. A descoberta do heliocentrismo e a concepção do infinito podem ter 

abalado a primeira formulação da problemática humanista que pretendia encontrar uma medida, um cânone 

humano, para o mundo; substituindo-a por uma exaltação da natureza-mãe, um naturalismo, teísta ou ateu, 

onde o homem se encontrava reduzido a ínfima parcela de uma vasta e incomensurável engrenagem. Mas eis 

que o homem consegue produzir uma temperatura solar (consegue «acender um Sol», como já se disse) e 

dirigir algo de seu para esse mesmo Sol
4
 que parecera querer-lhe disputar a primazia do Universo. Hoje 

sabemos que também o Sol não é o centro do Mundo,
5
 mas estes progressos provam que uma espécie de 

geocentrismo da inteligência e da razão, é uma vocação humana; que o homem tende a libertar-se dessa 

atracção concentracionária, e que nenhuma pesada gravidade, nenhuma fechada cadeia de forças físicas, 

sociais ou morais, o impedirão de se expandir. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1362; de Abril de 1959. O original conservado na caixa 9 dossiê 1.2.1.32 tem 

as cotas 2282-4B a 2289-4B, é um dactiloscrito com poucas emendas a caneta azul de aparo. Usei como texto-base o texto que saiu 

na revista cotejando-o com o original e usando as siglas (Or.) para original e (SN.) para Seara Nova. No orig. o título tem uma 

variante «O Academismo contra o Progresso». Este artigo não é ilustrado. 
2 sólidas, ] sólidas 
3 porquê?; Or: porquê? ; SN: por quê? 
4 Or: sol 
Idem nas próximas ocorrências. 
5 Or: mundo, 
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 É também esse o significado da nossa cultura actual: entusiasmo e vocação para uma maior 

independência e liberdade, no quadro de um esforço colectivo, no caminho de uma nova fraternidade 

universal. 

 Uma das utilidades da exposição Vinte anos de pintura espanhola foi ter demonstrado a 

impossibilidade de considerar certos académicos (de raiz oitocentista...) como, de algum modo, capazes de 

se enquadrarem numa cultura contemporânea. As Primaveras, os Desnudos, os Desayunos del Señor Abad, 

filhos ainda dum falso e alambicado naturalismo, por vezes tingidos pelas complementares dum 

impressionismo de superfície, não são do nosso tempo, ainda que os seus autores estejam aparentemente 

vivos e ainda... a pintar! São cadáveres adiados, repetem mecânicamente dessorados gestos ― nada criam. A 

sua pintura tem o carácter de uma tautologia, e uma disciplina moderna, como a cibernética, pode certamente 

conceber máquinas mais complicadas e mais interessantes do que aquelas que presidiram à confecção de tais 

pinturas. 

 A Exposição de Arte Espanhola viciou-se assim de um defeito básico, de uma confusão que nem o 

ecletismo justifica. Sendo certo que, já de si, o ecletismo é uma poderosa alavanca de reacção à cultura viva. 

 E não se tratou de um defeito de adição, mas de concepção. As tendências actuais (nem digo 

modernas) encontraram-se igualmente comprimidas, desequilibradamente representadas. Assim, o que já 

seria um academismo do nosso tempo (exemplo: Pancho Cossío, representado com oito quadros) foi 

favorecido em relação a uma pintura mais inquieta, figurativa ou abstracta (exemplo: Tàpies, um dos 

abstractos mais representativos; dos três quadros anunciados só um foi exposto... por falta de espaço!). 

Foram expostos mais de cem pintores e, no entanto, a ausência de nomes bem conhecidos e a presença de 

muitos autores só com um quadro impedem-nos de considerar esta exposição como possível de uma 

descoberta para a pintura espanhola de hoje. Isto mostra-nos, também, que
1
 numa exposição deste tipo, como 

num museu, não basta coleccionar quadros e adicioná-los uns aos outros. Não se trata, nestes casos,
2
 de 

coleccionar mas de interpretar. Com entusiasmo, um entusiasmo que seja protecção para o futuro. 

 Todavia,
3
 é preciso não perder de vista que é também o público quem faz as exposições. O público e 

a crítica. É neste sentido que nos interessa ainda considerar a Exposição de Pintura Espanhola. Certos 

comentários, alguns mais ou menos críticos, lançaram uma luz sobre a nossa própria cultura, e precisamente 

num ponto da maior actualidade; o desconhecimento crítico do que seja a pintura portuguesa contemporânea. 

Com efeito, a média desses comentários manifestava-se perante o somatório daqueles cento e vinte pintores, 

e por comparação, numa atitude negativa em face da nossa pintura. Ora,
4
 a exposição demonstraria o 

contrário, se fosse completa e demonstrativa... O que acontece, na verdade,
5
 é que nada se fez ainda em 

Portugal para reunir num panorama, mesmo assim pobremente eclético, toda ou quase toda a pintura 

                                                 
1 Or: mostra-nos que 
2 se trata, nestes casos, ] se trata nestes casos 
3 Todavia, ] Todavia 
4 Ora, ] Ora 
5 acontece, na verdade, ] acontece na verdade 
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portuguesa contemporânea. No sentido que vimos definindo, não temos sequer um Museu de Arte 

Contemporânea não tendo podido nada as boas intenções e os esforços do seu falecido director
1
 contra a 

exiguidade de verbas e de salas. Além de que um Museu de Arte Contemporânea não pode ser um Museu 

como os outros, que relevam de uma ciência do passado. Terá de se aproximar, em muitos casos,
2
 da oficina, 

estar ligado a um ensino vivo e popular e ter, também, um carácter experimental. Sem o que, onde estaria a 

contemporaneidade? Como seria assegurada a imediaticidade de uma arte que se faz, uma arte que, não é, 

está a ser? 

 Mas,
3
 embora Diogo de Macedo tenha morrido com muitos dos seus planos frustrados (e podemos 

alcançar uma medida dessa frustração relendo nomeadamente os artigos que escreveu na Seara Nova, antes 

de ser Director do Museu), ele era uma garantia para a arte moderna e os novos, porque, como o escreveu 

recentemente José-Augusto França, confiara «sempre lealmente no tempo que ia passando»; tendo 

conseguido, nos últimos anos da sua vida,
4
 arranjar maneira de comprar quadros de muitos novos, «para os 

ajudar e, sobretudo, para que ficassem no Museu, depois da sua saída (eminente, de resto, por limite de 

idade), viesse quem viesse». 

 Infelizmente, a frustração não fere só neste País a Diogo de Macedo, a Pavia, aos jovens que não 

encontram o tal ensino vivo e popular, a um Museu que nunca chegou a poder sê-lo verdadeiramente... Ela 

fere-nos a nós, público, a nós, País. E é preciso que não fechemos os olhos sobre essa frustração. Porque há 

pior do que ela, porque ela mesmo é inaceitável. Arte contemporânea,
5
 incessantemente contemporânea, só 

pode conceber-se na perspectiva do futuro. Um Museu de Arte Contemporânea deverá ser, por paradoxal que 

pareça, um museu
6
 do futuro. Para isso são necessárias verbas, espaço e uma inteligência viva, aberta às 

novas correntes, apta ao convívio dos novos, frequentadora dos ateliers, participante nos debates, voltada 

para o futuro. Ninguém pode conceber que os problemas de um museu desta espécie possam ser resolvidos 

por uma máquina de mastigar o passado, um cadáver adiado, uma coisa que perde em complexidade, 

comparada com os mais aperfeiçoados robots da cibernética. Isto ― nem para um museu de pedras e de 

pasmos, bem para um arquivo
7
 do Registo Civil, quanto mais para um Museu de Arte Contemporânea, de 

Arte Moderna, de arte de hoje, de arte do futuro. 

                                                 
1 Or: Director 
2 aproximar, em muitos casos, ] aproximar em muitos casos 
3 Mas, ] Mas 
4 conseguido, nos últimos anos da sua vida, ] conseguido nos últimos anos da sua vida 
5 Or: Contemporânea 
6 Or: Museu 
7 Or: Arquivo 
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 Se até hoje não foi ainda possível demonstrar aos portugueses, entusiasticamente, que, apesar de 

tudo, a nossa cultura está a ser, que uma pintura portuguesa contemporânea é um facto, uma vida 

dramaticamente a ser vivida ― que vai acontecer neste caminhar para o futuro? Que mais poderemos aceitar, 

sem nos cobrirmos de vergonha e de luto? 
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Naturalismo e Realismo
1
 

 

 

 Depois da exposição retrospectiva de Amadeo de Souza-Cardoso, a exposição dos «Independentes», 

na SNBA, veio confirmar a intensidade da pintura portuguesa contemporânea, a vivacidade da sua cultura, o 

vanguardismo de algumas soluções. Não é uma «apagada e vil tristeza» que a obra de Amadeo de Souza 

Cardoso reflecte, mas, pelo contrário,
2
 uma rara alegria, uma aceitação do tempo com as suas técnicas e os 

seus complexos; a utilização da lucidez para um esclarecido optimismo. Um «estupor de terra» está presente 

com o seu lirismo provinciano, um humor adulto no complexo cubista, que não lho consentiria por definição 

ortodoxa; a máquina de escrever tece uma cadeia de magia mecânica e a mulher, com as suas alienações, o 

seu perfume fabricado é uma insólita proposta de descoberta, quotidianamente impura e exaltada como 

ganchos de cabelo colados em epiderme pictural... 

 ... Estas novidades todavia, longamente ignoradas, não justificam o progresso e os acidentes da nossa 

pintura de hoje. Outras raízes profundas e comuns há que encontrar-lhe: um fundo e permanente desejo de 

resistência, e uma coisa que se tem negado à arte portuguesa, a tradição. Uma arte que nós portugueses não 

reconhecemos, que nem conhecemos (no sentido em que as ciências históricas e estéticas não se ocupam 

dela), mas que não podemos deixar de inexoravelmente sentir. (E que outros, exageradamente,
3
 exaltaram já: 

«Arrisquei por vezes, que no complexo designado pelo nome de Cultura, a Europa só apresenta à análise 

rigorosa dois corpos simples: Grécia e Portugal. O resto é talvez uma questão de doseamento.», afirma 

Eugénio d'Ors, acrescentando que para encontrar uma das chaves da arte espanhola, seria necessário 

procurá-la em Portugal.) Esta longa tradição cultural, e particularmente plástica, uma independência 

resistente, e ainda ― naturalmente ― o conhecimento directo ou indirecto dos progressos de lá-fora, 

justificam o número e a qualidade dos nossos pintores. A Exposição dos Independentes veio em boa altura, o 

seu equilíbrio e a sua depuração permitem respirar fundo, na hora mesmo
4
 em que a arte moderna é 

ameaçada... burocraticamente. 

 A verdade desta pintura produz-se numa variedade significativa. Isso, aliado a uma inteligente 

arrumação, permite-nos considerar (aqui, tão perto de Moimenta da Beira e bastante longe de Paris) os 

caminhos da arte moderna. O campo é tão vasto que não poderemos,
5
 por agora, fazer mais do que resumir o 

itinerário para um guia polémico. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1363, de Maio de 1959. Há um original conservado na caixa 9 dossiê 1.2.1.32 

com as cotas 2290-4B a 2293-4B, trata-se de um dactiloscrito sem emendas. Usei como texto-base o texto que saiu na revista 

cotejando-o com o original e usando as siglas Or. para original e SN. para Seara Nova. 
2 mas, pelo contrário, ] mas pelo contrário 
3 exageradamente, ] exageradamente 
4 Or: na altura mesmo 
5 poderemos, ] poderemos 
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Naturalismo e Realismo 

 

 Esclareçamos assim os dois grandes caminhos, tantas vezes confundidos: super-naturalismo e 

realismo ― quase toda a arte moderna se lhe pode referir. Desde a maravilhada descoberta da Natureza por 

Giotto, que um longo diálogo se travou entre o Homem natural e Homem humano. Os românticos 

consideravam a Natureza inimiga do Homem. Mas,
1
 para Sade, autor de uma espécie de materialismo 

metafísico, a faculdade criadora daquilo a que chama ironicamente a nossa «maravilhosa espécie» não passa 

de uma acidental cedência da Natureza, o nosso orgulho uma inconsequência... São quase as palavras de Piet 

Mondrian: «E o homem? Nada 

em si próprio, será apenas uma parte do todo, e então, tendo perdido a vaidade da sua pequena e mesquinha 

individualidade, será feliz no Éden assim criado.» A que Éden se refere Mondrian? O Neo-Plasticismo, 

abstracção da Natureza, onde o acidente será eliminado, e a pintura, a arquitectura, a decoração e o 

urbanismo reduzirão tudo a uma estrutura essencial. Eis-nos pois em perfeito super-naturalismo, e um dos 

caminhos da chamada pintura não-figurativa. 

 Mas nem toda a arte abstracta procura a estrutura essencial. É outro o caminho, também redutível a 

uma espécie de naturalismo, daqueles que longamente tentam uma identificação com a matéria em si: «Este 

elementar para o qual tendemos obscuramente é como a própria terra, o resumo de inúmeras camadas de 

materiais vivos... Não se trata de fazer à Natureza vagos sinais de amizade, mas exactamente de assinar a 

natureza, de assumir pesadamente o seu conteúdo e as suas intenções» (Bazaine). Caminho agónico, onde o 

homem e vida se identificam com a sua própria morte, os detritos do humano apenas contam como intenção 

da Natureza.
2
 Do chamado «abstraccionismo impressionista» a uma pintura onde a vocação pela natureza 

morta persiste numa curiosidade microscópica ou uma contemplação macroscópica, esta outra forma de 

materialismo metafísico conduz-nos a uma terceira tendência de pintura, carregada já de intenções humanas, 

onde o domínio do Homem sobre a Natureza se precisaria através da descoberta e injunção dos respectivos 

ritos:
3
 «Lá, no ventre da Natureza, fonte da criação, onde a chave secreta de tudo está guardada» (Paul Klee). 

Aqui se procura a chave, o símbolo mágico, o rito que consagre homem e natureza. 

 De todas estas tendências emerge, e não só de uma tradição naturalista também ― como 

vulgarmente se lhe impuga, o realismo. A sua base é uma afirmação humanista: «o Homem faz-se a si 

próprio», identificando-se com o Outro Homem, produzindo-se nas coisas externas. O realismo não é, não 

pode ser,
4
 retrógrado, porque dialecticamente supera o naturalismo. E disto, a Exposição dos Independentes 

constitui uma eficiente demonstração. 

                                                 
1 Mas, ] Mas 
2 Or: natureza. 
3 Or: injunção dos ritos dessa mesma natureza: 
4 não é, não pode ser, ] não é, não pode ser 
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Os Independentes 

 

  ... Aqueles que não são «dependentes» ― senão da sua própria consciência, e do seu amor. Esse 

amor, essa procura de uma verdade no tempo, tanto se pode recrear nas estruturas de Rodrigo ou Gonçalo, 

nos cristais de Vespeira,
1
 ou nas labaredas de Albertina Mântua, como na matéria rugosamente justaposta de 

José Júlio, Fernando de Azevedo ou Menez. Tanto numa vaga espectação paisagística
2
 nos quadros desta 

pintora, como nas palpitações simbólicas de Jorge Martins, como na agónica pintura de entranhas de José 

Escada ou de Charrua, sem dúvida um dos maiores casos de pintura desta exposição. Ou na fantasmagoria 

mágica de Areal, social de António Alfredo e de Relógio. 

 Neste sentido, para a paixão da consciência e a independência, a distinção entre figurativos e não 

figurativos é supérflua. E assim, há um naturalismo para-abstractizante nas pinturas de um Querubim Lapa, 

como nas de um Daciano. E há solidão humana, exacerbado naturalismo em Calvet da Costa e em Hogan ou 

Rui Filipe como em Cid dos Santos. Para estes pintores o diverso caminho coincide com os anteriores e com 

os seguintes ― os realistas, numa mesma procura da verdade, que antes de mais tem que ser a sua verdade. 

 Um mérito suplementar desta Exposição consiste na perspectiva que através dela se abre para os 

caminhos do realismo. E não só pela excelente qualidade dos quadros de Nikias Skapinakis, Sá Nogueira, 

Rogério Ribeiro e Júlio Pomar ― mas pelos novos problemas que sugere o composto abstracto-figurativo de 

Rogério Ribeiro, e sobretudo de Pomar. Cena no Cais e Os Cegos de Madrid, particularmente, obrigando o 

espectador à mobilidade (que faz emergir do complexo abstracto, a figura ou o movimento significativos) ― 

situam-se na guarda dianteira do sentimento e da cultura modernos, numa perfeita contemporaneidade com o 

teatro de um Brecht (onde o espectador é activo) ou o cinema em profundidade (que deixa ao espectador a 

escolha do centro de interesse, em certos filmes de Welles, v.g.
3
) 

 Super-naturalismo abstracto, procura da estrutura ou identificação com a matéria; tentativa de 

encantação mágica renovada; encontro da figuração com os ritmos abstractos da Natureza ou procura da 

Natureza em si numa paisagem sem homens; realismo humanista ― todos estes caminhos coincidem numa 

pintura viva e independente. 

                                                 
1 Or: tanto se pode recrear nos cristais de Vespeira, nas estruturas de Rodrigo ou Gonçalo, 
2 Or: expectação lunar 
3 abreviatura de verbi gratia, ou seja, por exemplo. 
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Gravuras, Desenho e Esculturas 

 

 Um panorama desta exposição não pode deixar em claro algumas esculturas (Cutileiro, Pedro Vieira 

de Almeida, Jorge Vieira...), os magníficos desenhos de João Abel Manta, «homenagens» à modernidade 

também (Alfred Jarry e Georges Méliès ― dois nomes cuja paridade ajuda a definir a nossa época), e 

sobretudo o magnífico caminho que está acontecendo à nossa gravura. Neste campo lembraremos os nomes 

de Alice Jorge, Areal, Bartolomeu Cid, João Abel Manta, Hogan, Jorge Vieira, Pomar, Sá Nogueira e 

Rogério Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Uma paisagem de Albufeira da autoria de Rui Filipe. 
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Conhecimento da Escultura Portuguesa
1
 

Uma Descoberta por Fazer 

 

 

 A escultura tem o seu carácter discursivo da pintura, e simultaneamente tem da arquitectura a 

propriedade de definir um espaço, que já é um espaço social (1). Uma peça escultórica é,
2
 neste sentido, e 

objectivamente, menos ambígua que uma pintura. Por outras palavras: uma escultura é, antes de mais, um 

objecto de acção. Onde quer que seja colocada, define e organiza o espaço à sua volta. Independentemente 

da contemplação que lhe concedermos ela impregna os nossos gestos, contamina as nossas intenções. Em 

rigor, eu sou outro, desde que coloquei este quadro na parede, resvés da minha mesa de trabalho ― mas,
3
 

ainda assim, é necessário rodar a cabeça, e deixar que o quadro me invada com o seu compromisso espacial, 

ou melhor, que eu,
4
 voluntária ou involuntariamente, entre dentro dele. Mas já não acontece o mesmo com 

esta cabeça de Cristo da Rosa Ramalho, que coloquei em cima da mesma mesa. Não só a sua vítrea 

esfericidade me fascina... todo o espaço à volta se amoldou, e quando levanto a mão, o meu gesto desliza em 

três dimensões, outras, necessariamente. É claro que não há fronteiras nítidas para estas coisas. Tudo é 

impuro compromisso. Em todo o caso, se se tratar de uma escultura de grande força expressiva, é ela que 

entra dentro de mim. 

 «Só lhe falta falar!»: não é por acaso que uma banal concepção naturalista das coisas da arte provoca 

em muitas pessoas este comentário, para sublinhar a qualidade de certas esculturas. Trata-se de um equívoco 

que exprime, contudo, o carácter imediatamente activo da escultura ― que diz, agindo. A imagem esculpida 

não conhece o silêncio. Há sempre nela uma fala, bem nítida e insinuante, que os artistas e os amadores não 

embotados por séculos de conceitos académicos naturalistas, sabem ouvir em termos inteiros numa escultura 

bela, quer se trate de uma graciosa figurinha em barro de Machado de Castro, colhida no movimento breve 

de repanhar a saia, balançando um cesto de oferendas; ou de uma dessas caríatides em granito, de qualquer 

edifício barroco do Norte, «toscas» como lhes chamam os académicos. Claro que este entendimento em 

termos inteiros se torna difícil um certo nível cultural. Digamos: ao nosso nível cultural. Cultura que é a 

nossa paixão maior, e ferramenta fundamental para todas as viagens e todas as descobertas em nós próprios e 

no Mundo, mas que devemos manter em estado de permanente suspeita, tão certo é que o mais fácil de 

perder e mais difícil de ganhar é a simplicidade. Em geral perdemo-la, tomamo-nos demasiado a sério, 

chamamos a isso ciência, quando se trata apenas de uma espécie de entropia da nossa energia criadora, da 

capacidade de nos renovarmos e fazer novas, autênticas descobertas. Para nós, cultos e senhores de muita 

                                                 
1 Este longo ensaio foi publicado no n.º 88, de Maio/ Junho de 1965 da Revista Arquitectura. Não existe original no espólio. Deste 

artigo várias partes e legendas foram também utilizadas no livro Para o Estudo da Escultura em Portugal, que saiu no mesmo ano 

deste artigo. Todas as ilustrações usadas neste ensaio foram também usadas nesse livro, a que representa uma escultura de José 

Rodrigues. As legendas das ilustrações são excertos daquelas que aparecem no livro, nas respectivas fotografias. 
2 é, ] e, 
3 mas, ] mas 
4 que eu, ] que eu 
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sabedoria, a ciência que deverá servir e foi inventada para nos libertar, com
1
 frequência nos aliena como 

pesada bagagem. Evitá-lo deverá obrigar a uma constante vigilância, a uma vontade de lucidez, uma ciência 

da ciência. E a voltar, sempre que possível,
2
 às origens, sem renunciar a nada, sem deitar fora nenhuma 

riqueza. 

 Com efeito, a simplicidade espontânea ― a dos artistas populares, por exemplo ― não nos pode 

bastar, é necessário outra, e essa tem que ser lentamente elaborada não só sobre os valores positivos como 

sobre as negatividades. Ausência de problemática ou falsa problemática, preconceitos académicos e falta de 

riqueza actual («material e espiritual») conduziram-nos a uma autêntica miséria de entendimento em matéria 

de escultura portuguesa. Ramalho Ortigão, Vergílio Correia, Diogo de Macedo, Mário Tavares Chicó e até os 

estrangeiros assinalam e fundamentam a nossa afirmação (2). 

 Se, por outro lado,
3
 atentarmos na obra brilhante, contraditória, e em mais de um aspecto reveladora, 

de Reynaldo dos Santos, que, segundo as suas próprias palavras, procurou basear-se «no estudo directo das 

imagens e não na habitual lista, ilusória e vã, de nomes e reputações legados por Cirilo e pelos cronistas»; os 

seus limites, e a perplexidade do leitor, a uma segunda leitura atenta, ― a agudeza de certas intuições e o 

vigor da exposição, absorvem-nos completamente na primeira leitura ― foram denunciados lucidamente 

pelo próprio autor. Com efeito, e esta não é a menor das suas contradições se nos lembrarmos da facilidade 

com que simples conjecturas são frequentemente tidas por certezas, é o próprio autor de A Escultura em 

Portugal que classifica o seu trabalho de «primeiro ensaio» e de «visão provisória», a qual «não se realiza 

sem as inevitáveis lacunas, perplexidades e desequilíbrios» (3). 

 E, no entanto, seríamos injustos se não considerássemos a quantidade, e por vezes a rara qualidade,
4
 

dos trabalhos publicados, directa ou indirectamente relacionados com a historiografia da nossa escultura. Se 

não tivéssemos em conta algumas dedicações apaixonadas. Mas estes trabalhos não evitam uma espécie de 

mal-estar que se sente nesta matéria, e que é necessário assumir. Sem desrespeito pelo trabalho alheio (cujo 

apuramento, depois de estudada a quase totalidade da nossa literatura sobre o assunto, faremos noutro lugar), 

entendemos que é construtivo manifestar o nosso inconformismo de maneira clara, dar relevo a esta 

incómoda e impertinente evidência: o significado profundo da escultura portuguesa está por estudar, por 

documentar, por descobrir. 
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Uma Paixão, um Método 

 

 Percorremos o país à procura dos monumentos que nos explicassem o presente que somos, e em 

particular de esculturas, ao princípio movidos apenas por curiosidade e espanto. Mas,
1
 como as esculturas 

falam-agindo-nos, e este diálogo se vai enriquecendo de exigências, passando da simplicidade de um 

primeiro contacto à teia de outra simplicidade mais lúcida,
2
 fomos obrigados a fundamentar o resultado das 

nossas descobertas e intuições. Armados de máquina de filmar ou câmara fotográfica tentámos ponderar a 

obra dos pioneiros, e, atentamente, «dar passos seguros na própria terra» ― como ponto de partida de todo 

um estudo renovado. Mas a verdade é que no século da tecnocracia e da cibernética, o amor e o entusiasmo 

têm que se armar da técnica, a espontaneidade tem que ser uma conquista sobre a lucidez. O principal 

objectivo deste rápido ensaio consiste em expor e discutir os fundamentos de um método de trabalho que 

poderemos incluir no domínio da estética experimental ― e que utiliza como meio principal a fotografia e o 

cinema. Entretanto, damos algumas imagens da nossa escultura («como um documentário», segundo as 

próprias palavras de Diogo de Macedo), pois é bem certo que o convencimento da validade da nossa 

escultura tem que começar por ser visualmente polémico. E no entanto, esse convencimento é urgente, 

sobretudo quando se trata de artistas plásticos, e principalmente de arquitectos. 

 Noutro lugar fazemos alusão às riquezas que a todo o momento se estão perdendo; à necessidade de 

conhecer a tradição para entender profunda e originalmente a arte moderna... 

 Acontece que vivemos agora e aqui, e,
3
 por muitas viagens que se façam ao estrangeiro (cuja 

necessidade é indiscutível), aqui é que somos forçados a descobrir e inventar o nosso convívio possível com 

a beleza. (Digamos que a beleza é o contrário do mau gosto; e que vivemos mergulhados, esmagados num 

mundo urbano sem estilo, onde o mau gosto ― essa consequência necessária da revolução industrial,
4
 

prolifera espontaneamente; que a beleza e a harmonia não se geram por si próprias, que são a conquista 

sobre o caos e a náusea; que essa conquista se chama lucidez). Ora,
5
 não há lucidez sem a cultura dos nossos 

próprios valores, sem aquilo a que Stendhal chamava o culto do eu. A falta de confiança dos portugueses em 

si próprios é tão proverbial que não raro a vemos confundida com a ideia de lucidez. Mas é o seu contrário. 

É: obscurantismo e fealdade. Para saber interpretar esteticamente o que nos rodeia é necessário fazer justiça 

ao passado que nos rodeia. Que urbanista, por exemplo, poderá dominar e reinventar o espaço, se não lhe 

conhecer (e estimar) as mais preciosas manifestações? Ora,
6
 a escultura portuguesa (ou, em Portugal, não 
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repetiremos aqui a guerra do alecrim e da manjerona do nacionalismo e do exotismo
1
), é ― seguramente ― 

uma dessas manifestações. Mas não nos esqueçamos que «só estima a arte quem a sabe...» 

 

Escultura, Arquitectura e Outras Motivações 

 

 Antes, porém, de discutir os fundamentos daquele método de trabalho, das principais implicações 

motivadas por qualquer tentativa de entendimento da escultura. Em primeiro lugar,
2
 há que reconhecer a 

insignificância dos estudos de história ou estética desta forma de arte que não tenham em conta os estudos 

paralelos de história e estética da arquitectura. Veremos adiante que esta é apenas uma mediação, 

relativamente a outras estruturas, porventura mais gerais. Mas,
3
 no jogo complexo das motivações de uma 

escultura, a arquitectura é ― permita-se-nos o jogo de palavras ― a mediação mais imediata. Nenhuma 

escultura existe verdadeiramente sem relação íntima com um espaço arquitectónico ou urbanístico qualquer. 

Têm-se feito esculturas destinadas a serem parte de uma natureza, mais ou menos selvagem, virgem, como 

os gigantescos bustos americanos esculpidos directamente na rocha ― mas a verdade é que estes casos 

excepcionais revelam a tentativa de apreender arquitectonicamente a desmesura natural, impondo-lhe uma 

perspectiva convencional, porventura académica... Mais fecundas, mas não menos significativas do carácter 

arquitectónico da escultura, são as experiências modernas de escultura com o vazio: mas as esculturas de um 

Moore, para citar um dos exemplos mais conhecidos, só são possíveis porque o espaço arquitectónico se 

tornou de tal maneira objecto da nossa moderna lucidez, que é possível virá-lo do avesso. As relações 

mantém-se. A escultura é essa relação, na obra de um Pevsner. Encontramos um outro tipo de imediaticidade 

na «arte bruta» de um Paolozzi, mas aí, paradoxalmente, a arquitectura readquiriu a sua função mediata, 

envolvente, tradicional; e é no próprio domínio da comunicação que se tentam queimar as cadeias 

intermediárias. A escultura, reunindo os detritos mesmo de arquitecturas e de esculturas mortas, procura ser, 

ela própria mass media. Seja como for, a escultura não existe sem a arquitectura. 

 De passagem assinalemos a situação favorável que actualmente nos oferece nesta matéria, mercê de 

uma grande parte do nosso passado arquitectónico. 
4 

 A ausência desses estudos no passado justificará plenamente algumas das falhas que anteriormente 

apontámos. E podemos agora verificar, retrospectivamente, que onde foram possíveis algumas magníficas 

intuições, foi no terreno favorecido por estudos anteriores de arquitectura. Com efeito: A compreensão subtil, 

embora por vezes não tenha ultrapassado a fase de um primeiro encantamento, de António Augusto 

Gonçalves,
5
 relativamente à nossa escultura arcaizante de raiz popular, tinha atrás de si uma longa série de 

estudos importantes sobre o românico português, a arquitectura em particular (é o trabalho pioneiro de 
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escritores como José de Vasconcelos e Manuel Monteiro; a que poderemos acrescentar, no domínio da 

etnologia, o nome prestigioso de António de Leite Vasconcelos). Outro exemplo: os estudos de síntese de 

Reynaldo dos Santos relativos à escultura do eixo manuelino-renascença, devem muito, certamente, à longa 

discussão que desde o século passado se tem gerado à volta da nossa arquitectura da primeira metade do 

século XVI, inclusive os estudos do próprio Reynaldo dos Santos sobre o estilo manuelino ― porventura 

uma das contribuições mais decisivas para a compreensão da arte portuguesa. Os estudos de arquitectura 

neste capítulo beneficiam de um recuo que podemos datar de 1839 ― tendo em conta as referências de 

Garrett à Torre de Belém. 

 Se considerássemos a actualidade, verificaríamos a riqueza e a importância da respectiva bibliografia, 

mais ou menos especializada (4). 

 Mas o conhecimento e a história da escultura exige a assumpção de outras disciplinas. No nosso caso 

nacional, esse conhecimento deverá começar ou contar como um dos seus programas primeiros, por um 

fundo trabalho de síntese. Uma rigorosa coordenação bibliográfica é longo trabalho de equipa, e exigirá um 

critério coloquial, maleável e simultaneamente severo. Quando as obras completas de escritores como 

Joaquim de Vasconcelos e Manuel Monteiro não estão ainda publicadas, e são necessários, por vezes, 

prodígios de paciência para desencantar alguns dos escritos destes autores, compreender-se-á a dificuldade 

do trabalho de síntese a que nos referimos ― o qual não deverá ser passivo, mas antes exige uma 

actualização e crítica. 

 É necessário assentar uma teoria da nossa história da arte, e na da escultura em particular. É 

necessário situar o estudo da escultura nas respectivas coordenadas económico-sociais-políticas (as políticas 

têm sido quase as únicas referidas), e coordenar esse estudo com uma história da literatura comparada. Será 

também necessário compreender que esse estudo excede o território nacional e a sua estrita definição. Não 

interessa apenas estudar, por exemplo, a influência dos monges de Cluny ou a do maneirismo de Sérlio
1
. É 

necessário tirar todas as conclusões da nossa exportação cultural... Ora, por estranho que pareça, a verdade é 

que chega a ser confrangedora a nossa quase total ignorância em alguns destes sectores. Citarei apenas o 

caso da arte quinhentista de Benim, ou dos marfins afro-portugueses dos Iorubas. Apesar dos simpáticos 

esforços de Diogo de Macedo, a triste verdade é que toda a bibliografia importante sobre o assunto é 

estrangeira e quase completamente desconhecida do leitor português. Até na Checoslováquia já se 

publicaram dois álbuns a este respeito! (5). 
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A Fotografia e o Cinema no Estudo e na Compreensão da Escultura 

 

 O cinema e a fotografia são hoje elementos indispensáveis para a descoberta, análise e compreensão 

da escultura. Relativamente ao cinema limitamo-nos a sugerir um dos aspectos mais óbvios do seu 

parentesco com a escultura: o seu encontro na relação espaço-tempo. À continuidade consequente do cinema 

corresponde, na escultura,
1
 uma «espacialização do tempo» (6): como diria Kant, na escultura o tempo é 

ilustrado pelo espaço. Para tornar isto claro, lembraremos a célebre demonstração de Rodin, relativamente à 

estátua do marechal Ney, por Rude. Rodin mostrava como aquela estátua só podia ser plenamente apreciada 

em movimento. A deslocação do espectador, descobrindo no tempo diferentes movimentos da acção figurada, 

reconstituía o dinamismo escultórico. Esta demonstração só por si justificaria o cinema como elemento de 

descoberta íntima da forma plástica.
2
 Há, naturalmente, outros caminhos e outras razões. 

 Mas é de fotografia que trataremos aqui principalmente. Não nos referiremos à fotografia 

documental, essencialmente estática, mas a uma fotografia entendida, digamos, mais subjectivamente. Uma 

fotografia em movimento, muito perto do cinema, e que intervém esteticamente e interpreta a obra 

denunciando-lhe a nervura epidérmica, o carácter da composição, a mediação pictural, os compromissos 

espaciais; ou, mais simplesmente, isola e personaliza um detalhe, dando-lhe existência na memória ― a tal 

Memória a que se referia a Rosa Ramalho, e que é uma noção complexa. E uma daquelas a que devemos dar 

maior atenção contemporaneamente (7). Na verdade, e sobretudo ao estudar as obras do passado, devemos 

considerar o seguinte: a situação do homem moderno, no desfrute da obra de arte, é radicalmente diferente 

daquela que caracterizava a do passado. Do século XIX para cá houve um aumento, em certos aspectos 

catastrófico, do nosso convívio com as obras de arte. Não foi só um aumento em quantidade, foi um 

aumento em circulação, em multiplicação e desgastamento de valores. Daí, que
 
a nossa Memória da obra de 

arte se tenha enriquecido, sim, mas também tornado razoavelmente menos sensível a novos estímulos, e 

menos profunda. As viagens e os livros de arte vieram elevar ao máximo uma transformação que o 

ecletismo
3
 do século XIX não fazia senão anunciar. Face a isto, o homem moderno dispõe de, e deve utilizá-

las a fundo, novas técnicas de ver, de ouvir, de sentir. A fotografia, o registo sonoro, o cinema, e os 

respectivos meios de difusão, livro, televisão, sala de espectáculos, completam os nossos olhos e os nossos 

modernos ouvidos: aumentam-lhes a Memória. E não é só a memória-recordação, mas a memória-descoberta 

e a memória-valor-de-ser-algo. Uma figura num capitel de igreja românica não era apenas objecto de 

demorada contemplação e espanto para o camponês, de Entre-Douro-e-Minho, era-lhe um valor íntimo, uma 

íntima maneira de ele ser no espaço e no tempo. Para nós, tudo isso tem de ser reedificado, segundo valores 

mais abstractos, na mediação estética ou filosófica da nossa modernidade; valores, no entanto, não menos 
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ardentes, quando reedificados no futuro. Quero dizer que a análise terá, neste caso, um duplo significado: 

por um lado tenderá ao estabelecimento de princípios estéticos, e leis históricas, uns e outros compreendidos 

numa dinâmica perspectiva de desenvolvimento social que nos diz contemporaneamente respeito, dando 

lugar àquilo que um filósofo contemporâneo classificou de «abstracções inteligíveis»: por outro lado, fixará 

certos aspectos fugidios, instantâneos, do nosso encontro com os objectos estéticos, neste caso, com a forma 

plástica. 

 A fotografia será portanto o veículo desta visão, impressionista, mas que pretende à mais inteligível 

abstracção, e daí uma reconquista da simplicidade. Com aguda justeza, Goethe dizia que um olhar sobre o 

Mundo era já uma teoria universal. Pois este olhar, esta fotografia ― pretende ser já uma teoria. Claro que 

aceitamos
1
 a necessidade da fotografia-documento. Mas ao contrário do que se pode pensar, a fotografia-

documento é uma noção crítica, e em certos casos, imprecisa. Sobretudo quando se trata de escultura. 

 
2
A fotografia de pintura é diferente, aproxima-se mais da noção abstracta que fazemos de reprodução 

pura. Mas bastava a faculdade, e por vezes a necessidade, de isolar um pormenor, para verificarmos que 

também neste caso a objectividade é relativa. Mas qual é a luz, e em que ambiente deve ser fotografado um 

fresco? É fácil constatar que entre a fotografia de um fresco, de boa qualidade técnica, e o fresco que nós 

realmente vimos, no ambiente e com as diversas iluminações previstas pelo arquitecto e pelo pintor, há um 

abismo de diferença. Qual das duas visões é a verdadeira? Isto acontece também com qualquer quadro de 

parede. Basta projectar um projector de 500 watts para um quadro, e o quadro é logo outro. Isto sem falar 

nos problemas técnicos da reprodução a cores; nos da reprodução a preto e branco, porventura mais 

complexos. Por outro lado, quando se trata de estudar um quadro, de o ler, as radiografias, a utilização da luz 

rasante e outros processos idênticos constituem meios técnicos que podem assumir uma alta significação 

estética. 

 Tratando-se de arquitectura o problema simplifica-se, paradoxalmente: neste domínio não pode 

haver a mínima veleidade de reprodução. Tudo é interpretação. Mas,
3
 talvez esta interpretação do espaço 

exija um maior rigor, um matemático rigor. Em qualquer caso, devemos considerar a fotografia de 

arquitectura como uma das mais brilhantes conquistas da investigação moderna. A simples comparação 

fotográfica de duas naves é mais imediatamente demonstrativa do que dezenas de páginas de fastidiosas 

descrições, tornando obsoleta a maior parte do vocabulário técnico em uso. Basta-nos como exemplo as 

demonstrações de Mário Tavares Chicó, com as magníficas fotografias de Mário Novais; sem esquecer o 

precursor álbum de Marques de Abreu sobre o românico, prefaciado por Joaquim de Vasconcelos. Já nos 

tínhamos referido à comparação ― como um dos veículos principais e específicos dos estudos de arte 

plástica. Com a fotografia (e o cinema!) a comparação pode assumir um carácter de simultaneidade que 

antes seria inimaginável. 
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 Mas,
1
 com a escultura, estas questões são bastante mais complexas. No resumo da comunicação de E. 

Foudoikidis sobre o tema da reprodução gráfica dos monumentos e obras de arte, apresentadas durante o 

XVI Congresso Internacional de História de Arte, reconhece-se que não existe ainda um estudo metódico 

deste problema. Tratando exclusivamente da fotografia-documento, o autor recomenda como ponto essencial 

a estudar no caso da escultura, a iluminação: direcção e doseamento. Ora, é óbvio que, mesmo aceitando 

abstractamente o conceito de fotografia documental, trata-se de um problema de grande complexidade. Por 

muito documental que seja a fotografia de uma escultura, seria legítimo, na maior parte dos casos, propor 

direcções e doseamentos de luz extremamente diferentes: a luz não pode nunca ser neutra, não só porque 

tecnicamente isso é um absurdo, mas porque qualquer solução aproximativa de tal neutralidade trairia as 

intenções estéticas do escultor. Mais uma vez verificaremos quanto a escultura se aproxima da arquitectura. 

É necessário interpretar, mas desta vez, os problemas dominantes não são apenas problemas de espaço. A 

escultura tem uma epiderme («Tenho por vezes um prazer sensual em acariciar uma pedra» ― disse um dia 

Picasso); tem cor, e a ordenação rítmica dos seus volumes define perfis, linhas melódicas que enervam as 

superfícies dos seus encontros. Além disso, as diferentes superfícies são mais ou menos profundamente 

ornamentadas. Como é que uma fotografia pode traduzir tudo isto? Não pode: a fotografia é um olhar sobre a 

escultura. Tudo depende daquilo que entendemos ver (para estudo ou simples gosto), e da riqueza em 

sensibilidade e cultura com o que fazemos. 

 

A Opinião de Bernard Berenson 

 

 Evidentemente que a fotografia interpretativa de uma escultura é um terreno perigoso. A verdade 

potencial, estética e técnica da obra fotografada deverá ser o denominador comum da validade para os 

aspectos subjectivos da nossa intervenção. Neste domínio, a opinião de Bernard Berenson parece-nos um 

bom apoio para a discussão do método (8). 

 Pondo de parte as suas considerações sobre o caso particular das fotografias de pintura, e sobre a 

utilização de processos particulares de investigação pela fotografia (utilização de luz rasante, raios X, etc.), 

as considerações de Berenson podem resumir-se e discutir-se assim: 

 A utilização da fotografia é indispensável para o historiador e o crítico. A noção de que a fotografia 

reproduz exactamente um objecto é errada. Ver, como falar,
2
 é algo que se adquire, se aprende; o fotógrafo, 

precisamente na medida em que dispõe de um meio mecânico, fotografa apenas o que vê. ― e o que vê 

depende «dos seus desejos, da sua experiência e talento, e sobretudo da sua cultura geral; enfim, depende do 

seu esquema do Universo e do que tenciona ou aspira em face desse esquema». 
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 A fotografia prolonga a memória, e é indispensável para o método básico de investigação 

arqueológica: a comparação. «Comparação constante do não conhecido
1

 com o conhecido, do não 

classificado com o classificado». A este respeito Berenson fez uma bela análise da memória, e aponta o 

caminho do que poderia ser um estudo dialéctico do todo e da parte aplicado à obra de arte: «Quando a obra 

de arte está presente é-me impossível evitar o prazer de a desfrutar como um todo». A fotografia é portanto 

essencial não só como base do método comparativo, mas como meio de análise: para isolar um aspecto da 

obra de arte, aquilo que nós próprios exprimimos dizendo que a fotografia põe esse aspecto entre parêntesis. 

Enfim, do seu carácter subjectivo resulta que a fotografia pode constituir uma revelação. Nesse sentido, 

Berenson compara-a com os desenhos e esquissos feitos por intérpretes de talento; tão subjectivos uns como 

outros. A fotografia interpreta «nem mais nem menos do que o desenhador, e quando este é um estudioso 

dotado ou um artista, como por exemplo Viollet-le-Duc ou Ruskin, o seu apontamento pode ser uma 

revelação. 

 Para evitar os perigos das interpretações medíocres ou acriticamente subjectivas Berenson aponta 

três princípios ou regras práticas, que expomos e discutimos em seguida. 

 1º ― O arqueólogo que se serve de fotografias alheias deve consultar fotografias de diferentes 

operadores, «e quantos mais melhor». Se isto não for possível, deve procurar um operador sem teorias 

pessoais e sem outra problemática que não seja a imposta pela sua técnica. Os limites desta regra são 

constituídos pelos princípios que o próprio autor expôs anteriormente; e há uma certa contradição teórica 

entre o que se disse e a procura de um operador sem problemática própria. Regra de alcance provisório, 

cremos que ela poderá ser substituída ou enriquecida por esta outra, mais fecunda: Que o investigador 

(arqueólogo ou esteta) seja o seu próprio operador; ou, quando isso não for possível, que procure um 

operador que compreenda e se identifique com os seus próprios objectivos. Creio ser, entre nós, os casos das 

duplas Joaquim de Vasconcelos-Marques Abreu, Manuel Monteiro-Marques Abreu, Mário Tavares Chicó ― 

Mário Novais. Mas,
2
 para a investigação propriamente estética, se queremos levar aqueles princípios às suas 

últimas consequências, supomos que a melhor solução, senão a única, é considerar a fotografia uma forma 

de expressão pessoal, embora ― como os desenhos de Violet-le-Duc e Ruskin ― contingentemente 

reveladora. 

 2.º ― Para evitar os perigos de uma distorção do objecto pela luz, colocar a câmara o mais afastada 

possível dos objectos em alto-relevo e o mais perto possível dos que forem em baixo-relevo. A esta regra 

empírica podem aplicar-se as considerações anteriores: se a fotografia é uma interpretação, não se lhe podem 

aplicar ― em princípio ― outras restrições que as ditadas pela discussão daquilo a que o próprio Berenson 

chama «organização mental e construção intelectual» do operador. Posto isto, a regra apontada por Berenson 

pode ser o princípio de um estudo fecundo da seguinte função: distância da câmara ― distorção fotográfica 

do objecto. Esse estudo que não está feito (e que naturalmente não pode ser feito aqui), pode fundar os 
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princípios de uma estética, e até de uma fenomenologia da mediação fotográfica; e em particular, pode 

resolver algumas das dificuldades apresentadas por Berenson, nomeadamente do que respeita à reprodução 

das transições entre perfis e passagens, etc. 

 3º ― Finalmente, uma regra de ouro, ou melhor, um princípio fundamental no que respeita a tudo o 

que
1
 se relaciona com a utilização da fotografia como meio de investigação e crítica: «Tudo o que se disse 

acerca de fotografias, baseia-se na suposição de que o estudioso está familiarizado com as obras originais, 

com o estilo da escola e do artista que está encarando. Sem esta preparação a fotografia será pouco mais útil 

do que são para o botânico os exemplares secos e achatados das suas plantas.» 

 

Uma Escultura Moderna 

 

 Qual a situação da nossa escultura actual? É pobre toda a resposta que se baseie apenas na 

comparação com a escultura estrangeira contemporânea ― como, reciprocamente, seria empobrecedor 

ignorar as principais correntes (e não só algumas) da escultura que se realiza noutros contextos nacionais. 

Como deverá ser a nossa escultura «absolutamente moderna»? Esta pergunta não pode ter resposta a priori. 

E no entanto, uma coisa é certa: essa escultura terá que ser uma descoberta de nós próprios. E com certeza 

que nessa descoberta muito poderá fazer o conhecimento histórico e crítico do passado. Como diz Marc 

Bloch, «l’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent; elle compromet dans le 

présent, l’action même». A história de arte e a crítica não cumprem a sua missão fundamental quando se 

apresentam desligadas da realidade etnográfica, quando não estabelecem incessante relação com a arte 

presente e a futura, com a arte moderna. Por outro lado, quando a crítica declara que determinadas 

características da nossa arte actual resultam de uma ausência de tradição, não só comete um erro leviano, 

como subestima a sua própria responsabilidade e a dos artistas, quanto ao facto de ― simplesmente ― não 

haver consciência dessa tradição. De não haver estudos de estética e arte comparada. Ao propor a utilização 

da fotografia como técnica de investigação estética pretendemos que assim é possível um olhar-primeiro 

sobre a escultura portuguesa; encontro da luz com as obras-objectos-estéticos, «que assim nos falam», como 

diz o fenomenólogo holandês Van den Berg; redução à origem, propícia a uma maior compreensão do 

espaço, e do espaço social onde a escultura moderna deverá acontecer. 

 

                                                 
1 tudo o que ] tudo que 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas duas fotografias reproduzem (com diferentes iluminações) duas imagens de tamanho 

ligeiramente superior ao natural representando S. João e a Virgem. São de período barroco, 

faziam parte de um conjunto com um Cristo crucificado, e foram fotografadas na sacristia da 

igreja da Misericórdia, no Porto. 

 O olhar desprevenido distinguirá, na primeira fotografia,
1
 a denúncia dos perfis; na segunda, 

a arquitectura dos volumes. A luz (um flash electrónico,
2
 no primeiro caso; e uma longa 

exposição, com grande profundidade de campo, no segundo) descobre-nos a arte, e procede 

à respectiva análise. As esculturas fotografadas contém uma e outra coisa, e muito mais: são 

dois olhares diferentes para o seu infinito plástico e significante. A primeira fotografia podia 

ser utilizada para um estudo geral da curva barroa, definindo-se, como diz Gideon, em 

eloquentes assimptotas. A segunda, demontra o dramatismo do volume barroco, e a sua 

organização rítmica. 

 

 

 

                                                 
1 distinguirá, na primeira fotografia, ] distinguirá na primeira fotografia 
2 electrónico, ] electrónico 
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Túmulo de D. Duarte de Menezes, do século XV, em Santarém: 

enquadramento parcial de um motivo decorativo. 

Isolando completamente a superfície ornamentada,
1
 sugere uma 

sensação quase táctil do respectivo modelado. A designação de 

flamejante reservada para o estilo desta obra do final do gótico 

assume com esta imagem um concreto significado. Uma estética do 

fragmento, para a qual encontramos uma justificação nos ensaios de 

Benedetto Croce, por exemplo, permite estabelecer uma ponte entre 

a nossa sensibilidade moderna e as obras do passado (ver nota 7). 

Bibliografia: Zeferino Brandão, Monumentos e Lendas de Santarém, 

Lisboa, 1883, p. 35; Mário Tavares Chicó, História da Arte em 

Portugal, Porto, 1948, Vol. II, p. 174; João Barreira, Guia de 

Portugal, Vol. II. Lisboa, 1927, p. 360. 

 

Mísula de um túmulo quatrocentista (de D. Pedro de Menezes e esposa), de Santarém. A 

acção do tempo, isolando um aspecto singular da escultura, produziu um efeito semelhante 

ao que podemos obter com certas iluminações ou enquadramentos: a concentração da força 

expressiva num fragmento que sugere o todo. Neste caso, os pormenores das figuras foram 

delidos, todo o detalhe anedótico se perdeu, mas a erosão pôs a nu o princípio floral que 

presidiu à composição deste pormenor decorativo, e que tão graciosamente assenta na 

respectiva base poligonal. 

Bibliografia: Zeferino Brandão, op. cit. p. 512; Gustavo de Matos Sequeira, Inventário 

Artístico de Portugal, Vol III, Lisboa, 1949, p. 170a; Reynaldo dos Santos, A Escultura em 

Portugal, Vol L, p. 44. 

 

                                                 
1 ornamentada, ] ornamentada 
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Escultura
1
 que se supõe representar um luso-romano, em granito. 

Esteve junto da barra do Douro e encontra-se agora no Museu do 

Carmo, em Lisboa. 

Ao contrário do que se tem feito com frequência, é absurdo separar 

a escultura românica portuguesa da pré-românica. Em ambas 

predomina o fundo rústico, popular. Os invasores passam, os 

camponeses ficam. 

O verniz romano, a contribuição visigótica, depois a muçulmana, 

enfim, a penetração cristã, só lentamente alteraram o fundo mágico 

camponês. Até numa cidade como Lisboa, conta Fernão Lopes, que 

em pleno século XV, foi necessário estabelecer e ordenar que 

ninguém cantasse «janeiras» nem «maias», nem outros costumes 

«desonestos e que descendem de pagãos». 

Bibl.: Guia do Museu Arqueológico, Lisboa, 1957, p. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Escultura ] Em Cima Escultura 
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À direita, esta magnífica obra barroca (empregado o termo, como sempre aqui o fazemos, em largo sentido) 

encontra-se na Vesitária da Sé de Évora onde a fotografámos. Pouco se sabe a seu respeito. Em comunicação 

particular que Túlio Espanca teve a gentileza de nos fazer, é assim considerado: «dolorido e atormentado... 

parece-me uma escultura do período avançado da época rococó, nunca anterior a 1780, está bem longe das 

imagens serenas e tradicionais da arte portuguesa de que Manuel Dias — o pai dos Cristos, foi um fiel 

intérprete». 

Pois desde a obra de Manuel Dias ao rococó, quantas lacunas a preencher? Serenidade tradicional, tormenta 

da nossa insularidade — expressões de uma contraditória formulação cultural que importa conhecer. 
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Também em Castelo Branco, época barroca, a escultura figurativa monumental 

foi ornamento de arquitecturas ou vastos arranjos urbanísticos. Este anjo reúne o 

vigor rústico, e uma espontânea elegância ― que lhe conferem, pelo menos, um 

valor de ordem comparável às célebres esculturações do artista português-

brasileiro Aleijadinho. Escusado será dizer que uma história da escultura 

portuguesa resultará gravemente incompleta se nela não forem incluídos estudos 

sobre a obra de escultores como o Aleijadinho e outros, que exerceram o seu 

talento em condições semelhantes. Mas,
1
 entretanto, é necessário dar todo o 

valor que merecem aos inúmeros exemplos de grande escultura barroca 

continental ― desde aquela em que se manifestam os sentimentos mais 

directamente telúricos, até aos requintes europeus da Escola de Mafra. O 

conhecimento de uns não dispensa o dos outros. Ao contrário do que se repete 

(Germain Bazin) a escultura figurativa monumental é frequente e tradicional 

ornamento em Portugal. Nas outras gravuras apresentamos mais dois exemplos e atingimos o século passado. 

O Il Matto, que fotografámos nos abandonados jardins do Palácio do Correio-Mor (Loures), nos arredores de 

Lisboa, é uma curiosa escultura "de jardim", de fina crítica e elegante maneira. Julgo que a fotografámos 

pela primeira vez, e pela primeira vez chamamos a atenção para ela. Idênticas funções desempenha o 

magnífico nu cerâmico da Quinta dos Azulejos. 

Bibliografia: «Anjo barroco, em granito, do antigo Paço Episcopal de Castelo Branco (de 

cerca de 1725)» in Sousa Viterbo, Jardinagem em Portugal, Coimbra, 1909, p. 56, 57; Guia 

de Portugal, Vol III, p. 663. 

«Escultura decorativa da Quinta dos Azulejos (Lumiar-Lisboa). Do período aúreo da Fábrica 

do Rato (de 1770 a 1780) in José Queiroz, Cerâmica Portuguesa, Lisboa, 1907; Reynaldo 

dos Santos, O Azulejo em Portugal, Lisboa, 1957, p. 144; Sousa Viterbo, Jardinagem em 

Portugal, Coimbra, 1909, p. 77. 

«Escultura decorativa dos Jardins do Palácio do Correio-Mor (Loures), Segundo uma 

inscrição, a estátua intitula-se Il Matto. Séc.XVIII(?), in Gabriel Pereira, de Benfica à Quinta 

do Correio-Mor, Lisboa, 1905. p. 5 e seg. 

 

 

 O estudo do estilo manuelino,
2
 como expressão de uma época particularmente importante para o País, 

desde há muito tem interessado a crítica portuguesa. Os resultados positivos da investigação a que têm dado 

lugar tais estudos, e não poucas polémicas, interessam, regra geral,
3
 ao conhecimento da arquitectura, e à 

                                                 
1 Mas, ] Mas 
2 manuelino, ] manuelino 
3 interessam, regra geral, ] interessam regra geral 
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escultura principalmente como elemento decorativo integrado naquela. O estudo da escultura propriamente 

dita tem sido prejudicado, na nossa opinão, pela irrupção renascentista de uma escultura culta, perfeitamente 

assimilada, e que é uma consequência das novas exigências de uma sociedade que superava em alguns dos 

seus núcleos sociais o primitivismo rural. É todo o ciclo natural que se cumpre, desde o lirismo já requintado 

da corte de D. Diniz (que pertence ainda a uma dinastia de reis seminómadas) ao melancólico pré-

romantismo de Bernardim. Mas a corrente regional não desaparece, mistura-se e revigora-se com o elemento 

culto, mutuamente se influenciando. Em certas obras afastadas dos grandes centros já se forjava, porém, o 

barroco. Examinemos rapidamente este anjo, pormenor decorativo de uma igreja rural (S. Quintino). Alguém, 

que se conta entre os nossos mais finos estudiosos de arte a quem o mostrei, classificou-o sem hesitar: século 

XVIII. É de facto manuelino... 

 Bibliografia: Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, nº44, 1946; 

Mário Tavares Chicó: História da Arte em Portugal, Vol. II, p. 250. 

O túmulo de D. Diniz em Odivelas (cerca de 1325) é justamente 

considerado, apesar das restaurações, como uma das obras-primas da 

nossa escultura trecentista. Século prodigioso, a que correspondem os 

magníficos túmulos de Alcobaça (uma das obras mais importantes da 

nossa escultura e de que reproduzimos a célebre rosácea
1
), mas também 

um número importante de outras manifestações de grande nível e 

significao. 

Bibliografia: Vergílio Correia, op. cit., p. 26, 34, 66; Aarão de Lacerda, 

op. cit., p. 439; Borges de Figueiredo, Revista Archeológica, Vol. II, p. 

17, Vol III, p. 16; O Mosteiro de Odivelas, Lisboa, 1889, p. 2 e seg., p. 

180, 181. 

 

 

                                                 
1 Esta ilustração, aludida aqui, não saiu na revista. 
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Relevo colocado actualmente na parede exterior de uma igreja de Évora de Alcobaça, 

atribuível ao século XV(?). Constitui uma directa demonstração da importância que pode ter 

a fotografia na descoberta e divulgação da nossa escultura. Quem conhece esta "pedra" cuja 

riqueza formal e iconográfica se impõe a uma primeira contemplação? A consciência das 

nossas tradições artísticas é precária, na medida em que o conhecimento dos respectivos 

monumentos não está divulgado. É indispensável fazer uma tradição viva e actual; e, em 

certos casos,
1
 teremos que começar por uma bem entendida enumeração. Em seguida é 

necessário ver: só a fotografia e o cinema podem multiplicar o nosso conhecimento visual a 

um ritmo comparável ao dos tempos modernos. A proliferação dos livros de arte é um 

fenómeno de que a sociologia terá que se ocupar a fundo. Entretanto, não nos podemos 

atrasar mais na exploração e enriquecimento dos meios que a técnica põe à nossa disposição. 

O relevo representa um cavaleiro com as insígnias da Ordem de Santiago, com uma roseta 

ornamental (roda do tempo?), e os símbolos do dia e da noite. Comparar, v.g., a 

indumentária com o jacente de Fernão Gomes de Góis, Oliveira do Conde, esculpido por 

mestre João Afonso, de 1439 a 1440. 

Bibliografia: Gustavo de Matos Sequeira, Inventário Artístico de Portugal, Vol V., 1955, p. 

20; consultar Augusto Cardoso Pinto, «As bandeiras das Três Ordens Militares», in 

Elucidário Nobiliarchico, vol II, Lisboa, 1928, 127. 
2 

                                                 
1 e, em certos casos, ] e em certos casos 
2 Esta nota, a acompanhar a imagem, está, na revista, trocada com o par seguinte de imagem/nota. Repus a ordem. 
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O estudo do manuelino há-de ainda oferecer inúmeras surpresas. Este 

menino roto brincando com um cão comprova-nos a necessidade de 

redescobrir e tornar conhecida a nossa arte. Nenhuma das muitas dezenas 

a quem mostramos esta fotografia fazia a mínima ideia de jamais ter visto 

tão singular figuração, que, no entanto,
1
 é uma mísula de uma rasgada

2
 

janela na fachada que nos ficou da antiga Misericórdia manuelina, de 

Lisboa; hoje igreja da Conceição Velha. Há séculos que este menino 

brinca com o seu cão, ali na rua, à vista de toda a gente... A familiaridade 

com que o tema foi tratado, e a ternura, estão bem na tradição das artes 

plásticas portuguesas. 

Bibliografia: Felipe Nery de Faria e Silva. Nossa Senhora do Restelo, os 

freires de Christo e a Igreja da Conceição Velha, Lisboa, 1897. 

 

Hodart (autor deste ambíguo S. João que faz parte do magnífico 

Apostolado recuperado por A. A. Gonçalves, e que se pode agora 

ver no Museu Machado de Castro de Coimbra) é o menos 

conhecido dos escultores franceses que vieram trabalhar em 

Portugal, e aqui se estabeleceram e nacionalizaram, como se diria 

hoje. 

Um dos aspectos mais controversos da arte portuguesa, e em 

particular da escultura, refere-se à contribuição dos artistas 

estrangeiros estabelecidos em Portugal, ou aqui trabalhando 

eventualmente. Embora parece evidente que estes elementos 

estranhos fazem parte integrante do complexo da cultura portuguesa, 

confirmando-lhe as raízes europeias ou a vocação ultramarina, a 

atitude dos nossos estudiosos é frequentemente negativa a respeito 

desta participação, perdendo-se numa estéril discussão de "origens". O inverso, porém, não se verifica, e raro 

é o conhecimento dos artistas portugueses radicados no estrangeiro, como, por exemplo,
3
 os escultores e 

arquitectos que integraram o manuelino na arte mexicana. Quanto a Hodart vários autores salientaram a 

possibilidade de ser considerado como o iniciador da técnica dos barristas, que tanta fortuna teve entre nós: o 

                                                 
1 que, no entanto, ] que no entanto 
2 de uma rasgada ] de rasgada 
3 como, por exemplo, ] como por exemplo 
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que, obrigatoriamente, o colocaria como resultado de uma apetência, de uma existência material que não se 

podia forjar ao sabor de mera importação. 

Bibliografia: Catálogo-guia do Museu Machado de Castro. p. 43; Damião Peres, História da 

Arte em Portugal, vol. II, p. 334. Reynaldo dos Santos, A Escultura em Portugal, vol. II, p. 

334; Vergílio Correia, A Escultura em Portugal no primeiro terço do século XVI, Coimbra, 

1929, p. 22; José de Bragança, «Un grand sculpteur français inconnu du seiziéme siécle» in 

L'Ilustration, Paris, 19-iv-1930 (excelente crónica sobre a descoberta e arrumação das 

esculturas por A. A. Gonçalves). 

 

 

Aspecto singular de um pormenor do presépio da Sé de 

Lisboa (Machado de Castro, colaboração possível de 

Barros Laborão). Esta cena foi extraída do filme Natal 

na arte portuguesa, co-realização de Ernesto de Sousa, 

direcção da fotografia de Aquilino Mendes. 

Bibli: Diogo de Macedo, Em Redor dos Presépios 

Portugueses, Lisboa, 1940, p. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato, 1964, escultura em gesso do jovem escultor portuense José 

Rodrigues. Ao contrário do que já se disse,
1
 existe no Porto um 

notável movimento de jovens artistas plásticos, votados ao trabalho, 

à experiência, à descoberta. 

                                                 
1 se disse, ] se disse 
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NOTAS 

(1) E. A. Gutkind. Architettura e Societá. Tradução italiana. Milão 1958. A noção de espaço 

social que Gutkind utiliza para o estudo da arquitectura é generalizável a todas as artes do espaço. 

Como diz Focillon (O Mundo das Formas, trad. port. da 4ªed. Francesa, p. 62), «a vida das 

formas... origina diversas geometrias no interior da própria geometria», permitindo a respectiva 

investigação morfológica («espaço-limite», «espaço-meio»). Mas o entendimento do espaço, 

fundamental para o estudo da escultura, é de uma riqueza que excede paradoxalmente a da sua 

própria morfologia. E assim, se a fenomenologia pode fazer-nos entrever um espaço anterior do 

espaço físico (ver Gaston Bachelard, La Poétique de l’Espace, Paris, 1964), um estudo 

aprofundado da sociedade nas suas relações com o espaço que a define e por ela é definido 

(Giedion, Gutkind) permitir-nos-á atingir a complexa noção de espaço social paralela daquilo que 

em economia se chama o espaço económico. 

(2) Ver, por exemplo: Ramalho Ortigão, «A Escultura em Portugal», in Arte
1
 Portuguesa, Lisboa, 

1943, Vol. II, p. 203; Vergílio Correia, «A escultura em Portugal no primeiro terço do séc. XVI, 

Coimbra, 1929 (sep. de Arte e Arqueologia, V. 1, n.1), p. 5; Diogo de Macedo, «A Escultura em 

Portugal», in Seara Nova, de 5/XII/31 a 23/VIII/34; Mário Tavares Chicó, Catedral de Évora ― 

escultura, Lisboa, 1946, p. 3. 

(3) Reynaldo dos Santos, «preâmbulo» de Escultura em Portugal, Vol. II, Lisboa, 1950. 

(4) Citaremos, por exemplo, para os primeiros tempos da nacionalidade, os trabalhos de Artur 

Nobre de Gusmão (escultura românica decorativa e arquitectura cistercense); os estudos de Mário 

Tavares Chicó, que oferecem uma primeira interpretação de conjunto da nossa arquitectura gótica; 

e, além da continuação de um grande número de estudos sobre o manuelino, o verdadeiro 

advento dos estudos sobre o barroco; Reynaldo dos Santos, Robert C. Smith, Germain Bazin, etc. 

O Século XIX tem sido menos favorecido. Além das aproximações de Diogo de Macedo e 

Manuel do Rio Carvalho, muito há a esperar dos estudos actuais de José-Augusto França. 

(5) W. P. Fagg, Ivoires Afro-Portugais, Praga, 1959; Merveilles de l’art nigérien, Paris, 1963; W e 

B. Forman, Philip Dark, L’Art du Benin, Praga, 1960. Ver também Jean Claude, «Cires perdues 

d’un pays perdu», in L’Oeil, n.º 33, Paris, Set., 1957. 

W. G. Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, Vol. I, Paris, 1933. No que 

diz respeito ao cinema recomendamos vivamente a leitura do pequeno estudo de J. P. Hodin, 

intitulado «Deux films anglais», publicado no volumezinho da UNESCO, Le film sur l’art ― 

Bilan, 1950, p. 20, que dá conta de duas experiências decisivas: os filmes Shapes and form e 

Looking at Sculpture, Ver também L’amour de l’art, n.º 37/39, ano 29º, principalmente os artigos 

de Germain Bazin, P. Hasaerts e Maurice Barry: excelente demonstração do que pode ser a 

falsidade do documento fotográfico arqueológico face à fotografia interpretativa. 

                                                 
1 Arte ] Art 
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(6) Auguste Rodin, L’Art ― entretiens par Paul Gasell, Paris, 1924. 

(7) Uma noção rica do conceito de Memória é indispensável para qualquer estudo de estética. A 

memória-antes-da-memória, solidária com a imaginação, é com certeza uma das componentes a 

estudar para o estabelecimento de um método de entendimento das imagens escultóricas. Trata-se 

evidentemente de um terreno que diz respeito à fenomenologia considerada como técnica 

autónoma da psicologia e da psicanálise, e independentemente dos seus prolongamentos 

transcendentais. Esta perspectiva do estudo obrigaria a uma revisão que iria desde os estudos 

clássicos (de um Husserl, por exemplo) aos modernos (Bachelard, Tran-Thao, v.g.) É esta 

Memória, solitária com a imaginação, a que se refere o pensador materialista quando diz que «os 

sentidos são directamente teóricos (tese sobre Feurbach); e o mesmo quis dizer Goethe com o seu 

olhar-teoria. 

O aprofundamento filosófico desta questão levar-nos-ia necessariamente ao estudo daquilo a que 

podemos chamar a estética do fragmento ― de tão grande importância para o entendimento da 

intervenção fotográfica: «Reintegrar em nós as condições psíquicas que se modificaram através 

do tempo e da História ― eis o trabalho de reconsituição histórica, capaz de ressuscitar o que está 

morto, de completar o fragmento, de nos proporcionar um meio de ver uma obra de arte (um 

objecto físico) como a via o seu autor no momento da produção (Croce, Estéthique comme 

science de l'expression linguistique générale, trad. franc. da 2ª ed. it., Paris, 1904, p. 121). A 

estética do fragmento, tão importante para uma compreensão actual das artes plásticas; 

fundamento metodológico indispensável para fazer coincidir a perspectiva histórica e um 

sentimento e imaginação modernos, tem dado lugar a não poucas incompreensões. O facto de se 

isolar um momento de um obra não significa o abandono da totalidade (v.g. Gino Saviotti, 

Pequena História da Estética, Coimbra, 1943, p. 75), mas apenas um caminho de descoberta na 

obra de arte, de aquilo a que Cezanne chamou «la petite sensation»; ficando assim em condições 

de reintegrar a parte no todo, como queria Croce. A estética do fragmento é a estética da imagem 

rápida (Gaston Bachelard, La Poétique de l'Espace, p. 49: «L'archéologie des images est done 

éclairée par l'image rapide, par l'image instanée du poète»). De um ponto de vista exclusivamente 

metodológico poderia aproximar-se esta "arqueologia" daquilo a que Husserl chama a 

«fenomenologia da experiência própria» e, portanto, não-simbólica. A fotografia concentrada da 

"sarça ardente" que produzimos traça um caminho paralelo ao da redução fenomenológica: 

permite-me surpreender a imaginação do criador antes da sua integração no símbolo, e enraizá-la 

na minha própria imaginação (Bachelard, p. 2: «Le poéte ne me confère pas le possé de son 

image et cependant son image prend tout de suite racine en moi»). 

(8) Berbard Berenson, Aesthetics ans History, Nova Iorque, p. 220 e seg. 
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O Seu a Seu Tempo
1
 

 

 

 Ó pintores como vos amo (ponto de exclamação). Esta crónica poderia começar assim... E não me 

referiria, note-se bem, a Giotto, Courbet ou Cézanne; ou mesmo a Duchamp (também foi pintor sabem? e 

dos grandes), Vostell (também é) ou Ângelo de Sousa (é). Era um amor referido às figurações fortemente 

delineadas do Nikias, às bonitas e até belas pinturas do Baptista que primeiro foram de trapos, aos «reis» do 

Costa Pinheiro, às vagas «e metafísicas» paisagens do Hogan, aos perturbantes quadros da Paula Rêgo (que 

maravilhosos textos de Salette
2
), e até a certos «gestos» picturais do Eurico, gestos musicais e ainda pintura 

do Jorge Pinheiro (Ulisses il percorso e la fuga
3
 caro Pernes), enfim e ainda por exemplo, à luz desnorteada 

e desnorteante do Noronha da Costa (que não pinta só pintura)... Mas limitar-me-ei pelo contrário: que não 

tenho nada, nadinha mesmo contra a pintura-pintura. Isto embora certos clarins de guerra, certo rufar, certa 

alegria (viver é cada vez mais...) possa levar alguns leitores de boa fé, e até da minha fé, a pensar o contrário. 

Eu só digo: demos o tempo a seu tempo. Aliás,
4
 certas investigações mesmo actuais no campo da pintura-

pintura são de séria oportunidade e têm que ser entendidas em profundidade (não é por acaso que eu citei o 

Ângelo de Sousa, lá ao cima desta coluna de texto; ainda cá dentro das fronteiras poderia citar o Pires Vieira, 

a Graça Pereira Coutinho, uma parte das «obras» do Palolo, riscos do António Sena... outros). Aquela 

confusão é o preço que se paga quando se vai para a guerra, nem há tempo para limpar devidamente as 

palavras e cumprimentar
5
 como deve ser à esquerda e à direita, ter cuidado e não ferir as susceptibilidades 

pessoais, profissionais, de classe e quase sempre a direito. 

 Vai-se para a guerra... e a vantagem de atacar com força é descobrir que temos muito mais amigos do 

que julgávamos. Ah! é assim? Então façamos uma pausa para limpar algumas palavras, diminuir a confusão, 

deixar que assente o fumo das últimas granadas... ou petardos. 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste texto está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9. O dossiê onde se encontra este texto contém a versão final 

em 4 páginas dactilografadas, com emendas manuscritas a esferográfica azul, e com frases dactiloscritas recortadas e coladas nas 

folhas. Os originais têm as cotas 7306-16F a 7309-16 F. O texto está numerado, no canto superior direito, à mão. No espólio, junto 

com o orig. deste texto há ainda três folhas com a designação (pelos org.) de «esboços abandonados» com as cotas 7310-16F a 

7313-16F. O texto saiu na revista Opção n.º 110, de 1 de Junho de 1978. No espólio, junto com o orig., há um exemplar da revista. 

Usei como texto-base a revista. Para o cotejo das versões usei: (Or.) para o original dactiloscrito e (Op.) para a revista. 
2 Or: textos Salette 
 (Salette Tavares). 
3 Título de quadro de Jorge Pinheiro. 
4 Aliás, ] Aliás, 
5 Or: as palavras, cumprimentar 
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Qual é a Minha Guerra? 

 

 (porque evidentemente é de guerra que se trata ― então havíamos de ficar no Casarão
1
 enquanto a 

cidade está a arder com
2
 os pés no quente e a alma a escorrer em liquidação?).  Comecemos também aqui 

pela negativa: a minha guerra não é a vanguarda. Pois que disparate; a vanguarda faz parte das tropas, como 

as patrulhas e as sentinelas e até... a rectaguarda. É muito importante a rectaguarda, a escola, o quadro (como 

poderia haver um exército sem quadros?) a caserna,
3
 o acampamento, as ordens e as suas palavras, o museu, 

a galeria e a paz afinal. Os momentos em que se não luta,
4
 como este, bebe-se o café pela manhã, ouvem-se 

perto-longe as sentinelas, e por entre os pinheiros no azul por enquanto tudo sereno, a paz. Isso sim ajuda a 

encontrar um sentido para a táctica, para a estratégia, os homens divididos, os amigos nem se sabe onde 

estão, e este corpo a corpo o ser e o cheiro (em francês é muito mais fino: «ça où sent la merde ça sent l'être» 

mas, já agora,
5
 não deixem de ler a belíssima tradução artaudiana da Luiza Neto Jorge e do Manuel João 

Gomes e etc.)... Um sentido para a guerra. Pois, e já agora que estamos com o Artaud (estamos quase 

sempre) vem lá quase tudo. Pergunta o Artaud: «E a que se deve tal abjecção de sujidade?» (a guerra, a 

merdia traduziria o O'Neill, a Fiama
6
, já não lembro bem). «Ao facto de o homem ainda não estar formado, 

/ou de o homem ter uma vaga ideia do que seja o mundo/ e de querer conservar eternamente?». Artaud 

responde: «deve-se ao facto de o homem/ ter um belo dia/ detido/ a ideia do mundo.» 

 Ora, aí está a minha guerra. Não há um Juízo de Deus, nem um Belo Ideal, nem sequer o Amor do 

Próximo que justifiquem esta sujidade. Há um «ínfimo dentro», uma ideia do mundo, batalhas que se 

perdem porque esta guerra não pode senão ser ganha. Pelo meu corpo, na minha putrefacta carne. Agora e 

aqui. 

 Às vezes a gente até põe uma palavra entre aspas, escreve-se por exemplo, «nova» fotografia ou 

coisas assim. Outras já nem vale a pena, jogam-se certas palavras, o moderno, o polémico, a vanguarda; ou 

apoiamo-nos nos ad-vérbios, o absolutamente outro, o absolutamente moderno. Meus amigos, meus 

inimigos,
7
 leiam nas entrelinhas ou nas entreletras, nas aspas que não estão lá e até nas gralhas possíveis: as 

pessoas só aprendem aquilo que já sabem, parece que dizia mais ou menos o Platão. Ou,
8
 por outras 

palavras: quem nasce cão, morre cão. (Já lhes falei do «Lord», o meu amigo cão?). Na verdade, com aspas 

ou sem aspas, estas palavras radicam todas em hábitos mentais errados, uma ideia primária de movimento, 

andar para a frente, conquistar terreno. Evolução, história. Ora, sem negar os factos e sua heterologia (vá... 

um pequeno esforço, dicionário), a viagem; a verdade é que a guerra é aqui, neste corpo agora, no Juízo 

Final deste espaço há muito conquistado e definitivamente perdido (não tenham ilusões), esta detenção de 

                                                 
1 Alusão a uma telenovela brasileira da época. 
2 A cidade está a arder... com ] Or: a cidade está arder com; Op: a cidade está ardeco... com 
3 Or: caserna, 
4 luta, ] luta 
5 mas, já agora, ] mas já agora 
6 Alexandre O´Neill e Fiama Hasse Pais Brandão. 
7 inimigos, ] inimigos 
8 Ou, ] Ou 
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sentido, esta «ideia do mundo». De facto não temos outra. De facto esta sujidade e mais aquele brevíssimo 

instante absolutamente outro de paz, entre os pinheiros. 

 

Amigos e Inimigos 

 

 Bom, o texto está pronto... o frio aqui e lá fora o sol, é uma história que vos hei-de contar um dia. 

Dedico o texto, o frio, o sol,
1
 aos meus velhos amigos e aos amigos-novos. Alguns velhos amigos são muito 

recentes. Amigos, temos opiniões diferentes e nada disso tem que ver com a amizade. Quanto aos amigos-

novos, eu só sei que sou contra a Inquisição. Se se dizem amigos que o sejam, o amor, a amizade têm que se 

a-re-provar na prática. Nada disto tem que ver com a opinião. Tem que ver é com a legitimidade. «Ser 

moderno» dizia Almada «não é fazer a caligrafia moderna, é ser o legítimo descobridor da novidade». Há 

uma legitimidade que não escolhe categorias: artista, crítico, professor, fotógrafo, jornalista, animador 

cultural... Não consente que ninguém usando e abusando da categoria em que funciona, acidental ou 

definitivamente, se aproxime do trabalho do outro «se estiver para o aturar» ou invocando qualquer 

«transigência lusitana», bramindo como professor ou sentenciando como crítico. Responder? Volto a citar 

Almada: … «Das vezes que decidimos ripostar, na grande maioria dos casos, não tinha havido o 

conhecimento sequer do que realmente se havia passado. A memória vem esburacada e salpicada de 

esquecimento». Comentaremos: Não se trata deste ou daquele mesmo quando para tornar o pensamento 

menos abstracto lhes citamos os nomes. Trata-se é de trabalhar para a Memória. 

 

 

  

Violence Permanent, de Albrecht D, instalação em xerocópias na última Bienal de Paris. 

 

 

 

                                                 
1 o texto, o frio, o sol, ] Or: o texto o frio e o sol, Op: o texto o frio o sol 
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O Significado da Pintura de Rembrandt
1
 

 

 Quadros como a Lição de Anatomia
2
 e a série de retratos «parecidos» ― não representam ainda o 

mais profundo e significativo da obra
3
 de Rembrandt; um longo e doloroso caminho foi necessário ao artista 

para atingir a intensa universalidade que caracteriza as obras dos últimos, aproximadamente, vinte e sete 

anos da sua vida: A Ronda Nocturna, as Saskias e o retrato de Nicolas Bruyiningh e, especialmente,
4
 a longa 

série de auto-retratos e as paisagens e cenas «fantásticas». É obra de sentido universal, porque ela é, em cada 

um dos seus quadros, a tradução plástica do mundo. 

 Tradução plástica quer dizer, em primeiro lugar, que o material utilizado, deixa de se esconder, 

disfarçando-se em aparência de coisas e seres (fotograficamente) e, mais: é utilizado intencionalmente como 

a verdadeira estrutura da obra. Os pigmentos picturais, as condições resultantes da natureza espacial do 

quadro (falta de 3ª dimensão): a própria marca do pincel ou  espátula; e a sua combinação segundo certas 

relações, criam um mundo especificamente plástico (no caso, pictural): a realidade imediata serve a pintura, 

na construção duma outra realidade ― e através desta exprime ainda mais fortemente o Homem, os seus 

dramas, lutas e contradições. De facto, a pintura, tem a sua linguagem própria, realmente a linguagem, 

porque para o pintor há também um modo próprio de pensar a sua obra, um pensamento plástico. 

 Um quadro de Rembrandt do último período é um esquema, um sistema do Mundo (como aliás toda 

a grande obra de arte). Na verdade, a primeira coisa que se impõe à nossa compreensão plástica é a perfeita 

interdependência e relação inevitável de todos os elementos do quadro. Nada está a mais ou a menos: desde 

os sucessivos grandes planos, claros, escuros, ao claro-escuro local ― o modelado; desde a razão de ser da 

ordenação dos tons à mais insignificante pincelada, etc.
5
; tudo está intimamente ligado por recíprocas 

relações. E se procurarmos qual a base desta conexão de todos os elementos de um quadro de Rembrandt, 

como de qualquer verdadeira obra de arte, verificar-se-á que ela se encontra no choque e íntima contradição 

das diversas tendências e forças que os seus elementos representam. No pintor holandês, esse choque, 

incessantemente renovado, é conseguido à custa dum sacrifício total de todos os elementos à antinomia 

claro-escuro: cor e contorno (desenho), são elementos secundários, vagas tonalidades, perfis interrompidos 

de claro sobre escuro ou escuro sobre claro, aqui e ali sugerindo a aparência das coisas. Quanto mais 

Rembrandt aumenta em experiência e riqueza da sua realidade pictural, mais o claro-escuro ocupa o lugar 

decisivo na linguagem progressivamente autónoma da sua pintura, microcosmos em que todo o vivo ser 

deste nosso mundo tem reflexo. Não mais um quadro é uma coisa fechada... não poderemos dizer onde 

                                                 
1 Este artigo está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.15. O único testemunho que existe deste artigo é o jornal onde foi publicado. 

Trata-se do ICL -Jornal dos Alunos do Instituto Comercial de Lisboa, n.º 21, de 15 de Junho de 1946. O artigo tem a característica 

de ser assinado por José Ernesto Frade de Sousa. O exemplar apresenta ainda uma emenda a lápis, o que pressupõe uma releitura 

do autor. A fotografia no jornal não oferece a qualidade mínima para ser reproduzida (trata-se do quadro de Rembrandt, Lição de 

Anatomia. 
2 Lição de Anatomia ] «Lição de Anomia» 
3 obra ] <alma> obra 
4 especialmente, ] especialmente 
5 pincelada, etc.; ] pincelada etc.; 
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começa e onde acaba, o nosso olhar será sempre atraído, de contradição em contradição para novos estágios, 

novos entendimentos, entre nós e a obra. Quem quiser compreender a linguagem nela escrita tem que 

aprender esta primeiro. Essa aprendizagem, conforme a nossa posição em relação ao quadro (ou antes; as 

formas sociais de consciência em que foi possível o quadro), será mais ou menos difícil, mais ou menos 

directa. 

 Compreender-se-á agora, que tal microcosmos, essas arrojadas realizações técnicas, só foram 

possíveis através da mais meditada e construída investigação experimental, o contrário exactamente do que 

se julga quando se classificam de «fantásticas»... 

 Seguindo um caminho inverso, o caminho dessa experimentação, isto é, o caminho longo, doloroso e 

apaixonante que conduziu Rembrandt, em acção e reacção sobre o ambiente que o cerca, à realização da 

obra artística, atingiremos também a compreensão, dessa universalidade, raras vezes conseguida por outros. 

Estudaríamos pois o valor local (espaço e tempo) da pintura rembranesca. É claro que a esse respeito, 

também, faremos simples considerações à margem. Rembrandt é holandês e vive durante a primeira metade 

do século XVII, morrendo em 1669. É contemporâneo de Hugo Grócio, o defensor do direito natural e do 

filósofo materialista Espinoza. A burguesia tinha acabado de conquistar a sua vitória, a pretexto da luta 

religiosa calvinista contra os católicos, e assegurava-se em sólidas empresas comerciais e industriais, pela 

técnica, ciência e arte... 

 Não é, quanto a mim, em quadros como Lição de Anatomia, e outros semelhantes que se encontra a 

expressão verdadeiramente pictural da sociedade do tempo. É certo que aí são fielmente representados os 

semblantes, as atitudes, as roupagens e até costumes dos seus contemporâneos.... Porém,
1
 as suas formas 

sociais de consciência, as mais elevadas aspirações, anseios e dúvidas ― o pensamento realmente novo e 

adolescente, romântico... que, filosoficamente seria incarnado por um Espinoza, esse, encontra paralelo 

pictural, precisamente nessa fase da pintura de Rembrandt em que ele se entrega ao jogo dos inconformistas 

conceitos plásticos que o levariam à realização duma obra inegualável. «Retratistas» da vida holandesa desta 

época, no sentido fotográfico do termo, abundaram no tempo e no país, mas Rembrandt, não se limitou a 

repetir o que os olhos vêm todos os dias, foi o reflexo mais profundo do sentido dessa aparência. 

 É o que qualquer pode facilmente compreender ao observar a série de auto-retratos. 

 Apesar disso (e por isso...),
2
 Rembrandt, não foi aceite sem reacção pelos seus iguais... como o não 

fora Espinoza e se bem que por «processos» diferentes, o que é que ambos ― o artista e o filósofo ―, como 

não podia deixar de ser dada a sua grandeza, sendo o reflexo e o produto do «meio», o ultrapassaram. 

 É fácil concluir que, embora revelando um aspecto parcial, no tempo e no espaço, do mundo que a 

motivou, a obra de arte pode ser um microcosmos, uma imagem do mundo, assim como um limitado período 

histórico, também; e concordar que, a obra de arte pode ser a expressão de energias ajuntadas pelos homens 

para conquistar a dignidade. 

                                                 
1 Porém, ] Porém 
2 Apesar disso (e por isso...), ] Apesar disso 
  (e por isso...), 
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Júlio Pomar ― Considerações Sobre a Sua Obra
1
 

 

 

 O apuramento de meia dúzia de conquistas, o afinar constante dos mesmos princípios técnicos, 

erigidos em dogma, é, na melhor das hipóteses,
2
 a característica de grande número dos nossos artistas 

modernos: actividade estrita de atelier, no sentido de que as suas paredes são o limite para preocupações 

estéticas e técnicas. As influências aceitam-se como uma base definitiva de trabalho; para lá das coordenadas 

dum Cejaum ou dum Maillol, ou mesmo dum Columbano, todo o espírito criador se inferioriza, num 

virtuosismo da quinta-essência. Onde tudo o que é essencial foi inventado, persiste-se na purificação dos 

aspectos secundários de coisa criada. «Saber pintar, saber modelar...»,
3
 eis somente o que interessa. Mas 

«saber» no sentido restrito e mesquinho dos painéis ou espátula, e ainda por cima passivamente, sob o signo 

de qualquer influência forte ― um «já feito» do «já feito». É neste meio propício às cabalas e aos grupos de 

café, à facilidade intelectual e ao conformismo, que os novos têm que lutar, em companhia dos poucos que 

não param na luta por uma maior dignidade da nossa cultura, sem saberem bem porquê, na maior parte dos 

casos (e apesar da sua ardente sinceridade) ou no enroupamento duma petulante seriedade intelectual, ou 

com mais frequência, no conforto dos grupinhos, esquecidos em definitivo de que um homem pode, e um 

artista deve, procurar a todo o momento o universal, ainda que nas particularidades das nossas dores e 

alegrias quotidianas, das certezas e das derrotas ― da condição humana. 

 Falar dum artista como Júlio Pomar é
4
 (ainda que o não queiramos) ter que lembrar mais uma vez 

que se trata dum novo, dum novo que vai conseguindo dificilmente impor-se ― senhor da sua personalidade 

e dos seus desígnios ― num meio onde não pode estudar directamente a obra dos mestres do seu tempo, e, o 

que
5
 ainda é pior, não encontrou uma vida intelectual, e, em particular,

6
 artística, coerente e largamente 

criadora, ao nível das suas necessidades. Diga-se de passagem, que certa coerência se vai impondo, ainda 

que por outros meios, e que um novo escol e um novo pensamento animam e unem grande parte dos 

intelectuais portugueses. Porém, aquilo que me interessa de momento considerar, são apenas certos aspectos 

críticos, referentes ao próprio labor de Pomar, cujo esclarecimento julgo vantajoso para a compreensão da 

sua obra. 

                                                 
1 Não se conserva nenhum orig. deste artigo. O artigo foi publicado na revista Vértice, vol. IV, n.º 52, de Nov./Dez. de 1947. Existe, 

na caixa 10, dossiê 1.2.1.38, um recorte deste artigo com um ou outro risco a lápis, sinal que o autor releu o artigo publicado. O 

artigo está assinado «José Ernesto de Sousa». Este artigo foi republicado no catálogo Desenhos de Júlio Pomar/ Colecção de 

Ernesto de Sousa/ Anos 40, do Museu do Neo-realismo, de Vila Franca de Xira, de 1988. A republicação do artigo não contemplou 

uma actualização da ortografia. O autor faleceu no mesmo ano desse catálogo, ignoro se essa publicação foi acordada com o autor. 

Nessa publicação onde aparecem itálicos, na revista, passam a estar as palavras e expressões entre aspas, de resto o texto é 

rigorosamente igual. Usei o texto saído na Vértice como texto-base. 
2 é, na melhor das hipóteses, ] é na melhor das hipóteses 
3 modelar...», ] modelar...» 
4 Júlio Pomar é ] Júlio Pomar, é 
5 e, o que ] e o que 
6 e, em particular, ] e em particular 
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 Quem observar um mínimo suficiente de trabalhos de Pomar, dos últimos cinco anos, ficará talvez 

surpreendido com a variedade de maneiras, e, não obstante isso, a bastante maturação atingida em cada. 

Desde as primeiras obras,
1
 em que a sua personalidade começa a evidenciar-se, desde quando Van Gogh e o 

Picasso do período azul exercem sucessivamente a sua salutar influência, e depois do período do 

Bombardeiro e o das pinturas do Alentejo, onde encontramos o acento de Benton, aos frescos do cinema 

Batalha e às pinturas espatuladas da 2ª Exposição Geral de Artes Plásticas ― é uma intensa febre de 

processos, um desencadear de experiências, de lutas com os materiais. É preciso porém observar, sem 

preconceitos e atentamente,
2
 o melhor de cada caminho, e,

3
 além disso, os desenhos despretensiosos que se 

repetem sem cansaço, os quadros inacabados, as experiências uma a uma necessárias, para compreender que 

cada um tem a sua história, o seu entusiasmo apaixonado, e um fim lógico. O começo de cada uma nova fase 

é
4
 a convergência de impulsos vários, que se conjugam e se reforçam mutuamente: ao advento de novas 

necessidades de expressão, corresponde em regra, a máxima potencialidade do caminho percorrido até aí 

segundo determinada dialéctica formal. 

 Mas, uma tal frequência de caminhos, não significará falta da unidade necessária, a prova duma 

personalização fatal para a obra que se pretenda autêntica? É claro 

que assim seria, se não houvesse qualquer coisa de contínuo, e,
5
 

portanto comum, a todos estes caminhos ― precisamente essa 

qualquer coisa pessoal, que mesmo nas horas duma influência 

poderosa, tem sido suficientemente forte para nos levar a pensar que 

mais próprio será falar em encontro, do que em influência. 

Continuidade que se estrutura em razões de ordem ideológica, por um 

lado, e que, por outro,
6
 se radica em características determinadas, 

formais (o que nem para todos será evidente), resultante do próprio 

temperamento, daquilo a que,
7

 enfim, poderemos chamar o seu 

talento. É o que nos diz a revisão da sua actividade artística, nos 

últimos cinco anos. 

                                                 
1 obras, ] obras 
2observar, sem preconceitos e atentamente, ] observar sem preconceitos e atentamente 
3 e, ] e 
4 fase é ] fase, é 
5 e, ] e 
6 e que, por outro, ] e que por outro 
7 que, ] que 
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 Referir-me-ei em particular àquela fase em que Pomar recortava as 

figuras dos seus quadros, umas sobre as outras ― e de que expôs, pelo 

menos, O Bombardeiro e Pintura 1944. Vejo nessa fase, não um desvio, 

mas simplesmente uma etapa necessária e de um interesse considerável para 

a formação da sua personalidade artística. É certo que, apesar de os temas 

não serem menos humanos e interessados (Ferros ― uma prisão, um arame 

farpado, uma vaga forma humana, verde; O Bombardeiro ― amálgama de 

homens e coisas destruídas pelo ferro e o fogo; Pintura 1944 ― o vasto 

mundo em desagregação, mas no meio dele um jovem que se levanta, 

depois de ter compreendido...), apesar disso, a deformação se tornou 

hermética e fria. A este respeito muito há que considerar quanto à defesa 

cerrada de certos cânones, mais ou menos fixos, de legibilidade para a pintura: a sobrestimação das 

possibilidades desta, e o desconhecimento dos seus problemas, tem levado com frequência a uma espécie de 

extremismo estético, em tudo prejudicial ao desenvolvimento e esclarecimento de uma arte do nosso tempo 

ao serviço do Homem. Muitas vezes se tem esquecido que o progresso não se realiza em linha recta. Pois, 

quanto à referida fase de Pomar, suponho que nele se liberta a sua personalidade; pela primeira vez se torna 

evidente o elemento que tanta importância e tão característico vai ser em toda a obra futura ― o arabesco. A 

minha ideia é que só então Pomar passou a dominar o seu ofício. Antes desse período (que começou nos 

últimos meses de 1944), passava dum modelado composto, verde e escuro, para experiências impressionistas; 

já nessa altura era pintor, ao contrário da maioria dos nossos jovens artistas, que formam a sua personalidade 

como desenhadores, muito antes de saberem pintar. De facto, quem reparar nos inúmeros desenhos a lápis 

desta época, verificará como é difícil distinguir rapidamente as diferentes figuras, apesar do cuidado, da 

elegância que as caracteriza ― isso deve-se a que os desenhos eram já concebidos como base de pintura, 

onde a cor faria a necessária distinção, tornando-os legíveis. É com a fase do Bombardeiro e a sua excessiva 

feição linear, que o desenho passa a primeiro plano: a princípio dum modo confuso, simplificando-se a 

pouco e pouco, numa procura de estilo, ou seja, do arabesco sui-genérico. E deu-se assim um invulgar 

acontecimento, que explica aliás, a qualidade de certas obras futuras: um jovem, muito jovem, atinge a 

perfeição formal, quase o virtuosismo. Foi o que aconteceu com os seus desenhos à pena (o apontamento é 

reproduzido
1
 nestas páginas). Em centenas de desenhos, em centenas de figuras diferentes, o mesmo estilo, a 

mesma elegância quase excessiva ― tornam tais desenhos comparáveis no seu virtuosismo, quanto a mim, 

aos de um Almada Negreiros. Foi, então, a hora de uma juventude inquieta e o entendimento da função 

social do artista, da sua própria dignidade, lhe abrirem um caminho cheio de possibilidades e de durezas: 

romper com o virtuosismo tão precocemente atingido, quebrar as amarras da facilidade. Pomar tornara-se 

                                                 
1 o apontamento é reproduzido ] o apontamento para um dos quais é reproduzido 
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assim um artista autónomo. É a fase de Évora: O Gadanheiro, O Semeador e Malta. Aqui já não houve 

propriamente influências fortes ― a de Benton. Simplesmente encontro. De facto, no pintor norte-americano 

encontrou Pomar aquilo de que necessitava já: como superar o antagonismo das suas descobertas lineares e a 

profundidade ― que lhe parecia absolutamente necessária para exprimir aquelas coisas cada vez mais 

urgentes, que, como homem e artista,
1
 começava a compreender à sua volta. 

 Seguiu-se depois um longo diálogo ― que, esperemos, não 

acabe ― entre a necessária independência do seu desenho encurvado 

e barroco e, a igualmente necessária dependência deste aos problemas 

que a profundidade põe. Diálogo dramático e entusiasmado. Certa vez, 

Pomar esteve convencido que a chamada pintura plana (de expressão 

essencialmente linear) era incompatível com as suas aspirações de um 

novo realismo (o correspondente estético de um novo humanismo); 

mas depois vem a pintar Em Marcha (exposto na 1ª Exposição Geral 

de Artes Plásticas) e Resistência (exposta na 2ª Exposição Geral de 

Artes Plásticas), onde sentimos a proximidade da pintura plana de 

Cranach ou Clouet (e seria bom não esquecer que existem dois 

admiráveis Clouet no Museu Soares dos Reis); quase condena o uso 

da espátula (com bem justificadas razões quanto ao... abuso), e é com 

espátulas que pinta depois A Farrapeira e o melhor dos quadros O Almoço do Trolha (ambos expostos na 1ª 

Exposição Geral de Artes Plásticas, o segundo ainda por acabar). Todas essas aparentes contradições 

correspondem a uma realização ardente e a uma ardente procura de consciência; correspondem a um real 

contacto com os problemas do seu ofício. E nunca,
2
 por certo, desprezará as experiências e as descobertas 

alheias, quando elas vierem ao encontro das suas necessidades. É o caso do cubismo caligráfico de Portinari, 

picassiano, que aparece nas últimas obras citadas. Supomos, porém,
3
 que para o futuro, Pomar se encontrará 

sobretudo, a contas consigo e com o Mundo; com os elementos fundamentais da sua forma, o arabesco, o 

primado do desenho, a tentação pela pintura plana
4
 ― já não digo a pintura plana dos japoneses, de certos 

Gouprin, de certos Matisse (e a do seu tão falado Bombardeiro), mas a de Cranach ou Clouet ― e a 

necessidade de conciliar isto com a profundidade. E encontrará também: o perigo do virtuosismo. 

 O fenómeno do virtuosismo a que me referi a propósito dos seus desenhos de período de 44-45, não 

é único nem ocasional na sua obra. Essa tendência para o virtuosismo é a prova de um temperamento de 

desenhador: da extraordinária localidade com que esboça uma figura, do evidente prazer físico, lúdico, com 

que associa as várias linhas de um desenho. Assim se compreende a eclosão rápida, precoce, de um 

                                                 
1 artista, ] artista 
2 nunca, ] nunca 
3 Supomos, porém, ] Supomos porém 
4 plana ] plena 
 O artigo conservado na Biblioteca Nacional tem um risco, quase indelével, a lápis no «e», além disso, pelo contexto da 

frase, já se perceberia que «plena» é uma gralha introduzida pela revista Vértice. 
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desenhador, e em breve de um virtuoso, logo a seguir à descoberta das formas que dominará em definitivo. 

Por essa altura Pomar quebrou com as delícias do virtuosismo, mercê de uma generosa juventude e de uma 

cultura inconformista. Mas sempre que se aproxima o esgotamento formal e sobretudo emotivo, de cada 

caminho, ele é tentado. Terá sempre, nestes casos, a coragem de querer ir além? É neste ponto que voltamos 

às nossas considerações iniciais. O meio, já o vimos, é favorável ao virtuosismo. Eduardo Viana, António 

Soares, Almada ― para citar apenas três dos nossos mais notáveis artistas «modernos», são hoje virtuosos. 

Quem não se sente confrangido ao comparar uma pintura de Eduardo Viana dos primeiros tempos, com as 

que actualmente envia às exposições? Toda a força criadora se perdeu, tudo é aperfeiçoamento do pormenor. 

Ora,
1
 Pomar tem a nítida consciência disto. Supomos que, se a tiver 

em relação à sua própria obra, estará afastada a possibilidade de se 

imitar a si próprio. Temperamentalmente artista plástico, o 

virtuosismo não surge nele senão como uma entrega ao prazer de 

acabar. E se,
2
 por um lado, certas características do meio artístico 

que o envolve ― e a que pertence ― são de molde a favorecer essa 

tendência (ao ambiente conformista de parte dos profissionais, 

junta-se certo agrado ínfimo por quaisquer concessões à facilidade 

dos temas), por outro lado, havemos de contar com uma cultura 

integral ― que em Pomar não é mera preocupação teórica, mas um 

activo desejo de acertar, uma insatisfação perante a obra que não 

exprima o máximo de cada Hora. 

 

 

                                                 
1 Ora, ] Ora 
2 E se, ] E se 
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Manuel Ribeiro de Pavia
1
 

 

 

 Não conheço artista que mais dificilmente entrasse em contacto com o seu meio. O caso de Manuel 

Ribeiro de Pavia começou por um equívoco. Há cerca de uns dez anos as suas ilustrações pareciam 

destinadas a quebrar a monotonia decorativa dos chamados «modernistas». Processos novos e um apelo 

desassombrado às formas naturais, mas, sobretudo,
2
 uma sinceridade a que se não estava habituado... foram 

as causas principais dessa violência oportuna. Mas o que se pedia ao artista era uma obra grandiosa. Essa 

obra era possível? 

 Quem poderia responder, sem vacilar, àquela pergunta? Pode-se e deve-se lutar contra as limitações 

do meio; é evidente que os resultados ficarão sempre aquém de certos limites. O pior mal, neste caso,
3
 foi 

que as ilustrações de Pavia se tornaram moda, e que o artista foi forçado a ela. Esse o equívoco a que me 

refiro. Assim ficou ignorado, durante muito tempo,
4
 o mais importante; o próprio significado da sua obra se 

conservou obscuro. Os editores e autores pediam alentejanos sentados debaixo de um sobreiro, com os 

mesmos olhares pasmados de distância, as mãos afagando amplas convexidades; Manuel Ribeiro continuou 

produzindo o que lhe pediam. Mas, naturalmente, outros desenhos, outras ideias, outras cores o 

apaixonavam. A «sua obra» foi-se assim constituindo, na ignorância de quase todos, cristalizada num 

número infinito de começos, uma quantidade de projectos em via de realização... mais do que em meia dúzia 

de resultados definitivos. Quem teve a sorte de subir ao pequeno quarto onde vive tão modestamente, e de 

folhear as suas infindáveis páginas de desenhos, de guaches e outras pinturas de processo mais ou menos 

original, sentira com espanto estar em contacto com um mundo novo e... desconhecido. A primeira reflexão 

que se impõe é que se trata duma obra que é necessário avaliar em conjunto, o significado da qual é 

diminuído quando conhecermos apenas um aspecto parcial. Depois perguntamos por que razão a maior parte 

destes projectos não foram levados às suas últimas consequências, por que o esforço do artista se dispersa 

por tanta tentativa interessante, mas suspensa?... A mim me parece que todas as teorias são fúteis enquanto se 

não tiver assente nas condições materiais do trabalho. Se o fizermos,
5
 neste caso, acharemos uma resposta 

simples para aquela questão, e ainda nos sobejam explicações para muito mais. Manuel Ribeiro de Pavia não 

é um artista gráfico, nem tão pouco, propriamente, um ilustrador, com o que isso tem de submissão a um 

                                                 
1 Não se conserva nenhum orig. deste artigo. O artigo foi publicado na revista Vértice, vol. XVII, nº 164, de Maio de 1957. Este 

número tem a particularidade de ser dedicado à memória deste pintor, à época recentemente falecido. Este número tem 

colaborações de Aquilino Ribeiro, Armindo Rodrigues, Carlos de Oliveira, Joel Serrão, José Gomes Ferreira, Mário Dionísio, 

Fernando Namora, entre outros. O artigo de ES tem, no fim, a indicação «Revista Portucale, Dezembro de 1951», de facto este 

artigo foi primeiramente publicado naquela publicação, no entanto não existe no espólio nem orig. nem cópia desse artigo, nem 

existe na hemeroteca, nem na biblioteca do Museu do Neo-Realismo a revista Portucale. No entanto ficamos aqui com uma lacuna, 

fica a faltar comparar o texto que foi republicado na Vértice com o texto que saiu na Portucale). 
2 mas, sobretudo, ] mas sobretudo 
3 mal, neste caso, ] mal neste caso 
4 ignorado, durante muito tempo, ] ignorada durante muito tempo 
5 fizermos, ] fizermos 
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pensamento alheio. Não se acomoda o seu temperamento à
1
 pintura a óleo ― pelo menos isso tem-se 

verificado até hoje ―, que tanta solução média tem oferecido a artistas com grandes ambições. Pavia é um 

iluminador ou um pintor de vastas superfícies; sobretudo, talvez, um pintor de vitral. Quem duvidar disto, e 

porquê?, que se lembre daquela sua litografia, concebida a propósito da Nossa Senhora da Apresentação, 

exposta numa das Exposições Gerais de Artes Plásticas. Não acrescentarei as razões óbvias que fecham ao 

artista este meio de expressão. Aqui as limitações do meio são intransponíveis. 

 Dir-me-ão que o seu caso não é único, antes pelo contrário. O que é singular, evidentemente, é o 

Manuel Ribeiro de Pavia: as suas reacções, as suas dúvidas, o seu orgulho... É a repugnância em apresentar 

uma obra incompleta ou truncada, é o querer falar sem reticências. É ainda o não contentar-se com os êxitos 

fáceis. 

 Este desejo de absoluto é naturalmente um erro. Valeria a pena lembrar tanta obra incompleta, ou... 

imperfeita, que, ainda hoje,
2
 constituí mais do que um caso particular na história da arte e na dos homens, 

sobretudo. Mas,
3
 Pavia não tem querido submeter-se a esta evidência; tem preferido uma espécie de renúncia, 

uma abstenção quase sem excepções. É assim que continua, fora uma vez, que eu saiba, a enviar aos 

certames colectivos, os mesmos camponeses debaixo dum sobreiro, aliás muito belos; enquanto guarda nas 

pastas e nas gavetas, centenas de outros desenhos, revelações de um outro artista, dum maior alcance. 

Apenas uma vasta exposição poderia revelar os múltiplos aspectos da sua obra. Mas, até hoje,
4
 Pavia tem 

adiado esse projecto. Como poderemos avaliar a profundidade do seu amor pelos homens e pela terra? As 

obras incompletas são um testemunho. A impureza pode ser uma virtude. Que Manuel Ribeiro de Pavia lute 

contra a indecisão, a indecisão que se mostra nos seus caminhos, como nas suas congeminações, nas suas 

obras perdidas, como na própira vida. E ficaremos todos sabendo que artista extraordinário é, tanto pelo que 

já realizou e está incansavelmente realizando como pelo que o meio lhe não permite fazer. Ainda neste 

último caso prestará um serviço à arte e aos homens, desde que isso se torne uma evidência para todos. 

 O que se revelou em Pavia, como uma novidade na arte moderna, foi a volta ao assunto, a 

redescoberta do interesse humano objectivo, o amor ao povo. O que, na verdade,
5
 foi profundamente original, 

e anunciador dos tempos modernos, consistiu numa espécie de fusão, intimamente
6
 a expressão desse 

interesse objectivo, e das próprias emoções, sentimentos e inquietações do artista, por mais interiores e... 

subjectivos que eles
7
 sejam.

8
 É evidente que só um homem moderno pode tentar empreender uma tal obra. 

Não quero dizer que Pavia a tenha levado até às últimas consequências, e creio já ter apontado as causas 

                                                 
1 à ] a 
2 que, ainda hoje, ] que ainda hoje 
3 Mas, ] Mas 
4 Mas, até hoje, ] Mas até hoje 
5 O que, na verdade, ] O que na verdade 
6 numa espécie de fusão, intimamente ] uma espécie fusão intimamente 
7 eles ] elas 
 O pronome reporta-se a «sentimentos, inquietações e inquietações» 
8 A frase é difícil de perceber, mas parece que ES está a dizer: «Pavia realizou dentro de si uma fusão. Essa fusão (por ser dentro de 

si) é realizada «intimamente». Esta fusão comporta dois tipos de elementos: por um lado o «interesse objectivo» por outro 

«sentimentos, emoções e inquietações do artista»». A pontuação proposta foi baseada nesta interpretação. 
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principais. O que fez foi apontar um caminho, e a prova indiscutível de um tal gesto original e ousado, foi 

essa mesma moda a que me referi. Os temas populares foram, a par da paisagem, os preferidos da Escola do 

Ar Livre do século passado, mas,
1
 na melhor hipótese, o artista limitava-se a uma atitude, toda exterior, de 

simpatia e curiosidade. Os «labregos» de Malhoa... diz a crítica, aliás muito pertinente, de Fialho de Almeida. 

Quanto aos motivos populares dos chamados modernistas, nunca foram mais do que um pretexto para 

pintura, mais ou menos decorativa, convencional, e,
2
 quanto ao fundo, muito pouco moderna. Em Pavia, pela 

primeira vez, o artista se identificava aos seus modelos. Daí, essa inquietação toda pessoal, esses olhos 

grandes abertos, sobre um destino incerto, ou seja, o de os camponeses alentejanos e o de Pavia... A 

descoberta de uma irmandade com o génio popular
3
 era um começo, nada mais que um começo. As raízes 

profundas duma arte autêntica. Ela trazia em si, também, a necessidade ardente de comunicação. Essa 

comunicação, apesar de tudo mais fácil noutros casos, revelou-se incompatível ou morosa, neste. E assim,
4
 

Pavia é ainda hoje um artista que se realizou inteiramente. A publicação do caderno de desenhos, Lírica, veio, 

sem dúvida,
5
 provar alguma cosa neste debate sempre aberto, entre o que o artista quer e pode, e o que 

realmente produz. Veio também resolver uma parte, apenas uma parte, da sua comunicação com o público. 

Serve, sobretudo,
6
 para reconstituir aos olhos dos que o ignoravam, o edifício do seu realismo poético, algo 

ensimesmado de símbolos interiores, estáticos, mas também reinvindicativo. Esta última qualidade será mais 

evidente nos desenhos que o próprio artista qualifica de dramáticos, trágicos e outros, e é apenas perceptível 

nestes. Compare-se o desenho «extra-série», colorido à mão, que faz parte deste caderno, com um dos seus 

muito conhecidos desenhos de camponeses, pintados a azul, vermelho e dourado, ou vermelho, verde e 

violeta, envoltos em linhas redondas, avolumados de traços paralelos ondeados... ter-se-á uma ideia do largo 

registo que as suas obras percorrem. Será porém impossível conceber os outros caminhos percorridos. É 

necessário que Pavia publique outros álbuns, revelando outras tendências e maneiras, para se poder fazer 

uma ideia dessa largueza, em si própria. O mundo de Pavia, como a gente alentejana a que se refere 

constantemente na sua arte, não é apenas composto de raparigas púberes perturbadas ou mulheres ansiosas... 

A brutalidade, a angústia cortante e a revolta são mais significativas que o luar e os búzios, e os gestos nem 

sempre são de esperança incerta, mas as mais das vezes, de resolução inadiável e total. 

 Só a expressão total da realidade me parece poder ser o objectivo digno dum artista moderno. A obra 

de Pavia interessa-nos porque é um passo nesta dolorosa comunhão com o tempo; a «Hora», nem é já sequer 

de «assombro». 

 Em cada olhar, em cada gesto, as mesmas perguntas ansiosas, os mesmos incitamentos, a mesma dor. 

Nunca as torres de marfim foram tão insólitas, e a indiferença tão condenável. A Hora está pesada de 

Tragédia. Mas se podemos ser esmagados, não podemos ser esquecidos. Quem poderá, porém, dar melhor 

                                                 
1 mas, ] mas 
2 e ] e, 
3 popular ] popular, 
4 E assim, ] E assim 
5 veio, sem dúvida, ] veio sem dúvida 
6 Serve, sobretudo, ] Serve sobretudo 
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testemunho da nossa história senão o Artista? Nunca o Homem precisou tanto de ser enaltecido. É nesta 

linha que considero e aprecio uma parte importante da obra, e particularmente, destas Líricas,
1
 de Pavia. 

Elas são um enaltecimento; na terra vasta, onde os sobreiros se torcem e as dores empobrecem, um artista 

recorda a beleza e a dignidade imperecíveis do Homem. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Líricas ] Líricas, 
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Lima de Freitas
1
 

 

 

 Para alguns a arte serve como uma desculpa. A tragédia repugna-lhes, a não ser quando a podem 

isolar, separar das raízes, e servir como um objecto estético etiquetado e inofensivo. São os defensores da 

arte «pura». Outros se entregam de mãos voluntariamente atadas e os olhos pasmados («no olhar de 

outrem»), a uma derrota sem luta: exprimir apenas as limitações dos homens, estilizar a maldição, a 

desesperança. Procuram na tragédia apenas o que ela tem de negativo. O encanto das suas obras é 

mefistofélico. 

 A arte de Lima de Freitas é essencialmente trágica. Mas, por tragédia entenda-se, a nossa vida de 

todos os dias, o simples humano e a sua permanente possibilidade de libertação ou,
2
 por outro lado, de 

esmagamento e perca, de empobrecimento. Tragédia é também a definição da riqueza, é saber o que mais 

importa, o que verdadeiramente engrandece... Porque não há sistemas nem fórmulas, nem elites definitivas 

que convenham. Cada acontecimento quotidiano traz em si possibilidades novas e novos perigos. Por 

tragédia deve entender-se, sobretudo, inconformidade com o já conseguido; a necessidade de ir mais além, 

não na expressão do homem tal como ele é, mas na proposição entusiasta e heróica de um homem cada vez 

mais completo e digno, mais liberto de tudo o que actualmente o empobrece. 

 Descer aos infernos e sair puro, não é tarefa fácil. Não querer fugir à tragédia, eis a intenção deste 

verdadeiro artista moderno. Isso significa, no nosso tempo, não temer a impureza, e ter, apesar de tudo, a 

coragem de enfrentar Satan. Também, nenhuma solução anterior lhe é estranha, mas nada do que já foi 

adquirido o contenta. Todo o mais insignificante acontecimento lhe diz respeito, mas o que o preocupa é o 

seu significado universal. E,
3
 apesar de já ter experimentado o sabor dos infernos, constantemente aspira, 

como artista, ao infinito da Beleza. Poderá repetir com Charles Chaplin: «Eu amo a tragédia porque ela é 

bela!». O seu fim é a plenitude, e a plenitude é sempre nova e mais vasta. 

 Esta exposição é um passo desta luta. Aqui e ali o artista foi demais seduzido pela linguagem amarga 

da sua, e nossa, alienação. Os monstros, e os meninos famélicos, a lotaria como único grito de aspiração à 

felicidade... não são toda a nossa vida, apesar de tudo, apesar de tudo. E a sua, e nossa, obra de arte deve ser 

um todo, um Microcosmos. 

 Por outro lado, devemos confessar que uma tal integralidade de cultura, aspirações e beleza, não é 

fácil de conseguir. A pressa de atingir assim o Universo pode conduzir a uma concepção desumana do 

Mundo. Um casal perdido no meio de símbolos cósmicos não pode ser toda a humanidade. Não é possível 

defender ou adquirir a felicidade isolando-nos do «Outro Homem...» Apontei os dois desvios possíveis e 

verificados na obra de Lima de Freitas; melhor seria dizer, as duas extremidades entre as quais oscila, na 

                                                 
1 Este artigo saiu na revista A Arquitectura Portuguesa, n.º 164 (3ª Série), Janeiro-Março, de 1951. Não existe original deste texto 

no espólio. 
2 libertação ou, ] libertação, ou 
3 E, ] E 
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procura de um equilíbrio difícil. Apontei o sentido dessa procura. Pouco importa considerar os aspectos 

técnicos, relativos. Nos desenhos a tinta da China o problema deixou de existir, o artista apropriou-se 

completamente do seu material. No resto, a técnica e a forma evoluem para um equilíbrio, simultaneamente 

com o respectivo conteúdo. Será este quem decidirá,
1
 em última instância. 

 Lima de Freitas não é um artista completo porque os não há. O seu fim é a plenitude, e plenitude é 

sempre nova e mais vasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Rapariga com cacho de uvas (óleo)                                         Arrabalde (desenho à pena) 
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O Realismo e os Monstros
1
 

 

 

 Quando Brueghel
2
 iniciou, cerca de 1550, a longa viagem que o conduziria de Antuérpia a Roma, era 

ainda um jovem de vinte e poucos anos que aprendera com os seus mestres e no ambiente das diferentes 

Guildas de pintores da Flandres que a Itália era não só o país do sol, mas, sobretudo, um epicentro, do qual 

deviam derivar todas as coordenadas de uma arte moderna, verdadeiramente moderna. Assim, o jovem 

ardente e apaixonado pela pintura não hesitou em empreender a penosa caminhada através dos velhos 

caminhos dos mercadores. Viagem à origem, encontro com os mestres e os monumentos de uma arte que se 

tornara internacional. Pois que o romanista era sinónimo de moderno, os mais inconformistas e ousados 

sentir-se-iam incompletos, provincianos, sem a viagem a Roma; embora se tratasse,
3
 na maior parte dos 

casos, de um aliciante academismo, pintura à-maneira-de, arte de fórmulas e convenções requintadas. Mas 

nem tudo era académico neste italianismo. Na própria Itália se forjara um estilo novo, a par do ideal 

ecléctico, absorvidos já elementos nórdicos importados através da gravura, que se tornara então um poderoso 

meio divulgador. Esse estilo de exasperação e ambíguo requinte corresponde àquilo que viria a chamar-se o 

maneirismo, e tornar-se-ia um dos aspectos mais originais da arte europeia desta época. Forjado 

principalmente em Florença, Roma e Mântua, foi em breve um fenómeno europeu contemporâneo do fim da 

ingenuidade medieval, da confiança serena na humanidade e do nascimento do cepticismo. 

 A Escola de Fontainebleau; em Espanha, a obra de Greco, constituem alguns dos centros mais 

significativos de uma arte que procurava no auto-aniquilamento uma espécie de grandeza. 

 Outros fenómenos da cultura acompanham e condicionam esta fase da evolução artística europeia. 

Um extremo intelectualismo, o respeito quase sagrado por uma evolução estética que dá grande importância 

à constituição de árvores genealógicas com raízes na segunda renascença italiana (Miguel Ângelo, Da Vinci, 

Corregio, Rafael; e também o prestígio crescente de Dürer). Uma erudição complicada. Um esteticismo 

extremista e exclusivista (as obras de Vasari, Lomazzo, Ripa, e outros, dissecavam o naturalismo da 

Renascença segundo as regras da filosofia neo-platónica; a tradução da ideia ou imagem interior, conduziam 

a uma arte de hermética simbologia, uma arte emblemática como se diria hoje). 

 Para o jovem pintor de vinte e dois ou vinte e três anos,
4
 ir a Itália era conquistar a oportunidade de 

respirar tudo isto, de viver sem tradução o moderno. E quem não aspira, sendo jovem, à modernidade? 

 Viagem dolorosa, é fácil imaginar. E não só fisicamente. Porque, para o jovem inconformista, o 

problema de ser verdadeiramente moderno se lhe oferecia não como o situar-se no caminho de uma evolução, 

mas perante a angústia de uma revolução estética; perante as grandes interrogações que são todas aquelas a 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1360 de Fevereiro de 1959. O original conservado na Biblioteca Nacional na 

caixa 9 dossiê 1.2.1.32 com as cotas 2275-4B a 2281-4B, é dactiloscrito com muitas emendas a caneta azul de aparo. Usei, 

excepcionalmente, como texto-base o texto original (Or.) cotejando com a revista Seara Nova (SN.). 
2 Brueghel iniciou, ] Brueghel, iniciou 
3 tratasse, ] tratasse 
4 anos, ] anos 
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que o presente imediato não responde. Na iconologia e na estética contemporânea, Brueghel encontrara 

apenas um caminho feito e feito de convenções onde, cada vez mais,
1
 a um formalismo exasperado 

correspondia um conteúdo imbricado de fórmulas e emblemas. Nenhuma resposta para a sua procura de 

modernidade. Brueghel não seguiria uma moda. A essa moda correspondia, é certo, uma harmonia destinada 

paradoxalmente a equilibrar os elementos desarmónicos do tempo presente, da grande crise de crenças e 

sentimentos que a Europa atravessava então. Para Brueghel esta aceitação estética da ambiguidade 

apresentou-se intolerável. Era-lhe necessário abandonar as imagens de uma harmonia enganadora; voltar 

aparentemente costas ao que se oferecia como um progresso e um requinte da sua arte; e assim assumir a 

consciência dolorosa de uma dilaceração. Procurar, sós a sós, com o mais íntimo, o mais desnudado, o 

universal, o homem todo. Isto mesmo parece simbolizado no único quadro onde há um resquício dessa 

cultura, luz do Sul, calor do Sol, abandonados pela temperatura tépida, pelo frio da terra e do mar dos 

homens. 

 A Queda de Ícaro é um vasto universo onde estão presentes como dois elementos íntimos e opostos,
 

o homem e a natureza. O esforço destes dois elementos para se interpenetrarem, é o trabalho humano, só ele 

conta e enche o quadro. Mas,
2
 no canto direito, vêem-se duas minúsculas pernas de um corpo que se afunda. 

É tudo o que resta de Ícaro. Da sua viagem ao sol, a uma harmonia definida abstractamente e fora das 

contingências, de um esforço apaixonado mas artificial para atingir a ideia, a pureza absoluta: tudo o que 

resta da viagem de Brueghel à fonte dessa miragem. 

 O moderno era outro. E Brueghel não hesitou perante um aparente recuo, a avançar para o futuro 

através de uma provisória involução estética. Da arte europeia, da arte que se apresentava como 

exclusivamente moderna, do seu tempo, Brueghel não conservará imediatamente quase nada; tudo isso se 

afundará como Ícaro no mar do Universo real. Brueghel fizera outra viagem, a par da viagem física, mais 

dramática aquela, porque o obrigaria a separar-se do estável e do recém-adquirido, a assumir a face do seu 

drama mais íntimo, que é por vezes o mais externo. Mas esse caminho, esse salto para um passado que se 

traduz em futuro (dialéctica do salto ― dizem os existencialistas) valer-lhe-ia o único triunfo possível sobre 

o seu próprio destino: aceitar sem desculpa uma visão amarga e pessimista da vida, como condição única 

para uma esperança indefinida. Não deificar nem a crise nem a ambiguidade, pelo contrário, aceitar um 

mundo desmistificado como um mundo possível, e o único que abre mais vastos horizontes.
3
 O caminho do 

realismo. 

 O caso de Brueghel não é isolado. Os homens do futuro numa época de crise,
 
não foram nem os 

ecléticos, que reelaboravam fielmente os caminhos genealógicos de uma arte que codificava as suas próprias 

exigências de harmonia; nem os maneiristas, que sobre essa harmonia fabricaram melancolicamente a sua 

voluntária alienação. Foram sim, os que quebraram a corrente, os que não aceitaram a evolução como um 

                                                 
1 onde, cada vez mais, ] onde cada vez mais 
2 Mas, ] Mas 
3 SN: valer-lhe-ia o único que abre mais vastos horizontes. 
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dogma, os que enfrentaram o caminho doloroso e ingrato de uma aparente involução ― e assim se 

enfrentaram dramaticamente a si próprios, num avanço contraditório, salto mortal sem a rede de segurança 

das estéticas sabiamente elaboradas no vazio do que é verdadeiramente novo, íntimo e universal.
1
 Este foi o 

caminho de Bosch, Patinir e Brueghel,
2
 na Flandres. O caminho de Caravaggio,

3
 na Itália, no século seguinte. 

 Seria,
4
 todavia, muito errado pensar que a viagem de Brueghel à luz da harmonia teria sido de todo 

inútil. Além das paisagens e dos homens de que Brueghel nunca se separaria na sua obra e que traduzem o 

esforço físico, consciência fisiológica (o paradoxo é necessário) do espaço universal; ficou a consciência de 

si próprio através e durante a acção. É um pouco o que nos acontece a todos nós quando reconhecemos ter 

ficado a conhecer melhor a nossa Cidade, as nossas coisas, ao viajar através das outras cidades, das coisas 

dos outros. 

 Esta crise europeia nos séculos XVI e XVII encontra-se em íntima relação e é perfeitamente 

comparável com o que se passa nos nossos dias. Também hoje um artista sincero e inconformista se 

perguntará a si próprio em que consiste a modernidade. E não encontra senão respostas acabadas. Símbolos, 

arabescos e emblemas, cujo significado profuso e elaborado nenhuma relação directa e explícita tem com a 

outra linguagem, a dos dias e a das noites. Também hoje há consciência aguda de crise, e o homem percorre 

um caminho que o leva à ponta extrema da solidão. Mas é aí, quando se isola e se interioriza, não a meio 

caminho mas totalmente, que mais sente a necessidade de Outro Homem, da procura de um caminho que 

conduza à unanimidade. É a altura de sonhar com o barco imaginado por Dante, onde viajariam inseparáveis 

todos os amigos, para lá das portas de Hércules... E ao tomar consciência de que paralelamente se abandona 

toda uma linguagem rica e inútil, aceitar a catársis, começar pelo princípio angustiosamente desarmado. 

Creio bem que se enganam aqueles que postulam a experiência cubista ou o formulário abstracto como um 

elemento orgânico indispensável, para a resolução de uma crise que conduzirá à arte do futuro. Que se 

enganam os que propõe o espaço ambíguo de um maneirismo moderno como um dogma irrecusável de 

modernidade. E como a única maneira de vencer a angústia de um mundo sem mitos. Trata-se, pelo contrário, 

de aceitar a angústia onde ela se encontrar, de assumir, de enfrentar os dramas violentos da realidade, para 

que, precisamente,
5
 um mundo sem mitos seja possível. E, para isso,

6
 alguma coisa tem que morrer, alguma 

conquista tem que se abandonar, algum Ícaro tem que se afundar.
7 

 Naturalmente, o abandono nunca é total e o recuo apenas aparente. O espaço cósmico e esférico de 

Brueghel, directamente derivado da tradição flamenga e medieval, foi moderno porque toda uma evolução 

anterior permitiria, por uma espécie de esgotamento, o abandono de certas fórmulas, a catársis completa do 

que se transformara em exigência dos sentidos e das percepções do homem culto. Também hoje alguma 

                                                 
1 SN: no vazio do que é universal. 
2 Brueghel, ] Brueghel 
3 Caravaggio, ] Caravaggio 
4 Seria, ] Seria 
5 para que, precisamente, ] para que precisamente 
6 E, para isso, ] E para isso 
7 algum Ícaro tem que se afundar ] Or: algum Ícaro que se afundar ; SN: algum Ícaro tem afundar 
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coisa ficará das rápidas viagens do nosso tempo. E não é preciso ser profeta para compreender que certos 

caminhos do que tem sido a arte moderna são propiciadores de um abandono, dessa catársis. Assim, 

inevitavelmente, a descida à matéria do objecto estético, numa procura da sua autonomia natural. Aquilo que 

os escultores chamam a fidelidade ao material; aquilo que os surrealistas classificam de acaso objectivo; 

aquele desintegrar de estruturas que se destina a pôr a nu a carpintaria da emoção estética ― todos esses 

caminhos são paralelos de um sentimento agónico da existência. E propõe a necessidade de uma nova síntese. 

 Em raros artistas modernos é mais clara esta descida ao elementar, esta procura antagónica da 

matéria e da estrutura íntima como um caminho necessário cujo esgotamento libertará o artista para novas 

sínteses, para uma mais profunda aceitação do real ― como na obra do escultor Henry Moore. 

 Não se poderá compreender a importante contribuição de Moore para este apaixonado debate se não 

se tiver em conta alguns dos problemas fundamentais da arte europeia desde o século XVIII-XIX. E entre 

outros, acima de tudo, o da sua própria destruição. Com efeito, desde que se tem processado a crítica da vida 

quotidiana, paralelamente tem sido crescente a desvalorização da obra de arte, em si. «...Il y faut de tout 

autre moyen», proclama Artaud, e, prosseguindo, o poeta surrealista acrescentará: «la révolte intégrale 

viendra ... pas dans uns théâtre; mais par quelque chose que rappelle le théâtre: la vie dans ce qu'elle a de 

plus palpitant en enfièvre». Não no Teatro... não como um poema, não como uma escultura! O objecto 

estético perdia assim perante o criador a sua força de autonomia; e este renunciava precisamente... a ser um 

criador, ao papel de quase demiurgo que lhe tinha sido conferido pela mitologia clássica. Daí a agónica 

procura de identificação com os objectos naturais, pedras roladas, ossos, rugosos troncos de árvore; daí a 

descida ao subterrâneo das formas interiores, ao âmago da força natural, daí a procura de uma anti-

escultura,
1
 a escultura do vazio: «o primeiro buraco aberto numa pedra é uma revelação.» A este quase-mito 

da revolta integral corresponde a humilhação do homem, e da obra humana perante a grande natureza
2
. 

 Outra coisa não é esta tendência moderna, senão um extremo naturalismo que, culminando
3
 com o 

apelo à magia, ao cataclismo natural, constitui ainda um eco das palavras de Sade: ... «se a espécie humana 

se aniquilasse inteiramente, o ar não seria menos puro, os astros menos brilhantes, a marcha da luz menos 

exacta». Mas precisamente a obra de Henry Moore é significativa porque nela confluem este naturalismo 

extremista e um humanismo que se traduz pelo processo inverso e consiste em elevar as energias e as formas 

naturais à categoria de monumentais formas humanas. Afirmando a grandeza do homem na natureza (ou 

perante forças naturais provocadas pelo homem: toda a série de desenhos inspirados nos abrigos de Londres, 

durante a guerra, ausentes nesta exposição)
4
 Henry Moore aponta a contradição dialéctica entre o homem e a 

natureza ― base de um humanismo cujas raízes podemos ir também buscar ao século XVIII na obra de um 

                                                 
1 SN: troncos de árvore, daí a procura de uma anti-escultura, 
2 SN: Natureza 
3SN: Outra coisa não é esta tendência moderna e por vezes abstracta (o chamado abstraccionismo de raiz figurativa) senão um 

extremo naturalismo que, culminando 
4 SN: exposição 
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Diderot. A procura da
1

 «identificação consigo próprio pelo aprofundamento da dilaceração», pelo 

reconhecimento da agonia natural na vocação
2
 humana para o infinito e o absoluto, encontra na obra do 

escultor inglês uma singular e inquieta formulação. Desta inquietude se mostra lúcido o artista ao falar, por 

um lado,
3
 da grandeza das formas humanas e, por outro lado,

4
 ao referir o choque com certos objectos 

encontrados «objectos-monstros», como lhes chama. 

 Já escrevemos sobre o significado da aceitação da monstruosidade como um acto de coragem, e um 

mais ou menos consciente conhecimento
5
 de certos aspectos da realidade. Os monstros de Bosch e de 

Brueghel precedem o realismo. Os monstros de Goya são-lhe uma consequência ambígua, racionalmente 

ambígua.
6
 O monstro não existe na natureza, mas no homem e na consciência que o homem pode ter de si 

próprio ou das forças naturais. Por isso a estética dos monstros é um capítulo do realismo. Tudo isto o 

sentimos bem perante a escultura de Jorge Vieira; a qual, receio bem, não ter sido ainda considerada, entre 

nós,
7
 no seu justo valor. E assim, a maioria das muitas centenas de pessoas que reveladoramente mostraram 

um vivo interesse pela exposição de Moore, ignorou que, a poucas semanas e a poucos metros das salas do 

Palácio Foz,
8
 se reuniam alguns exemplares da obra de um escultor português cuja dimensão universal é 

incontestável. 

 Jorge Vieira aproxima-se do seu tempo, suponho, talvez sem uma consciência clara e uma profunda 

meditada compreensão das grandezas e misérias do homem moderno. Mas, sendo escultor, seria isso 

possível? Pode a escultura ocupar o espaço de um edifício que não existe? Ao menos morfologicamente, não. 

Nenhuma grandeza pode iludir a distância social que separa o edifício das revistas Time-Life e a Boutique de 

Madame Campos... Onde o monumental não tem lugar, cabe a ferocidade e a sátira. Estas podem caminhar 

ainda assim, através da estupidez e do snobismo. Caso contrário, nunca Goya teria pintado o célebre retrato 

da família real. Jorge Vieira esconde,
9
 através de um humor feroz, não poucas vezes, um enternecimento 

agradecido para a vida e a beleza. A varina cuja metade superior assume uma forma alada,
10

 enquanto da 

cintura para baixo tem a forma de um animal de carga, é o símbolo perfeito de uma graça que, tragicamente, 

dia a dia, endurece e morre. Poderíamos assim continuar numa inútil exegese de um mundo boschiano e 

moderno... A verdade é que o artista vive à vontade com os seus monstros, e esse sintoma de coragem não 

deixa de ser inquietante. 

 Tal como no tempo de Brueghel nos encontramos hoje numa época de crise à qual corresponde uma 

arte requintada, uma estética extremamente erudita e onde o hermetismo e o mistério se tornam sistemáticos 

                                                 
1 SN: de 
2 SN: natural a par da vocação 
3 falar, por um lado, ] falar por um lado 
4 e, por outro lado, ] e por outro lado 
5 SN: reconhecimento 
6 SN: são-lhe uma consequência racionalmente ambígua 
7 considerada, entre nós, ] Or: considerada entre nós, SN: considerada entre nós 
8 que, a poucas semanas e a poucos metros das salas do Palácio Foz, ] que a poucas semanas e a poucos metros das salas do Palácio 

Foz 
9 esconde, ] esconde 
10 alada, ] alada 
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(mistema, chama Aragon a esta preocupação). Também hoje a formas elaboradas e de conteúdo indefinido e 

rarefeito corresponde um pensamento e uma linguagem que à lucidez propõe a inevitabilidade da mitificação 

do real ou, na sua impossibilidade,
1
 uma emblemática. Aos emblemas corresponde naturalmente toda uma 

ciência (ou paciência) heráldica e genealógica; e o apelo aos «padrões universais» torna-se uma obsessão: o 

tempo europeu... 

 E como no tempo de Brueghel se propunha a caminhada até Roma, a ida a Paris não é agora uma 

viagem de conhecimento, mas uma viagem à Meca do conhecimento. É preciso ir lá para acertar o relógio 

pelo tempo europeu! Ora, nenhuma viagem é inútil, mas nem todas têm o mesmo sentido. Paris é já só um 

magnífico epicentro do fim de uma bela cultura. Grandes artistas poderão ainda inspirar-se dela.
2
 Mas é hoje 

e aqui, onde não respostas feitas, que as grandes interrogações têm que se propor. E,
3
 nestas condições, 

procurar no mais íntimo, sem regras nem apoios, o mais universal, o homem  todo. 

 

 

 

 

 

 

Henry Moore                         Figura Reclinada (1927), de Henry Moore, em cimento armado 
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[Roualt]
1
 

 

 

 A exposição de uma série de gravuras de Rouault (Miserere) veio pôr em evidência alguns 

problemas importantes, relativamente ao alcance da Arte Moderna. Entretanto, devem assinalar-se alguns 

factos cujo desconhecimento pode prejudicar o sentido e a importância da obra de um pintor como Rouault. 

Com efeito, o objecto estético, é também objecto e não sujeito, para com o seu próprio criador. Admitamos 

que possa ser para este um objectivo, em certos casos, um espelho para a própria evolução do autor; isso 

aconteceu com algumas obras de Rouault que, tendo ficado na posse do pintor,
2
 sofreram alterações, foram 

trabalhadas, em longos intervalos de tempo que chegaram a atingir cerca de vinte anos. Esta morosidade, que 

se identifica talvez com uma estética de hesitação e incerteza, bem moderna; que é a manifestação bem 

evidente de uma arte ao serviço da angústia do homem isolado; não consegue, porém,
3
 transformar, na sua 

essência, os objectos criados em coisa do criador. Boticelli pode ter queimado as suas obras profanas depois 

dos discursos de Savonarola, é como se tivesse destruído as obras de outro pintor: um tal Boticelli, 

irremediavelmente autor do Nascimento da Vénus e da Primavera, os poucos  quadros escapados à 

hecatombe e que perenemente se apresentarão contra o Boticelli-discípulo-de-Savanarola. 

 De certo modo, e empregando uma terminologia existencialista, o artista coisifica-se na obra criada, 

espelho do olhar dos outros, sobre o seu próprio criador.
4 

 Ora, acontece que a obra de Rouault, bem mais complexa do que se pode prever pelo folhear de 

qualquer livro de reproduções, não nos foi apresentada em retrospectiva como, por exemplo, a de Henry 

Moore, ou, desordenadamente, a de Amadeo de Souza Cardoso. Pois, ao contrário do que se poderia pensar 

através das declarações do próprio autor, esta magnífica colecção de gravuras é uma obra que não 

compromete as fases anteriores de Rouault, embora alguns dos seus elementos
5
 tenham tido uma primeira 

existência há cerca de 20 anos Em certos casos a simples modificação de um nome é sintomática que uma 

intervenção do autor na sua própria obra, que é, pelo menos,
6
 necessário conhecer e compreender. Por 

exemplo, a gravura que,
7
 em 1922, se afirmava tendresse; passa a ser objecto dessa terrível dúvida: «il serait 

si doux d'aimer»
8
... Assistimos assim, de um modo geral, à transformação da revolta em compaixão. Isso não 

impedirá, porém, que
9
 Rouault continue a ser o autor daquele clown patético, expressão de angústia do 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1371 de Janeiro-Fevereiro 1960. Este texto não tem título sendo, no entanto 

foi publicado sob a rubrica Notas sobre Artes Plásticas. Há um original conservado na BN na caixa 9 dossiê 1.2.1.32 com as cotas 

3553-G a 3555-G. Trata-se de um dactiloscrito limpo. Usei como texto-base o texto que saiu na revista cotejando-o com o original e 

usando as siglas Or. para original e SN. para Seara Nova. O artigo não é ilustado. 
2 que, tendo ficado na posse do pintor, ] que tendo ficado na posse do pintor 
3 consegue, porém, ] consegue porém 
4 Or: o seu próprio autor. 
5 Or: de gravuras é uma obra actual (será de alguns 5 anos, a sua edição, embora alguns dos seus elementos 
6 que é, pelo menos, ] que é pelo menos 
7 que, ] que 
8 Or: Il Serait Si Doux D'aimer 
9 não impedirá, porém, que ] Or: não impedirá que ; SN: não impedirá porém que 
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homem isolado perante um mundo feio. E desse mundo feio, que terríveis testemunhos não nos deixou 

Rouault! Pois ao contrário do que afirma Lino Venturi, o que é bem evidente nessa época de Rouault é a 

ternura e a revolta contra a monstruosidade: é a perplexa e humana ansiedade do clown. E este era o próprio 

pintor, que confessava:
1
 «... j'ai peint en ouvrant et de jour et de nuit, les paupières du monde sensible...» 

 Colocada nesta expectativa pode melhor avaliar-se a obra deste extraordinário artista, certamente um 

dos maiores do nosso tempo. A solução religiosa, maneira de sair da crise, compreensível e determinável, 

corresponde, num artista que criou os seus próprios símbolos e a sua figuração de um modo sensível, à 

racionalização dessa mesma crise por aqueles que têm defendido e proposto a arte abstracta. Duas formas de 

evasão. 

 Mas superar uma crise não é evadir-se dela. É preciso aceitar as coisas como elas são, antes  de as 

querer transformar. Neste sentido, crítica e discussão polémicas sobre a actualidade da nossa arte moderna, 

constituem, o caminho para um esclarecimento que, os próprios cultores da arte abstracta reconhecem, 

embora nem sempre tenham estado presentes na hora da discussão.
2
 Neste sentido vem a propósito 

mencionar a publicação de mais uma conferência de Nikias Skapinakis, «Modernos figurativos portugueses» 

(*), que se segue a «Inactualidade da Arte Moderna» (**). Nestas conferências e artigos, um pintor 

interroga-se e interroga o público, opondo-se polemicamente àqueles que «querem prolongar o presente, 

onde se sentem confortavelmente angustiados». Sair da crise, adoptar o ponto de vista do futuro (aquilo a 

que Nikias pôde chamar, um novo futurismo) ― deverá ser o objectivo de debate. Que é necessário 

prosseguir deliberadamente, contra o que se vai tornando a oficialização de uma arte inactual. 

 

 

(*) Separata de Arquitectura 

(**) Edição de Seara Nova 

 

                                                 
1 Or: contra a monstruosidade, o clown, o próprio pintor que confessava: 
2 Or: abstracta reconhecem. 
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L’Eclissi del Sacro e ainda a Escultura Portuguesa
1
 

 

 

 

 Numa discussão coloquial sobre o filme de Antonioni ― O Eclipse ― alguém me pedia uma clara 

explicação do respectivo tema e significado. Respondi que não podemos senão discorrer sobre o conteúdo de 

uma grande obra de arte; não podíamos senão tentar estabelecer uma perspectiva de compreensão, uma 

hipótese de trabalho. Foi neste sentido, e tratando mais largamente da cultura italiana actual, que fui levado a 

invocar o excelente ensaio do sociólogo Sabino Acquaviva, L´eclisse del sacro nella civilità industriale. (1) 

Acquaviva é o director da revista Sociologia Religiosa e conduz o seu estudo
2
 não só dentro dos termos 

duma rigorosa investigação sociológica, mas a partir de uma análise interna, do fenómeno religioso. Destas 

duas premissas resulta a força das respectivas conclusões, e ― qualquer que seja a nossa posição pessoal 

relativamente a elas ― o sentido da sua dramática formulação: «l’humanità é entrata... in uma lunga notte di 

cui, per quanto scrutinao le tenebra, non scorgiamo la fine». É também esta especial posição de 

empenhamento numa perspectiva de lucidez que tornam o estudo de Acquaviva particularmente elucidativo 

para a compreensão dos filmes de Antonioni. (Não se trata, claro, de uma simples coincidência de títulos que, 

aliás, não é para desprezar: «Noite» é outro título-tema de Antonioni). Uma análise em profundidade 

obrigaria a uma comparação com Visconti, cuja interioridade experimental e perspectiva de entendimento 

concorrem com o autor de O Grito: o optimismo de Visconti (Rocco e os seus irmãos) é gémeo do 

pessimismo de Acquaviva e de Antonioni (Sentimento e Leopardo). Dificilmente seria doutro modo: os dois 

realizadores exprimem-se do interior de uma sociedade, cujo eclipse não pode deixar de os afectar 

dramaticamente; e nos afectar, qualquer que seja a nossa posição nesta perspectiva de lucidez. (Se o espaço 

não me faltasse, citaria ainda esse magnífico poema de Aragon, «Le Fou d’Elsa» (2), cujo tema é 

precisamente o mesmo: «Et nous appelons le progrès ce changement qui rend nos rêves inutiles»). 

 É evidentemente necessário colocarmo-nos dentro daquilo a que se tem chamado a arte moderna 

para compreender... o moderno em arte. Quando apelamos para uma estética realista, estabelecemos como 

condição primeira a lucidez, um empenhamento total da (e na) nossa
3
 experiência ― sem o que toda a 

perspectiva será difícil
4
 e artificiosamente fácil. Não é extraordinário que os termos dessa estética «sans 

rivages» não estejam ainda definidos: trata-se de construir, não de explicar. A pressa e a impaciência só 

                                                 
1 Este artigo foi publicado no jornal República, de 4 de Setembro de 1964, na coluna Belas Artes e Malas Artes num País Barroco. 

Existe um original dactilografado com as cotas 3482-6 a 3485-6, na caixa 9, dossiê 1.2.1.32. A primeira destas folhas 

dactilografadas é uma folha A4 branca normal, as seguintes são folhas de papel vegetal amarelo. Usei como texto-base o texto saído 

na revista. Cotejei com o original, usando as siglas (Or.) para original e (Rep.) para o jornal. 
2 Or: estudo, 
3 Or: da nossa 
4 Or: artificial 
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podem fabricar papel para queimar, nesta matéria. Se, pelo contrário, aplicarmos a nossa crítica à moderna,
1
 

dentro da arte moderna; se nos colocarmos numa atitude prospectiva, avançaremos mais seguramente para 

um conhecimento lúcido, embora dramático, da realidade. E, obviamente, o conhecimento da realidade é o 

único caminho para o conhecimento do realismo... 

 «Alimentamo-nos das nossas próprias ruínas», esta conclusão que pode parecer aqui enfática ou 

deslocada, não o era há uns meses, em Roma, quando da janela do escultor Henrique Ruivo, 

contemplávamos o espectáculo que nos rodeava: o crescimento de um agressivo mundo moderno entre 

ruínas sagradas. A conversa-entrevista que então publiquei num jornal italiano corresponde aos problemas da 

realidade e do realismo dum mundo em eclipse; e encontra a sua actualidade reforçada com a notícia do 

êxito deste jovem escultor português na Suécia (Estocolmo, Galeria Latina). 

 Henrique Ruivo nasceu em Borba, Alentejo, há uns vinte e nove anos. Desde 62 que se encontra no 

estrangeiro, tendo trabalhado em Roma com Nino Franchina, interessando-se particularmente pela técnica de 

trabalho com metais. Da sua frequência nas Belas-Artes em Lisboa, da fecunda amizade com o pintor, 

alentejano também, Charrua; da sua experiência nacional, será sempre um eco profundo o trabalho no 

estrangeiro. É, de resto, nestes termos que tem que entender-se uma arte portuguesa actual, e em especial, 

uma escultura portuguesa. Por isso também, o diálogo com ele não se situa fora, mas dentro dos problemas 

que nos interessam aqui, nomeadamente o problema do realismo sans rivages e do neo-realismo: o diálogo 

universal é um debate interior. 

 Falamos, precisamente, deste eclipse do mundo «dos nossos sonhos» ― necessário para a edificação 

do futuro, e ser absolutamente moderno. Entretanto,
2
 eu folheava os álbuns de desenho, os álbuns de 

fotografia; passava em revista as obras de circunstância, as caricaturas, as colagens, as esculturas construídas 

com detritos.
3
 Passava de realizações figurativas, críticas, caricaturas da realidade, monstruosa por vezes, 

eivada de auto-aniquilamento; para obras construídas com restos, ruínas do nosso mundo, roçando o 

abstracto, em si mesmo destruição agónica do significante. 

 ― Como passas desta espécie de caricatura do real (o nada dos outros) ao que parece ser o teu 

próprio nada? A este fascínio da significação não motivada? 

 ― Sabes... eu até me parece que sou um naïf... 

 ― Queres dizer com isso que fazes o que fazes sem te preocupares com o respectivo significado 

abstracto?... Que são da mesma ordem a emoção provocada em ti pela visão caricatural do espectáculo das 

ruas (e que se exprime, comprometida, revoltada); e a que está na origem do fascínio que exercem sobre ti os 

detritos e as ruínas, mais ou menos consagradas?
4
 Serás tu, um coleccionador de ruínas, no fundo não muito 

diferente daqueles pintores românticos, como Hubert Robert, cujas paisagens eram a natureza mais o homem 

destruído? 

                                                 
1 Or: à arte moderna 
2 Entretanto, ] Entretanto 
3 Or: as esculturas comprometidas com o quadro de parede 
4 Or: sagradas? 
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 ― A visão do homem é extremamente vasta... por isso ela nos pode levar a ter vários modos de 

expressão. Assim poderás encontrar naquilo que faço, por um lado,
1
 qualquer coisa a que chamarás abstracto, 

a par de outras coisas com um carácter caricatural, ou mesmo com uma expressão panfletária, se quiseres, 

realista, devidas certamente a um empenho de posição ideológica, ou seja de contributo a uma luta bem 

definida contra determinadas posições ideológicas burguesas, reaccionárias ou mesmo fascistas. 

 ( ― Um parêntesis, se permites: parece que não concordas com o conceito de abstracção que avancei 

anteriormente... 

 ― ... eu continuo, de facto, a negar a qualidade de abstracto àquilo que me parece apenas a 

expressão do real, mesmo que se trate de uma realidade interior, ou se preferires, subconsciente, surreal...) 

 ― Sim, mas então como passas de uma coisa à outra? Qual o eco de uma coisa na outra? Por outras 

palavras, como te sentes coerente em ti próprio, ao combateres uma realidade que repeles e ao assumires os 

teus próprios monstros interiores? 

 ― Pela passagem de uma atracção (evidentemente interior) por formas que nascem dos detritos, do 

fantástico das ruínas (bem real, a realidade de um passado monstruosamente presente: influência da Itália?); 

das máscaras pré-colombianas, das máscaras dos mortos, dos sonhos, do fantástico... directamente à 

denúncia duma sociedade que ― por decadente e anti-humana ― eu devo ajudar a combater. 

 ― Paradoxo? 

 ― ... não me parece que haja paradoxo. Admiti-lo seria ignorar ou limitar a riqueza imensa do 

mundo do homem. Por isso mesmo me parece... que sem haver qualquer quebra da minha posição (ou não 

seremos nós, precisamente, feitos desta diversidade?) eu aprecio (para falar de filmes) as Quatro Jornadas 

de Nápoles como um filme de empenho, uma epopeia da luta libertadora de um povo; tanto quanto um 8 e ½ 

de Felini, honesta e legítima confissão dum homem ― ou,
2
 como disse Tchoukrai, a «revelação do mundo 

interior de um homem». Enfim... penso que seria recusar-me a mim próprio o encaminhar-me num só dos 

sentidos, quando os dois se completam! 

 ― Bom. Assim o carácter naïf da tua actividade parece-me bem racionalizado. Falando de monstros, 

lembro-me da célebre frase de Goya, denunciando o sono da Razão, «gerador de monstros». Os teus 

monstros seriam, em si próprios, uma denúncia; ou melhor, uma provocação à consciência dos monstros que 

circulam ainda demasiadamente, em nós próprios... 

 ― Sim, creio que sim. E já que falamos do 8 e ½, lembro-me
3
: «os monstros que obscena e 

quotidianamente nos circundam...» 

 

(1) Ed. de Comunità, fundação Adriano Olivetti, dir. Renzo Zorzi, Milão, 1961. 

(2) Nouvelle Revue Française, ed. Galimard, Paris, 1963. 

                                                 
1 lado, ] lado 
2 ou, ] ou 
3 Or: lembro 
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Um Artista Português em Roma
1
 

 

 

 Um dos aspectos mais significativos da cultura portuguesa actual consiste no grande número de
2
 

escritores, artistas e cientistas que se encontram, com carácter definitivo
3
 ou por longas temporadas, 

trabalhando no estranjeiro. Em Paris, Londres ou Roma; em Argel, Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto 

Alegre, o número de intelectuais portugueses cresce de ano para ano, formando colónias (como a de Paris), 

ou isolados; prosseguindo um trabalho, irregular e intenso, em geral voltado para o paíz de origem, para os 

problemas e a cultura nacional. Muitas vezes estes intelectuais contractados
4

 passam por fases de 

depaysement, de crise ― que são
5
, em geral, o resultado de um choque de vivência e convivência, um 

reajustamento cultural ou político. 

 Mas,
6

 com mais frequência ainda, beneficiando de bolsas de estudo ou contractados
7

 por 

universidades e outros organismos estrangeiros, prosseguem ininterruptamente um esforço creador que é, na 

minha opinião, uma das características mais relevantes do Portugal de hoje, deste paiz dramático, desta terra
8
 

de sombrias valentias e ignorados heroísmos. Cientistas, como Manuel Valadares e Remy Freire; 

historiadores, como António José Saraiva e Barradas de Carvalho; escritores e romancistas, como Adolfo 

Casais Monteiro e Castro Soromenho; pintores, como Lima de Freitas e José Escada, uns voltando a 

Portugal, outros definitivamente fixados em terra estrangeira, trabalham, reencontram
9
 ou prosseguem um 

caminho, anteriormente encetado. Outros revelam-se pela primeira vez, como é o caso do nóvel romancista, 

Jorge Reis. Mas todos, em geral, resistem à desnacionalização: o romance deste último, Matai-vos uns aos 

outros, por exemplo, escrito depois de uma dezena de anos de exílio, parece a obra de alguém que viva 

quotidianamente a crónica da sua província portuguesa... Outras vezes, não são os autores que se exilam... 

mas as obras: L'Ospite di Giobbe de Cardoso Pires, inédito em Portugal, vê a luz dos prelos em Roma, pela 

primeira vez!
10 

                                                 
1 Este artigo está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. O artigo constituí-se em 3 páginas dactilografadas com as cotas 3496-G a 3499-G. A 

segunda página é constituída por uma folha dactilografada até meio à qual foi colada outra com mais texto dactilografado. A última 

página tem emendas a caneta azul fina . Junto com este artigo existem ainda várias páginas soltas com materiais diversos. Umas 

contém a nota biográfica do «entrevistado». Outra contém uma parte do texto manuscrito e outras são apontamentos cronológicos 

sobre o cinema em Portugal; o teatro em Portugal e o estabelecimento da censura. Aparece ainda uma página com uma longa 

citação em francês. Destes materiais apenas a nota biográfica tem a ver com o artigo e foi assim reproduzida aqui depois daquele. 

Os organizadores do espólio escreveram que «Um Artista Português em Roma» é «Victor Ruivo». É um erro, no texto aparece 

explicitamente o nome de Henrique Ruivo. Há uma parte deste artigo que é comum ao artigo que saiu no jornal República, de 4 de 

Setembro de 1964, «L’Eclissi del Sacro e ainda a Escultura Portuguesa» República, de 4 de Setembro de 1964, na coluna «Belas 

Artes e Malas Artes num País Barroco». 
2 de ] do 
3 definitivo, ] definitivo 
4 intelectuais contractados ] intelectuais <contractodos> contractados 
5 que são ] que <é> são 
6 Mas, ] Mas 
7 contractados ] contractados <contratodos> 
8 desta terra ] <e> desta terrra 
9 reencontram ] <procuram ou> reencontram 
10 Publicado inicialmente pela Lerici Editori, Milão. A primeira edição portuguesa é também de 1963, pela Arcádia. 
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 Assim é possível prosseguir no estranjeiro determinados diálogos, encetados no paiz de origem. É o 

caso das artes plásticas: a querela do «neo-realismo», que agitou as páginas de algumas publicações 

portuguesas; as discussões, encetadas há alguns anos na Socie- [3497-G]- dade Nacional de Belas Artes, 

sobre o problema abstracto-figurativo (conferências de José-Augusto França e Nikias Skapinakis); enfim, o 

debate generalizado sobre a arte moderna ― pode prosseguir no estrangeiro, sem qualquer solução de 

continuidade. 

 Foi o que aconteceu,
1
 ao conhecer, em Roma, com agradável surpreza, a obra de Henrique Ruivo, 

desenhador e escultor de uma surpreendente maturidade e vigor. Este artista que não se encontra em Roma à 

mais de um ano, veio encontrar em Itália um terreno de continuidade aos seus problemas, ao prosseguimento 

do seu debate interior. 

 E ao nosso. 

 O diálogo
2
 torna-se assim universal. Como ser um pintor ou escultor realista? Qual a situação da arte 

abstracta? Como pode o artista participar na realidade social, sem deixar de ser fiel a si próprio? Como 

enfrentar os monstros do mundo, sem ignorar os seus próprios? As respostas que até agora foram avançadas, 

e defendidas por todos os meios (mais ou menos legítimos) não satisfazem: o diálogo deve prosseguir. 

 Folheamos lentamente os álbuns de desenho, as colecções de fotografia, os apontamentos; e 

passamos de novo em revista as obras, de menor circunstância, esculturas, compromisso entre esculturas e 

quadros de parede, as colagens... Passamos assim da impressão directa, figurativa, tomada de posição crítica, 

caricatural,
3
 sobre a realidade, onde,

4
 aqui e ali, ela nos surge monstruosa, eivada de uma íntima vocação de 

auto-aniquilamento, para obras construídas de restos, roçando
5
 o abstracto, em si mesmo destruição, 

realização agónica de um nada que não é fácil relacionar funcionalmente como real anteriormente 

apercebido; e a primeira pregunta surge-nos, que desejaríamos polémica: 

 
6
― como passas de uma coisa à outra, do nada dos outros, ao que parece o teu próprio nada, ou o 

fascínio da significação não
7
 motivada? 

 ― Sabes... eu até que parece que sou um näif... 

 ― queres dizer com isso que fazes o que fazes sem te preocupares com o seu significado abstracto, 

quero dizer,
8
 intelectual... que a mesma emoção que te provoca uma visão caricaturial do espectáculo das 

ruas, e por aí mesmo, comprometida, revoltada; essa mesma emoção está na origem do fascínio que exercem 

sobre ti os detritos e as ruínas? Serás tu assim um coleccionador de ruínas, no fundo não muito diferente 

                                                 
1 Foi o que aconteceu, ] Foi o aconteceu, 
2 O diálogo ] <Quando> O diálogo 
3 caricatural, ] <caricatar> caricatural, 
4 onde, ] onde 
5 roçando ] <tocando> roçando 
6 Deste ponto até à nota biográfica, o texto é comum, com variantes, a parte do artigo L’Eclissi del Sacro e ainda a Escultura 

Portuguesa 
7 não ] <nada> não 
8 quero dizer, ] quero dizer 
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daqueles pintores românticos, como um Hubert Robert, cujas paisagens eram a natureza mais o homem 

destruído? 

 ― A visão do homem é extremamente vasta... por isso ela pode levar a ter vários modos de 

expressão. Assim poderás encontrar naquilo que faço, por um lado, qualquer coisa a que chamarás abstracto, 

a par de outras coisas como um carácter caricatural, ou mesmo com uma expressão panfletária, se quiseres, 

realista, devidas certamente a um empenho de posição ideológica, ou seja,
1
 de contributo a uma luta bem 

definida contra determinadas posições ideológicas burguesas, reaccionárias ou mesmo fascistas. 

 ― Um parêntesis
2
, se permites: parece que não concordas com o conceito de abstracção, que avancei 

anteriormente... 

 ― ... eu continuo, de facto, a negar a qualidade de abstracto àquilo que me parece apenas a 

expressão do real
3
, mesmo que se trate de uma realidade interior ou,

4
 se preferires, sub-consciente, surreal...) 

 ― Sim, mas então como passas de uma coisa à outra? Qual o éco de uma coisa na outra? Por outras 

palavras, como te sentes, coerente em ti próprio, ao combateres uma realidade que repeles e ao assumires os 

teus próprios monstros interiores? 

 ― Pela passagem de uma atracção (evidentemente interior) por formas que nascem dos detritos, do 

fantástico das ruínas (bem real, a realidade de um passado monstruosamente presente; influência da Itália?); 

das máscaras pré-colombianas, das máscaras dos mortos, dos sonhos, do fantástico... directamente à 

denúncia de uma sociedade que ― por
5
 decadente e anti-humana ― eu devo ajudar a combater. 

 ― ...Paradoxo? 

 ― ... não me parece que haja paradoxo. Admiti-lo seria ignorar ou limitar a riqueza imensa do 

mundo do homem. Por isso mesmo, me parece... que sem haver qualquer quebra na minha posição (ou não 

seremos nós, precisamente, feitos desta diversidade?) eu aprecio (para falar de filmes) as Quatro Jornadas 

de Nápoles como um filme de empenho, uma epopeia da luta libertadora de um povo; tanto quanto um Oito 

e Meio
6
 de Fellini, honesta e legítima confissão de um homem ― ou,

7
 como disse Tchoukrai, a «revelação 

do mundo interior de um homem». Enfim... penso que seria recusar-me a mim próprio o encaminhar-me 

num só dos sentidos, quando os dois se completam! 

 ― Bom. Assim o carácter
8
 naïf da tua actividade me parece bem racionalizado. Falando de monstros, 

lembro-me da célebre frase de Goya, denunciando o sono da Razão, «gerador de monstros». Os teus 

                                                 
1 ou seja, ] ou seja 
2 - Um parêntesis ] (- Um parentesis 
3 do real ] <real> do real 
4 interior ou, ] interior, ou 
5 que ― por ] que <por> ― por 
6 Oito e Meio ] «8 e 1/2» 
 idem na próxima ocorrência. 
7 ou, ] ou 
8 Assim o carácter ] Assim < a tua «naifetê †> o carácter 
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monstros seriam, em si próprios
1
, uma denúncia; ou melhor, uma provocação à consciência dos monstros 

que circulam ainda demasiadamente, em nós próprios... 

 ― Sim, creio que sim. E já que falamos do Oito e Meio, lembro: «os monstros que obscena e 

quotidianamente nos circundam...» 

 

  [Nota Biográfica] 

 Nasce em Borba (Alentejo), a 2 de Abril de 1935. 

 Frequentou o Curso de Escultura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1958 -1962)
2
. 

 Exposições extra-escolares da ESBAL.
3 

 Amizade com charrua, possível influência artística. Influência surrealista, também. Em 1962 vai
4
 

para o estrangeiro. Roma, pedido de bolsa de estudo para
5
 trabalhar com Nino Franchina

6
, com quem tem 

tido contactos, interessando-lhe particularmente a técnica de trabalhos com metais. Colaboração diversa em 

revistas. Tem vendido algumas peças (baixos-relevos a 100.000, 60.000; colagens a 70.000, 40.000 liras). 

 Desconhece o mercado (desenhos a 20.000 Liras
7
, mas colaboração em revistas, desenhos a 2000 

Liras). 

 

 

                                                 
1 em si próprios ] em si <para> próprios 
2 (1958, 1962) ] (1958-1962) 
3 ESBAL ] E.S. de B.A. 
4 vai ] vem 
5 para ] <com> para 
6 Franchina ] <Frachi> Franchina 
7 Liras ] L 
 O mesmo na próxima ocorrência. (antiga moeda italiana). 
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Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918)
1
 

Um homem e uma obra estão vivos e à espera 

 

 

 

 «O Maior», um dos «maiores pintores portugueses modernos», aquele cuja obra se reveste de «um 

maior significado europeu». Estas afirmações acerca de Amadeo de Sousa-Cardozo, produzidas por quem de 

direito, tranquilizam-me profundamente. Em especial no que respeita àquele espírito desportivista e 

competitivo que todos conservamos um pouco, nos recessos de uma cons-ciência a outras gravidades mais 

inteiramente votada. E tranquiliza-me acerca do bem fundado (nos seríissimos critérios do mais e do menos) 

do meu amor. Amor antigo, anterior a 1946 (em que expus obra sua num salão universitário ― um quadro 

emprestado por Almada Negreiros), mas amor sem explicações ponderosas, sem outras razões que as da 

minha hipotética identificação. Em Amadeo de Souza-Cardoso, na medida em que fora possível ir-lhe 

reconstituindo a obra pelos itinerários de Paris ou Amarante, ia-me encontrando a mim: o destino incompleto, 

a dispersão necessária. Isto para lá de todas as grandezas, num encontro fraterno. E também evidentemente 

me aperceberia de alguns significados, o «europeu», por certo, e ainda um tão eminente significado 

«nacional» ― que essa conjugação me pareceu sempre constituir a sua maior originalidade. Mas para lá dos 

significados restava, porém, descobrir ainda o sentido, e o sentido profundo. É essa descoberta que me 

parece dramaticamente em atraso, em face da míngua de estudos e trabalhos particulares a que a sua obra 

tem dado lugar. Porque o sentido que é geral passa pelos caminho ínvios e necessários do particular. E a mim 

me parece sempre que o  xadrez das significações e o equilibradíssimo ― e certamente necessário ― jogo 

classificatório, deixam frequentemente de parte, iludindo-lhe a necessidade ardente, o mais importante: a 

descoberta do sentido, o horizonte, as razões e as raízes do amor. 

 Já o sabemos: são longos, lentos e árduos, os caminhos do amor. Por isso há tão poucos amantes e 

tantos funcionários públicos... No caso de Amadeo há caminhos, no entanto, que esperam ser abertos. E 

esperam, e esperam. Numa recente visita a Manhufe, na casa que nunca deve ter deixado de «habitar», 

gentilmente recebidos pelo actual proprietário, descobrimos, num retrato do pintor, que se julgava fotografia, 

um original pintado ― talvez da mão do próprio Amadeo; consultámos preciosos documentos para a 

cronologia rigorosa das suas andanças; folheámos livros escolares «ilustrados» pelo aluno da 4ª e 5ª classe 

de uma escola secundária de Amarante; identificámos um desses desenhos como magnífica e afectuosa 

caricatura a Eça e aos «poetas decadentes»; lemos ― emocionados ― uma carta datada de Paris, 1908, em 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na jornal A Capital de 18 de Dezembro de 1968. Não existe original no espólio. Juntamente com este 

texto foi publicado um outro de Rui Mário Gonçalves sobre o mesmo autor. Além disso foram publicadas duas cartas de Amadeo. 

Este artigo existe na Hemeroteca de Lisboa sob a forma de microfilme, sendo assim impossível usar as suas imagens nesta edição. 
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que o pintor explica à mãe porquê a sua vida não é «um fiasco», porquê ele se considera a si próprio 

importante... Nessa carta Amadeo fala de amor. Amor à família, que ele compara com as grandes árvores; 

nem o vento da distância as consegue abalar. Estas descobertas, estas constatações duraram o tempo de uma 

visita ― o que se não descobriria no tempo de uma investigação devotada? 

 Não sei de melhor coisa para dizer e repetir, neste cinquentenário de Amadeo de Souza-Cardoso: que 

um homem e uma obra estão vivos e à espera. À espera de serem descobertos, para um maior e verdadeiro 

amor. 
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Duas Pinturas Opostas
1
 

 

 

 «Um quadro, para mim... ― disse-me Marylin Reynolds (1) ― é uma porta que se abre.» Diria, a 

propósito de António Sena
2
 (2): cada uma das suas obras é uma porta que se fecha. Seria apaixonante saber o 

que pensariam destas pinturas aquelas pessoas que, provavelmente, nunca chegarão a vê-las... Mas isso seria 

matéria de uma sociologia da arte a empreender: qual o significado da arte que se faz para lá do reduzido 

número dos seus prováveis utentes? Proporia ao consumo erosivo estas e outras pinturas (por exemplo, o seu 

tratamento pelos mass media), experimentando-as fora da galeria, da sala íntima. Na impossibilidade de 

experiências directas deste género, resta-me manejar a comparação, como violência feita às obras isoladas, e 

ao isolamento «artístico» dos respectivos criadores. Comparar, provocar... (No fundo, fugir à crítica estética, 

na qual deposito muito poucas esperanças.) 

 Comparo: uma pintura que se resolve pela extrema secura (Sena) e outra (Marylin), que se não 

resolve, se manifesta, pela extrema abundância. (Pessoalmente, e nisto ponho toda a humildade, não do 

crítico, mas de quem sabe que só sabe falar de si...) creio que estas duas espécies de pintura se situam nos 

extremos de um drama bem actual, que assim fica mais preciso, mais exactamente situado. Drama de 

comunicação e linguagem e, por outro lado ainda, de expressão. Sena, um pintor «inglês» (português em 

Inglaterra); Marylin, uma pintora «americana» (americana em Portugal), com as suas obras, constituem o 

eco, por um lado, de uma civilização «velha» que se resolve pela austeridade, reduzindo tudo a simples 

apontamento obsolescente, que também é disponibilidade máxima ― como numa esperança de reconquistar 

a virgindade perdida, um qualquer Paraíso Perdido; por outro lado, de um novo continente cultural, sem 

profundos compromissos radicados no passado. Marylin, como «o Americano», não ignora a cultura do 

velho mundo: mas a cultura não se conhece, a cultura é-se. Por exemplo a Pop Art americana (cito apenas 

como referência... pois creio bem que a única saída justa do «crítico» é um cada vez maior conhecimento 

dos objectos estéticos, em si inconhecíveis, inclassificáveis), a Pop Art americana ― dizia ― é significativa 

deste optimismo sobre-aquecido, só possível por se tratar de manifestação cultural sem raízes antigas. 

 No entanto, seria demasiado fácil dizer da obra de Marylin, apresentada nesta exposição que se trata 

de uma pintura optimista: trata-se, sim, porventura, de um optimismo a que se está condenado. 

Comparativamente diríamos que pintura de Sena é uma pintura triste ou desesperada, ― de uma tristeza a 

que se está condenado. Em ambos os casos, e no limite, poderíamos falar de redução à liberdade. Por outras 

palavras: trata-se, em ambos, de coerente e rigorosa opção. Isto corresponde, «grosso modo», ao conceito 

impreciso e tradicional de qualidade. A possibilidade de opção total é equivalente no artista, senão no 

homem de hoje, a uma espécie de liberdade-condenação, de desamparo na liberdade. Esta condenação social 

traduz-se, quando assumida lucidamente, em verdade individual: pobreza espiritual voluntária ou abundância 

                                                 
1 Este artigo saiu na revista Vida Mundial, n.º 1587, 07/11/1969. Não existe orig. no espólio. 
2 António Sena ] António de Sena 
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sem raízes, recusa inteira ou entrega inteira. E ainda: máxima determinação em António de Sena, máxima 

indeterminação em Marylin. 

 «Fazer amor... sempre» ― creio ter, também, ouvido Marylin exprimir este princípio. A esta 

simpática naiveté, fazer amor, sempre, seria quase tão triste, tão impossível, tão inumano, como não fazer 

amor nunca. Seria a negação daqueles «momentos privilegiados» a que se referia um personagem de Sartre: 

só então o amor é possível, o grande amor. Mas esta ansiedade do amor-sempre (make love, not war) é, 

irremediavelmente, do nosso tempo, consequência inevitável de um certo vazio espiritual ― aquele que, 

directamente, exprimem as pinturas e colagens de Sena. 

 Suponho: que as pessoas não gostam das pinturas de Sena, e ficam confusas e fascinadas com as de 

Marylin. Na verdade, estes fenómenos nada significam relativamente às obras, mas poderiam elucidar-nos 

sobre a experiência estética, experiência, raras vezes, espontânea, exigindo trabalho (alienatório) e 

preparação (mediadora). 

 Gostaria que estas notas críticas agora iniciadas, constituíssem simples bilhetes de aviso: LEITOR 

SÊ MODESTO, mas que seja a modéstia do grande actor, que sabe estar a representar e, no entanto, se 

entrega profundamente à representação, e com sinceridade. Neste sentido: LEITOR, NÃO PENSES 

DESFRUTAR A OBRA DE ARTE, quadros e esculturas são objectos PARA A TUA PRÓPRIA ANÁLISE 

PARA TE CONTESTARES A TI PRÓPRIO. Claro, com maioria de razões, diria algo semelhante aos artistas. 

Artistas? Será justa, ainda esta designação? Veremos isso noutras notas e apontamentos. 

 

 

 Pintura de Mary Reynolds       Pintura de António Sena 

 

(1) Galeria Quadrante 

(2) Galeria Interior 
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Viagem à Volta da Modernidade
1
 

 

 

 A Rua Dussoub
2
 é uma rua feia num bairro feio de Paris. Mas a fealdade de Les Halles é relativa 

como toda a beleza ou o seu contrário. Digamos que se trata de uma rua típica desse célebre bairro agora 

frustrado
3
 de uma das principais atracções dos apaixonados de Paris, o mercado central, esse imenso ventre 

de Paname celebrado pelos escritores desde Balzac
4
 a Ilya Erhenburg. Em breve

5
 morrerão também os 

pequenos restaurantes e bistrots onde se ia comer a soupe à l'oignon. Tudo
6
 se transforma, e nessa mudança 

vai o bom e o mau critério ao encontro da grande indiferença futura. Mas é no momento agudo da mudança 

que sentimos em nós o «culto do efémero».
7
 A esse culto se referia Aragon a propósito de outras demolições 

do seu Paris paysan, e em particular das célebres passagens cobertas que constituem também um dos 

aspectos típicos de Paname. Há ainda algumas, e precisamente não muito longe da Rua de Dussoub, uma 

destas passagens liga o bairro de Les Halles a um outro, o célebre e senhorial Marais. Aqui as ruas típicas 

(isto é, feias e sujas) deixaram de o ser, as casas e as belas residências apalaçadas apresentam-se 

uniformemente limpas e restituídas à brancura ou à leve cor rosada das suas fachadas iniciais.
8 

 Esta transformação (lenta demais para o nosso gosto) vai-se estendendo ao bairro vizinho e 

atingindo ruas como a Rua Dussoub, onde um ou outro prédio começa a ser limpo.
9
 Mas num caso, porém,

10
 

o arquitecto que procedia à remodelação e limpeza de um grande edifício resolveu que uma das suas paredes 

(imensa e sem janelas) voltasse deliberadamente as costas à reconstituição do seu aspecto inicial e fosse 

entregue aos cuidados de um pintor para nela exaltar um novo espaço, rompendo com uma explosão de 

azulejos, negrumes
11

 da vida quotidiana. E o pintor escolhido foi o português René Bertholo. 

 A parede é azul, é azul, é azul. E por cima do azul, casas, ilhas flutuantes, anjos de chapéu mole e 

barrete, pássaros, bandeiras e fumo (a sair de portas de cozinha). Em frente há uma escola maternal, cujas 

paredes ainda escuras escondem a alegria e o bem-estar das maternais francesas. Pergunto a Madame 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na jornal A Capital de 17 de Dezembro de 1972. No espólio, caixa 7, existe um orig. dactiloloscrito, com 

emendas a caneta de feltro, no dossiê 1.2.1.6. com as cotas 8897-20C a 8902-20C e uma folha de jornal com o artigo completo. O 

ensaio está assinado José Ernesto de Sousa. No espólio existe ainda a secção deste ensaio Os Velhos Preconceitos com as cotas 

8894-20C a 8896-20C. Neste caso a atribuição do texto-base é muito problemática, ambos os testemunhos divergem muito entre si. 

No entanto, usei como texto-base o texto que saiu no jornal A Capital (Cap.) cotejando-o com o original dactiloscrito (Or.) O 

testemunho do artigo saído no jornal existe sobre a forma de microfilme, na Hemeroteca, estando assim posta de lado a utilização 

das suas imagens. 
2 Or: Boussouf; 
 Nas seguintes ocorrências há a troca destes dois nomes. Na margem esquerda de Or, a caneta de feltro azul: Dussoub. 
3 Or: desventrado 
4 Or: de Paris, Paname na sua designação carinhosa. O imenso ventre de Paris que atraiu as descrições dos escritores de Balzac 
5 Or: Erhenburg deixou de funcionar; e em breve 
6 Or: a soupe à l'oignon com um copo de Beaujolais. Tudo 
7 Or: o Poeta e o «culto do efémero». 
8 Or: fachadas primeiras 
9 Or: começam a ser limpos 
10 Or: caso porém 
11 Or.: de azul os negrumes 
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Vicenzotti, uma bela «institutrice»
1
 martiniquesa, a reacção das crianças perante a imensa pintura:

2
 Para elas 

a parede passou a existir...
3
 (Antes era o escuro, um buraco vazio e sem entrada

4
). E acrescenta cautelosa:... 

de resto eu
5
 estou pouco informada em arte moderna, é um assunto em que preciso de fazer uma 

reciclagem.
6 

 A parede enfim presente em espaço e azul, a poesia
7
 (um convite à reciclagem em termos 

tecnocratas), a introdução de um elemento amável ― amigo
8
 na tristura de uma rua típica: eis esta obra mais 

de René Berthólo.
9 

 

Quem é René Bertholo? 

 

 A ficha
10

 social diria simplesmente: pintor, casado
11

 com Lourdes Castro, pintora
12

 também; ambos 

portugueses, desde o final dos anos 50 a residir em Paris.
13 

 Uma informação mais completa faria referência aos estudos, à revista Ver e ao grupo de alunos da 

ESBAL que formavam com Sebastião Fonseca, também por longes terras, uma aguerrida testa de ponta nas 

artes lusitanas de então (1954-5) ; referir-se-ia ao grupo KWY,
14

 formado já em Paris com Lurdes Castro, 

Costa Pinheiro, João Vieira, Gonçalo, Escada, o alemão Jan Voss, e o búlgaro Christo. Diria ainda da 

iniciação em Paul Klee, da fase informal e do neofigurativismo (primeiros quadros de «acumulações de 

imagens» em 1961). Finalmente referiria a distância da sua obra actual relativamente à pintura, a construção 

dos Modelos Reduzidos, os brinquedos a que me referirei noutro artigo, cujas primeiras produções datam de 

1966 e que foram objecto de uma exposição recente em Lisboa. Acrescentaria outras informações de 

circunstância, exposições, museus que conservam obra sua, bibliografia. Tudo isso mostraria objectivamente 

que Bertholo é hoje um dos artistas da sua geração que atingiu uma importância de primeira ordem, não só 

relativamente ao seu país de origem mas em todo o mundo (o mesmo acontecendo com Lourdes Castro). E 

isto independentemente do respectivo renome; por exemplo, da notoriedade que o artista tem entre nós. 

                                                 
1 Or: Madame Vicenzotti, uma bela professora 
2 Or: das crianças 
3 Or: existir!... 
4 Or: um buraco sem entrada, o vazio 
5 Or: ... de resto ― acrescentou a bela martiniquesa ― eu 
6 Or: reciclagem... 
7 Or: A parede, o azul, a poesia 
8 Or.: de um espaço amável amigo 
9 Or: do René 
10 Or: Quem é René Bertholo? A ficha 
11 Or: social (e nós agora teríamos que escrever esta designação pelo menos com certas preocupações sinaléticas, já vamos ver 

porquê... assim: «pintor»), casado 
12 Or: «pintora» 
13 Or: a residir em Paris.   
 E acrescentaria umas quantas informações de circunstância, estudos, actividades, um importantíssimo número de 

exposições individuais e colectivas, citaria os museus que conservam obras suas. Tudo isso mostraria objectivamente que Bertholo é 

hoje um dos artistas da sua geração que conquistou um lugar de primeiro plano; não só entre nós mas em todo o mundo. E a quem 

não será difícil profetizar um futuro Maior, isto é, um futuro como-deve-ser para quem se lançou um dia inteiro numa aventura de 

investigação estética. (E isto, independentemente da notoriedade propriamente dita). Ora, é neste ponto 
14 Or: do grupo KWY; 
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 Ora, é neste ponto que desejaria fazer uma pergunta aos leitores, menos formalizada. A todos os 

leitores, inclusive aos que se consideram cultos: quem conhece e reconhece em Portugal a René Bertholo e à 

sua obra, para lá do pequeno círculo de iniciados, amigos e familiares? 

 A resposta é simples: ninguém. E para isto há explicação, simples também: é o facto de estarmos ― 

neste domínio ― na terra de ninguém... Senão vejamos.
1
 Não há disso melhores sintomas que os artistas 

plásticos ou os operadores estéticos se quisermos empregar uma expressão de acordo com a realidade 

contemporânea. Almada Negreiros, por exemplo, só foi verdadeiramente do domínio público nos últimos 

anos da sua vida, principalmente a dois factores realmente extrínsecos à obra propriamente dita:
2
 um 

programa de televisão, e a soma atingida pela venda em almoeda pública
3
 do seu retrato de Fernando 

Pessoa.
4
 Quantos milhares de pessoas terão passado pelo restaurante Irmãos Unidos sem ter outra coisa que 

um olhar distraído para o quadro de Almada? E os frescos das gares? Quem os vai ver, ainda hoje,
5
 que o seu 

autor é objecto de uma indiscutível popularidade póstuma?
6
 Outro exemplo: os quadros da Brasileira. 

Quantos frequentadores assíduos do café mais literário de Lisboa se importaram com os quadros que de lá 

saíram? Quantos sabem ao certo, e ao menos,
7
 o nome dos autores dos actuais quadros? E como seria de 

outro modo? A cultura (e em especial a cultura plástica) não é
8
 de geração espontânea. A cultura faz-se, e 

neste sentido a partir dos manifestos e das instituições para as pessoas. E é por isso que se pode
9
 tornar 

«asfixiante», e o mais que sabemos. Há evidentemente uma cultura no sentido mais restrito institucional ou 

individual e de pequenos grupos, dessa não me ocupo aqui. (Passamos por alto a cultura individual e de 

grupo ― ou grupinho ― que entre nós é tão provinciana
10

 e «contentinha» que nem asfixia nem nada; às 

vezes faz sorrir ou faz pena). Ora actualmente
11

 (e à parte a Fundação Gulbenkian em algumas das suas 

manifestações), nenhum grupo ou indivíduo, instituição ou empresa se impuseram ou sequer pretendem, ao 

menor prestígio afectivo como entidades culturais.
12

 (E a história por fazer do Prémio Soquil servirá bem 

para
13

 corroborar isto mesmo.) Nesta ordem de coisas artísticas, enquanto a crítica válida geralmente se 

refugia (e defende) numa actividade elitária, a confusão e a ignorância são gerais.
14

 E a indiferença; e 

logicamente, o oportunismo. No cinema pseudoprofissional,
15

 por exemplo, que por definição e facto não 

                                                 
1 Or: explicação simples estamos na terra de ninguém. 
2 Or: principalmente a dois factores altamente significativos: 
3 Or: e a venda em leilão público 
4 Or: Fernando Pessoa ― sensacional esta pelo montante da soma atingida 
5 Or: ver, ainda hoje, ] Or: ver, ainda hoje Cap: ver ainda hoje 
6 póstuma? ] póstuma. 
7 Or: ao certo e ao menos 
8 Or: actuais quadros? Para isto há antes de mais uma explicação, simples também. A cultura não é 
9 Or: espontânea, faz-se e de fora para dentro. A cultura, no sentido mais geral pelo menos, parte dos manifestos e das instituições 

para as pessoas e não o contrário; e daí pode 
10 Or: Há evidentemente uma cultura no sentido mais restrito institucional ou individual e de pequenos grupos, dessa não me ocupo 

aqui. (Essa, em Portugal, é tão provinciana 
11 Or: Ora entre nós 
12 Or: ou sequer pretendem, ao menor prestígio afectivo. 
13 Or: servirá bem 
14 Or. ordem de ideias a ignorância e a confusão são gerais. 
15 Or: E o oportunismo. No cinema comercial (também se lhe chama profissional) 
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existe sem o grande público, o oportunismo e o confusionismo estão a tornar-se clamorosos e exigem debate 

urgente.
1 

 Mas onde a coisa reveste o clima e as cores do vazio cultural é no domínio das artes plásticas. Aí um 

organismo como a Gulbenkian
2
 depois das exposições de 57 e 58, e para além de algumas aquisições de 

prestígio, parece ter abandonado quase o terreno. Entretanto, enquanto as estátuas
3
 já-nem-são do Leopoldo 

de Almeida, algumas galerias fazem trabalho eficiente o que responde, razoavelmente (nem mais nem menos) 

às solicitações do mercado. Este alargou-se
4
 e consolidou-se: confirma-se o interesse (e a vocação?)

5
 de 

alguns coleccionadores, e o razoável critério de um ou outro.
6
 Aí também no domínio das aquisições a 

Gulbenkian
7
 parece ter desistido de fazer, como podia, uma excelente colecção de arte moderna. (Porquê?

8
 

Porquê? Porquê?). Todavia,
9
 aquele alargamento de uma bem definida e limitada classe de consumidores não 

altera em quase nada o fosso que se estabeleceu entre os produtores estéticos e resto do País.
10

 Mas este 

estado de coisas não é só de hoje. Talvez se lhe pudesse traçar a história desde meados do século XVI, desde 

Camões e do seu escravo Jau. É uma espécie de mal nacional. Voltaremos ao assunto ainda a propósito de 

René Bertholo. 

 Em crónica anterior fizemos referência a um mal nacional , ou, pelo menos, um mal que... vem de 

trás: a falta de conhecimento, a falta de interesse geral pelos nossos valores artísticos contemporâneos. Vem 

detrás mas parece estarmos agora num dos pontos mais baixos da vaga. Referia-me também a um certo 

número de consumidores que tem surgido nos últimos tempos. Mas esse grupo de consumidores
11

 (directa e 

metaforicamente falando) mantém-se isolado.
12

 E a sua qualidade intrínseca, a sua curiosidade autêntica, a 

lucidez, as apetências... alargaram? melhoraram? Qual é a verdade (a alegria) que reveste esta nova 

actividade aquisitiva, que virou assim de cabo da loiça da China para a arte moderna? Que dose de aventura 

autêntica há nisto? Porque só com espírito de aventura estaremos verdadeiramente voltados para o moderno 

                                                 
1 Or: os casos de oportunismo e confusionismo são clamorosos e estão a exigir esclarecimento urgente, ao menos para o benefício de 

happy few. 
2 Or: Ninguém sabe de nada. Mesmo a maneira açodada como certa classe média acorre aos concertos da Gulbenkian 
3 Or: sendo um facto positivo, não deixa de ser confirmativo daquele quadro geral. Este estado de coisas não é só de hoje, e talvez se 

pudesse traçar a sua história desde meados do século XVI, Camões e o seu escravo Jau. Tornou-se uma espécie de mal nacional. 

Quem tem aqui orgulho (como é corrente em Espanha, por exemplo) nos seus grandes homens? Não é de hoje. Somente que agora 

parece estarmos num dos momentos mais baixos da vaga. A cultura? Um contínuo chega para despedir um responsável cultural que 

por definição tendem em muitos dos seus aspectos actuais a uma actividade principalmente experimental de investigação pura. Aí até 

um organismo como a Gulbenkian depois dos anos, e de algumas aquisições de prestígio abandonou quase totalmente o terreno o que 

se passa é de uma confranjedora e sinistra coloração. Enquanto as estátuas 
4 Or: O mercado por sua vez alargou-se 
5 Or: (a vocação?) 
6 Or: de muitos.. 
7 Or: Aí também, espantosamente, a Fundação Gulbenkian 
8 Or: arte moderna, portuguesa e estrangeira. Porquê? 
9 Todavia, ] Or: Mas ; Cap: Todavia 
10 Or: alargamento que obedece estritamente a alterações económicas de uma bem definida e bem limitada classe de consumidores 

mantém o fosso estrito com o resto do país, para lá de uma ou outra iniciativa lamentavelmente tímida. (noutros artigos veremos o 

papel fundamental que podem ter os coleccionadores no enchimento desse fosso. 
11 Or: Mas este estado de coisas não é só de hoje. Talvez se lhe pudesse traçar a história desde meados do século XVI, desde Camões 

e do seu escravo Jau. É uma espécie de mal nacional. Voltaremos ao assunto, ainda a propósito de René Bertholo. Esse grupo de 

consumidores 
12 Or: mantém-se pois isolado 
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autêntico: ser-moderno, jogar-no-moderno, por um lado, e jogar-no-seguro, por outro, são coisas 

incompatíveis. Teremos talvez uma resposta a estas perguntas no acolhimento feito aos brinquedos de
1
 de 

René Bertholo (como dos
2
 lençóis da Lourdes Castro às grandes

3
 letras em plástico de João Vieira, dos

4
 

mixed media da Helena Almeida, aos ambientes
5
 da Ana Vieira, para citar apenas alguns casos). 

 

 

Os Brinquedos de René Bertholo 

 

 Refiro-me à última exposição que o René efectuou em Lisboa, em Junho-Julho de 1972, ali ao 

Campo Grande na Galeria 111. Viram-na? Gostaram? Que lhes pareceu? (Aposto desde já que poucos a 

viram para lá dos já iniciados com tudo o que
6
 esta expressão tem de vago. Digamos,

7
 os frequentadores 

habituais das galerias, ou até particularmente daquela galeria). E para não ser só eu aqui a botar ideias e 

hipóteses, aproveito a oportunidade e convido desde já os leitores destas crónicas ― a escreverem ao jornal, 

a mim, ao que quiserem, e a dizer da sua justiça; o chefe
8
 da Redacção promete-me que lhes será feito bom 

acolhimento. Eu estou às ordens, nem Vocês calculam como é bom ter leitores atentos e activos, até porque 

também se contam pelos dedos. Não se tratando, claro, nem de um festival da canção, misses ou árbitros, 

treinadores ou jogadores de futebol... Bom, isto quanto ao consumidor metafórico, o consumidor de 

exposições.
9
 Quanto ao consumidor propriamente dito o inquérito, por mais fácil, está feito. E resume-se 

assim: a uma excepção apenas, não houve compras. 

 Pois, sim senhor, aqui na terra, onde até já se desembolsa muito bom dinheiro em pintura, ninguém 

se interessou pelas nuvens, as palmeiras e as ondas do René, com seus motores aleatórios. Ninguém quis 

aquele golfinho tão gentil que vinha ao cimo das ondas quando lhe apetecia ou quando batíamos as palmas 

ou o chamávamos de viva voz. Dinheiro há mas, pelo visto, é apenas para comprar «quadros», que é a coisa 

mais parecida com notas de banco ou acções da bolsa. Mas para podermos ajuizarmos deste facto, vejamos o 

que são e onde se enquadram os «modelos reduzidos»
10

 do René. (Eu é que lhes chamo brinquedos porque 

brincar é a coisa mais séria que há na vida). 

                                                 
1 Or: perguntas nos... brinquedos 
2 Or: nos 
3 Or: Castro, nas grandes 
4 Or: nos 
5 Or: nos ambientes 
6 tudo o que ] Or: tudo o que ; Cap.: tudo que 
7 Digamos, Or: Digamos, ] Cap.: Digamos 
8 Or: Chefe 
9 metafórico, o consumidor de exposições. ] Or: metafórico. Cap.: metafórico o consumidor de exposições. 
10 Or: modelos reduzidos 
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Uma Apagada e Vil Tristeza 

 

 Para acalmar as inquietas consciências de gravata e colarinho, digo já à puridade que verdeiramente 

de vanguarda são os brinquedos, os lençóis, os quadros vazios ou os anti-quadros, as florestas (Alberto 

Carneiro) e as paisagens em plástico recortado e areia-a-sério (José Rodrigues); e muito provavelmente não 

o são os «quadros». (Isto não é negar valor de uso
1
 e económico, a tais quadros. Lá têm a sua vida, ou 

vidinha, que ninguém disputa. Aos jarrões da China também não). Digamos ainda, para o ficheiro: os 

«modelos reduzidos» do René inscrevem-se em cheio nas investigações cinéticas modernas, ainda 

efectivamente modernas, e a esse título, e outros,
2
 têm a sua reputação feita: leitor especialista e atento veja o 

catálogo do III 
3
 Salão Internacional das Galerias-Piloto ― Lausana, Paris)

4
 onde René surge a par de alguns 

dos nomes mais disputados e discutidos da modernidade como, por exemplo,
5
 Joseph Beuys, Marcel 

Broothaers, David Buren, Calzolari, César, Dan Flarin, Lamelas, Le Witt, Richard Long, Walter de Maria, 

Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Panamarenko, Dieter Rot, Michel Heizer, Carl Andre, Arakawa, Takis, 

Don Judd, Gilbert Zorio, Cy Twombly, Piero Manzoni, António Dias, Robert Smithson, etc., etc., a par de 

consagrados como Man Ray, Richard Hamilon ou Fontana ― nomes verdadeiramente de ponta, a maior 

parte dos quais presentes na Documenta 5. Leia-se,
6
 já agora, num dos últimos números da revista Opus 

Internacional, o de 34 de Abril
7
 de 1972, o artigo de Alain Jouffroy «Un couple: Lourdes Castro, René 

Bertholo». Mas isto de classificações, arte cinética, arte conceptual ou mesmo anti-arte; ou de valorizações 

de marchands pilotos ou críticos, tem um valor relativo. Cada uma tem que julgar por si. É o que tento fazer, 

à procura de companhia. Na verdade, aquilo a que chamo os «brinquedos» são brinquedos mesmo, com toda 

seriedade das autênticas alegrias.
8
 Além disso há neles outra coisa, um humor bem definido (pelo próprio 

criador) e uma grande ternura artesanal: «No princípio não sabia se queria troçar da natureza ou da mecânica 

e, depois, finalmente, gosto das duas... Sou, ainda hoje, como as crianças que gostam de abrir um objecto 

para ver como ele funciona e como penso que há pessoas que são como eu...» 

 Ora,
9
 o brinquedo... Cada vez mais se compreende hoje a sua grade importância como operação 

integrante de ritos sociais perdidos. (Em 1969, em Londres, uma exposição do Institute of Contemporary 

Arts intitulada Play Orbit fez o ponto dessa indispensável consicencialização). E um brinquedo belo, de uma 

                                                 
1 Or: negar, valor de uso 
2 e outros, ] e outros 
3 Or: 3º 
4 Or: Galerias Piloto (Lausana, Paris) 
5 Or.: como por exemplo 
6 Or: Leia, 
7 o de 34 de Abril ] o 34 de Abril 
8 Or: a seriedade dos autênticos brinquedos. 
9 Ora, ] Ora 
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alegria aberta e clara,
1
 onde teria lugar senão numa casa com iguais características? Mas aí acho muito bem 

que não lho tenham comprado os habituais consumidores.
2 

 Na verdade, quem
3
 frequentou as suas casas, que às vezes são as nossas,

4
 ou dos nossos parentes ou 

vizinhos; ou aquelas casas grandes onde vamos ouvir música e coisas assim na ponta dos pés, sabe como são 

casos enfadonhas
5
 e tristes. As carpettes, os cortinados, os móveis sem graça pessoal, abatiam qualquer 

alegria; em tais ambientes fica-se logo a quarenta
6
 graus abaixo do verdadeiro bem-estar e da esperança. Este 

aspecto, mesmo quando é caracterizado por algum hom gosto só tem paralelo no carácter bisonho dos seus 

ocupantes, que não sabem receber nem gostam. Claro que há excepções, com essas me governo para poder 

aqui falar à vontade desta geral des-graça. Naqueles ambientes qualquer
7
 objecto do René faria

8
 o efeito de 

um guarda-chuva numa mesa de anatomia... 

 É uma apagada e vil tristeza. 

 

 

Os Velhos Preconceitos
9 

 

 

 ... E não deixe de visitar a exposição das grandes esculturas de Pomodoro. O italiano! Nos jardins e 

dentro do novo teatro, é uma coisa magnífica! Os olhos da jovem empregada do turismo
10

 luziam de sincero 

entusiasmo, o italiano Pomodoro era já uma glória da cidade, não fossemos pensar
11

 que Darmstad só tinha 

importância pela sua colecção de Pop Art, e outras modernidades.
12

 Com efeito, às nossas primeiras 

perguntas, ela já tinha percebido que nós éramos dos muitos que descíamos ali na pequena cidade do Hesse 

para correr ao Hessisches Ladesmuseum ver a célebre colecção doada à cidade por um dos homens mais 

ricos da região, o industrial Karl Ströher. Muito convictamente dentro do seu papel insistia nas outras 

riquezas da cidade, a colecção de porcelanas, os belos edifícios Arte Nova, o novo teatro, o Instituto de 

Design (exposição de tecidos), Pomodoro... E nós lá fomos onde pudemos ― um dia, uma noite ― depois 

de saciado o objectivo principal. Mas o que a simpática empregada não podia prever, o mais importante de 

                                                 
1 clara, ] clara 
2 Or: os habituais consumidores, instituições ou pessoas. 
3 Or: Quem 
4 nossas, ] nossas 
5 Or: casas enfadonhas 
6 Or: As carpettes no entanto abafam os passos, os cortinados, os móveis abafam qualquer alegria: são quarenta 
7 Or: Ali qualquer 
8 Or: René Bertholo faria 
9 Esta porção do ensaio, deste ponto para a frente, é problemática: os organizadores do espólio consideram-na um artigo diferente, 

um outro artigo que teria saído junto com o artigo sobre os brinquedos de René Bertholo. No entanto, pela análise da página do 

jornal estou em crer que se trata de um único artigo, chamado «Viagem à Volta da Modernidade»; com duas secções principais: 

«Os brinquedos de René Bertholo» e «Os Velhos Preconceitos». ES muitas vezes faz artigos, nomeadamente para a Colóquio Artes, 

que são dois textos justapostos que passam a ficar unidos num só. Parece-me que aqui é o mesmo processo, não sendo, portanto 

dois textos diferentes mas um texto único que é a justaposição de dois anteriores. Invulgar seria também esta porção começar com 

«... e não deixe» que exprime uma ideia de continuidade com algo anterior (ou seja, com o texto anterior que o leitor está a ler). 
10 Or: Turismo 
11 Or: fossemos nós pensar 
12 Or: colecção de Pop Art. 
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tudo, era o impacto profundo que a cidade iria ter em nós ― como depois Kassel e a restante Alemanha 

desta viagem; e esse impacto foram as pessoas, o ambiente acolhedor e uma cultura a fazer mesmo
1
 parte da 

vida quotidiana mesmo nos seus aspectos mais duvidosos e discutíveis. Os velhos preconceitos, a Alemanha 

país distante, pela língua, por um conceito de ordem e arrumação alérgico às nossas des-ordens latinas, tudo 

isso nos parecia agora obsoleto e de somenos importância. Um impacto que nos fazia voltar para nós 

próprios, para arrancar mais umas cascas de ideias falsas que afinal ainda lá estavam a entorpecer tudo. A 

latinidade! É preciso rever toda essa trapalhada étnico-preconceituosa. Latinos seriam
2
 os alemães com o seu 

entusiasmo e a convicção quase ingénua nos valores e no valor dos actos. A língua? A língua nunca é um 

obstáculo quando tudo o resto facilita a comunicação. Além de que aprender e apreender uma língua só é 

matéria abstrusa quando falha de alegria. Caso contrário é um jogo, a sério como a vida. 

 

 

A Fome de Cultura 

 

 

 Isto cai para o lugar-comum. Mas só porque nos falta a convicção em tudo: efectivamente é preciso 

que não só de pão se tenha fome para que sejam realidades a cultura, a vida espiritual.
3
 E isso é uma questão 

muito complexa. Há sociedades submetidas às piores condições materiais que não deixam por isso de ter 

uma vida espiritual intensa. E outras vivem assim-assim, assim-assim em tudo.
4
 A «fome de cultura» da 

Alemanha actual não se pode explicar apenas pela melhoria das condições materiais, melhoria que também 

não se verifica sem ambiguidades e contradições de um renascimento. É de um renascimento que se trata, no 

melhor
5
 sentido da palavra:, aquele

6
 em que renascimento e nascimento se confundem. Com uma plena 

consciência da sua magnífica herança cultural a Alemanha é hoje um país jovem através de todas as 

contradições, e pronta a começar em tudo. Não é por acaso que um dos seus primeiros grupos artísticos do 

pós-guerra se intitulava Grupo 0.
7 

 A partir de 1960 a arte moderna tornou-se um assunto verdadeiramente popular, todos
8
 os meios de 

informação (jornais, Rádio, TV) se voltaram generosamente à satisfação desta avidez de conhecimento, de 

informações. A crise nas escolas de ensino artístico, os 2 por cento no custo de cada novo edifício 

obrigatoriamente gastos em obras plásticas, os grandes e pequenos mercados e clubes da arte, a 

transformação de velhas fábricas e outros edifícios condenados em estúdios e oficinas, a explosiva difusão 

                                                 
1 Or: cultura mesmo a fazer 
2 Or: são 
3 Or: efectivamente só quando não só de pão se tem fome, a cultura, a vida espiritual é uma realidade é preciso não só de pão se 

tenha fome para que sejam realidades a cultura, a vida espiritual a vida espiritual. 
 Aqui ocorre, no original, um erro de tipo homoteleuto. 
4 Or: vivem assim assim, assim assim em tudo 
5 Or: de um renascimento. No melhor 
6 Or: palavra. Isto é, aquele 
7 Or: Grupo O, instalado em Dusseldorf que se tornaria um dos centros da arte moderna da Alemanha. 
8 Or: assunto popular. Todos 
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de múltiplos e obras gráficas tornaram-se um dos assuntos número um das preocupações públicas, irradiando 

para fora dos círculos especializados e elitários. Os museus, mesmo aqueles que se tinham até então 

especializado na arte antiga, lançaram-se nas exposições dos artistas contemporâneos, inclusive os mais 

discutíveis e discutidos. A palavra experimental começou a ter uma voga e um prestígio quase absorventes 

(Experimenta e Documenta são dois termos tópicos do entendimento não só da arte como de toda a vida 

modernas). Os coleccionadores multiplicaram-se na expressão de um comentarista «como cogumelos»; o 

mesmo acontecendo às galerias: por exemplo
1
 Colónia tinha cinco galerias de arte moderna em 1960, e tem 

actualmente cerca de cinquenta. As cidades rivalizam entre si, em mercados, exposições, museus, bolsas, 

cursos, doações, publicações especializadas ou não, etc., etc. Todo este investimento não caiu em saco roto. 

Que se avalie só por um exemplo. Os oito museus de Colónia tiveram em 1970 um total de 1 200 000 

visitantes. Mais do que todos os auditores
2
 da Rádio ou do que todos os telespectadores; mais de um terço da 

população total. 

 

 

A Colecção Ströher: Nunca É Tarde! 

 

 

 Karl Ströher tem oitenta e três anos, encontra-se
3
 ainda hoje na direcção da grande fábrica de 

cosméticos Wella. Desde os anos 50 começou a reunir o que é actualmente uma das mais importantes 

colecções de arte moderna da Alemanha. Doada agora ao Museu de Darmstad, onde se encontra o núcleo 

principal à espera de edifício próprio que a sua grandeza exige, constitui esta colecção um caso típico cujas 

características resumirei assim: 

 Uma intenção nacional. Um dos confessados objectivos de Karl Ströher foi, desde o princípio, 

recuperar
4
 os prejuízos causados à arte moderna pelas proibições hitlerianas. 

 Uma actividade de convívio e gosto próprio. O coleccionador começou por ser amigo dos artistas, 

por lhes frequentar os ateliers e círculos de convívio, sendo conhecida a sua íntima amizade com o pintor
5
 

Baumeister. 

 Uma empresa para-científica. Desde sempre o coleccionador contactou com directores de museus, 

especialistas e críticos, em especial com o ensaísta Will Grohomann de quem era íntimo amigo. O contacto 

passado com Joseph Beuys é típico dessa orientação científica. As «obras» deste objector são o menos 

decorativas possível, podendo considerar-se mais como resíduos ou sinais de certas acções estéticas do que 

obras de arte. Ströher coleccionou-as como documentos em íntima colaboração com o artista. 

                                                 
1 Or: galerias. Por exemplo 
2 Or: que os auditores 
3 Or: e três anos. É o herdeiro de uma família da Alemanha do Leste, e encontra-se 
4 Or.: foi desde o princípio recuperar 
5 Or: expressionista 
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 Um serviço público. Até à doação final, a colecção foi sempre objecto de catálogos bem organizados, 

exposições públicas, etc. 

 Um incentivo. Eis isto mesmo expresso nas palavras do próprio Ströher: «Cada grande colecção tem 

um começo. Qualquer pessoa pode começar em qualquer altura. Nunca é tarde!»
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Or: « Toda a grande colecção tem um começo. Comece também Você próprio, em qualquer altura. Nunca é tarde!»... palavra do 

próprio Ströher. Eis isto mesmo expresso nas palavras do próprio Ströher: « Cada grande colecção tem um começo. Qualquer pessoa 

pode começar em qualquer altura: Nunca é tarde!» 
 No original há uma repetição evidente. 
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O Novo e o Antigo
1
 

 

 

 «Só me interessa aquilo que está entre a vida e a arte». Esta afirmação de Rauschenberg, com John 

Cage e Allan Kaprow, um dos principais e primeiros nomes da vanguarda artística americana, pode 

considerar-se como ideia dominante de toda a modernidade, de toda a inquietação estética do nosso tempo. A 

valorização do processo e do conceito relativamente à obra de arte e à forma fechada, o predomínio da 

experiência estética sobre a actividade artística, a preferência pela obra aberta e pelas formas evanescentes, o 

brutalismo e a indeterminação do real favorecendo a capacidade de participar e de intervir, são variantes da 

mesma consciência aguda de necessidades reais da nossa «encordelada histórica» como diria Millares, o 

grande pintor espanhol recentemente falecido. As manifestações artísticas modernas tendem assim a uma 

globalidade, a um querer-Tudo que explica a sua extrema complexidade e o seu carácter por vezes difícil 

senão hermético ou repulsivo. O paradoxo, o absurdo, a provocação, a contradição evidente passaram a ter 

um uso corrente e só em aparência agressivo. Na verdade, o objectivo é a ultrapassagem de todas as 

contradições, e esta inquietação só pode assumir agora aqui uma feição paradoxal. 

 

   «Quando passo na ponte... 

   ... olhai! A água está parada, 

   mas a ponte corre!» 

 

 Neste poema inspirado pelo budismo zen, filosofia que tanto tem
2
 influenciado o pensamento e a 

sensibilidade ocidentais poderíamos caracterizar o relativismo e a objectividade dos operadores estéticos 

modernos. (Veremos em próximos artigos, exemplos e acções propostas, como a ponte corre... Entretanto: 

ao leitor, de se incomodar
3
 também, de sair das suas paradas convicções quotidianas. Dizemos arte como 

dizemos vida. Se um esforço for feito de parte a parte talvez aconteça uma comunicação válida. Sem pressa. 

E talvez se descortine o corredor da ponte, e descubra com Almada Negreiros que «a alegria é a coisa mais 

séria da vida»). 

 Acontecimentos de índole artística verdadeiramente modernos entre nós, são sempre raros e de 

reduzido alcance. Para este ano há a promessa de importantes sessões musicais na Gulbenkian; para breve a 

estreia em Cascais de As Criadas de Jean Genet na encenação de Vítor Garcia. Num cinema da capital 

exibe-se o António das Mortes. São tópicos da única coisa que de facto (me) interessa: ser absolutamente 

moderno. Absolutamente, radicalmente, sem concessões... ...é por isso que, radicalmente, se deve mencionar 

                                                 
1 Este artigo está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.21. O dossiê contém o dactiloscrito do artigo com as cotas 8929-20C a 8933-20C) 

e um recorte da revista onde foi publicado. O artigo foi publicado na revista Lorenti´s nº. 11, de Fevereiro de 1973. Para o cotejo 

das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Lor. para a revista. Usei a revista como texto-base. 
2 Or: zen, que tanto tem 
3 ao leitor, de se incomodar ] ao leitor de se incomodar 
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os dois acontecimentos que neste momento interessam em Lisboa para uma consciência absolutamente 

moderna: a exposição Estudo e Tratamento de Obras de Arte no Instituto José de Figueiredo; e a exposição 

de Paul Klee na Fundação Gulbenkian. Não se trata directamente de manifestações de modernidade, como é 

óbvio se considerarmos o carácter científico da primeira, e tivermos em boa conta que Paul Klee já não é um 

artista moderno no sentido em que ainda o é um Marcel Duchamp, seu contemporâneo. Veremos, todavia,
1
 

em que estes dois acontecimentos interessam fundamentalmente a uma consciência de modernidade. 

 A primeira coisa que importa salientar acerca do Instituto José de Figueiredo é o rigor e a seriedade 

que desde o seu início caracterizam o trabalho desta oficina, laboratório e estúdio. O que tudo significa 

serena confiança na respectiva função e direito de existir. Isso explica como ao atravessarmos as portas 

daquela casa somos penetrados de um ambiente pouco frequente na nossa terra. O interesse, a alegria 

(autêntica, séria) de todos os colaboradores de Abel de Moura fazem irresistivelmente pensar na 

personalidade do antigo Director Dr. João Couto, que era assim mesmo, simples e acolhedor na sua 

eficiência. Posto isto, que também é uma lição de modernidade (alegria, modéstia efectiva, rigor) qual é a 

lição maior do Instituto José Figueiredo, bem patente na actual exposição? É que nele a obra de arte nos 

aparece como processo, como irremediável acontecer, vértice antropológico e sociológico,
2
 mais do que 

monumento e garantia histórica; como vivência humana contingente. Sobre uma pintura do século XVI 

aparece outra do século anterior. Qual preferir? O tratamento de certo quadro revela repintes e «mentiras» 

diversas. Não é preferível confessar a ruína e denunciar o drama do tempo? A vida das obras (afinal mais 

abertas do que se pensava) lateja nas fotografias ao infravermelho, nas radiografias, etc.; a sua juventude é 

uma descoberta incessante. 

 Como a juventude de Paul Klee. Ao contrário do dadaísmo, de Duchamp e de certos aspectos mais 

urgentes da actividade artística ou contra-artística
3
 do nosso tempo, Klee acreditava na perenidade da forma 

e no seu carácter essencial: «viagem ao centro da terra» que caracteriza o mais aparentemente significante 

dos seus riscos. Isto já é uma grande lição... 

 (... leitor, a lição, ou a proposta de uma lição é esta: descobrir no traço aparentemente banal, 

infantil até, na mancha anódina,
4
 o percurso profundo e necessário. Dramático, comovedor. Para isso não 

chegam porventura os teus olhos actuais. Klee quis sempre descobrir o que está antes da visão. Se o queres 

descobrir também prepara-te. Nada do que é verdadeiramente sério é fácil. Tudo o que agora estás a ver 

pode ser falso). 

 Mas há ainda a maior lição de modernidade que pode ser apreendida em Klee, e que nos interessa a 

nós particularmente viciados como estamos pelas análises «à francesa» da evolução artística e da «qualité». 

É quando Klee se manifesta contra a cultura, e à procura de raízes profundas e brutas, quer se trate de um 

                                                 
1 Veremos, todavia, ] Veremos todavia 
2 sociológico, ] sociológico 
3 Or: anti-artística 
4 Or: de mancha anódina 
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produto natural ou do grafitti traçado pela mão inocente de uma criança ou de um
1
 alienado mental. Aí 

reencontramos todo o frémito das perguntas mais actuais. 

 Pouco se pode dizer em duas linhas. O novo e o antigo confundem-se na procura da modernidade, 

que a mesma coisa é dizer, na procura de um futuro autêntico. E talvez nem interesse dizer muito mais... 

 (...o mais que se pode fazer é indicar um caminho. Informar. A cada um, a cada leitor, de o percorrer 

ou não. Em qualquer hipótese, sem nenhuma garantia prévia). 

 

 

 

 

 

 

Cena de Dança, aguarela sobre papel de Paul Klee, 1938. Na graça 

infantil esconde-se uma elaborada formulação de harmonia 

essencial fora dos preconceitos naturalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

A Praça L em Construção, aguarela de Paul Klee, 

datada de 1923. As duas grandes constantes de Klee 

são aqui evidentes, uma construção dirigida e a 

espontaneidade liberta, como num pensamento de 

Novalis e do todo o romantismo alemão: a infância e a 

Idade de Ouro. 

 

                                                 
1 ou de um ] ou um 
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José Rodrigues e o Conceito de Vanguarda
1
 

 

 

 Os leitores desta coluna terão reparado que não é frequente referir-me eu a um artista determinado 

ou obra individual, individualizável. Há várias razões para isso mas a principal é que, trabalhador estético eu 

próprio, não acredito em em qualquer hipótese na validade e sequer no direito, da crítica. Entendida esta 

como normalmente ela é: uma espécie de polícia dos valores artísticos, exercício de indivíduos que sabem 

previamente do bom e do mau. Neste sentido a crítica é sempre não só um agente conservador e reaccionário, 

como um factor altamente
2
 repressivo e inimigo de todas as vanguardas. É claro que há muitas outras 

actividades que se confundem com esta designação, válidas e necessárias ― por isso,
3
 uma parte da minha 

acção se presume como crítica... e eu até sou membro efectivo da Associação Internacional de Críticos de 

Arte. São nomes... Nós não deixamos de frequentar a Praça do Comércio, e de assim designar aquele local, 

embora, lá não se faça efectivamente comércio nenhum.
4 

 Para não ir mais longe neste assunto direi que encaro o crítico, principal e quase exclusivamente, 

como um promotor cultural, um organizador de inquietações, um investigador de novidade... de poéticas...
5 

 ... Mas uma regra só se compreende pelas respectivas excepções, e o caso
6
 de José Rodrigues é uma 

excepção, perante a esta regra,
7
 perante quase todas as regras ou propostas mesmo poéticas. Uma visita ao 

atelier do artista, à última exposição (a da 111, em Lisboa; ou da Mini-Galeria, no Porto); qualquer contacto 

com a sua obra, explorado em profundidade, presta-se à evidência daquela singularidade. Podíamos começar 

este exame ao nível dos processos: desde a vasagem em bronze de objectos «naturais» ou ready-made, às 

descolagens, tudo são processos correntes nas modernas artes da Europa e da América, pelo menos desde o 

movimento Pop. Mas José Rodrigues reinventa e insere estes processos noutros processos, de tal modo que 

se torna fastidioso e realmente sem significado procurar-lhe filiações ou afinidades. 

 Podemos, no entanto,
8
 discutir outros aspectos mais discutíveis ou, pelo menos,

9
 com um interesse 

mais geral. Podemos, por exemplo, a propósito dos seus objectos (estéticos) relativamente sólidos e 

acabados, encarar
10

 a respectiva carga de vanguardismo ou ― para fugir às tentativas de definição aqui 

impossíveis ― de verdadeira modernidade: a novidade em tudo, como repete Andy Warhol. Antes de 

avançar neste assunto deve também dizer-se que os problemas de vanguarda estética não resultam de 

                                                 
1 Este artigo está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.21. com as cotas 7615-17G a 7618-17G. O dossiê contém o dactiloscrito do artigo, 

com emendas a caneta azul. O artigo foi publicado na revista Lorenti´s, nº. 17, de Outubro de 1973. Para o cotejo das versões usei: 

(Or.) para o original dactiloscrito e (Lor.) para a revista. Usei a revista como texto-base. Este artigo não tem ilustração. 
2 Or: altamente factor 
3 por isso, ] por isso 
4 Or: local, porque lá efectivamente não se faz comércio nenhum... 
5 Or: poéticas. 
6 Or: excepções. E o caso 
7 Or: aquela regra, 
8 Podemos, no entanto, ] Podemos no entanto 
9 discutíveis ou, pelo menos, ] discutíveis, ou pelo menos, 
10 encarar ] encarar encarar 
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caprichos ou fantasias, ou de intenções superficiais de originalidade, ou de estar de acordo com a última 

moda. 

 Quando se diz que a problemática de vanguarda é a problemática da obra aberta; que a tendência 

geral é irrecusavelmente valorizar o processo face à obra definitiva; que se caminha para  o conceito estético 

em detrimento do objecto estético. Quando
1
 se fala de estética de participação e de espaços lúdicos, de 

choque e agitação; quando se fala de mixed media, ou de alteração das relações tradicionais de posse 

objectiva, ou de espectáculo-espectador; não se está a empregar conceitos fantasistas ou de modo algum 

arbitrários; está-se a tentar uma aproximação da realidade social e estética contemporânea mas virada para o 

futuro e relativa a determinados países, determinados meios. Diga-se também de passagem,
2
 que o nosso 

país, apesar da sua especificidade,
3
 (e desta faz parte naturalmente um estádio preciso económico-social, e 

até político-ético) não pode voltar as costas à discussão daquela problemática, que é a problemática de um 

comboio em que, bem ou mal,
4
 estamos definitivamente embarcados. Não se trata portanto (não deve tratar-

se) de imitar o-que-se-faz-lá-fora, mas do que se deve fazer cá dentro com as ferramentas modernas de um 

mundo moderno: nós pertencemos, quer o queiramos ou não,
5
 ao mundo dos plásticos e dos detergentes, dos 

mass media e da juventude-novo-factor-sociológico. E também a um Ocidente fascinado pelo Oriente, a uma 

civilização onde as ideias de renovo se misturam à nostalgia crescente de um Paraíso Perdido, aldeia global 

ou sonho utópico do Paraíso-para-já. 

 Voltemos ao caso de José Rodrigues. Aparentemente trata-se de um artista «moderno» tradicional... 

escultor ou desenhador fabricando os seus objectos propostos ao consumo, à posse e à contemplação 

exteriores; segregando a sua teia com uma perfeição inexcedível, trabalhando apenas em termos de fascínio 

e expressão íntima. Isto é um facto, mas um exame mais atento mostrará que esta obra não é tão acabada 

como isso, não é tão per(feita)
6
 como parece. Há nela outros factores que entram em contradição profunda 

com os primeiros, factores inquietos e inquietadores; contradição que se projecta no uso e, necessariamente,
7
 

na respectiva posse. Ao nível dos processos, muitos destes factores pertencem ao arsenal da vanguarda, da 

problemática da obra aberta. As superfícies espelhadas em que o utente se projecta modificando 

completamente
8
 o objecto; as indeterminações entre quadro e anti-quadro; a inserção de elementos aleatórios, 

areias, cordas, pedras... tudo isso convida a um modo de emprego não tradicional, não apenas contemplativo 

ou decorativo. Porventura mais profunda é a contradição entre a obra acabada, artesanalmente (per)feita, e a 

                                                 
1 Or: objecto estético; quando 
2 Diga-se também de passagem, ] Or: Diga-se de passagem ; Lor: Diga-se também de passagem 
3 que o nosso país, apesar da sua especificidade, ] que o nosso país apesar da sua especificidade 
4 que, bem ou mal, ] que bem ou mal 
5 pertencemos, quer o queiramos ou não, ] pertencemos quer o queiramos ou não 
6 Or: per-feita 
7 e, necessariamente, ] e necessariamente 
8 Or: completando 
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necessidade de introduzir nela objectos rudes e não-feitos ― e que dá, por vezes,
1
 a esta obra o carácter de 

autênticos made-ready-made.
2 

 Vejamos, por exemplo, a escultura que consiste num tronco de árvore (em bronze, mas 

rigorosamente conforme à forma «natural»), uma corda («natural») e uma base em metal espelhado onde o 

utente («natural»...) se projecta. Um tal objecto é passível de várias leituras. Mas a verdade é que em certas 

circunstâncias se impõe uma não-leitura do objecto, mas do «mundo» à volta, da «natureza» à volta. O 

objecto é uma ausência. (Talvez o leitor esteja a pensar que também eu estou a cair na linguagem rebuscada 

e hermética muito frequente na nossa crítica de arte... que assim se dá ares filosofantes. Bom, por vezes tem 

que se correr estes riscos para se ser preciso. Na verdade,
3
 há importantes desenvolvimentos de filosofia 

moderna, que foram divulgados por um Sartre, sobre os conceitos de ausência e vazio que seria interessante 

e relativamente possível abordar. Fiquemo-nos por aqui, pedindo ao leitor um pouco de esforço e imaginação: 

a presença da ausência surge na língua portuguesa corrente com as palavras saudade, nostalgia, etc., etc.) 

Deve, no entanto,
4
 notar-se que esta quase auto-destruição objectiva de objecto tem em José Rodrigues, 

sempre, um carácter sobretudo operatório. Há uma mitologia pessoal que nunca deixa de estar presente, 

significando o homem, a sua época e a sua autenticidade. E através das contradições assim patentes, e a sua 

autenticidade poética.
5
 Por demasiado fácil e felizmente subjectiva não darei ao leitor nenhuns elementos ao 

nível do respectivo código. Prefiro terminar com algumas perguntas ― dirigidas àqueles que alcançarem 

(viram, possuam, etc.) alguns dos últimos objectos do escultor: O que são,
6
 para estes leitores, os círculos na 

água (que não é água), as cordas (que fendem e perturbam as águas, as superfícies cristalinas), os seixos, os 

troncos erectos, inclinados, a areia (autêntica), as nuvens (de plástico)? Embora as metáforas pareçam 

evidentes, o rigor e até, por vezes,
7
 a trivialidade das formas presentes não nos permitem ir além de uma 

interpretação puramente subjectiva. É esta abertura um dos aspectos mais modernos da obra de José 

Rodrigues. 

 

 

                                                 
1 dá, por vezes, ] dá por vezes 
2 Introduzi aqui um parágrafo. 
3 Na verdade, ] Na verdade 
4 Deve, no entanto, ] Deve no entanto 
5 Or: a sua singularidade poética. 
6 Or: do escultor que são, 
7 por vezes, ] por vezes 
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Ben: Ama e Ataca
1
 

 

 

 Nesta meia mão de exemplos de uma vanguarda actual, e directamente interessante para próxima 

futura discussão do agora e aqui português, não poderia deixar de mencionar-se o caso de Ben Vautier, 

operador estético de Nice e um dos mais importantes «artistas» mundiais. Com quarenta anos,
2
 Ben conserva 

e cultiva o seu aspecto de adolescente irresponsável... Mas a sua responsabilidade é imensa no cruzamento 

das mais variadas correntes da investigação moderna,
3
 desde a Body Art à arte conceptual. Tal como 

Duchamp, de quem é confessadamente «invejoso» continuador, a actividade deste contra-artista apontando 

nas mais dispersas direcções é profundamente coerente e una: trata-se sempre da mais cínica
4
 e desenfreada 

contestação de si próprio no mundo. 

 ... Envios postais 
5
 ― de que é um precursor. 

 ... Gestos denunciadores 
6
, que o levariam à concepção da arte total («tudo é arte, nada é arte»), e 

noutros à Body Art. Ou,
7
 ainda mais longe, como nesse imenso Joseph Beuys que da escultura viva e da 

escultura total chegaria ao discurso político como arte total. Ben foi um dos primeiros a expor-se
8
 como 

escultura viva: em 1962, viveu exposto na montra da Galery One, de Londres, durante quinze dias e quinze 

noites. Em 1964 expôs-se sentado numa cadeira no meio da rua com
9
 o letreiro: «Olhai-me, isso basta. Eu 

sou arte». O acto de comer, de cuspir ou de ter um filho,
10

 tudo isso foi assinalado como arte ready made. 

 ... Utilização
11

 de meios diversos actuando uns sobre os outros (mixed media). Isto aproximou-o do 

grupo
12

 Fluxus e do teatro total. 

 ... «Apropriação» e construção
13

 do seu próprio Museu Imaginário (ou anti-museu), como os Merz 

de Schwitters ou a mala de Duchamp, aqui revelou
14

 uma personalidade e uma teimosia invulgares: a loja de 

troca de discos e «coisas» intitulada Ben Fourre Tout (Ben Apanha e Apropria-se de Tudo
15

) em Nice; o 

armário exposto na Documenta; a sala «dos sonhos», na mesma V Documenta de Kassel. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1837, de 28 de Novembro de 1974. Existe um original com as cotas 7977-

18A a 1779-18A, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Trata-se de um dactiloscrito com emendas a caneta de feltro preta. Escolhi como 

texto-base a revista (VM.) e cotejei com o original (Or.) 
2 Or: Com os seus quarenta anos, 
3 moderna, ] moderna 
4 Or: e una: e sempre a mais cínica 
5 Or: Nos ... envios postais 
6 Or: Nos ... gestos denunciadores 
7 Or: Ou, ] Ou 
8 Or: a expor-se a si próprio 
9 Or: expôs-se numa da rua sentado numa cadeira com 
10 Or: O acto de comer ou de ter um filho, 
11 Or: Na utilização 
12 Or: media), aproximou-se do grupo 
13 Or: Na apropriação e na construção 
14 Or: ou anti-museu (como os Merz de Schwitters, ou a mala de Duchamp) revelou 
15 Or: Ben apanha e apropria-se de tudo 



 

98 

 

 ... Itinerâncias:
1
 os vários carros de arte ambulante. 

 ... Happenings 
2

 e happenings «frios» («acontecimentos»), aproximando-se também nisto
3

 de 

George Brecht e do movimento Fluxus. 

 ... Propostas
4
 de «participação», como actividade estética. Exemplo paradigmático: um quadro negro 

com a característica escritura
5
 de Ben. A frase: «Tira uma fotografia desta pintura, Ben.» O acto de tirar a 

fotografia é a obra de arte que só o é porque
6
 é afirmada como tal. Diríamos, portanto, que o verdadeiro 

material desta «obra» é a vontade. 

 Poesia concreta e visual. A própria linguagem como material. 

 ... Dúvida
7
 sistemática. 

 A personalidade e a «obra» de Ben funcionam exactamente ao contrário de Filliou. À positividade 

serena de Filliou corresponde, em Ben,
8
 uma atitude totalmente des-construtiva

9
, uma nervosa e absoluta 

contestação. É o mais generoso e impertinente egoísmo total. À humildade monacal de Filliou, a mais 

crucificante megalomania. Filliou
10

 faz da camaradagem e da afectividade o fundamento de uma plasticidade 

do convívio, Ben ― grande organizador ―
11

 cultiva a agressão como motor de um estar-esteticamente-no-

mundo,
12

 que é também uma forma de amor desesperado. Ideologicamente, enquanto no Petit Robert 

vivificado por ideias tântricas e libertárias dissolve os conflitos à sua passagem, Ben instala-se nas 

contradições burguesas do seu (e nosso) mundo, e vive-as agonicamente em forma de permanente denúncia. 

Não seria difícil descortinar, em ambos,
13

 um lado messiânico e carismático que não pode existir sem 

convívio intenso com outrem;
14

 que pode estar na origem de grandes descobertas sobre a absoluta 

necessidade de ser cúmplice e comungar com o Outro.
15

 O que só na grande epopeia revolucionária se 

realiza integramente. 

 Tal como em Filliou (mas por uma via oposta) também Ben
16

 valoriza totalmente o quotidiano: 

valorização que aponta
17

 a uma futura epicidade; a caução estética funciona como medianeira. Em perfeita 

coerência com isto, há ainda uma faceta de Ben que nos interessa particularmente: o seu activo e actuante 

regionalismo. Recusando-se a ir-para-Paris, e obrigando Paris e o mundo a ir-a-Nice, a longa biografia de 

                                                 
1 Or: Na itinerância: 
2 Or: No happening 
3 Or: aproximando-se nisto 
4 Or: Nas propostas 
5 Or: escrita 
6 Or: de uma arte que só o é porque 
7 Or: Na poesia concreta e visual. Na dúvida 
8 corresponde, em Ben, ] corresponde em Ben 
9 des-construtiva ] Or: des-construtiva ; Vm: desconstrutiva 
10 Or: Enquanto Filliou 
11 Or: Ben, grande organizador, 
12 estar-esteticamente-no-mundo, ] Or: estar-esteticamente-no-mundo, ; VM: estar ― esteticamente ― mundo, 
13 descortinar, em ambos, ] descortinar em ambos 
14 Or: sem o Outro; 
15 Or: cúmplice e comum 
16 Ben ] em Ben 
17 Or: valoriza-se, apontando 
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Ben traça uma das outras linhas de força da modernidade e da arte total: o fim do cosmopolitismo, e dos 

grandes centros, a afirmação de uma existência absolutamente laica, absolutamente sem centro: «Deus está 

em tudo? Então está dentro desta caixa de 80 por 100 centímetros...», «Eu vou assinar Deus» (Ben assinou a 

caixa). «Apropriei-me de Deus, e agora vou deitar Deus ao mar!» (Em 1962, na praia da Réserve, perto de 

Nice, Ben deitou Deus ao mar...) Deitou o Centro ao mar.
1 

 Desde então está absolutamente só para nos amar e atacar a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      J'aime et J'ataque, nº33, Envio postal de Ben Vautier, (1973) 

 

 

                                                 
1 Or: deitou ao mar...) 
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Buren, o Grau Zero
1
 

 

 

 Com esta crónica queremos apenas estabelecer um termo limite, muito necessário para quem está 

interessado em pensar a vanguarda no domínio da comunicação visual. Daniel Buren é uma fronteira para lá 

da qual se estendem os domínios da chamada arte conceptual. Sobre esta última designação têm-se 

estabelecido grandes confusões; a entrada da expressão «arte conceptual» num falazar quase comum é disso 

a explicação e a consequência. O mesmo tem acontecido noutras circunstâncias, noutras precipitações da 

escrita e da fala: «É um existencialista!», dizia-se ainda não há muito tempo de qualquer indivíduo de 

aspecto ou comportamento extravagante. Mais curioso ainda, do Norte ao Sul de Portugal aconteceu que 

certos objectos passaram a designar-se por picassos. No Alentejo, entre ceramistas artesãos, adoptou-se,
2
 a 

certa altura, uma forma estrangeira... esquisita, para certas jarras; essas jarras passaram a ser «os picassos»
3
. 

No Norte, um serralheiro camponês apresentava, há uns anos,
4
 os vários tipos de fechos de porta do seu 

fabrico, e acrescentava: «Tenho também os picassos.» Eram fechos inventados por ele, de forma muito 

pouco tradicional. E, assim, há fenómenos culturais que se excedem em linguagem e comportamento social. 

Em meios mais cultos (?...) começa
5
 a divulgar-se agora a expressão arte conceptual como expressão, mais 

ou menos, de insólitas buscas formais, coutadas de artistas e intelectuais alheios ao processo histórico. Tal 

concepção é curiosa para um museu de singularidades socio-culturais, como as jarras «picassos»
6
 ou os 

jovens cabelos-compridos-existencialistas. Um aprofundamento da arte conceptual está fora dos nossos 

propósitos, porque, precisamente,
7
 se trata de um domínio que não nos parece «urgente». Interessa, todavia,

8
 

traçar o respectivo perfil. E, para isso,
9
 é muito útil o caso de Daniel Buren. 

 Há cerca de oito anos Buren surge «sem passado» e dedicando-se a uma actividade sempre constante 

na sua neutralidade: colocar nos mais variados locais uma série de bandas, impressas ou pintadas, de papel 

ou de tela,
10

 igualmente espacejadas, com, alternadamente, uma cor (única em cada intervenção, azul, rosa 

ou verde) e branco. Simultaneamente, e com grande rigor e sequência nas ideias Buren manifesta-se através 

de panfletos, conferências, filmes, artigos, no sentido da denúncia do «meio artístico» e da própria natureza 

da arte. Esta actividade tem tido os seus momentos críticos, em que a polémica extravasa o simples campo 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1839 de 12 de Dezembro de 1974. Existe um original dactiloscrito com as 

cotas 7987-18A a 7990-18A, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Escolhi como texto-base a revista (VM.) cotejei com o original usando 

(Or.) para o original dactiloscrito. 
2 artesãos, adoptou-se, ] artesãos adoptou-se 
3 Or: a ser os picassos 
4 apresentava, há uns anos, ] apresentava há uns anos 
5 Or: Em mais cultos (...) começa 
6 Or: as jarras picassos 
7 porque, precisamente, ] porque precisamente 
8 Interessa, todavia, ] Interessa todavia 
9 E, para isso, ] E para isso 
10 Or: ou em tela 
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das ideias. Tais bandas coladas sobre anúncios de vulgar publicidade, em Berna,
1
 levaram à prisão do seu 

autor. A retirada da sua participação a uma exposição colectiva no Museu Guggenheim (Nova Iorque, em 

1971), causou um dos maiores escândalos destes últimos tempos no tal «meio artístico». Este acontecimento 

teve o mérito de provocar uma enérgica contestação do sistema museológico tradicional,
2
 como suporte a 

uma actividade artística de experimentação e de vanguarda, e de pôr em causa o mecenato das grandes 

fortunas na promoção da arte moderna. 

 Mas a contestação não é, ou não pretende ser, a justificação principal do trabalho de Buren,
3
 

reforçada pelos seus escritos, a contestação do sistema artístico tradicional; é apenas o lado negativo de uma 

acção complexa, e muito importante na sua positividade. Quanto a esta, também se avolumam os equívocos. 

É óbvio que as fachas de Buren, colocadas numa sala, numa rua, numa galeria, num edifício banal, 

provocam a renovação do respectivo espaço; têm uma acção de moldura ou de plinto. Um dos mais curiosos 

jovens artistas alemães que adoptou um nome latino, Palermo, reduz a qualquer coisa desse género uma 

actividade profícua, criando quadros onde tudo o que lá couber (pessoas, coisas...) se inscreve como «obra 

de arte». Entre nós, e recentemente, o Grupo Acre tem-se dedicado a sublinhar, de maneira algo semelhante, 

ora uma rua, ora um edifício (Rua do Carmo, em Lisboa, Torre dos Clérigos, no Porto)... Mas esta aparência 

plástica é apenas uma consequência marginal e, de certo modo,
4
 contrariante no que diz respeito ao trabalho 

de Buren. Para a destruir Buren adopta uma estratégia consequente e que se traduz grosso modo, pela 

neutralização da sua própria neutralização. Efectivamente, o que pretende Buren entra no quadro daquilo a 

que Barthes chama um termo-zero. As fachas deverão constituir meras ligações amodais entre dois pólos (o 

antes e o depois, o hoje e o amanhã) de um espaço, de um tempo. É em termos um pouco mais difíceis a 

criação de um silêncio. De certo modo o inverso daquela intervenção no discurso-cidade, por exemplo, a que 

me referi em crónica anterior a propósito da poesia visual. É por este silêncio que deverá ser violentamente 

indicada a cidade. Isto, quanto a intenções. Contra elas, ou sobre elas, crescem e abatam-nas
5

 os 

automatismos da comunicação visual. As pessoas dizem, ao contemplarem certas faixas alternadas da 

sinalização urbana ou rodoviária, «Olha um Buren!», como dizem contemplando certos crepúsculos, «Olha 

um van Gohg!». ― e eis restabelecido o facto plástico, a escrita com seu mais ou menos eloquente drapejado 

convencional. Buren terá sido o epígono de si próprio. No entanto, a operação salda-se muito para além 

deste resultado «vulgar», explorado, de resto, por todo um movimento plástico francês que se pretende 

consequente e altamente politizado, o movimento Supor-Surface. As cesuras de Buren, a desesperada 

tentativa de impor um silêncio sinalético ao nosso espaço quotidiano trazem-nos ao limiar do conceptual em 

arte. «A pintura é coisa mental». A arte conceptual abandona todo o modo contestatário (e até a designação 

de anti-arte) para se refugiar numa actividade essencialmente linguística. Buren fica assim entre a 

                                                 
1 publicidade, em Berna, ] publicidade em Berna 
2 tradicional, ] tradicional 
3 Or: da acção de Buren, 
4 marginal, e de certo modo, ] marginal e, de certo modo 
5 Or: crescem e inunda-as 
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provocação e a vocação. Naquele grau zero que raros conseguirão atingir. Mas que deve estar no horizonte 

de toda a linguagem que se queira realmente revolucionária. Como a daquela, por exemplo,
1
 que foi talvez a 

maior aventura de uma vanguarda empenhada, e a que nos referiremos: a dos construtivistas e futuristas 

russos, na preparação e depois da Revolução de Outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação contestada de Buren a uma exposição colectiva do Museu Gugenheim: uma tela de 

20X10 metros raiada de bandas azuis e brancas. 

 

                                                 
1 Or: revolucionária. Aquela, por exemplo, 
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Joseph Beuys, Fazer uma Escultura Social
1
 

 

 

 Beuys, actualmente com cerca de 54 anos, é um caso
2
 singular na vanguarda europeia e mundial. 

Embora profundamente relacionado com a Funk Art (arte dos detritos, das ruínas, da agonia material, que 

pode ser uma imagem da agonia do mundo); embora as suas primeiras manifestações públicas (1963-64) se 

tenham verificado sob o signo do movimento Fluxus ― e, por essa via,
3
 se possa também encarar essas 

actividades como uma sucessão da anterior vaga dos happenings;
4
 a verdade é que a personalidade de Beuys 

excede todas as definições de escola ou geração. Para a compreendermos talvez seja bom ter em conta que 

Beuys tem consagrado
5
 sempre o mais claro da sua actividade a uma função didáctica, esta também na

6
 

vanguarda, na crista dos conflitos estudantis e metodológicos. Professor (ou anti-professor) numa escola 

oficial de arte de Dusseldórfia, alguns dos seus conflitos com as Administrações e o Governo
7
 resultam da 

recusa em excluir,
8
 por meio de qualquer processo selectivo,

9
 as centenas de estudantes que todos os anos e 

de todas as partes da Alemanha e da Europa, acorrem a participar nos seus cursos. Fora da universidade, 

também, qualquer acto seu, a simples presença, é
10

 altamente estimulante, e, por essa via,
11

 carregada de 

autêntico didactismo. 

 Em síntese, pode dizer-se que este escultor se transformou num pioneiro da arte da acção, 

transformando-se, ele próprio,
12

 numa escultura viva, evoluindo no sentido de um crescente activismo 

político,
13

 numa tentativa de conciliar as suas preocupações de vanguarda artística e de responsabilização 

social. «Actualmente eu procuro transformar-me, com o meu corpo, e uma constante provocação ao diálogo, 

numa escultura social com ideias.» Assim, a participação de Beuys à última Documenta de Kassel consistia 

na sua simples presença. Numa sala decorada com algumas inscrições, durante três meses, ele, Joseph Beuys, 

com a sua indumentária característica: discutindo com quem quisesse, de manhã à noite, com alegre e 

optimista facúndia; discutindo a necessidade de uma democracia social, algo utópica mas estimulante, 

problemática, interrogativa ― e nisto consistia a obra de arte. Única coisa vendável: por um marco, um saco 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1841, de 26 Dezembro de 1974. Existe um original dactiloscrito com as 

cotas 7991-18A a 7994-18A, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Escolhi como texto-base a revista (VM.) e cotejei com o original usando 

(Or.) para o original dactiloscrito. O artigo não tem ilustrações. 
2 Or: é caso 
3 e, por essa via, ] e por essa via 
4 Or: vaga happening 
5 Or: Beuys consagrou 
6 Or: esta sim sempre na 
7 Or: a Administração e o Governo 
8 Or: da sua recusa em excluir 
9 selectivo, ] selectivo 
10 Or: qualquer acto, a simples presença de Beuys, é 
11 e, por essa via, ] e por essa via 
12 transformando-se, ele próprio, ] transformando-se ele próprio 
13 político, ] político 
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de plástico onde tinham sido impressos os gráficos que resumem as ideias do «escultor». O saco de plástico, 

a rosa vermelha numa jarra, os cartazes e os prospectos, as ardósias onde tomavam forma visual as suas 

«ideias» ― tudo isso e ele próprio constituíam uma escultura viva. 

 De galeria em galeria, de cidade em cidade, Beuys atrai sempre um grande número de pessoas que 

acorrem ao diálogo. Não para verem um mestre consagrado, mas para participarem naquela embriaguez das 

ideias e ficarem ainda mais ávidas de «alegria, criatividade, justiça social, democracia»... «Não estou aqui 

para me ocupar dos problemas específicos da arte e dos artistas, mas para encarar as coisas globalmente, de 

maneira a que todos e cada um descubram o seu próprio potencial de criatividade. Interrogar as coisas no 

sentido
1
 de uma nova organização social,

2
 onde a criatividade seja o investimento mais precioso». Beuys 

prossegue na sua tarefa com rigor e uma ponta de agressividade. Não é um sonhador. A luta pelas ideias é 

uma luta organizada: «Associação para a Democracia Directa», «Internacional para uma Escola Livre e para 

a Investigação Interdisciplinar», etc., eis algumas das «ligas» que tem fomentado ou fortemente apoiado. 

 Tal como acontecera com os dadaístas, com os construtivistas russos,
3
 o problema de Beuys consiste 

em ser simultaneamente um artista e um agente efectivo de transformação social. A sua imensa popularidade 

na Europa não resulta de uma aposta no banal e no fácil. Pelo contrário, o comportamento de Beuys é 

fundamentalmente estético e, dentro disto,
4
 ele não procura esconder as suas próprias confusões ou 

nebulosas ideológicas. Em geral, tanto na escola como junto de outras audiências, os primeiros momentos 

são penosos, a exposição parece rugosa, a discussão não descola ― como
5
 quando um avião avança ainda 

em terreno firme, o voo parece impossível. Começam, então,
6
 as primeiras perguntas azedas, por vezes 

mesmo sarcásticas. Nessa altura Beuys metamorfoseia-se, as perguntas e as respostas sucedem-se a um ritmo 

alucinante, e um fascínio insuspeitado apodera-se dos participantes. É o diálogo ― uma escultura social. 

Claro, há muito de teatro nestes acontecimentos. Beuys tem sido comparado a um clown, a um trágico 

antigo... A propósito da sua máscara tem-se escrito, comparado, discorrido. Mas este «actor» faz-se rodear 

do que há de mais plástico no teatro, e de um ritual sincero, e sem nenhuma concessão. 

 Nenhuma concessão também quanto às ideias, Beuys não é um demagogo. Os que o ouvem, os seus 

próprios discípulos, não o seguem. Aprenderam a criatividade, são eles próprios. Efectivamente o trabalho 

de Beuys consiste sobretudo na organização de modelos para o futuro. E tudo isto assenta numa ideia-base: 

descobrir e aproveitar a imensa energia que há potencialmente em cada um de nós e na sociedade.
7
 Esta ideia 

da energia sempre foi um dos seus «materiais» de trabalho. Nas suas fases anteriores, em que se apoiava
8
 

ainda em suportes físicos, Beuys limitava-se, muitas vezes,
9
 a acumular numa sala quantidades imensas de 

                                                 
1 Or: No sentido 
2 social, ] social 
3 Or: construtivistas russos e correspondentes americanos, 
4 estético e, dentro disto, ] estético, e dentro disto 
5 como ] como, 
6 Começam, então, ] Começam então 
7 Or: descobrir a imensa energia que em cada um de nós e na sociedade. 
8 Or: que ele se apoiava 
9 limitava-se, muitas vezes, ] limitava-se muitas vezes 
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um mesmo objecto (por exemplo, uma manta de feltro) que sugerisse fortemente esta existência de uma 

energia potencial, e que é necessário aproveitar, descobrir. Esta ideia é o motor das suas palavras actuais. 

Palavras, gráficos, presença, simplicidade, diálogo ― estes são os materiais do «escultor» Joseph Beuys.
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A Utopia, o Boomerang e a Vanguarda
1
 

 

 

 O boomerang é uma arma de arremesso dos indígenas da Austrália. É uma arma espantosa, 

vagamente com a forma de um L; e cuja característica principal consiste em que, ao ser lançada,
2
 descreve 

uma curva precisa,
3
 vindo depois a regressar ao ponto de onde foi arremessada. Princípio de economia. Os 

indígenas da Austrália conseguem assim recuperar estas ferramentas de caça, de fabrico certamente difícil e, 

portanto, de alto valor. Mas a forma desta arma é, na verdade, extremamente complexa. As suas qualidades 

resultam de uma curva extremamente rigorosa, e de uma aparente concepção matemática muito precisa. 

Podemos imaginar («toda a ferramenta é um prolongamento do corpo», Marcel Mauss) que o próprio 

lançamento participa desta matematicidade, que a sua elegância e rigor se poderiam inscrever em elaboradas 

fórmulas científicas. Ora,
4
 acontece que os indígenas da Austrália pertencem a uma dessas culturas 

imprecisamente rotuladas pela ultrapassada etnologia dos Lévy-Bruhl de «primitivas», civilização sem 

escrita, e, evidentemente,
5
 sem o conhecimento do cálculo matemático moderno. Isto prova que a ciência e o 

conhecimento não seguem um caminho linear, e que a matemática,
6
 antes de ser explicitada em números 

simples e complexos, racionais e «irracionais» já existia em anteriores civilizações. A moderna matemática, 

a topologia e outras ciências actuais começam a esclarecer muitas coisas. Mas,
7
 antes mesmo destes 

esclarecimentos científicos, antes das investigações dos etnólogos modernos (do estruturalismo de um Lévi-

Strauss, por exemplo) que teve a intuição destes factos, e soube interpretar inclusivamente a sua significação 

estética,
8
 foram alguns artistas de vanguarda:

9
 os futuristas Almada Negreiros e El Lissitsky, por exemplo. 

Quase contemporâneos e, naturalmente,
10

 desconhecendo-se um ao outro. El Lissitsky, desenhador e 

arquitecto,
11

 é uma das figuras de proa do mais brilhante período das artes plásticas soviéticas, ao qual estão 

também ligados escritores como Maiakovsky e uma das maiores escolas de linguistas, os «formalistas» do 

Círculo de Moscovo. No domínio das artes plásticas e da arquitectura em particular, futuristas e 

construtivistas fundiam as suas investigações; e uns e outros convergiam para os diversos grupos «agit-prop» 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1842, de 2 de Janeiro de 1975. Existe um original dactiloscrito com as cotas 

7995-18A a 7997-18A, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Escolhi como texto-base a revista (VM.) e cotejei com o original usando (Or.) 

para o original dactiloscrito. 
2 que, ao ser lançada, ] Or: que uma vez lançada VM: que ao ser lançada 
3 Or: curva apertada, 
4 Ora, ] Ora 
5 e, evidentemente, ] e evidentemente 
6 matemática, ] matemática 
7 Mas, ] Mas 
8 estética, ] estética 
9 Or: foram alguns artistas, e artistas de vanguarda: 
10 contemporâneos e, naturalmente, ] contemporâneos e naturalmente 
11 arquitecto, ] arquitecto 
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(agitação e propaganda), actuavam nos comboios de «dinamização» (como se diria hoje) ao lado de 

cineastas e homens de teatro. 

 Este paralelismo que hoje lembramos entre Almada Negreiros e El Lissitsky não é inocente. Noutras 

crónicas veremos que ele tinha que se dar. Veremos também melhor o porquê da autêntica modernidade de 

Mestre Almada, para lá das suas contradições e dispersões. 

 Quem tiver frequentado o atelier de Almada reparou certamente nos diversos modelos de 

boomerang que ele guardava, e ter-se-á então lembrado das suas palavras: «Sabedoria poética e sabedoria 

reflectida têm entre elas a fronteira irredutível do número. A sabedoria poética encontra o número, enquanto 

a sabedoria reflectida é do número que parte.» A sabedoria dos indígenas australianos seria assim uma 

sabedoria poética: «Antiga e ingénua, eis como nasce toda a civilização e toda a religião». Era esta sabedoria 

poética que Almada investigava com as suas «geometrias», cuja obra-prima é o mural da Gulbenkian, 

significativamente intitulado Começar. O boomerang era, para Almada,
1
 uma das provas das suas teorias 

estéticas. 

 Igual prova serviu, para idênticas teorias de El Lissitsky. «Não nos chegou uma matemática escrita 

dos egípcios», constata. «Todavia, os egípcios levantaram obeliscos que duraram séculos... E o mesmo se 

pode dizer do boomerang australiano.» «Se a nossa época é efectivamente nova... veremos que os 

respectivos valores se expressam com um novo sistema numérico.» 

 Esta confiança no número, este racionalismo terão assim informado homens e meios sociais tão 

diferentes como El Lissitski e os construtivistas-futuristas russos, por um lado, e por outro,
2
 um homem 

genial, relativamente isolado, mas bem do seu tempo: Almada Negreiros. E do nosso, como veremos noutras 

ocasiões. 

 A vanguarda é como o boomerang, volta sempre ao lugar de arremesso. Almada e os russos desse 

tempo foram grandes construtores de utopias, e a utopia é um dos factores decisivos da vanguarda. Não na 

conotação vulgar da palavra, algo pejorativa. Não negócio de nuvens e nebulosas, não invenção do 

definitivamente irrealizável. Mas pelo contrário: a utopia, arredada do imediato é meta de futuro. O célebre 

«monumento» à Internacional, de Tatlin, era imediatamente irrealizável, como grande parte dos projectos 

arquitectónicos dos arquitectos soviéticos de então. Mas porque se tomaram
3
 estimulantes em tão diferentes 

lugares da terra? Porquê a maqueta de Tatlin se tornou quase um símbolo universal? Porque era vanguarda, 

porque continham o futuro. A concepção do número como expressão simultaneamente racionalista e poética 

do mundo, comum a Almada e El Lissitsky,
4
 por exemplo, também continham o futuro. E pertenciam ao 

mundo da utopia
5
. 

 

                                                 
1 O boomerang era, para Almada, ] O boomerang era para Almada 
2 outro, ] outro 
3 Or: tornaram 
4 Lissitsky, ] Lissitsky 
5 Or: Utopia 
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O Boomerang e o quadrado: estudo de Almada Negreiros. 

   «Na rua os futuristas/ Os tambores e os poetas», Maiakowsky. 
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O Nosso Amigo Godfried
1
 

 

 

 ― É pena a tua língua ser o flamengo e a minha o português... De contrário, e porque estás tão 

interessado na realidade política portuguesa, poderia mandar-te uma abundante documentação!... 

 ― ... mas, qual língua, qual diferença? Olha, eu recebo cá um jornal português, o Comércio do 

Funchal, e percebo quase tudo... 

 Quem falava assim era Godfried-Willem Raes, principal animador do grupo de música experimental 

e de intervenção política LOGOS, de Gand,
2
 na Bélgica flamenga; e também director do V Festival 

Internacional de Mixed-Media, em que eu e o Jorge Peixinho tínhamos participado com Luís Vaz 73, 

envolvimento visual e sonoro. Godfried conhecia o Peixinho e o seu trabalho, em parte realizado na Bélgica; 

veio a Lisboa já depois do 25 de Abril (e por ter acontecido o 25 de Abril) e aqui convidara, para o V 

Festival, o José Gil mais a sua Companhia e o Melo e Castro, que não chegou a poder participar. Noutro 

lugar se disse já, e se dirá ainda, o que foi este magnífico festival que reuniu as mais disparatadas artes, e as 

vanguardas diferentes, marginais e alternativas de diversos países. 

 Aqui, desejava falar-vos principalmente do nosso amigo Godfried. Não é no homem concreto 

propriamente que quero concentrar a vossa atenção: que é extraordinário em todo o caso, um jovem com tão 

profunda e alegre consciência profissional e cívica, realizando uma obra cultural numa cidade universitária 

de 250 000 habitantes,
3
 que muitas capitais invejariam. Mas é do amigo que quero falar. Não do amigo deste 

ou daquele, encontrado e conhecido ao acaso dos acontecimentos... De outro. Do amigo desconhecido. Um 

amigo do Portugal progressivo, um amigo nosso, que vive algures; lendo tudo o que pode sobre o nosso país, 

procurando relacionar-se, contactar. E que, às vezes, apesar das meadas baralhadas, dos pactos e das 

mentiras divulgados, é capaz de descobrir a verdade, de acertar as hipóteses. De apostar numa perspectiva 

arguta e inteligente, mais arguta e inteligente do que a de muitos indígenas com o nariz na superfície dos 

acontecimentos. Em Gand, ou ― é fácil de apostar ― em Algures, onde «nós não estamos».
4
 Onde não 

estamos fisicamente, vivendo o nosso dia-a-dia de trabalho e de invenção. Mas onde possamos estar na 

expectativa e no amor que Godfried, Monique, Stefaan, Jean-Paul ou Luk... ou, ainda, tantos outros, tantos. 

Porque agora estamos no mundo a falar uma língua comum, que se entende apesar das diferenças impostas 

pelas outras línguas. Agora, por exemplo, quando trabalhamos, quando criamos e nos preocupamos com o 

destino a dar ao nosso trabalho, é bom que deixemos de pensar só em termos de Café Chiado ou Café S. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1850, de 27 de Fevereiro de 1975. No espólio, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c., 

existe um original dactiloscrito, incompleto, com as cotas 7668-17H a 7670-17h. Escolhi como texto-base a revista (VM.) cotejei 

com o original usando (Or.) para o original dactiloscrito. 
2 Cidade também conhecida por Ghent. 
3 habitantes, ] habitantes 
4 Jogo de palavras com o título de uma obra de ES «Nós não estamos algures», título este que é uma frase extraída de uma 

passagem da Invenção do Dia Claro, de Almada Negreiros. 
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Lázaro; é bom que pensemos também em termos de Vila Real ou Grândola, ou Quebradas, nos camponeses 

de Quebradas; e que pensemos também em Gand,
 
ou... Algures. Porque, de certo modo, já estamos em 

Algures. E orgulhosamente. 

 Ora isto não é só uma questão sentimental. É que os problemas são idênticos, as preocupações 

comuns. Pensamos, por exemplo,
1
 nas relações de uma actividade artística de vanguarda com uma política 

de vanguarda? Podemos subscrever as propostas do Grupo LOGOS, de Gand, formuladas
2
 por Godfried. 

Com esta formulação terminamos esta crónica, adaptando para a actividade estética, em geral, as 

considerações de Godfried faz
3
 a propósito da música. Adaptação que ele próprio declara correcta, e a 

disciplina mixed-media confirma. 

 Assim: é possível uma arte política, uma arte de vanguarda? E em que termos? 

 A resposta
4
 será tripla: 

 I. Libertar, efectiva e radicalmente, as relações entre os operadores estéticos (em todos os graus, da 

concepção à execução). Tais relações tornar-se-ão típicas e tópicas de uma certa maneira de produção; 

tornando-se verdadeiramente simbólicas de uma sociedade futura e alternativa. Tratar-se-ia, portanto, de um 

colectivismo na produção artística, promissor do colectivismo que caracterizará toda a sociedade do futuro. 

Colectivismo criador. 

 II. Criar acontecimentos artísticos (musicais, visuais, teatrais, etc.) de conteúdo primordialmente 

informativo («neutro») destinados a introduzir um clima de conflito e contradição em acontecimentos sociais 

concretos, perturbando assim os conformismos e a paz-podre de certos ambientes. Transformação da estética 

masturbativa em estética de conflito. 

 III. Provocar exaustivamente a participação do público. A alternativa política para a actividade 

estética consiste, neste caso,
5
 em que o povo tome o poder sobre a obra de arte e sua tecnicidade. A cultura 

que é propriedade de especialistas é uma cultura morta e burguesa: é necessário que o povo tome o poder 

relativamente às suas possibilidades criadoras. 

 Estas, mais ou menos, as propostas do grupo LOGOS, do nosso amigo Godfried... E as nossas. Nada 

disto tem a ver com
6
 o primarismo paternalista que frequentemente se adopta: «Fazer bonecos para o povo.» 

                                                 
1 exemplo, ] exemplo 
2 Or: os problemas do Grupo LOGOS, de Gand, formulados 
3 Or: põe 
4 Or: a nossa resposta 
5 consiste, neste caso, ] consiste, neste caso 
6 O original acaba neste ponto. 
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          Godfried Raes no V Festival de Mixed Media de Gand 
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Contribuição para um Texto Duplo
1
 

As Duas Vanguardas e as Outras 

 

 

 Uma contagem sem análise dir-nos-á: há várias vanguardas e, pelo menos, duas principais,
2
 a 

vanguarda social-política e a vanguarda estética. Uma análise superficial multiplicaria as vanguardas, 

classificá-las-ia não só em diversas, mas também em contraditórias, dentro e para além de cada uma das 

categorias principais.
3
 Porém, mesmo a este

4
 nível de análise, também será

5
 fácil constatar que há certos 

períodos históricos, certos momentos privilegiados da evolução em que aquelas duas vanguardas principais 

se fundem e confundem. Marcham
6
 a par e mutuamente se motivam. Essa simultaneidade é mais ou menos 

profunda, mais ou menos espontânea e necessária
7
 ou voluntária e conscientemente proposta. Só num caso, 

estes dois níveis de existência estiveram sempre presentes e lucidamente se fundiram sem nunca realmente 

se confundirem: a vanguarda russa, de inspiração soviético-futurista-construtivista, cujo início se situa 

alguns anos antes da revolução de 1917 e, com sucessos diversos,
8
 dura até aos primeiros anos trinta. Fase 

violenta e rápida de produção, ou ainda ― como todas as «vanguardas»
9
 ― sobretudo conceptual e utópica. 

Lembremos só que o célebre monumento à Terceira Internacional, de Tatlin (1919-20), nunca passou de 

projecto (1), e projecto foram essencialmente os maravilhosos «clubes operários» de Leonidov (2). Mas 

lembremos também que, nomeadamente ao construtivismo
10

 (3) correspondia uma ideia e uma necessidade 

universais, conclusão
11

 de uma história longa e tortuosa,
12

 por vezes subterrânea e aparentemente perdendo-

se em meandros e emboscadas estéticas ou filosóficas, ou separadamente sociais e políticas: a história do 

sentimento e do pensamento religioso e sua dramática superação.
13

 E assim, com outras componentes e 

outros ou nenhuns compromissos sociais,
14

 o construtivismo aflora paralelamente na Holanda (De Stijl), na 

Alemanha (Bauhaus), e continua com sucessos diversos até ao nosso tempo (4). Poderíamos citar como 

                                                 
1 Este ensaio saiu na revista Colóquio Artes n.º 28 de Junho de 1976. Usei como texto-base o texto que saiu na revista. Este texto 

vem acompanhado por um texto de Eurico Gonçalves. Ambos são encimados por um título que os engloba aos dois num conjunto. 

«Pomar / dois estudos sobre a pintura de Júlio Pomar/por/ Ernesto de Sousa e Eurico Gonçalves» quase levando a pensar que se 

trata de uma co-autoria. Mas não, ambos os textos são facilmente identificáveis (com títulos diferentes e com indicação no fim de 

cada um pela «assinatura» (do nome) de cada um dos autores). O original dactiloscrito com emendas e com as notas incompletas e 

manuscritas a caneta de feltro deste texto está na caixa 7, dossiê 1.2.1.8, com as cotas 7224-16D a 7228-16D). Usei as siglas (Col.) 

para a revista e (Or.) para o original. 
 Or.: Contribuição pa um texto colectivo s/ Júlio Pomar 
2 Or.: pelo menos duas principais, 
3 Or.: as vanguardas em várias, diversas e até aparentemente contraditórias, em cada uma das categorias principais. 
4 Or: Porém, a este 
5 Or: seria 
6 Or: Marcam 
7 Or: e necessária, 
8 Or: com sucessos diversos 
9 Or: as vanguardas 
10 Or: o construtivismo 
11 Or: universais, e conclusão 
12 tortuosa, ] tortuosa 
13 Or: e sua superação. 
14 Or: compromissos sociais 
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movimentos essencialmente propostos, e de sinais contrários,
1
 a história propriamente nacional do futurismo 

em Itália e o movimento situacionista na Europa dos anos sessenta com a sua eclosão violenta e efémera no 

Maio de 68
2
 em Paris (5). Neste último caso fundir-se-iam

3
 mais profundamente necessidade e lucidez, mas 

isso é uma história para averiguar
4
 daqui a umas dezenas de anos... É já a discussão da vanguarda HOJE. 

 Essa discussão e uma análise mais profunda levar-nos-iam, suponho, indesmentivelmente, à 

conclusão que vimos
5
 defendendo nos últimos anos, e aqui enunciamos em síntese, muito resumidamente.

6
 

Há uma só vanguarda, e os aspectos
7
 com que se apresentam os vários movimentos ou atitudes vanguardistas 

são apenas modalidades de uma única rotura entre o passado e o futuro, o passado e outro mundo, um 

mundo-de-senhores-sem-escravos,
8
 como diria Raoul Vaneigem. Em 1915, em Zurique nada aproximava, 

aparentemente,
9
 as preocupações e ocupações do grupo dos dadaístas do Cabaret Voltaire e um senhor 

chamado Vladimir Ilich Lenine, exilado russo completamente desconhecido daqueles operadores estéticos, 

que morava umas ruas adiante. Mas a verdade é que uns e outro trabalhavam na mesma destruição do mesmo 

mundo...
10

 Numa primeira aproximação, os «dada» não lutavam
11

 ― como diria Tzara ― para o alvor «de 

uma nova arte», mas sim «de um novo ódio» (6). Diga-se, de passagem,
12

 que isto é apenas uma 

primeiríssima aproximação, e que aquilo a que se chamará grosso modo
13

 o dadaísmo foi muito além da 

simples destruição: poderíamos considerar
14

 este movimento como o irmão desavindo (nem sempre) do 

construtivismo. Adiante. 

 A vanguarda é só uma. Como a utopia: a regeneração de uma ideia fundamental, a luta pelo Paraíso 

Perdido. A vanguarda é o Paraíso reencontrado. 

 

O Paraíso Fica Longe 

 

 Num livrinho sobre a pintura neo-realista, escrevi (7): «Nascida com irreprimível força contra um 

universo de violências (e uma das maiores era a moda oficializada de uma pintura cosmopolita e pseudo-

moderna), ergueu-se como um grito e uma respiração desconcentracionária na procura de uma atmosfera de-

fora-da-Europa, um ar do México, do Brasil, da Espanha, e da própria tradição ― a autêntica e pouco 

conhecida tradição nacional; e violenta ela própria, rápida e excessiva, correu com fúria para a morte 

                                                 
1 Or.: sinais opostos 
2 Maio de 68 ] Maio 68 
3 Or: Aí fundir-se-iam 
4 Or.: averiguarmos 
5 Or.: indesmentivelmente ao que vimos 
6 Or: e aqui expomos em síntese e muito resumidamente 
7 Or.: e os diversos aspectos 
8 Or: o passado e um mundo de «senhores sem escravos», 
9 aproximava, aparentemente, ] aproximava aparentemente 
10 Or: Mas, na menos discutível das, uns e outro trabalhavam na destruição mesma destruição do mesmo mundo. 
11 Or: não trabalhavam 
12 Or: Diga-se de passagem 
13 Or: chamará muito grosso modo 
14 Or: e que podemos considerar 
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desejada.
1
 Desejada, não suicida: de facto, houve um momento de dar-tudo-por-tudo, de antes quebrar que 

torcer... Um momento só. Este pórtico de uma renovação que se estenderia de 1943 a 1953, durou apenas 

alguns meses, um ano, e morreu. Pintaram-se então quadros que se escondiam debaixo da cama, sonharam-

se decorações impossíveis, escreveram-se artigos de mal disfarçada violência e pouca maturidade crítica, 

projectaram-se cartazes e ilustrações, descobriram-se ou inventaram-se mestres, fizeram-se declarações 

gritantes e intransigentes e lançaram-se anátemas e interditos. Ao fim de alguns meses a tensão tinha 

atingido o máximo, um insustentável e dramático clímax... Era necessário recuar e reflectir, ou abandonar.» 

Este momento aqui referido, foi efectivamente uma fronteira no caminho da vanguarda. Não pela qualidade 

formal (?) dos respectivos produtos (cuja análise, de resto, ainda está por fazer) mas pelo que significava 

como afirmação resistente contra a opressão, e não só nacional e política, mas também cultural e fora-da-

Europa. Europa onde se confirmava um novo academismo
2
 ou longo conformismo, nem sempre negativo é 

certo
3
: aquilo que os situacionistas classificariam como a «amarga vitória do surrealismo» e, poderíamos 

acrescentar, do abstraccionismo, também. Fundamentalmente tratava-se de romper o silêncio imposto, a 

imobilidade, o retraimento concentracionário. E muito vagamente apontar ao paraíso: fazer coincidir a 

criatividade individual com a criatividade do mundo, descobrir e construir um espaço tal que «em toda a 

parte se possa estar», o que consistia neste caso em deslocar (num primeiríssimo movimento)
4
 o centro de 

algures em Paris para si-próprio, tentando descobrir simultaneamente os vectores mais íntimos e as mais
5
 

significativas convergências históricas (8). 

 Mas, na verdade,
6
 não se estava em Portugal, em 1946, em condições de nos encontrarmos a nós 

próprios. Longe de quaisquer centros, não tínhamos ainda sequer atingido a zona das tempestades. A vitória 

das Nações Unidas não era a nossa vitória, e até nem era ainda a Vitória. Tudo era longe, muito longe. 

Sobretudo longe do Paraíso.
7 

                                                 
1 Or: «correu com fúria para a morte desejada». 
2 Or: e fora-da-Europa, era isso também, o alvor de um novo academismo 
3 Or: também 
4 Or: (num primeiríssimo movimento) em deslocar 
5 Or: os seus vectores mais íntimos, as mais 
6 Mas, na verdade, ] Mas na verdade 
7 Or: consequências históricas. 
 Muito há a dizer sobre isto. Se me é permitido uma reminiscência pessoal diria que não por acaso que a minha profunda 

vivência de todo esta «aventura» foi uma Semana da Arte Africana (em 1946!, em 1976, este é, grosso modo, o tema do próximo 

Congresso da AICA, a realizar em Lisboa). Mas na verdade, nós não estávamos «não estamos Algures», e a vitória da Nações Unidas 

não era ainda a Vitória. Muito longe. Sobretudo muito longe do Paraíso 
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Os Nomes Cardinais 

 

 Num outro pequeno livro, dedicado a Júlio Pomar (9), citei este pintor como um dos «nomes 

cardinais para a compreensão da pintura portuguesa». E neste sentido comparava-o a Maria Helena Vieira da 

Silva e Amadeo de Souza Cardozo. Esta afirmação tem sido controvertida, mas a verdade é que a mantenho. 

Já nessa altura (e muito mais hoje) me interessavam pouco os metros académicos de aferição da qualidade. 

O que me interessava era a tentativa de Pomar ser um pintor não-emigrante, criador
1
 que, obstinadamente,

2
 

procurava, agora e aqui,
3
 os valimentos e as motivações para o trabalho.

4
 Isso foi comum a esta geração e a 

este
5
 primeiro tempo. Em Júlio Pomar essa preocupação verificou-se até

6
 nas muito tardias e rápidas visitas a 

Paris (onde
7
 finalmente se viria a instalar, e parece que definitivamente, mas muito mais tarde: certamente 

quando
8
 para ele, como para todos nós, os anos 40 tinham-se apenas tornado numa herança

9
 para gozo da 

memória e reflexão profunda). Diga-se de passagem,
10

 que na altura em que escrevi aquele pequeno ensaio 

sobre Pomar,
11

 conhecia mal,
12

 sobretudo no que diz respeito às artes plásticas, a obra de outro «dos 

maiores» e também «dos mais significativos» nomes da cultura portuguesa contemporânea:
13

 Almada 

Negreiros. Significativo, precisamente, entre outras coisas pela resistência ao concentracionismo-Europa-

Paris (10). Mas o mais profundo conhecimento da obra deste autor veio afinal reforçar a ideia de uma 

«direcção única» e a necessidade de a confirmar na diversidade dos caminhos e dos valores. Voltando a Júlio 

Pomar. Porque o pensava, e penso, tão significativo e tópico dos anos quarenta? Naturalmente que a 

qualidade do trabalho de Pomar (e sem pretender fazer comparações globais, que penso fúteis) entra nessa 

significação. Era uma qualidade
14

 ― foi sempre, e certamente ainda hoje ― em que a mão se adiantava 

frequentemente à cabeça, o que não quer dizer que a lucidez não fosse também um objectivo consciente: foi 

o período das conferências, das páginas d'A Tarde e outras manifestações em busca da transparência teórica. 

E também da propaganda, no melhor sentido da palavra. Isto é: da procura, simples, fraterna e ingénua dos 

outros. Aquele adiantamento da mão, porém, tinha uma importância primordial, sobretudo porque muito do 

                                                 
1 Or: não emigrante, de criador 
2 que, obstinadamente, ] que obstinadamente 
3 procurava, agora e aqui, ] Or: procurava aqui ; Col: procurava agora e aqui 
4 Or: para o seu trabalho 
5 e a este ] e este 
6 Or.: primeiro tempo, em Pomar mais vincadamente, resultando até 
7 Or: Paris, onde 
8 Or: muito mais tarde: quando 
9 Or: como todos nós apenas guardamos destes anos 40 uma herança 
10 profunda). Diga-se de passagem, ] Or: profunda. Diga-se de passagem ; Col: profunda). Diga-se de passagem 
11 Pomar, ] Pomar 
12 Or: eu conhecia mal 
13 Or: contemporânea, sobretudo no que diz respeito às artes plásticas: 
14 Or: ao concentracionismo-Europa-Paris (10). E significativo porquê? Naturalmente que a grande qualidade do trabalho de Pomar 

(e sem pretender comparações globais, que penso fúteis) entra nesta significação. Era uma qualidade 
 No original ocorre também que o desenvolvimento da nota 10 está interpolado no texto. A palavra Naturalmente, está 

separada e, no meio dela, existe a nota 10 (Natural - ‘desenvolvimento da nota 10’ - mente). 
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que se julgava transparência na teoria, era já o começo de novas opacidades. Então Júlio Pomar, que além do 

mais era (sempre foi) um virtuoso, avançava até no reticulado
1
 quase abstracto na composição dos seus 

desenhos. Os desenhos eram assim uma ideia, que na oficina
2
 depois depurava num jogo inteligente de 

renúncias. A profunda riqueza de alguns meros apontamentos deste primeiro período demonstram o que 

acabamos de afirmar. 

 Significativa foi também a actividade de Pomar depois
3
 daqueles meses ardentes de 45-46, depois de, 

por exemplo, quadros como A Farrapeira e Almoço do Trolha (1947), quadros que se podem considerar 

tópicos da pintura portuguesa contemporânea. (É, não o esqueçamos, a mesma época dos murais da Gare 

Marítima do Conde de Óbidos, de Almada: a contemporaneidade destas experiências, como é óbvio e se 

provará, não tem nada de fortuito). Depois são os anos cinquenta: o amadurecimento daquela experiência 

explosiva que vai dos quadros do Ciclo do Arroz a, por exemplo, obras como Maria da Fonte
4
. 

 Um estudo completo sobre a obra de Júlio Pomar mostrará precisamente a importância deste factor: 

a persistência e o amadurecimento. Nisso está uma importante diferença relativamente a alguns dos seus 

mais valorosos companheiros daqueles anos ardentes, marcados pela desistência. Por exemplo, Moniz 

Pereira e Vespeira. A passagem ao surrealismo ou ao abstraccionismo destes pintores foi, de facto,
5
 um 

prólogo ao abandono: o que, de resto,
6
 tem também um significado importante, e um valor não apenas 

negativo. Efectivamente, afirmado o seu valor de arranque, estes autores afirmam ainda, abandonando, a 

negatividade
7
 do meio. Aí se demonstraria também a necessidade profunda e comum de reconduzir a si 

próprio (e ao seu país, e ao seu meio) o centro do mundo, comum e efémera, àquela juventude dos anos da 

«vitória», burgueses intelectuais que, pela primeira vez,
8
 duvidavam da sua própria classe. 

 Mas Pomar persiste, e assim encarna um certo sentido do resistir. Verdadeiramente esta resistência 

era quase impossível naqueles anos cinquenta, neste Velho Mundo. O arsenal imaginário estava mudando tão 

radicalmente que persistir sem contacto com as grandes fontes (que efectivamente já não jorravam de Paris) 

só foi possível com a assunção
9
 de máscaras ou disfarces. Foi o caso de Júlio Pomar

10
 com o naturalismo do 

Ciclo do Arroz, com o iberismo de Maria da Fonte. Este último quadro, por exemplo, é exemplar (e nesse 

sentido altamente significativo) daquilo a que chamo uma máscara. O que essas máscaras disfarçavam era já 

                                                 
1 Or: avançava até ao amaranhamaneto ao reticulado 
2 Or: a composição de um desenho: a ideia, que na oficina 
3 Or: Significativa foi depois 
4 Or: de 45-46 até, pelo menos, «O almoço do trolha» (1947) ― período até onde vão estas minhas notas críticas. As obras desta 

segunda época, e principalmente «O almoço», são também cardinais para a compreensão da pintura portuguesa contemporânea. Elas 

representam a reflexão que foi o mais alta possível neste país, em artes plásticas e no 
 Este trecho é, no orig, incabado mudando o testemunho da página 7226-16d para 7227-d. Este facto confirma que terá 

havido um outro dactiloscrito melhorado que foi enviado para a revista Colóquio. 
5 foi, de facto, ] foi de facto 
6 que, de resto, ] que de resto 
7 Or: afirmam a negatividade 
8 que, pela primeira vez, ] que pela primeira vez 
9 Or: correspondia sem a assunção 
10 Or: É o que faz Júlio Pomar 
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algo de fundamental, e que só pode ser recuperado noutro ciclo cultural: o vazio. Abandonar ou disfarçar-se. 

Mas não trair: eis o mérito. 

 Claro que o vazio já despontava naquele momento de ilusória vitória dos anos quarenta: as 

respectivas
1
 afirmações vinham já marcadas de evanescência e vazio espectacular.

2
 A confiança foi efémera, 

e tudo o que havia nela de romântico se situava pesadamente à retaguarda. Só a violência foi de vanguarda, e 

em acto.
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquisso para uma pintura: desenho a lápis (1945?), Col. E.S. 

 

 

 

 

 

 

 

    Esquisso para uma pintura:, ensaio de cor, (1945?), Col. E.S. 

                                                 
1 Or: ilusória vitória: as respectivas 
2 Or: de evanescência. 
3 Or: de vanguarda. 
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    Ciclo do Arroz, Col. Dr. Manuel Vinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Desenho a Tinta da China, (1946?), Col E.S. 

 

 

 

 

[Notas] 

(1) Art in Revolution, catálogo da exposição do London Arts Council, Fev/Abril 1971, p. 

20, e especialmente, Keneth Frampton, Notes on a Lost Avant-Garde, p. 21. 

(2) Anatole Kopp, Ville et Révolution, ed. Anthropos, Paris, 1967. Principalmemente p. 

155 e seguintes. 

(3) V. g. Construtivismo, ed. espanhola, Comunication, Madrid, 1973. 

(4) Franck Popper, Art-Action and Participacion, Studio Vista, Londres, 1975. 

(5) Foram reeditados recentemente todos os números de International Situationniste 

(1958-69), cuja leitura parece imprescindível
1
 para a discussão

1
 da vanguarda hoje. Ed. 

Champ Libre, Paris, 1975. 

                                                 
1 Or: é imprescindível 
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(6) Kenneth Couts-Smith, Dada, Studio Vista, Londres, 1970. Excelente iniciação ao 

carácter sociológico do dadaísmo.
2 

(7) Ernesto de Sousa, A Pintura Portuguesa Neo-Realista (1943-1953), Artis, Lisboa, 

1965. 

(8) Muito há a dizer sobre isto. Se me é permitido uma reminiscência pessoal diria que 

não terá sido por acaso que a minha profunda vivência de toda esta «aventura» foi uma 

Semana de Arte Africana por mim e pelo Diogo de Macedo organizada, e em que se 

procurava estudar a convergência da arte africana e da arte moderna (em 1946!). Em 

1976 isto é, grosso modo, o tema do próximo Congresso da AICA, a realizar em Lisboa.
3 

(9) Ernesto de Sousa, Júlio Pomar, Artis, Lisboa, 1960. 

(10) Diga-se de passagem que eu próprio tive a sorte de descobrir em Madrid (1971-72) o 

que será certamente a obra-prima do iberismo de Almada: os murais do cinema San 

Carlos. Estes murais trouxe-os para Portugal, com a ajuda decisiva do Manuel de Brito da 

Galeria-Livraria 111, e encontram-se «a salvo» no Instituto de Restauro.
4 

                                                                                                                                                                  
1 discussão ] discissão 
2 Or: Iniciação excelente à variedade do dadaísmo, o recente livrinho «Dada» de Kenneth Couts-Smith, Studio Vista, Londres, 1970. 
3 Em Or a nota 8 está ausente, estando apenas a indicação da entrada 8) da mesma. 
4 Esta nota 10 está interpolada no texto, anteriormente, (cf. explicação em nota anterior). 
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Vostell em Malpartida
1
 

 

 

 

 «Se a teoria estiver certa... a obra resulta necessariamente bela» ― responde Vostell a uma 

observação minha sobre a sua última betonagem: um Opel sepulto num grande cubo de cimento, 

envolvimento violentamente dialéctico versus uma paisagem selvagem e... bela, Los Barruecos em 

Malpartida a onze quilómetros de Cáceres. A minha observação, em péssimo espanhol, no momento de 

exacta emoção da descofragem final de mais aquela rocha-na-paisagem foi «... além do mais, é bela!» 

 Partamos deste curto diálogo. Para o mais rapidamente possível apreender o que aconteceu a 30 de 

Outubro deste ano a poucos quilómetros da fronteira. Falemos da TEORIA e da BELEZA.
2
 Façamos, 

todavia, preceder esta análise de uma breve descrição. 

 O CENÁRIO E OS SEUS ACTORES. A Alta Extremadura espanhola que nós imaginamos um 

pouco como o nosso Alentejo, mas que, nesta região,
3
 apresenta características muito singulares. Atravessada 

por linhas de água que mais parecem uedes africanos,
4
 formam-se nela pequenos lagos a que os espanhóis 

chamam charcas. Ao redor de uma dessas «charcas» surgem os «barruecos», pesadas formações rochosas de 

forma esferóide e origem possivelmente meteorológica. No cenário que descrevemos, a charca está ainda 

ligada a um edifício, o «Lavadero» onde, em tempos recuados,
5
 se lavavam lãs... As respectivas ruínas são 

parte decisiva do cenário, como veremos. 

 Actores: fomos todos, «no meu teatro não há distinção entre actores e espectadores». Os primeiros 

«quarenta», e depois quase toda a população de Malpartida e muita gente de Cáceres. 

 Entre os primeiros quarenta contavam-se alemães, um polaco, um argentino, quatro portugueses, 

participantes de Barcelona, de Madrid; directores de galeria, operadores estéticos, críticos e jornalistas; e 

entre todos Wolf Vostell, pois que estávamos ali precisamente para participar num envolvimento de Vostell, 

nos Barruecos. No espaço que se chama o MVM (Museu Vostell de Malpartida de Cáceres), aí estavam 

patentes também duas exposições, uma no «Lavadero» (futuro corpo sólido do Museu) de esbocetos de 

Vostell; outra no Centro Criativo de Malpartida: obras de J. J. Narbon, que é também director do Museu. 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na revista Colóquio-Artes n.º 30, de Dezembro do 1976. Usei como texto-base o texto que saiu na revista. 

No espólio existe um original dactiloscrito com acrescentos e riscados a caneta esferográfica azul e riscados a caneta de feltro 

vermelha (pressupondo assim, pelo menos, três campanhas de escrita). Usei as siglas (Or.) para original e (Col.) para a revista. 
2 Falemos da TEORIA e da BELEZA. ] Or: Falemos da TEORIA e da BELEZA. ; Col: Falemos da Teoria e da Beleza. 
3 que, nesta região, ] que nesta região 
4 Curso de água, típico do Magrebe e outras regiões semi-desérticas, que só tem caudal em certas épocas do ano. 
5 onde, em tempos recuados, ] onde em tempos recuados 
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 Wolf Vostell. Um dos iniciadores, talvez o principal, da prática dos happenings na Europa; Grupo 

Fluxus, que se pode considerar o centro das transformações reflexivas das artes-da-acção (Filliou, Joseph 

Beuys, George Brecht, Ben Vautier e outros, têm sido razão dos nossos estudos). Ben: «Tenho inveja de 

Beuys e Vostell». Tem-se falado, a propósito de Vostell,
1
 de happening político, como se alguma coisa 

pudesse não o ser... Mas o que é importante em Vostell é esta afirmação feita em Malpartida: «Eu defendo os 

Direitos do Homem». Assim: trabalhar com rigor e teimosia, no espaço que há, que tem que se inventar, 

entre a arte e a vida. Esse trabalho consiste, para empregar a sua linguagem, em des-colar de uma situação 

alienada, de um lado a Arte (e os seus Artistas) e do outro a Vida (com as suas destruições e as suas misérias). 

 Teoria. Ao «apresentar» Vostell dissemos o mais importante de uma situação estética que tende ao 

conceptual. Digamos agora porque é que a virtude máxima desta teoria tem que ser um ostinato rigor. 

Porque só com rigor penetramos o corpo da (nossa) realidade, porque só com rigor mesmo atravessando as 

águas do prazer e da paz, podemos ― como diria Rafael Alberti ― guardar «un ojo en el incendio»; só com 

rigor se pode «quedarse para ver, para morirse sin morir». Transpondo a vaga das modas e das inevitáveis 

influências, excedendo os modelos, Vostell traça com rigor, desde sempre,
2
 a sua teoria: descolar do real 

(«llore la Gloria y sonría el Horror») para lutar por nós próprios (os Direitos do Homem) realmente. Muito 

teríamos a dizer ainda. Por exemplo, a propósito de Goya (não o dos vendedores de arte comprometida, o de 

Alberti, o de Vostell); sobre as raízes germano-espanholas do autor dos Desastres (modernos); sobre a 

modernidade... Mas falemos hoje da beleza. 

 Beleza. Um Opel (o consumismo, por exemplo) sepulto num cubo de betão entre as rochas de 

Barruecos. A Beleza. Não uma qualidade amável acrescentada aos objectos correntes para gozo privilegiado. 

Mas o rigor da teoria que «tem que» estar certa. E é nesta inevitabilidade que está a Beleza: «El mascarón, la 

muerte, la Corte, la carencia, el vomito, la ronda, la hartura, el hambre negra, el cornalón, el sueño, la paz, la 

guerra». O real (e o seu irmão mais irmão, o irreal). 

 Dizer «é belo, além do mais» é de facto incorrecto. A Beleza está no mais, não está a mais. E o mais 

em Vostell reside precisamente numa práxis que, além de coerente e rigorosa,
3
 é uma descolagem para o 

absolutamente novo, absolutamente moderno. Onde só pela análise podemos distinguir o significado do 

significante. Se, por exemplo, um autor (Adrian Henri) diz: «Os planos para os seus vários happenings 

incluem alguns dos mais delicados e belos desenhos executados nos nossos dias», esta afirmação é apenas 

um sublinhado de algo mais fundo: a beleza dos projectos ou,
4
 sem mais classificar, os projectos. Podíamos 

ir mais longe. Muito concretamente, em Vostell,
5
 trata-se de descolar da beleza fascinante, perceptiva lhe 

chamaria Duchamp. Ora tudo isto é uma necessidade profunda nossa; a vanguarda e a modernidade não são 

                                                 
1 falado, a propósito de Vostell, ] falado a propósito de Vostell 
2 rigor, desde sempre, ] rigor desde sempre 
3 que, além de coerente e rigorosa, ] que além de coerente e rigorosa 
4 ou, ] Or: ou, ; Col: ou 
5 concretamente, em Vostell, ] concretamente em Vostell 
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um capricho. Profundamente viciados de espectáculo, nós hoje só vemos uma saída, e essa saída é uma Festa, 

a Festa. E foi por isso que participámos na Festa-Vostell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Envolvimento de Vostell, betonagem de um Opel, «VDAEX» 
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Velas Latinas no Tejo
1
 

 

 

 Quando defendemos o moderno 

 Quando falamos em vanguarda 

 Quando apontamos as tendências polémicas 

 sobretudo no domínio das artes visuais e audiovisuais que envolvem o nosso quotidiano, 

condicionam muitos dos nossos/ actos 

 massificando-os 

 e com não pouca frequência, empobrecendo-os 

 (publicidade, a forma e o ornato da casa, os caminhos inevitáveis e o cenário mais ou menos fixo, o 

automóvel ou transporte colectivo, os objectos de uso ou contemplação, o jornal...) 

 quando afirmamos que em tudo isto 

 ou se é colaboracionista com a banalidade, a morte consumida e conformista aceite 

 ou moderno 

 absolutamente moderno; 

 com frequência nos tomam como fans de um clube qualquer, facção que outra, quase partido 

 que tanto podia ser como não 

 talvez algo desequilibrado, porque nem tanto ao mar nem tanto à terra, não façamos ondas. 

 ... e o equilíbrio e ordem, o sistema e a tranquilidade, como sabem, têm costas largas. 

 Num território mais especializado, somos intelectuais, artistas, tipos com graça ou pseudo-graça da 

originalidade, cabelos compridos ou rapados à escovinha, alguma liberdade permitida a título de boémia e a 

palavra solta; sempre à cata de novas modas, enfim aspirando pelos vanguardismos internacionais como as 

meninas catitas auscultam todas as «Elles» que podem e conspiram mais um lenço assim, mais uma saia 

assado. 

 Isto é o que se poderia chamar um retrato-robot; que ele também é um produto da massificação, 

completamente desfoca do, e, por vezes,
2
 perfeitamente falso em relação à realidade. Embora com nuances e 

algumas subtilezas, estes lugares comuns muito por aí repetidos e receados pelas classes médias e seus 

professores, com mais coisa menos coisa correspondem ao artista da fotonovela, precisamente ao «louco» 

do Casarão.
3
 Reparem como aí se confundem também o chavão do artista, com o de inconformista e 

moderno; e até, malícia máxima dos argumentistas, o aliciante cheiro de liberdade declina vagamente para a 

loucura e uma certa (e no fundo condenável) selvajaria social. Inconformismo... 

                                                 
1 Este texto foi publicado na revista Opção, dirigida por Artur Portela Filho, no n.º 98, de 8 de Março de 1978. No dossiê 1.2.1.26, 

da caixa 9, existe um original. São cinco páginas dactilografadas, numeradas e emendadas pelo autor a esferográfica (e com muito 

poucas a caneta de feltro roxa), com as cotas 7269-16F a 7273-16F. No espólio falta o texto da legenda. Para o cotejo das versões 

usei: (Or.) para o original dactiloscrito e (Op.) para a revista. Usei a revista como texto-base. 
2 e, por vezes, ] e por vezes 
3 Telenovela da época. 
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 Bom, deixemos o Casarão para análise mais atenta no futuro adiantado da história. Essa história de 

artistas, solteiros e mulheres em crise de feminismo a desempenharem o papel dos príncipes fidalgos nas 

histórias mais antigas. 

 Voltemos ao nosso ponto de partida: 

 violentamente 

 radicalmente, defender o moderno 

 é defender a única via possível A ÚNICA 

 se ― e entenda-se agora bem este condicional ― 

 SE não se quer morrer já, em cada pastel de nata comido, em cada sono consumido, em cada dia 

repetido, em cada digestão com mais ou menos pastilhas digestivas 

 SE não se quer ser o tal cadáver adiado, enfim. 

 Se, pelo contrário,
1
 erguemos a pergunta e não desesperamos da resposta inteira, se queremos 

incessantemente descobrir o verde no verde 

 e como é possível ter morrido tantas vezes e ainda estar vivo 

 e como estar vivo nos outros 

 e apesar de tudo saber até ao escândalo e até à crueldade se for preciso 

 que somos Nós quem leva os carros eléctricos e não o contrário 

 (Almada Negreiros: «Sou milionário, o meu groom é a electricidade») 

 SE É ISSO 

 vida inteira e recomeçada e recomeçada 

 então 

 não há outra safa senão ser 

 irremediavelmente 

 absolutamente moderno. 

 

 Falemos do território que nos é mais estrito, a comunicação visual, as artes audiovisuais, as 

chamadas artes plásticas e o seu som. 

 Façamos referência ainda mais precisa ao que se escreve para aí nos últimos dois ou três anos 

adentro do referido território. Chegou a hora de tirar as papas da língua: movidos fundamentalmente, embora 

de modo diverso, por aqueles preconceitos os perpetradores de prosa sobre as chamadas artes plásticas (com 

alguma raríssima excepção aqui e ali, especialmente quando se trata da paisagem urbana), espanejam-se na 

morte pacóvia, na classificação professoral, na prosa despropositada e pretensamente profunda (que ninguém 

lê de resto); na defesa dos ismos (e para cúmulo sempre ismos remançosamente soterrados): no pavor da 

novidade e da contaminação estrangeira. Pina Maniques da crítica, pintores frustrados e vingativos, cantoras 

carecas de meter lástima... lá vão dando o dó do peito, em monólogo sonolento, confundindo tudo e 

                                                 
1 Se, pelo contrário ] Se pelo contrário 
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pensando que ninguém lhes porá mais dia menos dia pimenta na língua. Comentando exposições, esperando 

as novas e prometedoras delícias do mercado, gatos gordos e sonolentos contando com uma única saída para 

o rato 

 sonhando com digestões e digerindo farrapos de sono próprios de animais castrados... 

 ... só acordam para levantar o dedo papudo e em certas circunstâncias proferirem: está bem, é 

moderno, porte-se bem,
1
 arrume-se lá no seu canto, não chateie muito e cuidado... 

 ... cuidado com os vanguardismos internacionais! Relampejam muito brevemente os olhinhos, 

fechamos de novo numa pressa de recuperar o sono perdido e rom rom. Rom Rom. Não vêm nada, mais 

nada. As máquinas enferrujam, as imagens dispersam-se, as cartas ficam nas algibeiras, os livros morrem nas 

bibliotecas. Rom rom. Rom rom. 

Rom rom. 

Não vêm nada. 

 

 Querem assim um molhe de exemplos? 

 Ligaram para Genebra, para o 022 43 47 22, número do «espaço falado» do Julião Sarmento na 

Galeria Gaëtan? 

 Não senhor! 

 Foram ao Porto, à exposição Artistas americanos ― obras e projectos dos anos sessenta? 

 Não senhor! 

 Comentaram a simultaneidade da exibição dos filmes A Guerra das Estrelas e 2001 ― Odisseia no 

Espaço, com as referências concretas deste filme a uma expressão mínima, ou minimal, na comunicação 

visiva? 

 Não senhor! 

 Notaram e comentaram as novas perspectivas que se abrem «lá fora» aos artistas portugueses «mais 

polémicos»? 

 Não senhor. Não senhora!
2 

 

 E viram as velas latinas instaladas num forte do Tejo pelo artista americano Patrick Mohr que está 

entre nós com uma bolsa «Fulbright» (instaladas de novo na AR.CO, e, em breve, mais uma vez no Porto?
3
). 

 Não viram não senhor, não comentaram. Rom rom. 

 Pois no próximo número comentaremos o que significa isto, neste caso particular e noutros: a 

redescoberta
4
 de um americano, vindo das alfurjas do vanguardismo internacional, da vela triangular 

mediterrânica... a vela das nossas caravelas. 

                                                 
1 bem, ] bem 
2 Não senhor. Não senhora! ] Or: Não senhor. Não senhora! Op: Não senhor/ Não senhora/ 
3 e, em breve, mais uma vez no Porto? ] Or: e em breve, mais uma vez no Porto ; Op: e em breve mais uma vez no Porto? 
4 Or: neste caso particular: a redescoberta 
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Viram as velas latinas? 

    Não viram. Não senhor/ Rom rom. 
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Terra, Raiz, Vento... Programa
1
 

 

 

 ... que a liberdade deve ser coisa de terra e de raiz. 

 sabemos isso 

 sabemos que sem terra e sem raiz a liberdade não passa de vento. 

 Vento     uns charros fumados ao acaso    modos professorais senhoriais     imitação sem apoio 

científico de um amigo ou de um livro     um miúdo ou miúda que vai-para-a-cama por engano     modas     

decepções     frustrações     vento. 

 A terra e a raiz ― um programa e uma origem, uma estrutura, um projecto. A liberdade da palavra, 

da forma cada vez mais possíveis / cada vez dependem de uma escrita (uma construção, um programa) ... o 

que, por sua vez depende irremediavelmente     cada vez mais     da fala criadora e livre. 

 ... como falar-te livremente     a Ti, Fallorca, Luísa, Concha, Joaquina, Carlos (o da arqueologia), 

Lena, João, (o da fotografia,
2
 Capitão de Abril) e... Teresa e a outra João? E a ti, Vostell, meus amigos, 

Filliou, Marianne, Judith, Rafael de Barcelona, Nuria, Isabéis
3
, Mercedes

4
...? Ou a ti, amigo que me escreve 

de Kioto. Ou vós,
5
 da Galeria Sudurgata, cujas novas me vêm da Islândia? Ou a ti meu absolutamente outro? 

 

 Encontrarmo-nos todos um dia e falarmos livres enfim
6
 «embarcados num só barco para lá das 

portas de Hércules». Essa utopia dantesca faz-nos sorrir, mas por vias e caminhos tão diversos e dispersos, 

alguns de nós ardentemente, rigorosamente, procuramos
7 

 cada vez mais 

 cada vez mais 

 VIVER EM COMUM orgiasticamente. 

 (Mircea Eliade:... «para o homem arcaico, uma das suas descobertas essenciais consistiu em verificar 

que tudo o que frutifica em comum dá melhores resultados»). 

 Frutificar em comum, falar livremente. 

                                                 
1 Este artigo saiu na revista Opção n.º 100 de 23 de Março de 1978. Este artigo está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9, 7274-16F a 

7282-16F e contém um dactiloscrito original, o artigo do jornal e um conjunto de textos intitulados «esboços abandonados». Estes 

últimos não foram levados em conta para editar o artigo. O dactiloscrito está numerado pelo autor. Na revista aparecem subtítulos 

para as diversas secções que estão ausentes no orig. Algumas delas são frases do texto. Também os pontos de exclamação são 

substituídos por «/» numa gralha tipográfica evidente. Embora tenha usado como texto-base a revista há algo que é melhor no orig.: 

este conserva espaçamentos que me parecem, no caso deste texto, significativos e que recuperei. Para o cotejo das versões usei: (Or.) 

para o original dactiloscrito e (Op.) para a revista.) 
2 Or: (fotografia, 
3 Muito provavelmente Isabel do Carmo e Isabel Alves, à época, e respectivamente, ex-esposa e esposa do autor. 
4 Mercedes Guardado Vostell 
5 Or: vós 
6 Or: e falarmos falarmos enfim 
7 Or: nós (especialmente ardentemente rigorosamente procuramos 
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A comunicação difícil e exemplar
1 

 

 A qualidade formal de uma obra (de arte, de anti-arte ou não arte) é hoje cada vez mais, uma 

categoria relativa, uma dependência. A obra é cada vez mais não-obra. (Mas deixemos
2
 essa discussão para 

outra altura ou lugar). A qualidade (ou a obra mesmo)
3
 dependem do programa, da estrutura, do conceito ― 

que definem e são definidos pela respectiva produção e meio produtor: contexto nacional e regional, 

coerência do «artista», consigo próprio e com esse contexto. Relações de produção.
4
 Capacidade de 

comunicação. (Não confundir com a comunicação fácil que essa é a que se verifica através dos mass media, 

meios de comunicação de massa, pelo kitsch,
5
 pela reiteração académica... e que verdadeiramente se deveria 

chamar incomunicação
6
). Na prática, principalmente na nossa prática, a obra deve ser exemplar. E nenhuma 

obra é exemplar senão com um
7
 programa determinado, mais ou menos definido. Por outras palavras: um 

projecto. Isto
8
 significa o FIM (que se aproxima) da ditadura formal, perceptiva ― qualquer que seja a sua 

escrita... 

 O que, em rigor, anuncia efectivamente o fim de qualquer
9
 ditadura       mas adiante. 

 

As Velas do Patrick
10 

 

 As seis velas de Patrick Mohr, primeiro colocadas efemeramente num forte do Tejo, a Caxias; 

depois
11

 «recicladas» num trabalho complementar com outro do
12

 Julião Sarmento, no AR.CO; e agora em 

nova instalação nas salas da Módulo, ali à Boavista,
13

 no Porto ― são exemplares. 

 Agora aqui. 

 Dessa exemplaridade
14

 faz parte o já referido silêncio da chamada «crítica»: a ignorância, a falta 

total de intuição e o fechamento ao mundo dos vivos (Eles
1
 vivem, se se pode dizer, no mundo dos mortos, 

«caldeira de Pêro Botelho», ou «panelinha» ― como quiserem chamar-lhe). 

                                                 
1 O Orig. não tem títulos de secção. 
2 Or: não-obra... mas deixemos 
3 Or: A qualidade, ou a obra mesmo, 
4 Or: Relações de produção; 
5 dos mass-media, meios de comunicação de massa, pelo kitsch, ] Or: através dos meios de comunicação de massa, pelo kitsch, ; Op: 

dos mass-media meios de comunicação de massa, pelo kitsch, 
6 incomunicação ] Or: incomunicação ; Op: incomunicação 
7 Or: em um 
8 Or: Por outras palavras: um projecto, mais ou menos claro. Isto 
9 Or: qualquer 
10 O orig. não tem títulos de secção. 
11 Or: a Caxias depois 
12 Or: de 
13 Or: à av. da Boavista, 
14 Or: são exemplares. 
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 Efectivamente. 

 Patrick Mohr é jovem, ainda não tem trinta anos. É exemplarmente americano. Tem dez anos de 

escolaridade, dois terços dos quais decorrem em situação simultaneamente discente e docente. (Só a ensinar 

se aprende...) A sua investigação plástica, já responsável,
2
 já inventiva e programada

3
 quando ainda 

frequentava a Universidade, não lhe provoca conflitos com o sistema; portanto não há para ele (pelo menos 

por enquanto) problemas de mercado. Trata-se no entanto de uma investigação de vanguarda. De polémica. 

Utilizando os meios tradicionais da escultura ― e nisto Mohr também pode ser exemplar (não há nova 

comunicação só porque se utilizam novos meios) ― diríamos que a polémica de Mohr é consigo próprio, 

com os próprios conceitos: abrigo, protecção, tema polémico por definição desde pelo menos Kafka. 

(Sugestão: leiam O Covil. Le Terrier, na tradução francesa). Bom. Este escultor... 

 ... contemplado com uma bolsa Fulbright, um ano de estudo e trabalho no estrangeiro, escolhe 

Portugal. Host Country:
4
 nós. Porquê verdadeiramente? Este vanguardista lançado não ganharia mais em ter 

feito pontaria para Berlim, Milão, Amesterdão ou outra Capital propriamente dita? Em termos de mercado, 

mundanidade e coisas assim, a afirmativa é evidente. Mas Mohr tinha
5
 um objectivo, uma problemática, 

«uma grande razão» na vida... Ia dizer: uma paixão! E isso confunde-se com... desculpem repetir-me, o estar 

(protegido) na vida, o habitar, e como-construir-a-habitação, etc., etc. ― não vamos agora fazer um curso de 

estética, embora isso fosse aliciante, ou empregar grandes e belas palavras como fenomenologia
6
 e outras. 

Isto, esta paixão, pelo construir e sua origem,
7
 é a grande razão de Patrick. Ela o conduzirá, estudo e intuição, 

ao desejo de viver num país como o nosso. Vir aqui e descobrir as velas latinas é um passo; um grande passo 

que o Patrick
8
 transpôs sozinho e que eu deixo à imaginação do leitor. Duas observações só para ajudar: 

 a primeira,
9
 é um convite a quem me lê, que medite no que é um barco, desde o mais humilde ao 

mais transatlântico, como abrigo... e da situação insular do nosso próprio país.
10 

 a segunda,
11

 dá um pouco mais de trabalho, é pedir ao leitor que vá lá buscar a Opção da semana 

passada e compare as velas instaladas no forte do Tejo com o trabalho que ilustra estas linhas: uma 

«escultura» de 1976, em madeira, cartão e creosote... É evidente que na descoberta de Patrick não há
12

 

                                                                                                                                                                  
 Tendo escolhido Portugal para host country, este vanguardista sem conflito, como o acolheram e aperceberam os «cultos» 

deste país? Como o acolheram os artesões e os trabalhadores (construtores quase arcaicos) que ele procurava? Estes, numa simples e 

bela relação de trabalho, é tudo. Aqueles, pela ignorância e pelo silêncio. Desconfiando, quiçá, do estrangeiro. 
 (Pois o caso de Patrick Mohr, agora e aqui, é exemplar.) 

 Dessa exemplaridade 
1 Or: eles 
2 Or: O tipo de investigação plástica, já disponível, 
3 já programada ] Or: já programada ; Op: já programada 
4 Or: Portugal. Full Grant. Host Country: 
5 Or: tem 
6 Or: fenomenologia 
7 Or: pelo construir e sua origem, 
8 Or: que Patrick 
9 Or: a primeira, 
10 Or: transatlântico, como abrigo... 
11 Or: a segunda 
12 Or: Patrick há 
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nenhuma espécie de oportunismo ou facilidade. A tradição (construtiva) portuguesa e a investigação de 

vanguarda, estabelecida já como norma de trabalho em certos Centros Universitários
1
 encontram-se com 

rigor lógico e riqueza crescente de sentido. 

 Exemplaridade. Abordaremos outros problemas, faremos outros anúncios, avisaremos, alertaremos. 

Mas será sempre segundo a táctica do exemplo. Procurando a estrutura dos acontecimentos, o porquê dos 

programas (individuais ou colectivos), a rede de motivos que levou ao seu (não) cumprimento, por excesso 

ou defeito ― sempre que possível com antecedência para que o leitor possa a tempo participar na festa 

comunicativa que só pode ser a festa da vanguarda: intervindo poderá também ser co-autor dos 

acontecimentos...
2 

 

Há Um Programa a Delinear... a fórmula está por encontrar
3 

 

 Até agora, neste domínio, ignoramos
4
 tudo, ou quase tudo,

5
 uns dos outros. Mas é assim; mal se 

publicou a última Opção,
6
 em que era referida a participação de Julião Sarmento no «espaço falado» da 

Galeria Gaëtan de Genebra, recebo um telefonema do Porto a informar-me (a mim ― e eu agora aos leitores) 

que o
7
 Alberto Carneiro também já participara do dito «espaço». Os cruzamentos de informação vão 

permitir-nos prever e estar-a-tempo. Um pouco mais.
8 

 Mas insistindo em
9
 programas (terra e raiz da liberdade) vai ser através deles ― e em todos os 

sentidos ― que tentarei superar a inoportunidade desta comunicação semanal. Programas das Galerias, dos 

indivíduos (artísticos, técnicos), dos estúdios, das escolas
10

 e instituições... e assim não perder as nossas 

palavras em vento. 

 

  Mas repetimos: a fórmula está por encontrar.
11 

  

                                                 
1
 Or: Centros Universitários americanos 

2 Or: riqueza crescente de sentido. 
 E em breve, outros anúncios, outros problemas. Procurando a estrutura dos acontecimentos, o porquê dos programas 

(individuais ou colectivos), a rede de motivos que levou ao seu (não) cumprimento, por excesso ou defeito ― é melhor mantermos o 

leitor informado, e não só com antecedência para poder a tempo participar na festa comunicativa que só pode ser a festa da 

vanguarda; mas para, intervindo (como poder e onde poder), poder também ser autor co-autor dos acontecimentos. 
3 Or: A fórmula está por encontrar 
4 Op: ignorávamos 
5 tudo, ou quase tudo, ] tudo ou quase tudo 
6 Or: o último «Opção», 
7 Or: a informar-me que o 
8 Or: prever e estar-a-tempo. 
9 insistindo em ] Or: falando de Op: insistindo de 
10 Or: Escolas 
11 Or: A fórmula está por encontrar. 
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  Outro exemplo 

 

 ... a Galeria Quadrum. De que sei
1
 um pouco mais, até porque lá exerço

2
 semanalmente o «meu» 

Curso: Há um programa que se delineia, e em parte um programa de acontecimentos únicos (o leitor fica 

desde já prevenido!) à roda de dois temas; por um lado,
3
 um exercício sério da performance e da fotografia 

«conceptual»; e,
4
 por outro, uma iniciativa singular, a promoção ou a confirmação de novos valores. (Assim, 

atenção! Em Abril e Maio, estarão entre nós alguns dos mais notáveis operadores estéticos da performance, 

da video-arte e da foto «conceptual»: Gina Pane, Defraoui, Dany Block, Ulkrique Rosenbach; depois em 

Dezembro/Janeiro, a foto-e-as-novas-tendências, exposições e performances de Ernesto de Sousa, Irene 

Buarque, Leonel Moura, José Conduto e Mário Varela ― é uma das várias continuações de Alternativa Zero. 

 Como este tratarei de outros programas e problemas. Acontecimentos exemplares. E sobretudo 

interrogações (toda a interrogação válida é exemplar). Interrogações como, ao acaso:
5 

 O Centro
6
 de Arte Contemporânea, da Cooperativa Árvore e da ESBAP, três importantes centros de 

trabalho do Porto. Qual
7
 o programa de trabalho, por exemplo,

8
 do Calhau e do Julião e do Álvaro Saba, da 

Ana de Mello e Castro?
9
 Qual é o programa do Grupo de Évora?, agora denominado «Grupo dos 8». Como é 

que se vai definir a Cooperativa Grafil? Qual é o escândalo (programático) da Cooperativa Gravura? Como 

se explica o marasmo da SNBA, a inutilização da Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém? Porquê a 

maioria dos jornais não têm programa (ou só académico e pobre) neste domínio da comunicação visual? 

Porque não há revistas, jornais, inquietação ao nível escolar, universitário?
10

 Porque não sabemos quase nada 

uns dos outros? 

 E a Gulbenkian, a SEC
11

, têm um programa? 

 E as desventuras do Alberto Carneiro,12 um dos nossos mais pertinentes e investigadores estéticos? 

Porquê simultaneamente a presença «não oficial» do nosso país em Milão e Malpartida? E ainda: o que deve 

(e pode) fazer um jornalista, radiofónico por exemplo, interessado nestas aberturas. E, fulanizando ainda, 

outro caso: porque razão o José Luís Porfírio voltou, ao que parece, as costas à modernidade? E a TV? 

                                                 
1 Or: Um exemplo, a Galeria Quadrum de que sei 
2 Or: até porque, entre outros, lá exerço 
3 por um lado, ] por um lado 
4 e, ] e 
5 Or: Outros programas. E problemas. 
 Este parágrafo está ausente no orig., existindo apenas estas duas afirmações. 
6 Or: O do Centro 
7 Or: do Porto. E etc. e etc. Qual 
8 Or: o programa de trabalho 
9Or: e do Julião e do Alberto Carneiro? 
10 Or: ao nível escolar? 
11 Secretaria de Estado da Cultura 
12 Or: de Alberto Carneiro, 
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Alguns assuntos serão tratados por serem exemplares na sua mera positividade: o programa e actividade da 

Módulo, a «carreira» fora de portas de Helena Almeida... Exemplo, exemplo... exemplaridade.
1 

 O objectivo fundamental, neste domínio será sempre
2
: conhecermo-nos enfim (um pouco) uns aos 

outros... 

 

 

 

        Escultura, de Patrick Mohr, madeira, cartão e creosote, 1976. 

 

 

                                                 
1 Or: fora de portas de Helena Almeida 
2 Or: este 
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[Alberto Carneiro]
1
 

 

 

 Claude Lévi-Strauss. A descoberta dos costumes e das estruturas «legais» relativamente ao incesto: 

um escândalo para o pensamento científico tradicional. O incesto ofereceu-se ao discurso de uma ciência que 

se julgava sólida, tanto como facto natural tanto como facto cultural. Esta constatação primeira para a 

instauração de uma nova disciplina no território das ciências humanas deitou abaixo do altar alguns deuses e 

muitas definições. Viu-se finalmente, aquilo que Mauss previra: ainda havia «muitas luas mortas, pálidas ou 

obscuras, no firmamento da razão». Mas se deixou de ser possível dizer uma distinção nítida entre estas duas 

ordens de factos, Natureza e Cultura, continua a germinar uma diferença... e as diferenças contaminam os 

próprios significantes. As «charcas» da Extremadura
2
 de primeiras barragens artificiais transformaram-se em 

lagos naturais... 

 Portugal existe com uma história, uma cultura. Mas também nisto se enovela uma, várias naturezas 

que se impõe como diferenças ao pensamento e à imaginação, «até que uma pedra irrompa/ e floresça» como 

espera Eugénio de Andrade. Até que uma lua morta reverdeça de novo... 

 A obra de Alberto Carneiro é uma interrogação inteira, inteiramente vivida, pensada na direcção 

natural. A produção de Alberto Carneiro constitui já um indispensável pomo de (dis)córdia... no coração 

deste país: indispensável para pensá-lo, imaginá-lo. Os seus «envolvimentos», as «operações estéticas», no 

alto de S. João (Aregos), em Vilar do
3
 Paraíso; os seus rituais, no Monte de S. Lourenço, em S. Bartolomeu 

do Mar, no Rio Ave ou na Serra de Santo Tirso; as suas esculturas naturais; os seus «trajectos» palmilharam 

já os trilhos de um importante levantamento estético do país onde havemos de teimar, venha abaixo o que 

vier, até que as pedras floresçam! E isto não será nem fuga nem espera utópica: como poderias lutar 

camarada político ou guerrilheiro sem levar na escassa bagagem, pelo menos uma pedra florida ou uma lua 

reverdecida. Nós, artistas, operadores estéticos fornecemos desse material. O Alberto ― por exemplo ― tem 

dessas pedras e dessas luas muitas para vos oferecer. Mas vocês sabem-no? Ou pensam que podem ir para a 

guerra de mãos vazias? Se um homem, um guerrilheiro, um sindicalista, um polemista não tem pelo menos 

um jardim dentro da cabeça é porque está vencido mesmo antes de começar a luta! 

                                                 
1 O testemunho deste texto está na Caixa 7, dossiê 1.2.1.1.; ocupa 2 folhas, tendo estas as cotas 7473- 16f a 7474 16f. Trata-se de 

uma fotocópia de um um texto dactiloscrito que tem emendas manuscritas sobre uma fotocópia de um dactiloscrito que também 

regista, por sua vez, anteriores emendas manuscritas (ou seja, fotocópia emendada de uma fotocópia de um dactiloscrito com 

emendas), pressupondo assim, pelo menos, três campanhas de escrita. Este texto saiu na revista Abril n.º 5, de Junho de 1978. Na 

revista está o título da coluna Imaginar Portugal. Usei como texto base o texto saído na revista (Abr.) cotejando com o original (Or.) 
2 Refere-se aos Barruecos de Malpartida; (Extremadura de Espanha; e não Estremadura de Portugal). 
3 Or: de 
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Natureza envolvente: o laranjal (1969), instalação na Galeria Ogiva, Óbidos, 1971. 

Envolvimento de Alberto Carneiro. 
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Moura, Varela, Conduto, Buarque 
1
 

3 portugueses e uma brasileira fazendo coincidir a vanguarda com a tradição 

 

 

 1. Nesta matéria, eu não faço previsões, nem tenho preferências, tenho certezas: sei que o meu 

herdeiro será absolutamente outra pessoa. Mas se fizermos uma primeira redução do nosso campo, artes 

plásticas ou artes visuais (o que não corresponde à minha visão pessoal, que essa procura seja2 globalista), aí 

nesse reduto eu3 também tenho certezas: porque não sou eu que escolho, sou escolhido. 

 2. Efectivamente, a promoção, os outros (sobretudo os que vêm a seguir), o futuro, é hoje a minha 

práxis estética, e tanto quanto possível racional. Primeiro foi uma prática, ainda misturada sem destrinça 

com a ganga da necessidade, com uma espessura teórica que se foi clarificando cada vez mais. O campo 

nessa altura era o cinema e a cultura cinematográfica. Anos 50 (cine-clubes, revista Imagem, Dom Roberto). 

Hoje é histórico que muitos dos principais responsáveis neste campo durante os anos 60 (realizadores, 

críticos), tinham começado a sua actividade na Imagem, por exemplo. Foram já, em certa medida,4 os meus 

herdeiros. O que é uma noção falsa, diga-se de passagem: o movimento faz-se muitas vezes ao contrário. 

Dou um exemplo, Kierkegaard é hoje um autor meu de cabeceira, e a sua leitura em grande medida 

modificou a minha vida. Ora,5 foi o António-Pedro Vasconcelos que me iniciou no autor de Ou... Ou...6, e 

não o contrário como se poderia pensar atendendo apenas à regra muito resvaladiça das gerações. O conflito 

de gerações é, muitas vezes,7 um arreigado engano de fotonovela, cuja influência sobre a realidade se 

verifica quase sempre a um nível cultural de segundo grau. (Recomendação: preferir aos chavões da 

psicanálise uma leitura atenta de Lacan). 

 3. Hoje a prática transformou-se em práxis. Sobretudo depois de Alternativa Zero (1977). A 

mudança de campo, do cinema para as artes visuais é apenas operatória. Parafraseando Almada, diria: que eu 

incabia no cinema. É nas artes visuais ou audiovisuais que se situa a maior densidade experimental 

globalizante. Eu, por exemplo, nunca deixei de fazer cinema... Mas voltemos às questões hereditárias... É 

impossível explicar em poucas linhas como se fazem estas complicadas partilhas. Como o herdeiro o ano 

passado era o Julião Sarmento, como tinha sido anos antes (e já com uma certa certeza entre a prática e a 

práxis) o Calhau; como são este ano, e com precisão, quatro «jovens»: Irene Buarque, José Conduto, Leonel 

Moura8 e Mário Varela. Os três últimos foram colhidos nas safras de Alternativa Zero (um deles foi lá que 

                                                 
1 No espólio não existe testemunho deste artigo. Este artigo saiu no jornal Expresso, n.º 285, de 15 de Abril de 1978. Trata dos 

seguintes artistas: Leonel Moura, Mário Varela , José Conduto e Irene Buarque. 
2 seja ] ser 
3 eu ] em 
4 medida, ] medida 
5 Ora, ] Ora 
6 Abreviatura de Ou bien... Ou bien..., livro de Kierkegaard, com o título da edição francesa. 
7 é, muitas vezes, ] é muitas vezes 
8 Leonel Moura ] Leonel de Moura 
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expôs pela primeira vez). Irene Buarque, brasileira a viver entre nós, foi colhida na redacção de Colóquio. 

Trabalho com eles, vamos fazer exposições individuais sucessivas na Quadrum: com outros companheiros 

mais antigos,1 já expusemos em Milão, reencontra-nos-emos em breve em Bolonha... 

 4. Para explicar estas partilhas era necessário analisar a referida práxis, sempre preferindo acções 

simultaneamente perspectivas e prospectivas ― nisto coincidindo com o conceito de performar (como nas 

performing arts). Digamos, entretanto,2 que isto corresponde ao que julgamos ser a única aventura válida: 

fazer coincidir a vanguarda com a tradição. 

 5. Uma palavra final. Tanta certeza não ignora a relatividade de qualquer opção individual. Ter a 

certeza é um risco calculado que diminui procurando, no possível, construir as nossas certezas com as 

certezas e experiências dos outros; procurando que os outros nos escolham pelo menos tanto quanto nós a 

eles... E pondo em tudo um obstinado e apaixonado rigor. Desta partilha com o futuro fazemos parte muitos 

outros. Digamos nomes: José-Augusto França, Rui Mário Gonçalves... em algumas das suas actuações 

históricas; E. M. de Melo e Castro, Palolo, pela sua própria actuação estética, outros... contribuem (ou 

contribuíram) para as minhas certezas actuais. Futuras. 

 

 

                                                 
1 antigos, ] antigos 
2 Digamos, entretanto, ] Digamos entretanto 
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[Julião Sarmento]
1
 

 

 

 Escolhemos esta ilustração «Sem Título» de 

Julião Sarmento, precisamente para comunicar ao leitor 

inocente, a impossibilidade de reproduzir aquilo a que 

chamamos uma instalação; neste caso, vários conjuntos 

de fotografias, filme super 8 a cores, textos expostos de 

apoio, extraídos do L'Erotisme de Georges Bataille. 

 O «caso» de Julião Sarmento é um dos mais 

esclarecedores do que possa ser querendo-o nós a cena 

artística portuguesa de investigação, de descoberta.
2
 

Partindo de um centro voluntarista, irradiando para o modelo, exógeno senão exótico coleccionando com 

rigores de graphic designer. Por uns tempos poderia recear-se que este ser-do-avesso ossificasse em pura 

exterioridade. De facto: pelo contrário a alteridade como disciplina revela um íntimo e sincero desamparo 

interior. Por outras palavras e dialecticamente um intimismo exaltado, com reforço das imagens da casa e até 

da jaula, da domesticidade e até de um transitivismo sem bordos. Púdico egotismo. 

 O sentido de uma investigação precisa-se, e vigorosamente.
3
 E uma metodologia também: a relação 

à palavra do outro, a leitura como jogo de espelhos. O que chamaríamos de leitura inaugural. A precisão 

destas confluências o mais íntimo é por vezes o mais externo. Ao contrário: imaginar Portugal (este lugar) 

como o prisioneiro ou o animal selvagem enjaulado ― se de imaginação fosse capaz. Imaginaria (e desejaria) 

absolutamente o de fora. O mais externo é por vezes o mais íntimo. 

 

                                                 
1 O original deste texto está na caixa 6, dossiê 1.2.1.1; ocupa 1 folha, tendo a cota 7476- 16f. Trata-se de uma cópia feita em papel 

químico com inscrições e emendas a caneta preta esferográfica ou semelhante. O texto foi publicado no n.º 8 da revista Abril, de 

Outubro de 1978. Usei a revista (Abr.) como texto-base contejando-o com o original (Or.) 
2 de investigação, de descoberta. ] de investigação de descoberta. 
3 Or: precisa-se e vigorosamente 
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[José Carvalho]
1
 

 

 

 Ao contrário do que muita gente pensa 

(indivíduos e instituições) há uma vasta actividade 

estética moderna em Portugal. Com os seus 

precursores (Almada, Rodrigo, Areal), com operadores 

experimentados (de que demos um exemplo já ao 

referir
2
, no número anterior de Abril, o trabalho de 

Alberto Carneiro), com sobretudo um número 

crescente de jovens, cuja interrogação é inteira e inteira 

muitas vezes porque ingénua e descomprometida. É 

secundário que revistas estrangeiras que viagens que 

pensamento exógeno porque
3

 na verdade o 

descompromisso vai até aí: os complexos
4
 de inferioridade dos Fradiques só os podem conhecer por 

investigação arqueológica que, em geral, ainda nem tiveram tempo para fazer. Interrogam o mundo em que 

vivem e a si próprios procurando um corpo nu que seja completo até ao indizível, sem subterfúgios nem 

gangas culturais. O país onde vivem, habitam,
5
 comunicam é o primeiro em que pensam. Como poderia ser 

de outro modo? Esse país é uma personagem mesmo antes mesmo de ter um Nome. Porque um país não tem 

bordos. 

 O Grupo 8, Évora-Monte. Destaco o trabalho de José Carvalho, por ser dos mais novos, mais 

desconhecidos, mais consequentes. Como todo o Grupo há uma tendência minimal em tudo o que faz (o 

máximo é o mínimo). Uma tendência culta? Evidentemente, mas essa tendência sobretudo é uma experiência 

única de um vasto espaço negativo, o Alentejo: ali a escala é o conceito. Executar uma performance (como 

nas ilustrações) com uma correia de lagar é referência e sema imaginário que implica o azeite da reforma 

agrária. Cada voluta
6
 uma acidez bem definida, e como José Carvalho deixou bem claro numa outra per-

acção (per-formar), uma-espiral-para-o-outro.
7 

 Imaginar o Alentejo, imaginar Portugal. 

                                                 
1 O original deste texto está na caixa 7, dossiê 1.2.1.1; ocupa 1 folha, tendo a cota 7475- 16. Trata-se de uma cópia feita com papel 

químico com inscrições e emendas a caneta preta de ponta fina (de feltro ou semelhante). O texto foi publicado no n.º 6 da revista 

Abril, em Julho de 1978. Usei a revista como texto-base e comparei com o texto da revista (Or.) 
2 Or: exemplo ao referir, 
3 Or: que pensamento porque 
4 Or: dos complexos 
5 Or: habitam 
6 Or: de lagar é imaginário também do azeite da reforma agrária cada voluta 
7 Or: uma espiral para o Outro. 
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[Fernando Calhau]
1
 

 

 

 

 Com estas duas fotografias, sugerimos dois aspectos da última instalação de Fernando Calhau, 

conjunto de fotografias (algumas com vagos aspectos «nocturnos»: candeeiros revérberos, etc.), quadros em 

negro e em vazio, dois dos quais com as palvras em néon, dark, blue. A obra, intitulada Night Works, 

constitui na temporada passada um dos acontecimentos mais rigorosos num domínio da artes visuais 

portuguesas que classificaremos provisoriamente de minimal-conceptual. 

 O trabalho de Fernando Calhau tem-se notabilizado, de resto, por um consciencioso rigor redutivo,
2
 

uma aparente secura de gesto ausente e silencioso. O a-parente reverso da imaginação;
3
 como se esta nos 

fosse devolvida quase por inteiro num gesto vazio que aponta. O quê? Parece-me (mas o mínimo é o 

máximo de responsabilidade no a-parecer) que este gesto aponta em primeiro lugar este agora, aqui. Não 

será por acaso que a longa série de quadros monocromáticos de Calhau se refiram a um verde, fantasma 

vegetal. Que as suas primeiras miras conceptuais foram o mar, a areia, as nuvens ― como as brisas, o litoral. 

Que uma certa noite desceu (de fora, em «estranjeiro»
4
) nos seus últimos trabalhos. Para imaginar Portugal, 

é preciso saber e é tão complexo!, os muito emigrados do seu próprio país. Quanto mais dentro, mais de 

fora.
5 

 

 

                                                 
1 O original deste texto está na caixa 7, dossiê 1.2.1.1; ocupa 1 folha, tendo esta a cotas no verso, 7161- 16b. Trata-se de uma cópia 

feita com papel químico com emendas dactiloscritas. O texto foi publicado no n.º 9 da revista Abril, de Novembro de 1978. Usei 

como texto-base o texto saído na revista e comparei com o original (Or.) 
2 redutivo, ] redutivo 
3 Or: O reverso da imaginação 
4 A revista perde a primeira aspa. 
5 Or: os muito emigrados do seu próprio país. 
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Vostell e o Paraíso Perdido
1
 

 

 

 Guardo fielmente a lembrança dessa hora meridiana de um dia de Maio no Jardim Botânico de 

Coimbra. Hora lenta e perturbadora, perfumes vegetais, arrulhos voluptuosos... Esbeltas palmeiras, ávidas 

de sol, erguem-se dominando em altura a folhagem, de que se esquece logo, lá no cimo, como num palácio 

de luz; tal como a mulher desnudada diante do espelho esquece, na luz inteligente do próprio olhar, as 

sombras selvagens onde o instinto encontra caminho... Sim, as palmeiras dominavam as tílias; mas o som 

marcial de um clarim vindo de alguma caserna vizinha não abafava o suspiro quente e modulado das rolas. 

 Voz das rolas, voz de clarins disseminados num Jardim das Plantas... Nenhuma paisagem acústica 

será emocionalmente mais característica do barroco. 

 Nesta hora primaveril e meridiana de Coimbra atingi, na preguiça e no recolhimento, a posse de 

uma verdade fecunda: saber que o barroco é algo secretamente animado pela nostalgia do Paraíso Perdido. 

 Paraíso, começo e fim da história. No espírito da humanidade, alfa e ómega.
2 

 Maio, calor e a graça de estar entre amigos. As palavras que transcrevo em longa citação podiam ser 

de Wolf Vostell, que na entrada de Maio refez em Coimbra a experiência secular de uma natureza dos 

homens, loucura doméstica, jardim, utopia: entrever a passagem da ingenuidade ignorante à ingenuidade 

voluntária e sábia. Barroco. 

 Não, precisamente, aquelas palavras,
3
 datadas de 1921, são de Eugénio d'Ors, e vêm de um livro, dos 

tais que deviam estar-à-cabeceira dos portugueses, Lo Barroco... mas que ― suponho ― nem traduzido está 

na nossa língua. (Eu próprio traduzo o que transcrevo da edição francesa, 1935/1968, da Gallimard...) 

 Outras coisas importantes se escrevem nesse livro, importantes suponho eu para construir um porquê 

profundo para a actual retrospectiva (1958 - 1970) de Vostell em Lisboa.
4
 Dois pre-supostos, que interessa 

sobretudo terem sido escritos nesse livro suficientemente ingénuo e euforizante; interessa a nós portugueses, 

em fase aguda de nos re-pensar e re-imaginar... Isto é, de nos vermos, ou seja: desejar saber como nos vêem. 

Como nos (podem) descobrir depois de um longo fecho ao outro, que foi... o que foi, uma resistência total, 

zero. 

 Destaquemos duas afirmações desse livro. 

 a) Que quem estiver interessado em possuir uma das chaves-mestras que permitem explicar a arte 

espanhola e definir o respectivo carácter, a procure em Portugal. 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na revista Colóquio-Artes n.º 41, de Junho de 1979 com as cotas 7142-16B a 7147-16B. Usei como texto-

base o texto que saiu na revista. No espólio, na caixa 7, dossiê 1.2.1.8 existe um dactiloscrito do mesmo texto com emendas e 

riscados a caneta de esferográfica preta. Usei as siglas Or. para original e Col. para Colóquio Artes. 
2 No orig. esta citação estes quatro parágrafos estão em redondo e entre aspas. 
3 palavras, ] palavras 
4 Organizada por ES. 



 

141 

 

 b) ... no composto designado pelo nome de Cultura, a Europa analisada rigorosamente só oferece 

dois corpos simples: Grécia e Portugal. O resto é talvez uma questão de doseamento.
1 

 

 Chegado a Portugal, Vostell ― artista essencialmente barroco ― como poderia não ser sensível a 

algo que sub-entende profundamente aquelas palavras de Eugénio d'Ors? O mar, finisterra (talvez, talvez 

ainda mais nas rias da Galiza...), além-mar, além-Tejo; flores exóticas, o largo da Palmeira em Alfama, o 

Jardim Botânico de Coimbra...
2 

 ... Lisboa, como no poema de Desnos: 

 

 Ame lourde et couer gai 

 ........................................................ 

 Que Lisbonne est jolie 

 La fumée des vapeurs 

 Sous la brise mollie 

 Prend des formes de fleurs 

 ........................................................ 

 Nous irons à Lisbonne 

 Ame Lourde et coeur gai, 

 Cueillir la belladone 

 Aux jardins que j'avais. 

 

 Nos jardins que eu tinha. Toda a investigação barroca é isto: descobrir, re-descobrir o caminho para 

os jardins «que eu tinha», Paraíso Perdido. 

 Claro que esse sentido (da viagem, de uma retrospectiva) é uma descoberta-de-sentido. Não 

aconteceu num dia, não está sequer feita. Dizemos apenas que não é uma viagem errante, a não ser que a 

errância seja qualquer coisa de primordial, isso mesmo: a procura de uma raiz antiga, um re-começar. Então, 

dessa errância fariam parte todas as escórias, os lugares comuns, a linguagem dos media: pai dos 

happenings, introdutor dos happenings na Europa, co-fundador de Fluxus, arte-dos-detritos, envolvimento(s) 

político(s), empenho sociológico, expressionismo e atracção conceptual. Vamos repeti-lo? Naturalmente, e 

as vezes que forem necessárias, porque ainda há quem não saiba o que é uma retrospectiva, o passado e o 

vivo; e na história das vanguardas, históricas ou no futuro.
3
 Ainda há, e sobretudo, quem não seja lúcido; ou 

se finja lúcido para esconder complexos e frustrações culturais, ou simplesmente da ordem do mercado. São 

as rotas culturais, dizem; para não dizerem, academia, comércio. Embora o comércio não seja tão 

                                                 
1 No orig. esta citação estes quatro parágrafos estão em redondo e entre aspas. 
2 Or: em Coimbra 
3 Or: e na história das batalhas, o lugar das vanguardas, históricas ou no futuro. 
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vergonhoso que não tenha sido com potes de azeite que Platão viajou para o Egipto... Ou podia ter sido. 

Outros argumentam o fumo das confusões aludindo ao poder, aos Beaubourg de todo o mundo. Fazem-no, 

como não?, utilizando uma linguagem no poder. Por exemplo, uma fingida linguagem de esquerda; ou um 

fiado balbuciar pequeno-burguês; tanta gente sem pão e... Mas a bugiganga mais corrente é o toque 

provinciano: isto já está ultrapassado. Foi o mesmo com o Living: conversa de barbeiro de aldeia, mas do 

Júlio Dinis, a aldeia vista pela classe média da cidade; e conversa também de todos os «coronéis Ressano
1
» à 

espreita de uma oportunidade. Claro que o comércio e o poder nem esperam que se dê a César o que é de 

César; assimilam, consomem e fazem consumir, mas, enfim,
2
 isso é uma outra história; e não consta... que 

até hoje alguma arte (ou contra-arte) não tenha sido de contrabando. Contra o bando do poder, e seus aliados, 

a permissividade, por exemplo. E nem é preciso referir Goya e o célebre «retrato» real; um templo «rococó» 

rosa, branco e ouro da Baviera é tanto contra o poder como uma modesta capela do Senhor da Cruz, ao sul 

de Gaia. Ou o poder se torna louco, como o rei da Baviera, ou os pães fálicos do S. Gonçalo de Gaia se 

disfarçam de tijolos... 

 Disfarce e loucura; carnaval, domínio do diálogo, consciência de um mundo Outro, mas inelutável e 

presente, excentricamente, dia-a-dia. O artista barroco que Vostell é alimenta-se
3
 da terra quotidiana, 

vanguarda quando a vanguarda é o pão de cada dia: descolagistas, happenings, fluxus; tradição, quando o 

passado se oferece como principal garantia de novos re-começos: Bosch, Goya, os venezianos, Espanha, 

Portugal. Esse contacto com o Outro já, não se faz, então, pela via contabilística do deve/haver, mas pelo 

lado da despesa, pelo
4

 desperdício. (Desperdício que é também uma denúncia, bem entendido: do 

desperdício que sustenta a anti-festa do sistema, «tanto pão perdido»; mas isso ainda é o lado menor, só 

pungente quando as circunstâncias obrigam, «desastres da guerra», monstros da razão, mejor és no mirar... 

Este é o lado corrupção, putrefacção que, inevitavelmente, Vostell vê, e não apenas como violência alheia, 

mas em si próprio que assumidamente só fala no Outro...) 

 ... Que o lado maior desse desperdício é ainda a Festa, o construir destruindo, a desordem pela 

ordem, a insatisfação pela plenitude. Nós estamos num banquete, tudo é de Graça, não há outros limites que 

os impostos pelo nosso desejo, pelo nosso corpo,
5
 enfim: Juízo Final. A festa é uma contra-festa, e uma 

contra-fé. A contra-fé social, naturalmente, a questão da verdade. Em resumo: comer tudo, satisfazer o 

desejo até ao fim (até à morte) ou fazer economia (e morrer depois)? 

 Até ao fim. É a resposta do artista barroco. Diversa. É também a resposta de Vostell. 

 Até ao fim. Por exemplo, biografia e nomes familiares de Vostell. Viagens. Alemão com sete anos 

foi levado para longes terras (39-45): os seus filhos virão a chamar-se Santiago David e Rafael Isaac. Depois 

é Paris, cidade da iniciação; Dusseldórfia e Colónia, sobretudo esta, cidade da tradição e da redenção. Em 

                                                 
1 Or: todos os Ressanos 
2 mas, enfim, ] mas enfim 
3 o artista barroco que Vostell é alimenta-se ] Or: o artista barroco que Vostell é alimenta-se ; Col: o artista barro alimenta-se 
4 Or: do 
5 corpo, ] corpo 
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1970 vai viver para Berlim, ilha sem mar, cidade cuja divisão vive profundamente
1
 ― como o pão de cada 

dia. O pão, de resto,
2
 passa a ser uma das suas medidas: o que não admira, até à sua multiplicação, além-Tejo 

e além-Mar, que outro produto humano é mais símbolo da nossa barroca alienação? Foi mais lenta a 

descoberta de Espanha, e agora de Portugal. Mas fiemo-nos na ciência dos nomes (são próprios ou 

impróprios, par ou nunes...) A sua companheira de sempre (58 é o primeiro ano da retrospectiva) chama-se 

Mercedes Guardado Olivenza, e nasceu na província de Cáceres na fronteira portuguesa. Uma das suas 

«obras» mais importantes dos últimos anos é o MVM (Museu Vostell de Malpartida de Cáceres). Série de 

acasos? Ocorre-nos transcrever o final de uma entrevista com a excelente crítica catalã Maria Luisa Borras. 

 M. L. Borras: «Malpartida. Procuraste nesse nome um paralelismo com Berlim, a «malpartida» por 

esse muro que tanto te obceca, que tantas vezes apareceu na tua obra?» 

 Vostell: «És a primeira pessoa que notou essa coincidência. Não tinha reparado... Mas, olha, muitas 

vezes me tem acontecido o seguinte: surgirem símbolos e analogias na minha obra que não resultaram de 

uma proposta a priori. Por exemplo, em 1973, fiz uma obra a que chamei T.O.T. (Technological Oak Tree). 

Havia uma árvore que captava a natureza de certos elementos em seguida transmitidos a uma «mesa de 

ideias», a qual fornecia dados recolhidos num ficheiro, a «mesa do coleccionador». Pois aconteceu que um 

dia, em Nova Iorque, comprei um dicionário Ídiche, e vejo que nele se regista precisamente a mesma sigla 

T.O.T. E sabes o que quer dizer em Ídiche? Quer dizer «pôr as coisas na mesa» (nós diríamos «pôr as cartas 

na mesa»), falar claro. Com Malpartida acaba de acontecer algo parecido. Até há alguns meses nem conhecia 

o lugar, e nunca tinha reflectido sobre esta mal-partida. É fantástico, que tenhas sido tu a ver a analogia. 

Evocar a opulenta Berlim, com os seus milhões de habitantes, a propósito de uma terra na extrema da 

Estremadura, uma pequena província de Cáceres onde vivem no máximo umas mil pessoas, que nunca 

ouviram falar de poluição nem de horas de ponta... Vês? Como a arte e a vida são a mesma coisa?» 

 Sim, a mesma coisa. Como
3
 par ou nunes. A aposta de Pascal. Nós diríamos: é necessário falar com 

as pedras. Porque, como Raul Brandão e o Gabiru, ficamos na expectativa: a pedra ainda há-de dar flor. 

                                                 
1 Subentende-se Berlim Oeste. Que era, antes da Reunificação Alemã, e ao tempo da escrita deste artigo, um enclave da República 

Federal Alemã, capitalista, na República Democrática Alemã, comunista. 
2 O pão, de resto, ] O pão de resto 
3 Como ] Como, 
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Nacionalismo, do ciclo Mania, Caixa-Projecto, 1973   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vostell-Rembrandt, pintura e mixed media para um cartaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOAEX, Caixa-projecto para Los Barruecos
1
 (Malpartida), 1976 

 

 

                                                 
1 Los Barruecos é uma zona de afloramentos rochosos graníticos com uma represa, antiga lavandaria e fiação de lã de ovelha, onde 

foi instalado o Museo Vostell. 
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Imagem do vídeo Desastres, 1972 

 

 

 

 

 

 

O Morto que tem sede, envolvimento em Malpartida, 

SACOM I, 1978 
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Eu Também Sou Pintor
1
 

 

 

 A moda é a explosão da regra. Segue-se a respectiva implosão: explosão-implosão, fluxo-refluxo... 

Ora como todos sabem, a regra é o silêncio. A explosão do silêncio é o falar. Falar muito, na maior parte dos 

casos sem tom nem som. Raras vezes, pelo contrário, a fala (e/ou a escrita) estava preparada; então abre a 

flor do silêncio e dá frutos. 

 Para não se falar sem tom, nem som, é preciso inventariar, rever o-que-se-sabe: fazer o catálogo. E 

depois que venham as sentenças! 

 ... à «moda Fernando Pessoa vem agora a do Almada Negreiros» ― já se queixam algumas boas 

almas que, no fundo,
2
 lamentam o silêncio, cortado apenas pelos seus próprios gemidos... 

 «Entretanto o Mamede cobre-nos de ignomínia,
3
 a Nós que outrora descobrimos a Índia!»... 

 ... e assim ficam, sempre na mesma hora absurda, em discussões de treta e alguidar: 

 «Afinal o Almada não é um pintor»; «É, mas é um desenhador», «Um ilustrador, afinal...» 

«Bom» ― contrapõe o humorista do grupo ― «é um vitralista!»... 

 Mas o simples facto de se romper o silêncio, tem os seus lados necessariamente positivos. Até 

porque há pessoas que trabalharam mesmo durante a regra do silêncio. Por debaixo da mesa. Foram 

contando com os dedos, fazendo observações de soslaio, reunindo conhecimentos... 

 ... elementos para o futuro catálogo (o «catálogo» é sempre futuro). Esses não perdem ocasião 

quando explode a regra do silêncio e avançam seguramente as suas peças. É que nunca sofreram do 

complexo de Mamede... 

 O que é um catálogo? Em geral, trata-se de ir-ás-coisas ― e registá-las caligraficamente, 

xerocopicamente, taquigraficamente, offsetemente, tipograficamente, etc., etc... 

 Um catálogo é sempre definitivo (naquilo que é correcto), e provisório. Um catálogo perfeito, ou o 

mais que perfeito é, como na biblioteca do Borges. 

 

                                                 
1 No dossiê 1.2.1.23, da caixa 9, encontra-se o jornal da exposição O Mundo de Almada, dirigido por José Sommer Ribeiro, n.º 2, 

Setembro/Outubro de 1984. E existe também no mesmo dossiê uma fotocópia do jornal. Nela, no canto direito, ao lado de uma das 

ilustrações, há uma inscrição manuscrita: «Depois, é preciso contar com os mecanismos de fixação... / Teresa Coelho/Alexandre 

Melo» que não considerei como um acrescento ao texto. Não há, no espólio, original deste texto. 
2 que, no fundo, ] que no fundo 
3 Fernando Mamede, maratonista, que, por vezes, gorava as expectativas. 
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Ir a Madrid 

 

 Eu cá por mim «fomos» a Madrid. Estava-me na massa do sangue, e, eu regras... só por táctica! 

(Leiam o meu livro RE COMEÇAR ― Almada em Madrid). Ir a Madrid, às bibliotecas, lendo tudo o que 

tiver interesse, procurar a correspondência, etc. E registar... Fazer ou preparar o catálogo, arquivar, não é 

uma tarefa menor. Pelo contrário: é maior. O catálogo contribui para a implantação, implosão da nova Regra: 

o silêncio também faz falta. 

 

 P.S. ― Já agora façamos certa precisão inventarial ― útil pelo que temos ouvido mesmo para 

aqueles que leram o referido livro: 

 Os painéis do Cine San Carlos, de Madrid (fachada e hall ) «eram» doze. Trouxemos para Portugal 

oito, mais ou menos completos: «restos» de três; e só um foi dado como completamente perdido. Em 

contrapartida (e contra o tempo), dois estão restaurados e em exposição no Centro de Arte Moderna 

(Fundação Gulbenkian, Lisboa) e outros dois semi-restaurados: Estes, como os restantes, estão à espera de 

restauro definitivo, segundo as diversas técnicas que se impuseram em cada caso, no Instituto José de 

Figueiredo (Lisboa). 

 

 P.S. ao P.S.: Tudo isto está razoavelmente documentado. 
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Who is Cardoso?
1
 

 

 

 Da revista Apolo ― The Magazine of the Arts and Collectors, publicada em Londres e Nova Iorque, 

transcrevemos do número de Agosto de 1945, o seguinte:
2
 «Entre os acontecimentos mais interessantes do 

último mês deve considerar-se a Segunda Exposição das Aquisições War Time, da Tate Gallery. A Exposição 

que é notável pelo seu nível,
3
 contém um certo número de pintores estrangeiros, tais como Blanche, Bonnard, 

Modigliani, Rouault,
4
 e Cardoso. Quem é Cardoso? Bem contra minha vontade, não consigo lembrar-me do 

seu nome ou de qualquer das suas obras.
5
 A sua cena de praia, They Amuse Themselves,

6
 reflecte a Escola de 

Paris, sendo típica dêsse período». Trata-se, segundo toda a probabilidade, do nosso pintor Amadeo de 

Souza-Cardoso, um dos pioneiros do «modernismo» em Portugal. Não admira que a sua obra seja pouco 

conhecida, se meditarmos nesta tremenda realidade: que os nossos museus não possuem quadros dêste pintor, 

com excepção do Museu de Arte Contemporâneo, que actualmente não estão expostos; e ainda que nenhum 

estudo, nenhuma colecção de reproducções das suas obras, foram publicados. É, todavia,
7
 um artista 

excepcional, o que aliás se pode avaliar, quando uma revista responsável
8
 o põe a par de artistas como 

Rouault, Modigliani ou Bonnard. 

 Reproduzimos um óleo, duma colecção particular.
9
 

 

 

 

                                                 
1 Este artigo inédito está na caixa 11 do dossiê 1.2.1.40. com a cota 1855-3B. É um artigo dactiloscrito com riscados e emendas. 

Algumas das emendas são feitas na margem mas como têm linha de chamada não são problemáticas. 
2 o seguinte: ] o seguinte [marg.dir. <trab* duma crítica>] 
3 nível, ] <que> nível, 
4 Embora normalmente não se use, nas enumerações, vírgula entre o penúltimo e o último ítem, quando separados por «e»; neste 

caso ES parece querer dar um ênfase maior. 
5 obras. <Nasceu, parece que em 10 1861, e> 
6 Themselves ] themelves <ou amante> 
7 É, todavia, ] <Podem> É todavia, 
8 o que aliás se pode avaliar, quando uma revista responsável ] o que <,> alia<s> se pode avaliar, quando <um crítico d>uma revista 

responsável <,> 
9 A ilustração não está no espólio. 
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Alberto: a Arte Ignorada
1
 

 

 

 Num balanço de fim de ano que publiquei algures assinalei duas das curadorias que me pareceram
2
 

mais importantes em 1973: 

 ― Ter sido um ano em que a escultura se manifestou com grande vitalidade, o que há muito tempo 

não acontecia; 

 ― Ter havido uma série de manifestações e acontecimentos que fazem supor uma curiosidade maior 

pelos acontecimentos artísticos da vizinha Espanha, cuja cultura é tão frequentemente ignorada pelos nossos 

intelectuais e artistas. 

 No primeiro caso assinalei as exposições de Rodin e Paolozzi; a confirmação das qualidades e 

expectativas que nos sugere José Rodrigues; o surgimento de uma escultura de irnonia ou fantasmagoria 

(Virgílio Domingos, Isabel Meyrelles, Artur Varela...); e, sobretudo,
3
 o caso de Clara Menéres Semide, cuja 

escultura «hiper-realista» presente na última exposição colectiva da SNBA, me parece ser um dos mais 

impressionantes casos de vanguardismo manifestado entre nós nos últimos tempos. 

 A propósito do interesse pela arte espanhola, lembrei a vinda até
4
 nós de algumas pinturas ou 

gravuras de nomes tão significativos como Tapiés, Miró ou Cuixart; e a exposição dos desenhos da equipa 

do «Hermano Lobo», assim como a visita de alguns dos componentes deste grupo. 

 Esta conjugação, escultura e Espanha, fez-me lembrar a necessidade de dedicar alguns dos meus 

artigos a um esforço de melhoramento efectivo, a um melhor
5
 rendimento dos nossos contactos com o país 

vizinho. Por exemplo: fornecendo algumas pistas capazes de enriquecer algumas visitas turísticas a Espanha, 

tão do gáudio da nossa classe gente viajeira. Visitas que assim poderão ser menos «turísticas» e mais 

propiciadoras de uma autêntica cultura ibérica. 

 ... e por falar da conjugação escultura-Espanha, e para nos mantermos nesta senda da descoberta tão 

propícia às viagens, impõe-se falar de um artista cujo nome o leitor dificilmente encontrará em qualquer 

manual de história da escultura espanhola contemporânea ― e, no entanto,
6
 um dos maiores escultores da 

modernidade. Refiro-me a Alberto Sánchez, que no seu tempo era apenas conhecido por Alberto ― nome 

que começa de novo a impor-se,
7
 corrigindo um imenso erro histórico, justificado, como veremos,

8
 pelas 

vicissitudes das guerras «e dos impérios». Dêle disse Picasso, no prefácio do primeiro livro publicado a seu 

                                                 
1 Este artigo inédito ou não localizado está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40., com as cotas 8145-18A a 8147-18A. Constituí-se em 3 

páginas dactilografadas com uma emenda a esferográfica preta. Depois de análise do conteúdo, concluo que este artigo terá sido 

escrito para a revista Lorenti’s. 
2 duas das curadorias que me pareceram ] duas das <cara singularidades> [curadorias ↑] que me pareceram 
3 e, sobretudo, ] e sobretudo 
4 vinda até ] vinda <de obas> até 
5 a um melhor ] <do conhecimento> a um melhor 
6 e, no entanto, ] e no entanto 
7 impor-se, ] impor-se 
8 justificado, como veremos, ] justificado como veremos 
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respeito: «Era un hombre muy grande, un hombre
1
 muy grande, nuestro Alberto»... «con sus teorías y su 

obra suscitó una inquietud creadora e impulsó los movimientos artísticos de vanguardia que rompieron en 

España con el academismo, con el conformismo reaccionario». 

 A história de Alberto conta-se em poucas palavras. Ela explica o seu drama e grandeza da sua 

persistência creadora na ausência de outros
2
 estímulos que não os mais íntimos e solitários. Padeiro de sua 

profissão,
3
 expõe desde 1925 em Madrid, e poucos anos depois torna-se artista profissional. Fica em Madrid, 

teimosamente, enquanto os seus contemporâneos e amigos
4
 se transladam para Paris, Picasso, Juan Gris, 

Julio González e Miró. Com o pintor Palencia funda mesmo a Escola de Vallecas, que se queria 

simultaneamente regional e moderna: «Queríamos llegar a la sobriedad y la sencillez que nos transmitían las 

tierras de Castilla». Mas o resto da sua vida, passa-la-ia bem longe de Castela. Em consequência do 

desenlace da guerra civil, em 1939 emigra para a Rússia, onde a sua escultura não interessaria a ninguém. E 

até ao fim, Alberto vive de lições do serviço de instrução
5
 primária dadas aos filhos dos emigrados ― e lá 

vai esculpindo, esculpindo só para si e para raros amigos. Hoje as suas esculturas voltaram a Espanha que 

lhes fez grande honroso acolhimento. Uma das mais belas pode ver-se no Museu de Escultura ao Ar Livre, 

estabelecido
6
 no Passeio da Castelhana ― em que voltarei a falar, para assinalar outros casos e insistir junto 

do leitor que este é um dos pontos a visitar quando fôr a Madrid. 

 A escultura de Alberto é complexa. Pela sua época e afinidades está cerca de artistas como 

Archipenko, Lipchitz, Zadkine, o espanhol Gargalo, e mesmo Henry Moore. Pela qualidade e invenção 

também. Mas o mais singular é o seu carácter profundamente castelhano, como se o seu autor nunca tivesse 

abandonado a Escola de Vallecas. E, por agora,
7
 é tudo. Apenas acrescentarei uma esperança: a de que se 

realize,
8
 em Lisboa, uma grande retrospectiva de Alberto, como as que já se verificaram em

9
 Madrid, 

Barcelona e outras cidades do estrangeiro. 

 

 

 

                                                 
1 un hombre ] <muy grande> un hombre 
2 ausência de outros ] ausência <de tod> de outros 
3 profissão, ] profissão 
4 amigos ] amigos, 
5 vive de lições do serviço de instrução ] vive de lições [do serviço↑] de instrução 
 A inserção do serviço não tem linha de chamada. Também poderia ser vive do serviço de lições. 
6 estabelecido ] <inaugurado> [estabelecido↑] 
7 E, por agora, ] E por agora 
8 realize, ] realize 
9 se verificaram em ] <verificar> se verificaram 
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Três Pintores do Nosso Tempo
1
 

 

 

 Para a previsão do futuro, concretizada num presente certo e justo ― o mais interessante é sem 

dúvida a análise e consideração do que se começa a afirmar, quer esta afirmação fique na vida dos homens 

como notável, quer isso não suceda. Na Primeira Exposição Geral de Artes Plásticas, são os jovens que se 

começam a afirmar, quem tem direito de qualificá-la e quem, de facto,
2
 lhe rende interesse. Eles são o índice 

de vitalidade da empresa... 

 Vesperia, Manuel Filipe, Maria Barreira, Júlio Pomar, Moniz Pereira, Arco, Teresa Arriaga, J. 

Oliveira, Betânio, Ribeiro Pavia, etc., são, entre os pintores (e só a esses me referirei) ― «quem tem a 

palavra». Não por uma questão de idade, nem propriamente pelo nível de qualidade exclusivamente pictural 

que cada um atingiu já, mas sim, pela sua atitude frente à arte e à vida, de decidido andar para a frente, para 

além do já feito ― jovens, porque a sua pintura aponta ao futuro; o que tentam fazer com meios próprios da 

pintura, uns ainda indecisos e por vezes mesmo errados,
3
 outros já firmes e coerentes. Meios picturais ainda 

em procura, com que resolvendo alguns dos mais prementes problemas, profusamente surgidos com a 

fecunda revolução acontecida na pintura, desde o fim do século XIX para cá ― tentam apontar as bases 

duma nova expressão que responda a novas circunstâncias: outras preocupações, interesses e lutas dos 

homens... 

 Não sei se isto entrou bem direito no espírito de todos nós: que é preciso entender a lição dos jovens, 

eles têm muito a dizer. E dizem sempre qualquer coisa como indicar um caminho. Uns, entre outros, o não 

devem ignorar: aqueles que,
4
 de um ou outro modo, exerçam funções críticas. Mas também é igualmente 

inconcebível a verdadeira crítica quando se persiste em ignorar o valor, a importância de tudo o que é 

anterior ao novo; as formas de arte do passado e do presente por si, podem explicar e justificar as do presente 

e futuro, e sempre uma nova etape, por mais necessária e absorvente que seja a sua mensagem, provará a 

validade (a verdade
5
) das anteriores. Nós admitimos que a obra de arte é o reflexo das lutas e necessidades 

dos homens, mas esquecemo-nos, por vezes,
6
 que, como obra de pensamento, ela intervém e modifica,

7
 de 

certo modo, essas necessidades e lutas, por isso um quadro de Picasso ou um quadro de Dali, estão tão 

intimamente integrados na vida dos homens e suas contradições, que estruturados na evolução própria da 

pintura e do pensamento, qualquer deles é simultaneamente ponto de chegada e ponto de partida. Eu 

                                                 
1 Este artigo está no dossiê 1.2.1.24, na caixa 9. Este dossiê contem um recorte do artigo publicado na revista Mundo Literário (ML) 

no número 12, em 11 de Maio de 1946 e o orig. do artigo com as cotas 2300-4B a 2306-4B, que é um manuscrito com caneta de 

tinta permanente de tamanho de letra médio. O artigo encontra-se numerado pelo autor. Para o cotejo das versões usei: (Or.) para o 

original dactiloscrito e (ML.) para a revista. Usei a revista como texto-base. O artigo não tem ilustrações. 
2 e quem, de facto, ] e quem de facto 
3 Or: mesmo errados 
4 aqueles que, ] aqueles que 
5 a verdade ] Or: a verdade ; ML: a verdade 
6 esquecemo-nos, por vezes, ] esquecemo-nos por vezes 
7 e modifica, ] e modifica 
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suponho que este é o problema crucial da crítica de hoje; de um lado,
1
 vejo que ela tem que tomar uma 

atitude decidida na aceitação do novo com todas as suas dificuldades, de outro que, definitivamente, tem
2
 

que abandonar uma atitude de puro afirmar dogmático, para compreender integralmente a íntima 

dependência de umas coisas às outras ― o que faz com que tudo na morte, renasça. Resumindo, o crítico ou 

conseguiu uma cultura integral... ou não é crítico. 

 Tem sido bom material, muito usado, para a apreciação daquelas formas de arte que por serem novas 

não correspondem a uma atitude estética definida mas somente indicada (problema sempre repetido em 

épocas de grande transformação) ― o estudo da escolha, na obra em começo de cada artista, dos modelos 

que sucessivamente adopta por mestres de sua vontade de aprender e do que relaciona em cada um para 

utilização pessoal, ou seja, o estudo das influências. É frequente a este respeito adoptar-se um método 

bastante simplista... pois quase nunca se desce à análise dessas influências. Ora sucede que se nuns casos há 

submissão ao modelo preferido como a um figurino, e então, modificações de pormenor não garantem uma 

evolução progressiva na obra do pintor ― e a reminiscência do figurino, não deverá jamais (passados 

dezenas de anos, tal pintor continuará sugestionado e vê-lo-emos usar até os truques do mestre ou mestres 

escolhidos para modelo, ainda que inconscientemente); outra coisa muito diferente, e a influência não chega 

propriamente a existir, quando determinado artista pinta, por exemplo,
3
 parecido com Moore, só porque a 

sua estrutura pessoal (ele, homem e a sua arte) o havia conduzido anteriormente à necessidade de pintar 

quase como Moore, antes mesmo de o haver encontrado; e, tendo
4
 isso sucedido, imediatamente absorveu os 

aspectos da «maneira» deste, que afinal constitui a sua «maneira». Quer dizer, nuns casos que a influência ao 

modelo aproxima-se da submissão, serve ao artista como coisa indispensável para poder pintar, noutros, 

quase não há influência e o modelo, simplesmente aproveitado ― é uma ponte que o próprio pintar lança 

sobre cada dificuldade; a sua evolução terá
5
 assim características novas, estaremos em presença de um artista 

progressivo, cuja obra significará o suficiente para a tornar indispensável na história dos homens e da arte ― 

condição de universalidade. Assim, tal incipiente artista passa sucessivamente da aparente quase 

identificação ao Picasso do período azul, o que é verdade, de facto somente para certa faceta particular (a 

unidade volumétrica na voluntária disposição do real visível em planos interceccionados) e de caminho vai 

estudando certo claro-escuro de Derain; e destes a pouco e pouco vai desprendendo movimento, expresso em 

curvas espiralóides,
6
 passa por cima das novidades mexicanas e acaba por inventar quase tudo o mais 

característico da pintura de Benton. É claro que quando encontra esta, a sua pintura se parecerá 

inevitavelmente com ela para em breve qualquer um de nós perceber que toda a evolução anterior fora 

decididamente pessoal e todas as indicadas influências, tinham
7
 sido sobretudo, simples relações genéricas. 

                                                 
1 de um lado, ] de um lado 
2 que, definitivamente, tem ] que, definitivamente tem 
3 por exemplo, ] por exemplo 
4 Or: vendo 
5 Or: verá 
6 espiralóides, ] Or: espiralóides, ; ML: espiralóides 
7 Or: vinham 
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Por exemplo, aquilo que nos levaria a afirmar a influência de Benton, poderia igualmente conduzir-nos a 

Lucas Cranach... Para essa revelação aos olhos de todos, basta por vezes um desenho, um pastel ou um novo 

quadro. Nuns tenho observado que a evolução é rápida e rapidamente conduz a esse estádio em que qualquer 

obra só por si garante a independência do autor, noutros é lenta e o artista compraz-se no esgotamento de 

cada nova experiência, cada etape ― mas sempre unida e coerente nos seus vários aspectos. 

 Entre os novos pintores cuja evolução venho, mais ou menos, observando, três me parecem, de 

momento,
1
 provar esta concepção e estas verdades. Ambos à procura de meios de expressão para íntimas 

necessidades (reflexo e justificação das lutas e contradições que constituem a realidade exterior), ou,
2
 por 

outras palavras, à procura de uma expressão própria, e sobretudo especificamente pictural, das dúvidas e 

certezas pessoais e colectivas ― tenho observado que a sua «maneira» evolui segura, já de princípio não 

imitativa, embora procurando em reproduções e quadros, os mestres ou melhor, o método, que não 

encontram na escola; e à medida que passavam de um para outro modelo, aumentando o quantitativo de 

invenção ou descoberta. Essa evidencia-se já na escolha dos modelos, e prova que servia simplesmente à 

satisfação de necessidades cada vez mais independentemente estruturadas, reveladora de unidade de 

processos e intenções; evidencia-se depois, na síntese de elementos dispersos, nova e significativa. 

 Moniz Pereira ― com os magníficos desenhos Descarga do Carvão e Desempregados, de forma 

vigorosa e reveladora de consciente procura dos meios picturais que lhe sirvam de expressão, para o que 

quer exprimir ― não faltará quem lhe aponte esta ou aquela influências... ― o crítico consciente porém não 

deixará de perceber que elas começam a ser já secundárias na obra do pintor; realmente o que existe é 

encontro e mesmo assim secundário.
3 

 Vespeira ― em seu óleo Apertado pela Fome,
4
 a caminho duma nova concepção pictural, se não nos 

diz ainda o que será realmente a sua pintura, prova que as influências passaram para segundo plano e, com 

evidência que, é verdade uma nova arte ser sempre resultante da solução de contradições comuns às formas 

de arte anteriores, é bastante do pensamento, à vida dos homens. 

 Júlio Pomar ― depois de tudo o que conhecíamos dele ― com o quadrinho Em Marcha, revela 

dogmaticamente, que todas as dúvidas e reticências não são já possíveis e que estamos de facto em frente 

dum artista pujante cuja arte parece, embora acentuando a relatividade desta opinião, com força e 

compreensão dos problemas picturais da nossa época suficiente para atingir valores universais como 

Portugal não conhecera ainda, depois dos Primitivos
5
, prova que é puro absurdo ou teimosa cretinice falar 

ainda em influências... Nesta pequena obra, o desenho, a simplíssima composição, os valores, esvaíram-se 

                                                 
1 me parecem, de momento, ] parecem de momento 
2 ou, ] ou 
3 assim secundário ; Or: assim secundário. O principal (dramática conjugação da força das ideias e sentimentos na força dos 

contrastes plásticos, claro-escuro, irrupção violenta de cor, como punhadas*, em meio das trevas), isso é já decididamente pessoal e 

novo. 
 Parece que aqui ES fez a supressão de uma frase que era confusa. 
4 Apertado pela Fome, ] Apertado pela Fome 
5 Refere-se aos pintores portugueses de 1450 a 1550, assim designados nesta altura. A expressão ficou, depois de Reynaldo dos 

Santos ter publicado o livro com esse nome. 
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numa nova realidade, onde, mais do que em qualquer referência temática, somos indirectamente (por via 

pictural) conduzidos ao mais significativo do mundo em que vivemos: qualquer coisa como certezas e 

decisões em meio de doloridas realidades... O seu desenho, por exemplo, as linhas movediças, 

simultaneamente independentes e dependentes do resto ― tanto podem sugerir as de Benton como as de 

Cranach,
1
 parecenças somente de género, classificativas, mas já muito mais do que isso. 

 Há ainda quem fale em excesso de preocupação temática. É tempo de estudar serenamente as 

relações entre a arte abstracta e a concreta ― definições, nada mais do que definições: não há barreiras 

intransponíveis... Há homens e realidades que seguem à frente da «marcha» e outros que necessariamente 

caminham atrás; cada um escolherá o seu lugar, no meio de desvios e ilusões... Julgá-los-á a história. 

 

 

 

                                                 
1 Cranach ] Or: Cranach ; ML: Granada 
 Embora Granada seja sintactica e semanticamente possível, pelas referências e contexto só pode ser Cranach. 
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2ª Exposição Geral de Artes Plásticas
1
 

 

 

 2.ª Exposição Geral de Artes Plásticas ― Já foi dito que o interesse desta Exposição Geral, reside, 

principalmente, na tentativa em que consiste
2
 de uma unidade dos artistas que se dispõe a não cruzar os 

braços, perante o problema da sua dignificação profissional ― em defesa da Arte. Unidade que, por outras 

palavras,
3

 significa: independência clara e insofismável, em relação aos mais díspares, mas sempre 

indesejáveis proteccionismos. De acordo com este critério, expuseram-se obras de diferentes tendências 

estéticas, umas ainda incipientes, outras que podem ser apreciadas e julgadas como definitivamente 

conseguidas. 

 Interessa-me, primeiramente,
4
 saber se esta iniciativa veio no momento próprio, se os objectivos a 

que visa são exigências inadiáveis das próprias condições de existência da Arte em Portugal, neste momento. 

No caso afirmativo, entendo que iniciativa e objectivos deverão ser a consequência dum significativo 

renascimento de interesse pela Arte; e simultaneamente, da necessidade duma profunda revisão de valores 

(ponto de partida para um real movimento artístico). Revisão de valores e renascimento de interesse que 

reciprocamente se condicionam, pois é impulsionada pelo interesse daqueles a quem chamarei o público, que 

tal revisão se torna aguda e real. Agora que a segunda experiência foi tentada e conseguida (pelo menos 

formalmente) é altura de saber se a prática demonstrou serem reais ou fictícios, os seus objectivos. Isto 

implica considerar uns quantos factores diversos, alguns aparentemente contraditórios, e somente os julgar 

no conjunto. Assim, por exemplo, se nos baseássemos isoladamente no agrado provocado em qualquer 

público, numeroso embora, poder-se-ia argumentar que a um baixo nível de cultura plástica corresponde a 

aprovação de realizações artísticas irrepresentativas, de qualidade inferior, etc. Neste ponto de extrema 

importância, uma coisa me parece primordial: a questão da existência dum traço de união entre artistas e 

público, baseado em concordâncias e conflitos anteriores à arte, radicados nas próprias condições de 

existência dos homens. Para tal, não bastam as boas vontades individuais e uma acertada doutrinação 

(embora também isso seja indispensável), é necessário encontrar na VIDA o móbil do agrado. Aqui se 

verifica uma certa lei de oferta e de procura, entendendo-se por esta o nível de interesse, de necessidade ou 

amor. Alguns têm julgado que uma propaganda cara e insistente determinaria um argumento de interesse; é 

um erro cujos resultados podemos facilmente avaliar... E a uma procura medíocre
5

 corresponde o 

desfalecimento da arte. Por outro lado, ao contrário do que por vezes se tem afirmado, pode esse 

recrudescimento verificar-se antes que se dê uma modificação profunda nas relações sociais e económicas 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1035, de 31 de Maio de 1947, não existe original no espólio. Neste artigo os 

nomes próprios estavam, a maior parte das vezes, em iniciais. Interpretei isso como uma necessidade de comprimir espaço na 

revista e não como alguma forma estilística de escrever os ditos nomes. 
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duma sociedade, quando um movimento de consciência, nas suas formas morais, políticas, etc. formula a 

necessidade dessas modificações. É a existência desta premissa,
1
 no nosso caso, que suponho dar significado 

à extraordinária atitude de interesse dum público numeroso e sincero. Significado que pesa em tudo o que se 

afirme a este respeito. Um público com características novas, que procura ver o fundo de cada obra e as suas 

razões de ser formais; que pergunta e ouve atento, sério (com sérias razões para o ser). Que, enfim, espera 

encontrar na arte, com maior ou menor consciência, o reflexo das suas preocupações. Eis o que me parece 

condição suficiente e necessária, para considerar a existência duma necessidade viva, ou,
2
 por outras 

palavras, um significativo renascimento de interesse pela Arte. 

 Posto isto, tentarei averiguar, do ângulo estético, e com base nos resultados da Exposição, se ela 

significa, de facto,
3
 uma revisão necessária de valores, e, portanto,

4
 é movimento artístico no nosso país. 

(Sobre cujo futuro imediato, todavia, ninguém ousará aventurar qualquer previsão, por razões óbvias). Antes 

de prosseguir, dois pontos considerarei ainda: o conceito de «moderno»
5
 e a questão da qualidade ― pontos 

críticos desta exposição. 

 Em certa altura recente, da evolução das formas plásticas, e de acordo com uma visão parcial e 

temporária, foi possível identificar o moderno
6

 com certos exclusivismos formais, certas variações 

essencialmente técnicas, que de momento eram o que mais importava. Isto levou a supor que essa invenção 

de processos específicos (formais) era a linha condutora dum aprofundamento do conhecimento sensível do 

homem e do mundo. Porém,
7
 os extremos... quase se tocam. Em breve começam a surgir personalidades e 

tendências artísticas que contradizem tal identificação simplista, que, permanecendo modernas,
8
 retomam o 

fio perdido de certos problemas plásticos e humanos. O critério essencialmente formalista, quase taxonómico, 

que leva a classificar a arte por «escolas» começa a perder o pé: a que escola pertencem Henry Moore ou 

Gromaire? Por outro lado, «escolas» como a expressionista e surrealista, não têm recortes nítidos apesar de 

todas as tentativas para lhos fixar; e ainda (caso do surrealismo) são as primeiras a adoptar fórmulas 

consideradas académicas. Ousará negar-se modernidade ao surrealismo em face dos casos mais puros de 

abstraccionismo? Ou negá-la às novas formas de realismo, em nome do surrealismo? É por isso, dizia, que 

os extremos quase se tocam. Hoje é evidente
9
 que uma obra (seja surrealista, realista ou outra) pode 

abandonar, embora com conhecimento de causa, certas conquistas formais dos últimos tempos, sem por isso 

deixar necessariamente de ser moderna. O problema é outro ― mas detenhamo-nos... Somente interessa,
10

 

por agora, a conclusão de que o moderno não é uma questão de exclusivismo formal, de tendência estética 
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determinada ou «escola»; não é, em nenhum caso absoluto, mas relativo ― ao Homem e aos seus problemas. 

Vejamos, a este respeito,
1
 o caso da arte portuguesa dos últimos tempos. É sobejamente sabido que a nossa 

arte moderna nunca teve um público considerável, mesmo aquele público restrito com que contou o 

hermetismo das modernas formas de expressão. Daí, quanto a mim, o direito de afirmar que esta exposição 

serve a compreensão duma arte actual (moderna, correspondente às nossas necessidades reais), quer para o 

público quer para os próprios artistas; e assim consiste, para uns e outros, numa profunda e necessárias 

revisão de valores. Vejamos como. 

 Certamente, podemos afirmar que a maioria dessas pessoas (de facto as que lá foram sinceramente), 

pretende estar de acordo com o seu tempo e,
2
 em consequência, compreender e sentir o significado da arte 

que o exprima. Como porém atingir essa compreensão sem saber distinguir, sem uma ideia dos problemas 

que se debatem, as correntes que se entrechocam? Ora, esta exposição fornece exactamente o conjunto de 

obras, capaz de pôr tais problemas (o que é o moderno? quais os objectivos da arte?...) Eis, por um lado, a 

sua função profundamente didáctica. Mas,
3
 por outro lado, é um fecundo campo de estudo para os próprios 

artistas, que podem fazer uma ideia da vitalidade, da capacidade de realização e iniciativa, das várias 

individualidades e tendências estéticas portuguesas ― impossíveis de classificar, pelo exposto, segundo um 

critério à priori, em modernas ou não-modernas. Sob este aspecto é que a exposição se me afigura dum 

interesse extraordinário, duma utilidade que transcende os moldes de tudo o que se tem realizado nos 

últimos tempos. É a altura de se fazer o balanço: qualquer artista, e em especial os novos, necessita 

amadurecer as suas experiências no confronto com as alheias já que consegue essencialmente através duma 

unidade de acção), para saber qual o caminho que lhe convém, e que não começa nem em Picasso, nem em 

Cézanne, nem em Delacroix, mas no Homem e nos seus problemas. (Embora continue a considerar 

indispensável o conhecimento de Picasso, Cézanne ou... Delacroix). 

 Serei breve ao tratar da questão da qualidade. Direi somente que, ao contrário do que já foi afirmado 

e até escrito (o ano passado),
4
 o facto dum júri livre, se me afigura condição indispensável para aquilo que 

tenho vindo a afirmar necessário: interesse do público e revisão de valores. Além do que, principalmente 

para os jovens,
5
 esta é realmente a maneira de os artistas formarem uma justa consciência profissional 

dependerá deles a aproximação duma obra sua como merecedora de ser exposta. O público,
6
 por sua vez, em 

face de bom e mau, aprenderá a aguçar o seu espírito crítico, a saber escolher. A crítica ver-se-á obrigada a 

ser sincera e justa, a abandonar o comentário encomiástico infalível. 
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As Obras Expostas 

 

 Tudo o que foi dito consiste numa tentativa de avaliar a justeza dos objectivos deste salão, 

confrontando-os com certos aspectos, verificados, utilizados como um dado ― a partir do qual seja possível 

demonstrar isto ou aquilo. Prosseguindo segundo o mesmo critério e tendo em conta as considerações 

precedentes acerca de dois conceitos directamente relacionados com o significado da exposição, encaremos 

finalmente algumas das obras expostas, escolhidas conforme a sua utilidade, para o esclarecimento dos 

problemas comuns à arte portuguesa de hoje e do futuro, agora em esforço de unidade e revisão. É sempre 

difícil na crítica de um salão colectivo, a tarefa fundamental de extrair de cada obra aquilo em que ela se 

integra no geral, no plano comum. Para maior facilidade, dividi em dois aspectos as considerações que 

explicam a natureza do plano comum aos expositores e obras, desta Exposição Geral. Por um lado (que aqui 

nos limitámos a registar) apreciámos a existência dum móbil comum (e que se estende ao que chamei o 

público) anterior à Arte ― considerado essencial. Por outro, expusemos a existência e necessidade duma 

revisão de valores no campo estético. Essa revisão é, no que respeita estritamente a este campo, o plano 

comum. Assim se esclarece o caminho onde se completam os antagonismos necessários deste salão, que põe 

público e artistas perante os verdadeiros problemas da criação artística, e o que é mais: os problemas que 

interessam à arte portuguesa do nosso tempo. Pretendo agora acrescentar um complemento a esta última 

parte: que, apesar do carácter de revisão, e em parte devido a ele, numa exposição que não pretende ser de 

arte «moderna» (no sentido exclusivo mencionado), nem de obras... primas, se verificou a presença de 

autênticas obras do nosso tempo (modernas), de excelente qualidade. Irei mais longe: a presença de obras 

que,
1
 pela sua qualidade e profundidade humana, marcam a linha vanguardista duma arte viva ― que é como 

quem diz, uma arte sincera (com base no Homem e os seus problemas). 

 Enfrentamos, em primeiro lugar,
2
 o caso dos artistas ditos «académicos». Também aqui, uma coisa 

(surpreendente para alguns) me servirá de dado inicial: a sua presença. Podemos, agora que as paixões,
3
 de 

certo modo justas, não têm lugar, e contra os mal-intencionados se reage, fazer o nosso inventário de quanto 

se tem afirmado. É falso que estes artistas tenham morrido, ou se tenham fossilizado (ou,
4
 pelo menos, 

todos). A prova de que eles estão com as suas convicções particulares, dispostos a contribuir para a 

edificação duma arte independente (primeiro passo para uma arte actual), é a sua presença. No plano estético, 

não estão hoje tão longe dos seus contemporâneos como se afirmou. De certo modo a sua arte representa 

alguma coisa do que devemos colher do passado; não podem ir além da sua própria perfeição, mas,
5
 

aprovando a contiguidade com artistas de correntes estéticas muito diferentes, encontram-se voltados para 
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elas,
1
 oferecendo-lhes a sua experiência e atitude. Não é anedota pura, o caso dum pintor surrealista se ter 

entusiasmado com um quadro considerado dos mais académicos da Exposição. Assinalemos pois, como um 

dos sinais mais progressivos e significativos, a presença de artistas como Falcão Trigoso, Constâncio Silva, 

João da Silva, António Saúde, Pedro Anjos Teixeira, José Joaquim Ramos, etc., e, a par destes, Abel Salazar 

(pela última vez, entre nós). 

 É já bem claro que não estou a seguir um critério histórico particular, mas geral. Assim, não me 

interessa a evolução pessoal de cada artista. Alguns dos considerados artistas modernos, vistos no absoluto 

da sua carreira, estão hoje mais parados, mais inertes nas suas maneiras e convicções, do que os chamados 

académicos. Mas ao considerá-los num plano comum, suponho a possibilidade do seu dinamismo futuro. 

Isto não é optimismo forçado. Em primeiro lugar, já admiti o momento actual da arte portuguesa como 

excepcional, ao verificar uma atitude diferente da parte do público (renascimento de interesse; ou mesmo, 

nascimento dum público), e uma premente necessidade actual, dos artistas: revisão de valores. E,
2
 ao supor 

uma e outra coisa impulsionarão, arte e cientistas, para a frente. Em segundo lugar, é a própria experiência 

que o demonstra, através de casos já ocorridos. Considero isto o segundo ponto vital, trazido à luz no plano 

estritamente estético, por esta exposição. 

 Citarei,
3
 em particular, dois exemplos. Maria Keil ― é o caso duma artista que tinha atingido uma 

maneira própria, dentro da qual a sua produção se sentia plena de à-vontade. Mas,
4
 por outro lado, Maria 

Keil, repetia-se, e não raro abordava temas onde aflorava um decorativismo convencional. Não conheço 

senão fases muito recentes da obra desta pintora, mas sempre apreciei a sua forma depurada, o gosto subtil 

com que operava a justaposição de tonalidades afins, criando um conjunto plástico ― como direi? ― 

reduzido a um quase silêncio, uma pintura parada. (... Que o ano passado, alguém com notável 

desconhecimento da matéria, considerou afim ao ... Picasso do período róseo...) Este ano a sua pintura 

quebrou os moldes em que se continha. Deu um passo em frente ― é verdade que, muito incerto, muito 

como quem se vê por caminhos desconhecidos, tentando objectivos ainda bem mal entrevistos, Regresso à 

Terra de Maria Keil é um quadro francamente mau; a cor, de que geralmente a pintora tirava o melhor 

partido, em face dum desenho com tendência para a estilização demasiada, surge-nos aqui em tonalidades 

deslocadas e inexpressivas, e, sobretudo, em desacordo com o desenho; e ainda, juntamente com este, em 

desacordo com as intenções. Por outro lado, há as intenções. Vê-se que Maria Keil procura entrar na vida, 

mas fá-lo através dum simbolismo filosófico perigoso; dir-se-ia que quis dizer certa concepção materialista, 

utilizando um processo expressivo... idealista. Na base desta pintura falhada, está esse erro. É caso para dizer: 

é preciso começar pelo princípio. Todavia, este assunto merece ser mais esmiuçado. Salientei o lado positivo 

desta nova caminhada, que espero continue (e os desenhos a pastel, muito mais conseguidos, sob todos os 
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aspectos, provam-nos): a arte de Maria Keil tinha chegado a um ponto morto; a falta de estímulo e objectivos 

levaram-na naturalmente a repetir-se ― mas uma lufada de novo ar entrou nas suas preocupações e novos 

estímulos levam-na a procurar contribuir realmente, com a sua pintura, para o conhecimento e 

esclarecimento dos problemas humanos. Mas o próprio facto das dificuldades que encontrou Maria Keil, 

levam-nos a ver claramente outro aspecto que desejo sobretudo vincar: é muito mais difícil, põe muitos mais 

problemas, exige muito mais cultura e preparação, uma arte que sem deixar de ser pura (peinture d'abord) 

nasça dos problemas não-estéticos próprios do artista, do seu meio, do seu tempo; que, servindo a vida, seja 

mais do que «fruta do tempo», capaz de continuar a valer para além da forma-invólucro com que esses 

problemas são postos. 

 
1
Vejamos outro caso: Júlio Santos. É, quanto a mim, exactamente um caso típico, em que figuro, 

ousadamente, um artista que começa, ou começará em breve, a sentir a dor duma já longa paragem. De facto, 

a pintura de Júlio Santos reduziu-se a uma meia-fala, onde as paisagens ou as naturezas mortas (ou as figuras 

humanas, quando surgem), se sucedem, em procura de arranjos, de certo modo passivos, indiferentes. 

Pergunto, neste falso campo das suposições, será possível a um artista novo, preocupado e activo como Júlio 

Santos, continuar numa criação plástica tão antagónica com as suas convicções e objectivos de Homem? 

Certos casos que aqui não exponho, levam-me a arriscar que o ambiente acerca deste pintor (onde as 

opiniões surgidas por via negativa, não são o menos importante) se condensa e lhe torna cada vez mais 

difícil continuar produzindo com flagrantes este mesmo ritmo. 

 
2
Citei dois exemplos que me pareciam flagrantes dum mesmo fenómeno. Limitar-me-ei, agora,

3
 a 

mencionar os artistas que, pela sua posição especial em relação à arte «moderna», ao momento excepcional 

que julgo estar-se verificando na nossa arte, e,
4
 em face da sua própria personalidade, considero a contas 

com problemas afins. Frederico George ― cujas possibilidades já firmemente adquiridas, ou encontram um 

caminho onde desenvolver-se em relação a estímulos e problemas reais, ou me parecem totalmente 

ameaçadas, não já de repetição, mas de queda vertical do seu interesse. (Quem viu a exposição da Galeria 

Instanta, compreender-me-á). Hogan, Abel Manta, António da Rocha, Mário Soares, Manuel Mendes, 

Euclides, Álvaro Perdigão, Joaquim Correia (tanto quanto é possível avaliar pelo pouco exposto e algo mais 

conhecido), Júlio (idem), Farinha, Vasco da Conceição, Clementina de Moura, etc. ― que em graus e modos 

diversos, se encontram em posição instável. (Quem não sente que a segura técnica de Abel Manta poderá ir 

muito mais longe? E,
5
 por outro lado, porque não esperar que isso se verifique? Todos sabemos bem como 

custa, em certas manhãs,
6
 o acordar, depois de um adormecimento pesado... mas sempre um momento surge, 

quando as preocupações que o sonho não conseguiu adormecer, aliadas aos pregões e ao barulho da rua, 
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crescem de tal modo que acabamos sempre por juntar as forças que nos restam, dominar com elas as molezas 

e as comodidades, e finalmente, dar o salto cá para fora!) 

 Abro aqui um parêntesis para o caso dos artistas muito novos (denominando assim aqueles de pouca 

idade e os que ainda poucas vezes apareceram expondo os seus trabalhos e canseiras). Este é, quanto a mim, 

um terceiro ponto a comprovar a vitalidade actual da nossa actividade plástica, os primeiros resultados duma 

revisão de valores que já ontem se esboçava e neste salão encontra um dos momento mais agudos. Na 

verdade, entre alguns destes jovens artistas se encontram não só tentativas de desempoeiramento e criação 

sincera, como são os casos de Zulcides Saraiva, Calvet da Costa, Dias Coelho, Maria Barreira, João Moniz 

Pereira, Jorge Vieira, Nuno Tavares, Sá Nogueira, Fernando José Francisco, Arco, João Abel, etc.; como 

ainda alguns deles constituem algumas das obras de mais interesse, quanto a realização indiscutivelmente 

elevada e marcante, não só em relação a uma Exposição, como à própria arte portuguesa: a pintura de Júlio 

Pomar (Almoço do Trolha), quatro desenhos de Vespeira e o desenho de Lima de Freitas (Guerra). 

 Posto isto (artistas mais velhos, artistas em agudo ponto crítico e artistas muito novos), que 

considero o panorama geral onde fermentam os progressivos caminhos da arte de amanhã; entrarei no fulcro 

da exposição. Procurando uma atitude excepcionalmente imparcial, direi que duas correntes se me afiguram 

essencialmente vivas, neste salão, ambas com notável vitalidade, ambas francamente caracterizadas por um 

permanente inconformismo e verdadeiro espírito criador: a representada pela pintura de António Pedro e 

Cândido Costa Pinto, e talvez, os desenhos de Fernando José Francisco, e a dos pintores (quase todos eles 

jovens) que tentam, sem submissão a qualquer espécie de exclusivismo formal, rigidamente definido, novas 

formas de realismo. Ambas as correntes se encontram voltadas francamente para os problemas do Homem. 

Estou convencido que é muito útil que uns e outros artistas,
1
 de ambas as correntes, procurem observar 

francamente, ser o pintor de maior interesse desta exposição; reservarei para outra ocasião a análise dos 

problemas estéticos que a sua pintura põe e resolve. Por agora chega-me registar que em O Almoço do 

Trolha, situo um caso de pintura tão do nosso tempo, de todos os tempos, quanto é certo ter conseguido a 

admiração confessada de Gregos e Troianos. Neste campo, dum novo realismo, recordo o que atrás disse 

àcerca das dificuldades duma pintura que pretenda realizar-se, de problemas não estéticos, através de 

problemas estéticos. É essa a razão porque alguns dos jovens falham tão evidentemente: é o caso típico de 

Viana Dionísio. (Lembrar-se-á que para pintar «concreto» é preciso saber conceber, primeiro, a sua pintura, 

em «abstracto» ou como se fosse abstracta; e que então surgem os problemas do «concreto»). É um caminho 

fecundo o que têm a percorrer estes artistas: Júlio Pomar. Vespeira ― muito perto de saber o que fazer. Lima 

de Freitas ― que parece seguir exactamente por onde é possível sintetizar em pintura moderna, o 

conhecimento formal da arte dos nossos dias e as preocupações vivas dos seus sentimentos e cultura e dos do 

seu tempo. Pavia ― que provou não ser um caso resolvido, que mostrou a sua imensa vitalidade possível 

adentro das formas realistas, com as Estampas apresentadas; num meio onde a gravura só tem sido possível 

por iniciativas isoladas e dispersas. Arco ― cuja procura do desenho anula quase todas as outras vias de 
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expressão pictural. (E além disso, cometeu o erro de enviar um quadro do ano passado, sendo impossível, 

assim, avaliar a sua evolução). E,
1
 ainda hesitantes, ainda errados: Nuno Tavares (a utilização em pintura de 

perspectivas características do cinema, não é moderno, nem será nada, se não for acompanhada por um 

estudo prévio de composição pictural). José Chaves. Avelino Cunhal. Sá Nogueira. E,
2
 mais abaixo na 

qualidade conseguida: Louro de Almeida, Betâmio, Viana Dionísio, etc. Quanto à pintura de Cândido Costa 

Pinto e António Pedro, além de acentuar as mesmas dificuldades que a precedente, embora dum modo 

inverso, emitirei de passagem duas dúvidas. António Pedro ― suponho que a este pintor não interessa o 

desenho como o entendo. As linhas definidas nos seus quadros não são plásticas; não contém, como seria 

essencial, na minha opinião,
3
 o mesmo ritmo em cada unidade ― em prejuízo das próprias intenções com 

que a deforma
4
. Quando a Cândido Costa Pinto, parece-me que lhe falta uma sólida base teórica, para que a 

sua pintura seja o que pretende. Repare-se: Coisas que lhe acontecem ― é um decalque, quase, embora no 

conteúdo, é claro... Um Homem e o que lhe resta ― é aquilo que, noutras ocasiões,
5
 o artista tem atacado: 

excessivamente temático. Esta confusão (que leva o artista a considerar excessivamente temáticos, quadros 

alheios, e a conceber certas obras suas
6
 segundo uma teoria conceptual ou... temática) tem origem, quanto a 

mim, nessa falta de base teórica. Neste ponto, considero António Pedro mais coerente (com o que está 

relacionada uma aparente incoerência...) Já Para além dos olhos, de Cândido Costa Pinto, me surge com um 

sentido muito diverso: mau grado as intenções do artista, este quadro é abstracto e é um bom quadro. A não 

resolver-se essa base teórica, parece-me ser este um caminho possível para a pintura de Cândido Costa Pinto, 

que de resto sabe como se pinta. 

 Resta-me citar um caso isolado: João Moniz Pereira que apresenta quatro desenhos muito bem feitos. 

Mas... quatro desenhos que, para quem conheça outras manifestações do seu labor, mesmo para quem viu os 

seus desenhos do ano passado, muito mais imperfeitamente realizados mas muito mais apaixonados, não 

podem deixar de ser considerados um retrocesso. Não me refiro ao abandono, de certa maneira realista,
7
 de 

encarar, como artista, a vida e os seus problemas, patente em muitos outros trabalhos e Moniz Pereira, mas à 

evidente recusa de a encarar, seja de que modo for: um recuo para o snobismo da forma pura e seca. Não 

ouso ocupar o espaço necessário para demonstrar porque considero, em todo o caso, esta excepção como 

uma consequência de segunda ordem, necessária, do nosso tempo. Sabereis, contudo,
8
 entrever a minha ideia, 

se comparar este caso com o elástico que tendo
 
sido esticado demais para as suas possibilidades em certa 

altura rebenta. Só com a diferença que um remendo num elástico é sempre um remendo, está sempre perante 

a possibilidade potencial de renovar-se. 

                                                 
1 E, ] E 
2 E, ] E 
3 essencial, na minha opinião, ] essencial na minha opinião, 
4 a deforma ] deforma 
5 que, noutras ocasiões, ] que noutras ocasiões 
6 suas ] suas, 
7 abandono, de certa maneira realista, ] abandono de certa maneira realista 
8 Sabereis, contudo, ] Sabereis contudo 
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 Eis esboçados alguns dos pontos que o próprio carácter de revisão de valores desta empresa
1
 nos 

impõe. Arte do nosso tempo e pintura de qualidade excepcional, choque de antagonismos, reaproveitamento 

de todas as lições, confronto e discussão de qualidades; revisão de valores, unidade na acção, unidade de 

interesses entre artistas e público. 

 Resta-me mencionar outro aspecto, com o que, todavia, não entrarei em seara alheia. Outra espécie 

de unidade, é tentada e conseguida nesta exposição: unidade dos géneros. Assim vemos uma significativa 

exposição de arquitectura, a par da escultura e da pintura. A unidade dos géneros encontra-se evidenciada 

para quem nela não tinha ainda depositado a sua atenção. Recordem-se as fotografias dum interior de 

Alfredo Ângelo de Magalhães, onde se integra uma pintura quase monumental de Júlio Pomar. 

 Não será necessário acrescentar a estas notas mais considerações sobre a importância demonstrada, 

desta Exposição. Não conhecimento que, nos últimos tempos, se revista de maior importância para o destino 

da nossa arte, e tudo o que se relaciona com ela. Por certo, novos artistas concorrerão no futuro ― aqueles 

precisamente sobre cujo espírito independente não há lugar para dúvidas. 

   Almoço do Trolha, (incompleto), de Júlio Pomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesso, de António da Rocha  Retrato do professor Bento Caraça, de Abel Manta 
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Artes Plásticas
1
 

 

 

 Apesar da força da rotina e dos interesses vários sempre dispostos a uma guerra cerrada contra toda a 

renovação; apesar do baixo nível cultural e artístico do meio, a que faltam todos os estímulos, e até o 

respeito pela dignidade das iniciativas justas; ainda assim,
2
 encontramos as razões e as obras que justificam o 

estudo e a persistência. Infelizmente, é ainda impossível imaginar quando atingirá a arte portuguesa ― os 

artistas, as obras e o próprio público ― uma autonomia consciente e fecunda, de que há muito anda ausente. 

Refiro-me em especial às artes plásticas, onde um esforço dos chamados «modernistas» não penetrou fundo, 

em parte por falta de força inicial. Ainda hoje o termo médio se caracteriza pela esperança nas sugestões 

alheias, e quando não pela mediocridade. Posto isto, parece-nos indiscutível, a necessidade de falar claro, 

mesmo quando nos bata pela porta: faremos, quanto possível, o processo dos acontecimentos artísticos, 

ainda que de menor valor, num ensaio de apreciação compreensiva do seu significado geral e comum. 

 Nos últimos tempos, além da actividade das habituais salas de exposição, vimos o incremento das 

exposições em livrarias, nomeadamente as da Ática. A arte moderna e certos nomes, tornados simbólicos, 

como o de Picasso, voltaram a causar certa perturbação e reproduções deste mestre, e de outros,
3
 entraram de 

mostrar-se... quanto mais não seja nas tampas das caixas de chocolate. Por outro lado, a par duma crítica 

irregular (e condescendente...), algumas conferências de pouca expansão, e sobretudo: uma actividade 

editorial acima da média, contando-se entre as últimas publicações alguns livros de grande interesse, como 

sejam: Henrique Pousão, texto de Abel Salazar, Introdução a uma História da Arte, de António Pedro, A 

Escultura Medieval em Portugal, de Reynaldo dos Santos e Van Gogh de Mário Dionísio. 

 

Exposições 

 

 O que observamos,
4
 em primeiro lugar, neste domínio, é um grande número de pintores e exposições, 

infelizmente revelando, numa maioria esmagadora, o mesmo fundo de atonia. A escultura que exige o 

conhecimento de um ofício, já é mais rara. Aqueles vivem, entre preocupações de «bonito», «parecido», 

«difícil» e sobretudo de «paisagem-mania» ― uma das cores mais constantes da nossa rotina. Mas, 

evidentemente, ainda há aí diferenças. Assim, entre a exposição duma obra digna e sincera, como a de 

Falcão Trigoso, e a que revela a incompetência e moleza de um Francisco Branco, vai um abismo. Ainda 

com a pintura de Falcão Trigoso, é de comparar a de Salvador; que como os anteriores expôs recentemente 

na SNBA. Enquanto aquele ostenta com orgulho o título de discípulo de Carlos Reis, e com o mesmo ar livre 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Mundo Literário, n.º 53, de Maio de 1948. Há um recorte do mesmo no dossiê 1.2.1.24, da 

caixa 9 do espólio. Não existe orig. conhecido. Durante o estudo que desenvolvi na BN este artigo estava no dossiê da Seara Nova, 

alertei os serviços competentes que o recolocaram no lugar devido. 
2 ainda assim, ] ainda assim 
3 mestre, e de outros, ] mestre e de outros 
4 Observamos, ] Observamos 
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vagamente impressionista, vai registando incansavelmente paisagens, a que por vezes não falta certa graça 

ingénua; Salvador e as suas paisagens de minuciosa técnica, directamente inspiradas nos nossos românticos, 

dá o exemplo do pintor a que a falta duma boa cultura e uma verdadeira sensibilidade estética, não permite 

nem a espontaneidade, nem a elevação, indispensáveis a um artista: «liberta-se» dos cânones da há muito 

académica escola do ar livre, para cair no pastiche dos paisagistas românticos do século passado. Mas... 

«pinta bem» ― e num meio onde ainda se avalia a obra de arte pelos seus aspectos secundários, como seja a 

dificuldade de execução, mas bem explícita, exibicionista, a sua exposição foi... um êxito de venda. 

 Quanto à Exposição do Grupo de Artistas Independentes (GAP), que dizer? Se ressalvarmos alguns 

nomes, como os de Alda Machado Santos, António Saúde, J. J. Ramos, Falcão Trigoso ou Emmérico, 

Machado da Luz, José Farinha, que não chegam para dar carácter a um salão colectivo, teremos o 

espectáculo da mediocridade mais completa, da falta absoluta de horizontes. Grande número destes 

expositores apela para o nome dos «seus mestres»; quem seguir com atenção os catálogos, onde são citados 

ao par de verdadeiros artistas, meia dúzia de outros tantos académicos de há um século ou menos, poderá 

seguir a curva da decadência de um naturalismo de convenção. 

 Reservamos para o fim o comentário às exposições de Gretchen Wohlwill, na livraria Ática, e de 

Hansi Staël von Holstein na Arcada do Parque Estoril. Se em Gretchen Wohlwill encontramos uma artista 

menor, mas sincera, e livre de academismos, desenhando com certa propriedade, especialmente no que 

respeita ao retrato, sendo de notar duas admiráveis águas-fortes; Hansi Staël, que há mais de um ano está 

entre nós, é uma admirável e invulgar artista. A sua pintura, as suas litografias e mesmo a sua cerâmica, 

reflectem, ao mesmo tempo que um estudo profundo e uma espontaneidade livre de qualquer 

constrangimento, uma serena compreensão deste país de tristeza e de pescadores, de sol claro e solidão. Um 

realismo com acento de tragédia, atravessa estas caras e estes corpos ondulados: e a uma atitude de surpresa 

descuidada, que o seu primeiro salão revelara, sucede-lhe uma comoção profunda pelo que a cerca. As suas 

extraordinárias litografias resumem,
1
 duma maneira eloquente, o essencial de toda a sua pintura: ritmo 

contido, discrição, carácter. 

                                                 
1 resumem, ] resumem 
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Um Museu de Arte Moderna
1 

  

 Um Museu de Arte Moderna! A sua inexistência em Portugal é um dos aspectos mais confrangedores 

da nossa cultura plástica. Em 1938 escrevia Diogo de Macedo, no Ocidente: «Urge construir-se em sítio 

arejado e central um Museu de Arte Moderna, para salvamento e valorização das obras arrecadadas naquela 

cave triste e rarissimamente visitada, de S. Francisco. A demora nesta resolução, tão necessária à Arte e ao 

bom senso como o pão para a boca dos artistas, será penosa se não for pior». Ainda hoje, apesar dos 

«dispendiosos e provisórios remendos» em «palácios e conventos antigos», a que se referia o mesmo 

escultor, há já dez anos, continuamos sem o necessário Museu. Em duas centenas de obras expostas no 

Museu de Arte Contemporânea apenas umas trinta dizem respeito à arte de hoje. A representação de artistas 

modernos nacionais é mínima, e quanto à de estrangeiros resume-se a um único espécimen. 

  

 

 

 

 

O quadro ao lado reproduzido é da autoria de Maria 

Helena Vieira da Silva, notável artista portuguesa que 

tem residido na França e no Brasil, praticamente 

desconhecida entre nós. Museus da Europa e da 

América têm adquirido os seus quadros. Nenhum, 

porém, se pode admirar no nosso Museu.

                                                 
1 Esta secção do texto está numa caixa à parte das duas partes anteriores, o que lhe confere uma autonomia relativa em relação ao 

todo. 
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IV Exposição de Artes Plásticas
1
 

 

 

 O primeiro sentimento que experimentamos ao entrar numa exposição de artes plásticas, como 

esta ― que resultou da colaboração de muitos artistas e onde a qualidade não constitui excepção, é uma 

espécie de alheamento de nós próprios. Todas as nossas contas anteriores se tornam mesquinhas, e não há 

outra solução que não seja voltar ao princípio, recomeçar a pensar. Porque as artes plásticas (a escultura, e 

sobretudo a pintura), são o universo do concreto. Quanto mais se tornam abstractas, mais se afastam do que 

foi a sua origem no artista: uma espécie de choque de ordem física entre este e o mundo das formas em que 

vive. Este ponto de partida impressionista, pobre, inconscientemente panteístico, não é toda a pintura, mas a 

força dum quadro ou duma escultura, é, antes de mais, função da intensidade desse choque inicial. A partir 

dele tudo o resto é convenção necessária e interessante (refiro-me às autênticas obras de arte, seja qual for o 

seu carácter): técnica, preocupações de ordem intelectual, moral, etc. O resultado é, pois, uma síntese destes 

elementos antagónicos. Acontece, porém, que para nós, espectadores, toda a autêntica compreensão duma 

obra de arte é o resultado duma série paralela de acontecimentos. Quer isto dizer que a forma plástica terá 

necessariamente um valor emotivo concreto, sem o qual é impossível atribuir-lhe qualquer significado mais 

ou menos abstracto. A forma plástica deverá, inicialmente, ser tão concretamente apreciada como é uma flor, 

embora o seu alcance seja maior. É apenas depois dessa redução a zero de todos os nossos cálculos e 

combinações anteriores que começaremos de novo a estabelecer relações e a analisá-las. 

 O que acontece com uma exposição destas é semelhante. Como nos anos anteriores (mas mais 

acentuadamente talvez, e sobretudo no que respeita ao conjunto), o que sentimos ao visitar pela primeira vez 

esta IV Exposição Geral, foi uma impressão de sinceridade, de sério interesse pela coisa artística. 

Contribuíram para isso as obras de todos, o próprio facto da sua reunião independente dos exclusivismos 

estéticos e, grandemente, a irmandade de obras de alto nível artístico com outras cheias, por vezes,
2
 de 

interesse, de artistas incipientes. Tudo isto significando: confiança no critério de cada expositor e no seu 

progresso, consideração da dignidade do artista como homem, respeito pela opinião alheia, a do público em 

primeiro lugar. 

 Vencida esta impressão inicial, quando nos entregamos à consideração de cada obra em particular, é 

pouco, evidentemente, o que resiste ― quanto a obras de primeira grandeza, definitivas e novas ― mas é 

ainda desse pouco que dependem,
3
 em última análise, o reconhecimento ou confirmação consciente do 

carácter e da qualidade dum tal empreendimento colectivo. Ora acontece, no caso que nos ocupa, uma coisa 

muito rara no conjunto das nossas manifestações artísticas: exactamente, a exposição de obras autênticas e 

novas, capazes por si só, cada uma delas, de nos reduzir, independentemente da nossa vontade, àquele estado 

                                                 
1 Este artigo saiu na revista Portucale, revista de cultura, 2ª Série, Maio-Agosto de 1949. Não existe original deste texto no espólio. 
2 cheias, por vezes, ] cheias por vezes 
3 dependem, ] dependem 
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de virgindade intelectual, que nos obriga a recomeçar de novo para compreender. Obras de arte de alcance 

universal, portanto, e únicas cada uma delas. Sucede também, que os autores destas obras são 

predominantemente jovens, o que me parece cheio de significado. Por aí se poderia concluir que esta é uma 

exposição de juventude. Vista sob este aspecto, a presença de artistas com uma mais longa vida artística 

como Abel Manta, Júlio, etc., por um lado, Falcão Trigoso, António Saúde, J. J. Ramos, J. P. Veiga, João 

Silva, etc., por outro, encontra a sua principal função em confirmar a autoridade dos novos. É evidente que 

isto não deve ser entendido dum modo exclusivo, para o que bastava considerar um caso: a contribuição de 

Clementina Carneiro de Moura. Este Saltimbanco,
1
 duma imponderável melancolia, é, apesar duma certa 

precipitação do detalhe, a prova suficiente duma artista capaz de nos surpreender com a sua inquietação 

expressiva. 

 São pois artistas novos como Pomar, João Abel Manta, Lima de Freitas e Rui Pimentel, quem eleva 

mais alto o nível da exposição. A sua obra perdura depois da impressão inicial. Mais do que nunca Júlio 

Pomar afirma nesta exposição a sua força criadora. O conjunto dos trabalhos expostos dá uma ideia bastante 

completa da sua obra, que ainda resulta mais evidente se nos lembrarmos das duas pinturas expostas no 

recente salão da Primavera: uma tendência natural para um lirismo melódico, linear, que se torna por vezes 

quase ilegível como esta Ribeira do Tejo, um complicado e delicioso arabesco, onde emergem estranhamente, 

aqui e ali, objectos e pessoas meio-definidos; mas também, e nisso está a sua maior força, uma latente 

necessidade de quebrar esta doçura resultando daí obras duma vibração humana difícil de conceber doutro 

modo ― como A Farrapeira, pintura apresentada numa das exposições anteriores, e desta vez essa Varina 

Comendo Melancia, violento, doloroso, acto de consciência dum artista talhado para a riqueza e amenidade 

formais. É também a esta categoria que corresponde a escultura Retrato da Minha Mulher ― obra dum 

expressionismo tão forte que nada se lhe pode igualar, neste sentido, na moderna escultura portuguesa. E,
2
 

para que não restem dúvidas acerca do profundo talento deste jovem artista, considere-se o facto de que as 

esculturas apresentadas são praticamente as primeiras que executa. O mesmo acontece com a tapeçaria A 

Bela Aurora e com as cerâmicas,
3
 uma e outras inteiramente bem realizadas. Sem dúvida,

4
 a tapeçaria está 

naturalmente indicada para Júlio Pomar: com ela pode entregar-se com alegria aos seus arabescos, 

correspondendo exactamente às necessidades do material e do espectáculo a conseguir. 

 Quanto a Lima de Freitas, vemos, de ano para ano, precisarem-se as suas invulgares qualidades de 

pintor, evolução que corresponde a um amadurecimento surpreendente, se considerarmos a sua pouca idade. 

Na verdade, os desenhos Menino Doente e Mulher, e o quadro Roupa Estendida, revelam um artista 

absolutamente seguro das respectivas técnicas. Isto não se podia dizer de nenhuma das suas pinturas 

expostas noutros anos, nem tampouco dalgumas desta IV Exposição Geral, bem como da tapeçaria; a cor 

                                                 
1 Há a informação, em nota de rodapé, que «marcaram-se com asterisco os títulos das obras de que, nas «folhas separadas» deste 

fascículo, damos reprodução». Julgei desnecessária, esta informação nesta edição. 
2 E, ] E 
3 cerâmicas, ] cerâmicas 
4 Sem dúvida, ] Sem dúvida 
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não acompanhava o desenho, por vezes uma parte da obra, mesmo quando insignificante, diminuía o 

conjunto. Mas este ano,
1
 com o quadro Roupa Estendida, Lima de Freitas conseguiu atingir a pintura com os 

seus meios específicos, o desenho resulta da própria tinta, o quadro é um todo coerente. Sente-se assim, e 

sem qualquer espécie de constrangimento, a originalidade emotiva desta obra, concretamente bela e 

impressionante. 

 Há nestes dois artistas profundos laços comuns: ambos procuram exprimir intensamente uma 

Humanidade que os inquieta tanto como a mais pura beleza formal. É também o caso de Rui Pimentel, que, 

com o quadro exposto, acusa uma óptima evolução desde a 1ª Exposição Geral, onde apresentou Ceifeira. A 

Mulher e o Carro de Bois é uma pintura equilibrada e sóbria, nela sente-se um artista sincero e cheio de 

simpatia pelas coisas simples da terra. João Abel Manta pertence decididamente a este grupo, o que a alguns 

pode parecer um pouco paradoxal, pelo hábito de considerar apenas o aspecto anedótico da obra de arte, o 

que é particularmente agudo neste caso. Também pela mesma razão alguns dos seus «admiradores» ficam 

decepcionados quando, como este ano, a anedota não se percebe bem... Ora acontece precisamente que em 

João Abel se verifica uma perfeita contiguidade com os artistas deste grupo. Embora dum modo muito 

pessoal convivemos, nos seus desenhos,
2
 com os mesmos meninos de Pomar ou Lima de Freitas, a mesma 

curiosidade emocionada perante toda a verdade humana, por mais aparentemente insignificante, nunca 

indiferente. E se a ironia (apenas um pouco sarcástica para os «avejões metafísicos») é um seu elemento 

fundamental de expressão, não o é menos um contido lirismo, presente nos mais pequenos pormenores, nas 

casas, nas árvores, nas pessoas. Sem dúvida, os artistas deste grupo formam a mais importante corrente da 

exposição. Reforça-a o invulgar artista que é Manuel Ribeiro Pavia. Apesar dos extraordinários recursos de 

que dispõe, raro a sua contribuição para as exposições colectivas dá uma ideia justa do interesse que reveste 

toda a sua obra, que se impõe em bloco: esperemos que uma exposição individual permita um conhecimento 

generalizado dela. É ainda neste capítulo da exposição, que nos referiremos ao caso de Mário Dionísio: 

embora a sua pintura seja fria, sente-se que as preocupações do artista estão para além. Saudámos o ano 

passado, com entusiasmo, o advento deste artista. Não se tratava dum principiante, propriamente, e um 

pequeno quadro,
3
 dos vários expostos, era já uma afirmação. Os quadros deste ano parecem-nos problemas, 

mais ou menos bem resolvidos; o futuro dirá se a força do artista é suficiente para romper esta, aliás 

inevitável, obsessão técnica. Os desenhos expostos fazem pender a dúvida para a afirmativa. Enfim, 

citaremos ainda alguns artistas de certo interesse, adentro deste grupo, jovens e principiantes na sua maioria: 

António Manuel Ayres, Joaquim Arco, Arnaldo Louro de Almeida, Domingos Vasconcelos Lopes, Cipriano 

Dourado, Avelino Cunhal. Este último apresenta notáveis progressos desde o ano passado, mas é ainda 

apenas numa pequena paisagem que nos satisfaz. 

                                                 
1 este ano, ] este ano 
2 convivemos, nos seus desenhos, ] convivemos nos seus desenhos 
3 quadro, ] quadro 
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 Dos restantes artistas devemos salientar, em primeiro lugar,
1
 a Rolando de Sá Nogueira ― ou o caso 

duma forte influência, conscientemente aceite e bem compreendida; e, também, apesar disso, duma autêntica 

sensibilidade de pintor. Se excluirmos os casos de Júlio Santos e Arlindo Vicente, que se confinam nos 

mesmos campos limitados doutros anos, os restantes pintores expõe paisagem, um pouco placidamente, 

segundo a regra geral. Ainda neste caso,
2
 é um novo quem dá a nota dominante com duas pequenas 

paisagens, realmente não-plácicas: Nuno Costa. Citaremos ainda, dois artistas de arte limitada e segura: 

Hogan e Álvaro Perdigão; e, um jovem: Carlos Calvet da Costa. 

 Na escultura salientaremos, além de Pomar, um outro novo: Lagoa Henriques, cujos bustos têm 

força e, por vezes, carácter. Euclides, José Farinha, Maria Barreira, Vasco da Conceição, sofrem, embora 

desigualmente, do que tem sido um mal comum a quase toda a nossa escultura moderna, ou «modernista»,
3
 

como é costume dizer-se. Um conformismo plácido, o equivalente do conformismo paisagístico de certa 

pintura moderna, e que, no fundo,
4
 se reduz a orbitar a roda da mensagem de dois mestres, limitando-a. 

Observaremos todavia que, enquanto Euclides se torna exaustivamente perfeito (formalmente), tanto Vasco 

da Conceição como Maria Barreira acusam uma nítida evolução desde o ano passado, um maior alargamento 

expressivo, apesar de tudo. O que já é muito ― com esperança. Dias Coelho é também um novo que procura 

sair dos caminhos habituais. A sua contribuição é desequilibrada; uma pequena estatueta oferecia, todavia, 

real interesse. 

 Um das características destas Exposições Gerais de Artes Plásticas, é permitirem que o espectador 

forme uma ideia do conjunto e da independência dos géneros. As artes decorativas dependem directamente 

da escultura e da pintura. Vemos assim, os respectivos artistas aliados com os arquitectos apresentando 

tapeçarias, cerâmicas, móveis, etc. Além de Júlio Pomar e Lima de Freitas, são de salientar: Júlio Santos, 

pela sua interessante tapeçaria, uma máscara de Vasco da Conceição, os trabalhos para móveis de Maria Keil 

e as cerâmicas de Jorge de Almeida Monteiro. 

 A arquitectura continua sendo a contribuição mais interessante destas Exposições, e também a mais 

crítica. Porque o arquitecto, ao invés do pintor e do escultor,
5
 tem que submeter-se quase inteiramente à 

«encomenda». Ora, em Portugal, fora dos meios especializados, desconhece-se que a arquitectura funcional, 

moderna,
6
 e salvo raras excepções, pouco ou nada se tem adiantado neste campo. Tem, no entanto, esta 

secção da Exposição Geral inteligentemente servido para mais amplo conhecimento do assunto, pondo-nos 

também, perante as várias concepções; e até (este ano), fazendo chamar a atenção dos leigos, concretamente, 

para alguns destes problemas, como o fez Manuel Gomes da Costa (Rebocho). No campo das realizações é 

de assinalar: além dos trabalhos de Francisco Keil do Amaral, cujo elevado gosto decorativo não constitui 

surpresa, uma casa de habitação de Manuel Maria Laginha, inteligente aproveitamento das condições e 
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material locais, não num sentido de pseudo-tradicional estilo português, mas dum modo funcional e moderno; 

e, sobretudo, o prédio de habitação em Almada de Alberto José Pessoa, invulgar exemplo de arquitectura 

moderna. Esta arquitectura que é concebida segundo o mais racional estudo dos materiais e das necessidades, 

aproxima-se, curiosamente,
1
 da escultura no que respeita a uma muito maior liberdade de concepção, aliando 

assim, fantasia e estrita necessidade, invenção e composição rigorosa. 

 É pena que esta exposição tenha durado tão pouco tempo e não tenha sido acompanhada de palestras 

que esclarecessem e alargassem o seu significado. De qualquer modo, a Exposição Geral de Artes Plásticas 

tornou-se um dos raros acontecimentos notáveis da nossa vida intelectual. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     A Ribeira Tejo, Óleo de Júlio Pomar 
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Tapeçaria, segundo um cartão de Júlio  

 

Mãe e Fllho na Cozinha, Óleo executado por 

Tapetes de Portalegre de Mário Dionísio  
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Do Abstracto ao Concreto
1
 

 

 

 Comentário ao 1ª Salão de Arte Moderna da Casa da Imprensa, Exposição de Nikias Skapinakis 

(SNBA), Exposição no Mosteiro da Madre de Deus: «A Rainha D. Leonor». 

 

 Mejor, es no mirar! Com esta exclamação comenta Goya um dos seus Caprichos: um pobre homem 

garrotado, torturado talvez por
2 

(como o pintor explica noutros desenhos) descobrir el movimiento de la 

tierra, ou no haber escrito para tontos, ou casar-se con quien quizo... A violência, o aviltamento, a 

perseguição à inteligência são gravados nervosa e febrilmente pelo pintor, que diante da sua própria obra, 

diante da realidade assim criada, se perturba e com uma imensa piedade dialoga com os infelizes 

personagens que o Capricho transforma em monstros, tratados caprichosamente pelos monstros: pocas horas 

te faltan, pronto serás libre. E a seguir, numa grande revolta: quien lo puede pensar! 

 Para poder pensá-lo, para poder olhar de frente a realidade terrível, Goya não hesitava em dar forma 

aos monstros do seu tempo. Uma das consequências do Século das Luzes foi a existência de uma estética 

lúcida para com os monstros, que tinha atravessado toda a história da cultura como se fossem, mais ou 

menos,
3
 estranhos ao homem. E é curioso observar que se encontram

4
 entre os que iniciam esta estética dois 

continuadores do naturalista Rousseau, Laclos e Sade. Os monstros de Goya são também abominavelmente 

humanos e naturais. Desde então não será mais permitido ao homem encontrar desculpas para a fealdade 

fora de si próprio. E daquela inquieta piedade lúcida não podia deixar de sair a interrogação fundamental do 

nosso tempo, que Baudelaire exprimirá anos depois, referindo-se aos monstros humanos: ... comment il 

auraient pu ne pas se faire? 

 A inquietação, a piedade, e esta pergunta não podem ficar sem resposta, preludiam o nosso mundo 

moderno, o mundo de Anne Frank e da bomba de hidrogénio,
5
 das viagens no espaço e das descobertas para 

assegurar a hereditariedade dos caracteres adquiridos. Deste mundo, os artistas e poetas se não alheiam 

nunca, mesmo quando aparentemente a sua arte é abstracta. Apenas, da piedade ao exaspero houve um 

caminho a percorrer: não é para admirar que, em certos casos, a arte moderna pareça ter voltado as costas a 

uma realidade a que os repetidos desastres da guerra e os caprichos da crueldade deram uma aparência 

apocalíptica. Em certos casos isso foi uma necessidade de sobrevivência. É como se os artistas tivessem 

adoptado aquela atitude que Goya todavia não seguiu: mejor es no mirar. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Seara Nova, n.º 1359, de Janeiro de 1959. Há um original conservado na caixa 9 dossiê 

1.2.1.32 com as cotas 2258- 4B a 2267- 4B, dactiloscrito com algumas emendas a caneta azul e a lápis. Usei como texto-base o 

texto que saiu na revista cotejando-o com o original e usando as siglas (Or.) para original e (SN.) para Seara Nova. Os títulos de 

secção estão ausentes no original. 
2 Or: garrotado, torturado, talvez por 
3 fossem, mais ou menos, ] fossem mais ou menos 
4 Or: encontrem 
5 Or: Bomba de Hidrogénio, 
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 Estas coisas passam-se aqui, e hoje. A obsessão da originalidade faz-nos perder com frequência o 

sentido das coisas muito simples. Pouco interessa que um pintor imite outro pintor, que uma forma se 

academize e repita. Enquanto houver olhos para as calmas flores dispostas numa jarra, pintadas pelo artista 

académico, a pintura convencional existe, tem importância e é significativa. O objecto estético é, em 

qualquer hipótese, uma confluência e um ponto de partida de factores humanos decisivos; e importa não o 

viciar com genealogias de outros objectos estéticos. Pintar ou esculpir à maneira de, é pintar e esculpir à sua 

própria maneira, a do artista e a de quem contempla e gosta. Se temos que falar de famílias estéticas e 

apontar nomes de referência, fazemo-lo apenas por insuficiência de linguagem; isso não impede, porém, que 

se considere sempre a gravidade da obra produzida, do compromisso assumido pelo artista para consigo 

próprio e os outros. A arte portuguesa reflecte, e de maneira viva, as contradições do nosso tempo, as de lá 

fora e as de cá. Em que medida? Com que profundidade? Não serão as comparações e as genealogias que 

responderão a estas perguntas. É preciso, antes de mais nada,
1
 olhar para as obras sem preconceitos, com 

toda a simpatia e coragem. Cézanne tremia ao ouvir a opinião de uma criança. Não porque ela não soubesse 

ainda o suficiente, mas porque não sabia demais. 

 Posto isto, desejaria, em primeiro lugar,
2
 deixar bem claro que, ao contrário do que se tem afirmado 

ultimamente (depoimentos sobre as últimas Exposições de Arte Moderna) considero a fase actual da pintura 

portuguesa (não a escultura), a contar desde os anos 40, como extraordinariamente viva e importante. Não 

me preocupando com uma valorização relativa, pelas razões acima expostas e por um sentido de 

humanidade
3
 que a história nos devia ensinar (pois se até os maiores artistas têm sido valorizados e 

desvalorizados ao sabor das diferentes épocas em que a sua obra é apreciada!), considero os seguintes factos 

como os primeiros a ter em conta: A produção pictural portuguesa é numericamente
4
 elevada (ao contrário 

da escultura, por exemplo, que é o género artístico com outras implicações sociais). As correntes picturais 

portuguesas acompanham, passo a passo, como veremos, as vicissitudes da vida nacional (da alegria 

desorganizada ao desespero álgido). Este último ponto é o mais importante, e espanto-me que o não tenham 

assinalado, em geral, os ponderados comentários às últimas exposições. Que depois de Pomar, Pavia, 

Vespeira, Moniz Pereira e Fernado de Lemos (citando ao acaso e tomando um arbítrio necessário, 

determinado ponto de partida) tenham surgido sucessivamente João Abel Manta, Lima de Freitas, Nikias, Sá 

Nogueira, Querubim Lapa, Júlio Resende, Lanhas, Alice Jorge, e depois, João Vieira, Gonçalo, Lourdes 

Castro, René Bertholo, Costa Pinheiro, Lopes Alves, António Quadros,
5
 Bartolomeu Cid, Rogério Ribeiro, e 

agora, Luís Jardim, Relógio, Rui Filipe e tantos outros; alguns que ainda não expuseram sequer, mas que dia 

a dia conhecemos, se enfim
6
 descermos aos debates, ao café, aos ateliers colectivos que uns após outros se 

fazem e desfazem; que todos estes novos e novíssimos pintores continuem quase sempre ininterruptamente a 

                                                 
1 preciso, antes de mais nada, ] preciso antes de mais nada 
2 desejaria, em primeiro lugar, ] desejaria em primeiro lugar 
3Or: sentido da humildade 
4 Or: é continuamente 
5 O António Quadros pintor, o que se radicou em Moçambique, não o da chamada Filosofia Portuguesa. 
6 Or: conhecemos, enfim 
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pintar, apesar da inexistência de todo o suporte pedagógico aceitável (não há em Portugal um
1
 autêntico 

Museu de Arte Moderna), apesar da ausência de um mercado estável e esclarecido de pinturas, apesar dos 

raros ecos críticos que lhes chegam se caracterizarem quase sempre pela repetição teimosa que lá fora, sim, é 

que é bom!... eis o que me parece constituir argumento decisivo e que basta, se outros não houvesse, para 

olhar com respeito o produto desta actividade. Mas há outras razões, além das apontadas: saindo do campo 

estrito das artes plásticas, encontramos nos outros domínios da nossa actividade cultural os sintomas de uma 

vitalidade que só os intelectuais refugiados nas suas torres de marfim podem ignorar. Provam-no as dezenas 

de milhar de sócios dos Cine-Clubes, os quatro mil sócios do Teatro Experimental do Porto, as centenas de 

pessoas que assistem às conferências, debates, e visitas guiadas no Museu Nacional de Arte Antiga; ou,
2
 por 

outro lado, a subida de nível do nosso teatro, as tentativas de cinema experimental, o número de edições 

originais e traduções, etc. Tudo isso prova que, entre nós,
3
 como noutros lugares do mundo, uma cultura 

popular se impõe vencendo obstáculos e resistências. Paralelamente a certo aristocracismo dos nossos 

intelectuais se opõe a necessidade de um novo tipo de intelectual que não despreze e aspire à acção cultural. 

 

Debates e Problemas 

 

 A este fluxo e refluxo de ideias activas e acções culturais correspondem naturalmente debates e 

problemas. No que diz respeito à pintura, além da discussão acerca de um universalismo à priori definido, e 

que opõe Paris a Moimenta da Beira (conferência de José-Augusto França na SNBA, que, de resto,
4
 fez uma 

crítica pertinente a certos aspectos da nossa cultura),
5
 outro conflito útil se desenha que um engano de 

objectivos pode transformar em guerra do alecrim e manjerona: é a luta entre figurativos e abstractos. Em 

certos casos, com mais subtileza, este conflito transforma-se numa oposição entre modernos (definindo 

assim os artistas estritamente obedientes a determinada linha evolutiva da chamada escola de Paris, para-

abstractizante), e modernos (aqueles que consideram ultrapassado tal modernismo). 

 Considerando que o realismo é uma consequência inelutável de toda a cultura popular, mas que só se 

verifica como o resultado de uma necessidade premente e íntima, e que nestas coisas de estética a predicação 

a pouco monta e o que interessa é ser lúcido, parece-me importante assinalar que arte figurativa não é, 

necessariamente,
6
 sinónimo de realismo; que colar a etiqueta de formalista, e até de académica, à arte 

abstracta a nada conduz. Manda a justiça dizer que, em certos casos,
7
 pode a pintura abstracta ser mais 

expressiva de um contacto apaixonado com o real que certo figurativo de superfície, onde a simpatia sem 

crítica com as formas e as cores da vida quotidiana se confunde, por vezes, com um involuntário 
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2 ou, ] ou 
3 que, entre nós, ] que entre nós 
4 que, de resto, ] que de resto 
5 cultura), ] cultura) 
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conformismo. À pintura abstracta corresponde, de facto,
1
 uma rarefacção de conteúdo; mas essa rarefacção é 

uma consequência de um vazio real, de uma crise de ideias e convicções, sincera e atormentadamente 

vividos. Através de formas abstractas, determinado artista, e por razões bem precisas, pode sentir-se mais à 

vontade para exprimir a angústia do descontínuo, o temor, mesmo inconsciente, da aniquilação. De facto, a 

arte abstracta pode não significar, na melhor das suas realizações, nem decorativismo em excesso, nem 

academismo, nem total egoísmo. Ela traduz,
2
 nesses casos, uma mentalidade niilista de fim-do-mundo, que 

certos aspectos do mundo de hoje em parte explicam. É então uma arte de Apocalipse,
3
 e ainda uma maneira 

de vibrar com o mundo. Embora sem a coragem de lhe olhar, bem de frente, os monstros. Claro que isto não 

exclui o academismo e o formalismo (há disto entre os figurativos) e o egoísmo, uma arte de bicho-de-conta, 

contemplação do próprio umbigo (há disto também entre os figurativos). 

 De facto, à perfeição académica de Manuel d'Assunção (que talvez viesse a descompor-se com 

proveito se vivesse mais tempo as duras realidades de Moimenta da Beira), aos desenhos egocêntricos e 

enroscados de António Areal (o que não excluí, por vezes, uma delicada e aliciante beleza formal), não é 

difícil opor a dramática aspiração pelo auto-aniquilamento revelada na pintura de Gonçalo Duarte; a 

obstinada procura de um ritmo com as coisas em que já se não acredita, em Júlio Resende e em Jorge Vieira 

(representado com dois desenhos na Casa da Imprensa, um dos quais figurativo; mas que é um dos mais 

impressionantes escultores modernos que conheço). Isto para me referir apenas aos abstractos, que me 

parecem mais significativos nesta Exposição. Doutros sabemos que têm obra válida, ali representados sem 

força, como Manuel Cargaleiro, José Escada, José Júlio, etc. Outros, ainda,
4
 levantam interrogações, 

sugerem reticências a que o tempo responderá. É o caso, sobretudo, de João Abel Manta. 

 A lucidez não tem nada a ver com o ecletismo, procura detestável de impunidade intelectual e 

quietismo moral. Que o contrário do ecletismo, porém,
5
 não se confunda com um negativismo obcecado e 

pouco inteligente do que nos é estranho. Pelo contrário a sua compreensão é indispensável para definir, para 

propor. A arte abstracta surge-nos, assim,
6
 também como uma necessidade, e a sua compreensão é 

indispensável para iluminar os caminhos do realismo, para encontrar a resposta àquela pergunta angustiada e 

dolorosa de Baudelaire. Porque se não encontrarmos resposta, então o niilismo abstracto justifica-se 

inteiramente. Contemplo todos os dias um monstro que tenho porta adentro, é um gato morto, esvaído em 

sangue ainda não coagulado, com ventre de coleóptero e uma pata erguida, num cinzento abstracto, vazio. 

Tudo nesta pintura de Gonçalo Duarte é decantação e queda. Como assumpção apenas aquela pata erguida 

para o nada. Este quadro tem-me mortificado porque sempre que o encontro sinto que, ao pintá-lo,
7
 alguma 
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coisa estava definitivamente para estalar. Foi com alívio e alegria
1
 que vi as primeiras pinturas abstractas 

deste pintor, porque não há dúvida que é preferível a fuga para os ritmos essencialmente mecânicos do pulsar 

de um mundo, do que pura e simplesmente a morte. Porque o hálito dos monstros é letal a quem não está 

armado para os enfrentar, a quem não sabe o segredo que permitirá olhá-los, aguentá-los quando os não 

puder vencer. Esse segredo, porém,
2
 não é coisa fácil, coisa que se dê ou que se troque sem uma longa 

vivência. Não existe é certo, sem a solidariedade do Homem com o Outro Homem, mas não é com duas 

palavras que a solidariedade é possível. E outras coisas mais são necessárias. A esperança. Mas também isso, 

até onde será preciso ir para a encontrar? Resta-nos a lucidez ― ela constitui o primeiro passo, sem o qual 

todas as outras conquistas são ilusórias. E, em primeiro lugar,
3
 a lucidez da dilaceração a que se referem 

Diderot e Baudelaire, e que exprimiu Goya. 

 Neste capítulo é lícito perguntar, qual a contribuição da pintura figurativa, tomadas as coisas em 

termos formais; do realismo, se quisermos ir ao fundo da questão? É infantil ou pouco inteligente dizer que o 

realismo falhou. Aqui ou lá fora. A quase inutilidade de um Fougeron, o hesitante caminhar de Gutuso, as 

dúvidas teóricas de Portinari, a limitação no tempo
4
 da maravilhosa Escola Mexicana são etapas, relâmpagos, 

falhanços e afirmações a que se vem juntar a obra-prima, talvez, da arte moderna: a Guernica. Também em 

Portugal, temos tido as nossas lutas, morte e esperança. A morte de Pavia, não só do homem, mas da obra 

truncada; o entusiasmo de 1945, Pomar, Vespeira, Moniz Pereira; e até os caminhos de um surrealismo que 

por tendência própria se realiza sobretudo na poesia: Cesariny e O’Neill; e enfim, o ardor com que hoje se 

discute tudo isto, e se procura caminho, são créditos para uma arte, uma pintura que não pode contar nunca 

com a impunidade. Que, sobretudo, não goza já das vantagens da arte oficialmente aceite. Porque esta é a 

verdade, ainda que nada tenham a ver com isso os autênticos artistas que há entre os pintores abstractos: 

oficial é hoje, ou quase, a pintura abstracta ou abstractizante. Para ela vão
5
 os prémios e as bolsas. Moral e 

genericamente, pelo menos, são os realistas que se encontram na situação dos inovadores da arte moderna, 

desde os impressionistas aos surrealistas ― quando estes foram realmente inovadores. Isso devia fazer 

meditar aqueles que, facciosamente, vêem na abstracção um sinónimo exclusivo de moderno. 

 A contribuição do realismo tem sido,
6
 entre nós, sobretudo a expressão de uma simpatia pelo 

quotidiano (o «meu Menino Povo de olhos resplandecentes»... na voz de um poeta), e uma afirmação na 

alegria de viver. Mas esta é também a maior crítica que se lhe pode fazer. Porque não basta afirmar. Porque 

sobretudo, o realismo não corresponderá à mais profunda inquietação do homem moderno, se naquilo que 

afirmar não estiver implícita a consciência lúcida da dilaceração que nos rói ou nos ameaça. E isso não é 

possível se o artista se não identificar profundamente, e ficar do lado de fora, na simpatia. Os acentos mais 

legítimos da obra de Pavia, encontramos-los no sentimento de uma identificação dramática. Não foi por 
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acaso
1
 que citei Baudelaire no início deste artigo, do Baudelaire que muita gente desconhece. Dele vou 

transcrever este poema que define tão bem aquilo a que me refiro, e que julgo prejudicial traduzir e 

desnecessário comentar: 

 Par delà les vagues des toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours mûre, penchée 

sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec ses vêtements, avec son geste, avec presque 

rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende et quelquefois je me raconte à moi-même en 

pleurant. 

 É preciso dizer que nem sempre os meninos-com-moinhos-de-papel ou as mulheres-estendendo-a-

roupa,
2
 tomados isoladamente, estiveram para além de um aceno de realismo. O caminho da alienação

3
 pode 

ser preferível. É por isso que fazemos confiança a um desenhador figurativo que julgamos aspirar ao 

realismo como Francisco Relógio. As suas flores artificiais, as suas pessoas mecanizadas, as suas cidades 

monstruosas, pouco têm ainda a ver com um autêntico realismo. Mas ao procurar sem rebuços a alienação do 

mundo (do seu mundo) Relógio abre caminho. Um caminho onde não vemos ainda nem esperança nem 

plenitude, mas simplesmente coragem. De outros figurativos da exposição da Casa da Imprensa, à parte os 

consagrados (incluindo nestes últimos a Júlio Pomar), pouco há a dizer. Benjamim Marques e Luís Jardim (a 

quem ouvi atribuir uma raiz literária, o que de maneira nenhuma me preocupa) parecem, com o seu 

simbolismo, fora do tempo; não se acredita na magia de Benjamim Marques e dificilmente se tomam a sério 

as magníficas derrocadas de Luís Jardim. E quanto ao academismo dos modernos figurativos, para tudo ser 

completo, tivemos o teimoso academismo de Cipriano Dourado. 

 Que a escultura é um género artístico de maiores exigências sociais prova-o a carência desta em face 

da pintura, carência cujas causas me parecem óbvias. Citemos nesta exposição, entre os novos, um torso de 

Margarida Shimmelpfennig (mas esqueçamos o Stª António) e Lagoa Henriques. A escultura abstracta de 

João Artur é tão gratuita como a respectiva pintura. Enfim, a útil Exposição da Casa de Imprensa coroou-se 

com a presença dos consagrados: Almada Negreiros, Jorge Barradas, Carlos Botelho, Abel Manta, Lino 

António, Manuel Ribeiro de Pavia, Júlio Pomar, Hein Semke e Maria Helena Vieira da Silva. 

 

Lirismo e Arte Popular 

 

 Lirismo pelas coisas do quotidiano, tem portanto sido uma das características do nosso realismo. O 

lirismo é uma das constantes da cultura em Portugal, não apenas palaciana e restrita a uma elite como já se 

afirmou, mas muitas vezes popular e espontânea. Não admira pois, que os nossos pintores realistas o tenham 

encontrado, o lirismo das coisas e das pessoas; das paisagens e do povo. Precisamente, este lirismo pode 

oscilar entre dois pólos: tornar-se, por um lado,
4
 entretenimento subjectivo, objecto de polimento formal; ou, 
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por outro,
1
 aproximando-se mais da sua raiz e de uma intenção conscientemente popular, sarcástica e 

expressionista. Entre estes dois trilhos evolui a pintura de Nikias Skapinakis. As suas paisagens e as suas 

naturezas mortas, na procura daquilo a que o pintor chama a «densidade figurativa»,
2
 vão de uma decantação 

formal, onde as complementares sustentam abstractamente um hedonismo da cor, até à fragmentação 

incessante, à trituração angustiada, numa hesitação entre a contemplação amorosa e a expectativa do fim 

trágico (sabe-se como hoje mais do que nunca as cidades são pulverisáveis...) Mas, aqui e ali,
3
 o pintor sente 

a necessidade de romper esta barreira formal e dar um outro sentido ao seu lirismo. Aproxima-se então do 

sarcasmo expressionista. É altamente significativo que este rompimento se tenha efectuado de maneira clara 

no contacto com uma obra vigorosa e a muitos títulos excepcional, o romance Quando os Lobos Uivam, de 

Aquilino Ribeiro. As ilustrações de Nikias constituem, segundo me parece, uma das mais sérias realizações 

da arte portuguesa contemporânea, na medida em que traçam um caminho, sem polimento, nem sossegada 

contemplação direito ao negrume das noites onde os lobos uivam. Onde os monstros uivam. Não se pense 

tratar-se de um caminho fácil. A arte moderna derivada da fragmentação formal foi hoje geralmente 

assimilada. O mesmo não acontece com toda uma linhagem expressionista e primitivista: as deformações e o 

feio-belo constituem precisamente o terreno ínvio e agressivo onde não entra o diletantismo amadoresco e 

coleccionador. Quanto mais cómodo é ficar em casa a polir os objectos da sua contemplação e evitar o 

encontro com os Lobos... 

 Afirmar que o lirismo é uma constante não só da nossa arte culta, como da arte popular, pode levar 

muito longe e interessar fundamentalmente aos caminhos de um realismo autêntico. Mas antes de mais, seria 

necessário provar a verdade daquela afirmação. Felizmente tivemos agora uma oportunidade rara de o 

verificar, numa magnífica manifestação de conjunto da nossa Arte Popular, e que vem acrescentar-se ao que 

já sabíamos quanto a manifestações da arte falada (Rodrigues Lapa). Refiro-me à Exposição organizada pelo 

Serviço de Belas-Artes da Fundação Gulbenkian, dedicado às Misericórdias em Portugal. Para lá do seu 

tema, que tem um interesse excepcional (para ser exacto, refiro-me ao problema da assistência hospitalar e 

ao significado das Misericórdias, pelo menos, desde o tempo de D. Dinis), interessa esta Exposição por ser 

talvez a primeira que procura reunir os elementos mais díspares, obras de arte plástica, música, fotografias, 

moldagens, incunábulos, gráficas, objectos de uso corrente, etc., na confluência de um tema histórico. É pois 

em si própria uma exposição
4
 concebida segundo os moldes de uma acção cultural moderna e popular. E que 

assim é, prova-o a frequência, em número e variedade social; e o interesse sempre fácil de observar da parte 

dos visitantes. Não nos competindo discutir os aspectos históricos de tal manifestação, registamos aqui a 

oportunidade rara de ver reunidas algumas obras fundamentais da arte portuguesa, normalmente dispersas 

pelo País (Lourinhã, Sesimbra, Porto, Coimbra, Lisboa, etc.); e a primeira grande oportunidade de 

contemplar um conjunto homogéneo de pintura popular. Impossível ignorar o alcance deste conjunto, com 

                                                 
1 ou, por outro, ] ou por outro 
2 a «densidade figurativa», ] a «densidade figurativa» 
3 Mas, aqui e ali, ] Mas aqui e ali 
4 Or: Exposição 
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tema mais ou menos uniforme e variedade de expressão, com a contiguidade de exemplares diversos de arte 

erudita e popular, inspirados num definido programa iconográfico. Debater as relações entre a arte popular e 

arte erudita; investigar certos fundamentos sentimentais e ideológicos da nossa arte; estudar o papel do 

barroco e a influência das artes do Oriente na arte
1
 portuguesa, e até mesmo na pintura popular; provar mais 

uma vez aos cépticos a existência de uma tradição plástica portuguesa (a Assunção do Mestre do Sardoal, o 

conjunto do Mestre de 1515, o políptico de Santa Auta e as Misericóridas de Sesimbra e Alcochete, 

constituem, só por si,
2
 uma afirmação de vitalidade artística que só pode negar quem nunca comparou com 

olhos de ver as pinacotecas do mundo); estudar os magníficos programas da pintura antiga, tarefa 

indispensável de qualquer realismo ― eis algumas das muitas oportunidades que nos ofereceu a Exposição 

da Madre de Deus. 

 Porque não acredito que possa haver uma arte portuguesa moderna e válida, universal e eficiente (e 

em particular uma arte realista) que comece por negar-se a si própria na sua originalidade cultural... Por isso, 

ao mesmo tempo que é necessário quebrar certa insularidade da nossa cultura, abrirmo-nos largamente às 

correntes do pensamento e da sensibilidade estética europeias e mundiais, outra coisa é urgente e 

fundamental: conhecermo-nos a nós próprios. É necessário continuar a obra de Raul Proença (Guia de 

Portugal), de Rodrigues Lapa, dos romancistas portugueses. Ir mais longe, continuar o estudo do nosso 

Romanceiro e do Teatro Popular, modernizar os estudos de etnografia, romper o triste panorama da nossa 

erudição em matéria de História de Arte, para enfim sabermos quem somos. E quando nos olharmos nos 

olhos, aceitar a luta com os monstros que Goya se não furtava mesmo quando, sentimental e liricamente, 

pensarmos que melhor fora não olhar. 

        Desenho de Relógio no 1.º Salão de Arte Moderna da Casa da Imprensa

                                                 
1 do Oriente na arte ] do Oriente, na arte 
2 constituem, só por si, ] constituem só por si 
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[Uma Exposição de Gravura]
1
 

 

 

 Os pobres, do século XVI ao século XX, foi o tema da exposição de gravura organizada por 

Fernando Rau, com peças da sua colecção, na SNBA. Meritória a muitos títulos, esta exposição veio-nos 

lembrar a pobreza habitual da nossa cultura histórica no domínio das Artes Plásticas. E no entanto, o êxito de 

exposições como, por exemplo,
2
 a que foi organizada na Madre de Deus, e a recente de Amadeo de Souza 

Cardoso, mostra que há um público interessado e curioso nas coisas de arte e de história, um público 

desejoso de «conhecer» os monumentos e os factos que forjarão uma consciência cultural e demarcarão os 

caminhos de uma sensibilidade moderna. O mais extraordinário neste capítulo é que se realizem grandes 

exposições no estrangeiro, com o material artístico aqui disponível, e que essas exposições não sejam 

repetidas, pelo menos em Lisboa e no Porto. É o caso, que podemos indicar entre muitos, da Exposição de 

Ourivesaria Portuguesa (Paris), e da exposição organizada pelo magnífico Museu do Dundo (Marselha e 

Brasil). Neste sentido, uma cidade como Bordéus, ao realizar todos os anos uma exposição submetida a um 

tema de história de arte (uma das quais com participação portuguesa) dá ideia do que se poderia fazer entre 

nós. Mas, à parte a porfiada actividade do Museu Nacional de Arte Antiga, com as suas exposições 

temporárias, e o exemplo recente da Fundação Gulbenkian (sobretudo no caso já citado da exposição da 

Madre de Deus), é aos particulares ou a organismos estrangeiros que tem cabido, com raras excepções, a 

iniciativa necessariamente esporádica de agitar o panorama demasiado calmo da nossa cultura artística. 

 A falta de continuidade de iniciativas deste género gera a desatenção do público para acontecimentos 

como este, quando não são precedidos
3
 de uma forte propaganda, criando ela própria o sensacionalismo que 

devia derivar da própria exposição. A falência de uma crítica consequente e oportuna na imprensa diária, 

agrava este estado de coisas e acaba por explicar o silêncio morno que assinalou o empreendimento de 

Fernando Rau.
4 

 E no entanto, num país cujos museus não têm para oferecer ao prazer e ao ensinamento do público 

um exemplar sequer da maioria dos grandes mestres, que singular oportunidade não foi a exposição de Os 

Pobres! Se pusermos de parte muitos dos aspectos que se ofereciam a um estudo demorado, como a 

evolução dos estilos, a sua justificação histórica, ou a apreciação divulgadora das diferentes técnicas da 

gravura, e nos concentrarmos apenas numa referência ao tema, este conjunto permitiria a abertura de um 

largo debate sobre os caminhos da arte nas suas relações com a sociedade ― falhando apenas na sua 

insuficiência, relativamente a artistas contemporâneos. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1368, de Outubro de 1959. Este artigo não tem título e foi publicado sob a 

rubrica Notas sobre Artes Plásticas. Há um original conservado na Biblioteca Nacional na caixa 9 dossiê 1.2.1.32 com as cotas 

3550-G a 3552-G trata-se de um dactiloscrito sem emendas nem acrescentos. Usei como texto-base o texto que saiu na revista 

cotejando-o com o original e usando as siglas (Or.) para original e (SN.) para Seara Nova. 
2 como, por exemplo, ] como por exemplo 
3 Or: como esta exposição de gravura que não sejam precedidos, 
4 Or: silêncio morno com que tais exposições são assinaladas. 
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 Com efeito, a iconografia desta exposição é daquelas que, pela sua violência,
1
 não podem deixar de 

revelar a grandeza e a miséria do sentimento artístico, e a verdade ou hipocrisia da consciência que o 

acompanha. Mais do que na maioria das outras solicitações que se tenham oferecido ao artista, esta é 

daquelas que não consente uma conformada acomodação às delícias da arte pela arte. Por isso sentimos na 

obra de um Goya, talvez o maior de todos, até que lonjuras de gritante indignação aquele sentimento e 

consciência sobrelevam quaisquer considerações formais. E o que é mais significativo a este respeito é que 

sejam precisamente as gravuras de Goya, as obras desta exposição que nos surgem mais de acordo com a 

nossa sensibilidade actual para as formas plásticas, as mais modernas. Ao pé dos trabalhos de Goya, as 

magníficas gravuras de Rouault sugerem contemporaneidade e, sem que nisto haja qualquer preconceito 

pejorativo, o sentimento de uma gravitação, satélite do grande mestre espanhol. Enfim, se à revolta destes 

dois mestres, associarmos a dureza de Callot, a humildade compadecida de Rembrandt, a ironia amarga de 

Daumier ou de Toulouse-Lautrec, etc., e aproximarmos estas obras das de alguns académicos dos dois 

últimos séculos, fácil nos será apreciar o abismo entre a grande arte e a arte mesquinha que nada justifica, 

nem um olhar, a menos que seja com intuitos pedagógicos. Neste sentido, a concessão ao pitoresco (Traviés, 

por exemplo) só pode ser excedida pela hipocrisia daqueles que encontraram já uma anedota e uma 

explicação para o espectáculo da miséria. Os mendigos filósofos
2
 ainda se explicam pela decadência do 

sentimento romântico, mas o moralismo anti-alcoólico, por exemplo, é propriamente um reverso da arte e da 

cultura, é a sua utilização a favor do que nega estes valores humanos. Não é por acaso que esta complacência 

de conteúdo coincide com o formalismo académico. A lucidez é sinónimo de inquietação. E estas obras 

«pitorescas» são monstros, sono da razão.
3 

 Perante os monstros reais (e a miséria é isso mesmo) o artista não tem outro caminho que não seja a 

sua expressão;
4
 ou aquilo que produziu

5
 entrará na categoria da monstruosidade que não foi expressa. Esse é 

o drama da arte moderna ― um drama de lucidez e de sensibilidade extremas. A desagregação do mundo 

onde era possível compadecer-nos, apenas, com as formas e as cores horríveis, saturnais, da sociedade que 

constituímos, corresponde à certeza de que «não pode ser» e ― paralelamente ― à pergunta, que já fazia 

Baudelaire, e não pode ficar sem resposta: «Como há-de deixar de ser?» 

 

 

 

 

  

 

                                                 
1 que, pela sua violência, ] que pela sua violência 
2 ES fará aqui uma alusão a Proudhon que escreveu A Filosofia da Miséria, livro que teve uma resposta através de outro livro por 

parte de Karl Marx: A Miséria da Filosofia? 
3 Alusão a um célebre quadro de Goya: Os Sonhos da Razão Produzem Monstros. 
4 Or: a sua expressão de monstruosidade 
5 Or: produzirá 
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3ª Exposição de Gravura Portuguesa Contemporânea 

2ª Exposição de Arte Moderna
1
 

 

 

 Parafraseando, poderíamos talvez dizer acerca das nossas Artes Plásticas que «cada país tem a arte 

que merece». Isto seria verdade se não contássemos ― como habitualmente se faz ― com a intervenção de 

uma juventude que, mesmo quando veste por determinado figurino literário ou artístico, tende a romper os 

equílibrios de causa e efeito, ignorar os prestígios e a hierarquia dos valores estabelecidos ― e, enfim, 

planificar uma esperança que raras vezes tem raízes na realidade concreta. E então se perde, se condena a si 

própria... Outras vezes, porém, o que parecia um jogo de quimeras, uma adopção superficial de modas 

estranhas, é já sedimentação dos materiais de uma nova realidade. De tal maneira nova que o recuo de uma 

dezena de anos teria sido suficiente para a tornar imprevisível. É claro que não me refiro a alguns jovens 

nascidos velhos, feitos à intriga e à ponderada luta por situações de prestígio, um nome nos jornais, 

entrevistas, fotografia e tudo, antes mesmo de sabermos porquê. Desses não rezam as novas realidades. 

 Há dez anos teria sido impossível prever a existência de uma organização como a Cooperativa «A 

Gravura»; e os cépticos de todos os bairros e capelas, clamavam e proclamavam o nosso atraso em matéria 

de gravura, dando-lhe cor de fatalidade metafísica: cada país tem a arte que merece. Os jovens ― de todas as 

idades ― que por essa altura fundavam jornais, dirigiam páginas de divulgação artística, acorriam, anónimos 

e entusiasmados, às conferências, exposições e cursos livres (e algumas vezes tiveram que lutar, por todos os 

meios!, pela sua simples existência), esses, não compreenderam as doutas lamentações dos satisfeitos, dos 

indiferentes; não cruzaram os braços e nunca perderam uma confiança que nascera consigo próprios e um 

novo entendimento do mundo, e que é também uma confiança propiciatória no rendimento da acção 

colectiva. É desta gente de há dez anos, do seu espírito de inovação, de uma série de primeiras tentativas de 

ateliers colectivos que nasceu a Cooperativa «A Gravura». Com pouco mais de três anos de existência, 

«Gravura» criou o gosto por este domínio das Artes Plásticas entre os artistas e o público, estudou 

competentemente as técnicas, comprou e utilizou os materiais, desenvolveu uma propaganda inteligente dos 

seus objectivos, organizou dezenas de exposições na metrópole e nas Províncias Ultramarinas, e no 

estrangeiro (Gotemburgo, Madrid, Roma e Paris); tudo isto, se se pode dizer, modestamente, com uma febre 

alta de entusiasmo, apenas no que diz respeito ao trabalho, ao apuramento da qualidade e ao reforço da 

profissionalização dos artistas plásticos, ao estreitamento dos contactos, entre artistas, entre artistas e público. 

Os resultados de toda esta actividade estiveram patentes na terceira exposição de Gravura Portuguesa 

Contemporânea, realizada na Sociedade Nacional de Belas Artes, e que reuniu uma centena de trabalhos de 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1370, de Dezembro de 1959. Não se conserva orig. deste texto no espólio. O 

artigo não tem ilustrações. 
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trinta autores, num conjunto cuja qualidade média era surpreendentemente elevada. Os organizadores 

quiseram dar a esta exposição um alcance didáctico e demonstrativo, no que acertaram com as modernas 

tendências para tornar o público íntimo dos processos da criação, da maquinaria estética e técnica, e que é, 

afinal,
1

 uma outra maneira de cooperação activa
2

 entre aqueles que propiciam o espectáculo e os 

espectadores. 

 Chegada a este ponto de amadurecimento, a este equilíbrio entre a organização e os resultados 

práticos dessa organização, parece-nos, todavia,
3
 que é a altura da Cooperativa pensar na sua acção junto dos 

artistas novos, aqueles que (como os principais dos seus animadores de hoje, há dez ou quinze anos atrás) 

ainda frequentam a escola oficial, que não pode satisfazer todos os seus anseios e necessidades. É preciso 

conquistar para «A Gravura», esta juventude. 

 Porque é bom não esquecer que a preocupação pela qualidade e pelo apuramento técnico, 

indispensáveis num artista amadurecido, podem ser mero formalismo para os jovens que procurem a forma 

de uma realidade ainda não delineada. Que aquela preocupação pode conduzir a uma debilidade e à pobreza 

(caso da recente Exposição de Arte Moderna, na SNBA,
4
 também, onde as boas obras não salvaram o 

conjunto). A Cooperativa «A Gravura» tem sabido evitar estes escolhos e não é difícil augurar que novos 

artistas e um novo público serão conquistados pela sua entusiástica actividade. Será uma razão a mais, para 

pensar nos jovens. 

 

 

 

                                                 
1 é, afinal, ] é afinal 
2 activa, ] activa 
3 parece-nos, todavia, ] parece-nos todavia 
4 SNBA, ] SNBA 
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SNBA: Terceiro Salão de Arte Moderna 

e Exposição do Grupo KWY, subsidiada pela 

Fundação Gulbenkian. XXIII Missão Estética de Férias
1
 

 

 

 O 3ª Salão de Arte Moderna e a Exposição do Grupo KWY, confirmam a ideia que melhor parece 

situar a pequena, a doentia história da contemporânea arte, chamada, não se sabe com que intenções de 

confusão ou burla, de «ocidental»; ideia que poderemos exprimir assim: 

 A pintura realista está em crise. 

 A pintura não-realista (e em especial a chamada pintura abstracta) não está em crise: é o termo de 

uma evolução. Resta-lhe apenas, na melhor das hipóteses, aperfeiçoar-se. E enveredar pelo confortável e 

plácido caminho do academismo. 

 O realismo em crise é um ímpeto, uma renovação de todos os problemas, uma procura inquieta de 

consciência atenta a novos limites, ainda não definidos ― o recomeço de tudo. É uma assinatura aposta 

sobre o fim (entre outras coisas, de isso, a que chamam «arte ocidental»), logo seguida da abertura de um 

novo parágrafo sobre o desconhecido. 

 Pelo contrário, a pintura dita abstracta (ou se quiserem, como alguns querem... concreta ― não 

façamos questão de nomes) trabalha sobre o conhecido, o já articulado, com gramáticas, dicionários, 

sinónimos catalogados e acabadíssimos manuais de retórica. Arte combinatória, exercício para dedos hábeis, 

esta pintura ainda, em alguns casos, consegue vibrar. Quando se reduz a uma actividade puramente artesanal, 

arte menor, entendendo-se, por isso,
2
 nada de pejorativo, mas apenas uma classificação prática do que pode 

ser o seu alcance funcional (caso das serigrafias de José Escada, no número seis da revista ou boletim que os 

KWY editam). Quando se trata de uma espécie de actual «natureza morta»: pintura de cristais, nervuras, 

interpretação plástica do infinitamente pequeno. Ou então, quando ainda por um palpável atraso do pintor, 

nos baldios desta civilização agonizante, tal pintura seja ainda, de facto,
3
 o resultado de uma angustiada, de 

uma agónica necessidade interior. Neste caso, a pintura seria também uma receita, uma receita contra a 

morte: «... para não cair no caos absoluto, para não chegar ao suicídio» (António Saura, in KWY, Junho de 

1960). Neste caso ainda, teríamos que aceitar a validade da coisa, quanto mais não fosse como terapêutica, 

«porque», escrevia-o eu em 1959, a propósito de Gonçalo Duarte, «o hálito dos monstros é letal a quem não 

está armado para os enfrentar». 

 Fora estes casos poderíamos ainda encarar uma actividade puramente experimental (caso da «pintura 

experimental polaca»?), mas isso já não diz respeito à crítica da arte propriamente dita, mas à pedagogia. E 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1381, Novembro-Dezembro de 1960. Na caixa 9, dossiê 1.2.1.32 não subsiste 

nenhum original deste artigo, no entanto, há uma carta de duas páginas de um tal de João Raposo Beirão que lhe escreve a 

discordar de alguns pontos, remetendo de Luanda. O artigo não tem ilustrações 
2 entendendo-se, por isso, ] entendendo-se por isso 
3 ainda, de facto, ] ainda de facto 
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uma vez que se faz uma Exposição, e com que desenvolta altivez!, teremos que considerar as obras expostas 

com todo o rigor crítico. (Pelo contrário, a nossa atitude será outra, se os aspectos pedagógicos fossem 

explicitamente mencionados. Nesse caso, outros factores entram em jogo. É o caso da Exposição da XXIII 

Missão Estética de Férias, e da obra apresentada por Eduardo Zink, único que, mesmo entrando em conta 

com aqueles factores, merece referência. Obra sem nenhuma unidade, mas onde, aqui e ali,
1
 alguma 

inquietação pode surgir). 

 Anotemos ainda, como quem arruma uma ficha, que nunca os pintores abstractos, e os seus exegetas, 

admitem a humildade decorativa. Para eles pintura tem que ser sempre Pintura. Sem a maiúscula sentem-se 

humilhados e ofendidos... No caso de uma pintura agónica, realmente sentida, ela é-o, precisamente, porque 

ao pintor faltam quaisquer definições válidas sobre o mundo em que vive; inclusive, definições válidas sobre 

a pintura que faz. As pseudo-definições em que se apoia, são assim necessariamente a rede irracional, regra 

geral tecida por outrém, em que melhor se vai perdendo, colhida, tolhida... numa engrenagem que a 

transforma cada vez mais em objecto dela. Impressionante dialéctica deste tempo «ocidental»: no termo de 

uma evolução que se tem reclamado sempre da subjectividade, estes pintores apenas são sujeitos na prosápia, 

numa falaciosa independência da realidade. Neste caso, a qualidade terá que ser o resultado de uma profunda 

experiência interior, sem o apoio de quaisquer ideias que lhe sirvam de motor. Tal pintura incompatível com 

a comodidade e o acomodamento a uma vida de qualquer maneira conformista com as regras, as ordens e os 

brinquedos desta sociedade. 

 Ora, os nossos amigos, que ― vimos... (Porque é necessário precisar que se trata de amigos, de facto; 

para os quais vai toda a estima e simpatia, como pessoas ― e cuja obra já tivemos ocasião de admirar 

noutras ocasiões). Mas por isso mesmo, teremos que lhes falar (com reservas e excepções para Costa 

Pinheiro, Gonçalo Duarte e para o desenho de José Escada) da péssima, anódina, académica e indiferente 

pintura que nos trouxeram de Paris. Querer ser a desordem, assumir o inconformismo, exprimir a agonia, 

numa plácida e confortante média de todos os problemas resolvidos, desde os das pantufas até aos das 

comemorações oficiais; numa total e perfeita integração nas ordens e até nas palavras de ordem; com a 

burocracia do nosso lado e os améns oficiais e extra-oficiais; só pode dar este resultado: cópias ou imitações 

de trabalho alheio, repetição da experiência de outros; ou então a mais completa, a mais total e absurda 

confusão. É preciso «olhar gratuitamente» (José Escada) ― mas não basta. «Aprender por experiências» 

(René Bertholo) ― mas não basta. Saber que «se mudam os tempos, as vontades, e o ser» (Luís de 

Camões ― Lourdes Castro), mas é preciso mesmo, mudar, isto é, não fazer como os outros, pior do que os 

outros; e arriscar mesmo «a aventura da própria originalidade» (Monsier Ré ― João Vieira). Ora, 

originalidade, naturalmente o coração de toda a grande arte, é o que não se vê nesta pintura. Os nossos 

jovens amigos foram para Paris (o que não é nada original, diga-se de passagem). À procura de quê? Do 

mundo? De si próprios? De conviver, originalmente, com os dias e as noites, o tempo e a falta do tempo? 

Aprender a ser senhor das horas, por novos e insuspeitados caminhos, em vez de títeres, rodinhas dentadas 

                                                 
1 onde, aqui e ali, ] onde aqui e ali 
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no relógio das modas? Infelizmente, não se pressente nada disso, nem a inquietação disso. Não basta comer 

croissants em Paris, e gastar muitos quilogramas de tinta, muitos quilómetros de tela, de mistura com 

palavreado velho e relho, dos bons tempos gloriosos da «revolução surrealista», para se atingir a tal Pintura, 

com maiúscula. E que venham os exegetas exaltados, os amigos complacentes e os escritores improvisados 

atirar mais achas para a confusão. Talvez, porque
1
 a vossa pintura não chega a ser; precisamente, não se 

impõe pelas formas e as cores que são quanto deveria bastar, vocês precisem de um catálogo floreado e de 

títulos delirantes. As «exigências poéticas», a que o José-Augusto França tantas vezes se refere, não estão na 

origem dos vossos quadros, mas na sua carência interna de válida e autêntica, sofrida poesia. Os versos, de 

um poema que outro escreveu, não acrescentam poesia ao que a não tem, ainda quando o acaso os torna 

proféticos: «Da nossa por agora irremediável cobardia». Irremediável? Talvez não. Depende do alcance a 

que pretende este plural.   

 Tudo isto é triste e lamentável. Porque os nossos amigos vêm com o ar de conquistar o mundo, são 

jovens... E fazem este velhíssimo trabalho: repetir. E são conquistados pelo mundo. O seu jovem talento, que 

ninguém lho nega, dissolve-se em atitudes, figurinos e modas. O último slogan, seja o «tachismo» ou a 

pintura-reduzida-ao-gesto, desde que seja o último, o mais recente, já lhes chega. Valerá a pena lembrar-lhes 

que ser moderno é qualquer coisa de muito mais complicado e difícil? Qualquer coisa que terá de ser 

montada peça a peça, levantada num espaço antes vazio, para um resultado, anteriormente, de todos e todos 

ignorado? Que tudo mudou? Que já não há burgueses que valha a pena «épater»?
2
 Que a coisa se joga, enfim, 

fora do aquário concetracionário onde não vêem senão reflexos dos reflexos da sua já estafada, minguada,
3
 

irreverência? Talvez, se tudo vale a pena... 

 Costa Pinheiro e Gonçalo Duarte, com alguns dos «abstractos» do 3º Salão de Arte Moderna, 

exprimem e sofrem mais humildemente o seu próprio caso. Ou o vórtice cósmico da sua desumanização ou 

uma atitude naturalista, contemplativa das estruturas materiais; de qualquer modo, são mais eles próprios, 

regra geral, fazendo «pequena» pintura, mas sincera. Na maior parte dos casos, trata-se de uma pintura que 

não põe grandes problemas, para além do afinamento das técnicas, ou das variações da sensibilidade 

contemplativa. 

 Os grandes problemas estão reservados à pintura realista. Para ela, sim, é necessário, de muitas 

maneiras, enfrentar o meio, descobrir a fórmula, a técnica; desencantar o que há-de ser vivo e perturbados, 

hoje e amanhã. 

 

 

                                                 
1 porque ] por que 
2 Da expressão «épater les burgois»; chocar o burguês. 
3 minguada, ] minguada 
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Exposições Colectivas e Individuais
1
 

 

 

 A Casa de Imprensa realizou o seu segundo Salão de Arte Moderna. Exposição decepcionante, esta 

iniciativa louvável parece entregue a uma organização de acaso, o que não prestigia nem a Arte Moderna, 

nem a Casa da Imprensa. Organizar uma exposição de artes plásticas é tarefa que exige ponderação e 

competência; e, sem dúvida, aquele mínimo de respeito pela obra alheia, sem o qual não se pode falar sequer 

em seriedade. Isso traduzir-se-á, entre outras coisas, por uma objectividade indispensável, um total 

alheamento de tudo que seja condicionado por meras simpatias, ou outros factores pessoais. (Em face disto, 

o que dizer de uma organização que se esqueceu de convidar alguns dos nossos primeiros artistas?) Mas, se a 

objectividade tem que ser a característica dominante de uma empresa destas, isso não exclui a afirmação da 

personalidade individual ou colectiva que a levou para a frente. Pelo contrário, não se admite neste domínio, 

a abstracção pura ou o anonimato. A Casa da Imprensa propõe-se abrir ao público exposições de arte 

moderna. Excelente. Todos nos regozijamos com isso. Mas quem as organiza? Qual o júri de admissão, qual 

o critério? Ignorância total. Devemos concluir que é toda a Direcção da Casa da Imprensa responsável por 

este desaire? Ou que houve excessiva confiança na boa vontade ― ninguém o duvida ― de um ou dois 

organizadores mal apetrechados? De qualquer maneira, é necessário que os louváveis serviços daquela Casa 

não se malbaratem assim, que o espírito de improviso seja combatido e se amadureçam as soluções 

necessárias ao êxito destes salões de Arte Moderna. 

 A Sociedade Nacional de Belas Artes, por sua vez, acaba de organizar o 56º Salão da Primavera, a 

primeira exposição realizada em nome desta Sociedade depois da aprovação e entrada em vigor dos novos 

Estatutos, os quais pretendem conseguir a valorização das exposições oficiais e definir o princípio da 

participação de todas as correntes artísticas. Não servirá esta Exposição para confirmar o bem fundado 

daqueles princípios. Se bem que uma arrumação inteligente nos permita passear sem sobressaltos de maior, 

das péssimas pinturas de um Jauro Corado (nem academismo, nem modernismo... simplesmente mau, 

escolar, no pior sentido da palavra), até junto dos magníficos quadros de um Sá Nogueira, de Hogan ou de 

Pomar. O prazer de contemplar algumas obras de alguns autores de méritos já confirmados, e a possibilidade 

de uma que outra comparação útil entre as diversas correntes, não nos pode porém fazer esquecer que esta 

exposição, como muitas outras, não nos revela nada de novo; sendo particularmente de assinalar a quase 

completa ausência de pintores jovens para quem as exposições colectivas deveriam constituir um dos 

estímulos de maior valia. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1375, de Maio de 1960, sem ilustrações.. Há um original conservado na caixa 

9 dossiê 1.2.1.32 com as cotas 1386-2Q a 1389-2Q. Trata-se de um dactiloscrito com quatro páginas sendo que as últimas duas são 

de papel diferente e num formato maior que as primeiras (que são em A4). O original apresenta ainda alguns acrescentos 

manuscritos a esferográfica de ponta preta fina. Usei como texto-base o texto que saiu na revista cotejando-o com o original e 

usando as siglas (Or.) para original e (SN.) para Seara Nova. 
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 O inêxito destas exposições colectivas assinala, segundo me parece, um aspecto muito importante da 

situação das Artes Plásticas em Portugal: a ausência de organizações consequentes com as exigências do 

nosso tempo, e as necessidades particulares dos artistas; a ausência quase total de um espírito comum, de 

comuns entusiasmos, não digo estéticos, mas de ordem ética, profissional. Entre o oportunismo e o 

academismo da qualidade, e perante a ausência de uma crítica eficiente e séria, os pintores e escultores 

portugueses ignoram-se cada vez mais uns aos outros, refugiando-se no seu atelier, e no círculo regressivo 

de amigos pessoais e admiradores. Com excepção para a cooperativa A Gravura, magnífica empresa 

colectiva e clara demonstração de que não estamos perante o irremediável, e das exposições itinerantes 

animadas por Francisco Relógio, nenhuma das recentes demonstrações colectivas da arte portuguesa se 

mostraram à altura das exposições individuais que, essas sim,
1
 afirmam, em número e qualidade, a vitalidade 

da nossa arte contemporânea. Em contrapartida, a última exposição de arte moderna da SNBA, e o interesse 

despertado pelos respectivos colóquios e visitas guiadas, foram uma promessa do que se poderá fazer neste 

domínio com a assegurada concorrência do público. 

 As exposições individuais não revelam, em geral,
2
 artistas novos, mas consagrados ou a caminho 

disso. É o caso, entre outras, das exposições de desenhos de Francisco Relógio, na Casa da Imprensa; de 

pintura e gravura de Sá Nogueia, Alice Jorge e Charrua, na cooperativa A Gravura; de desenhos e guaches de 

Lima de Freitas e óleos de Nikias Skapinakis, Vespeira e Hogan, na Galeria Diário de Notícias. 

 A exposição de Francisco Relógio parece constituir uma síntese da actividade do artista nos anos 58 

e 59. Não nos diz nada portanto de uma possível evolução, actual. Sobretudo depois da sua viagem como 

bolseiro da Fundação Gulbenkian. Referimo-nos a este aspecto por nos parecer que tal evolução se torna 

necessária: porque Relógio ultrapassou já o amadurecimento de uma maneira, facilmente definível e até 

imitável; e pode cristalizar-se naquela fase em que um artista se imita a si próprio. O que os seus desenhos 

exprimiam até agora, o vazio de uma civilização urbana feita de números, engrenagens e letras gritantes, 

onde o homem se perde numa frustrada tentativa de hieratismo e frontalidade (aqui e ali recorrendo ao tema 

já literário do saltimbanco, do nómada), tudo isso era já,
3
 em si próprio, a expressão de um beco sem saída. A 

expressão de nada, só pode conduzir ao arabesco, ao perfil puramente decorativo. É necessário que Relógio 

se descubra. Para que a sua arte seja, mesmo através do vazio,
 
cujo sentimento, com maior ou menos lucidez, 

nos transmite. A lucidez, é por onde não pode deixar de passar todo a artista moderno. 

 Com excepções, sim. Extraordinárias e heróicas excepções, com as quais a inteligência lúcida, que 

quase tudo domina na nossa época, pouco tem que ver. Pelo contrário, uma candura, uma bondade ímpar, um 

simples acontecer com as cores e as formas das coisas, são as características de Sá Nogueira. Artista 

profundamente moderno, pois que até a experiência abstracta informa os seus quadros, sua pintura situa-se 

fora de qualquer corrente definida, acontece, não como pura contemplação, mas como uma maneira de 

                                                 
1 individuais que, essas sim, ] individuais, que essas sim, 
2 revelam, em geral, ] revelam em geral 
3 Or: do nómada), era já 
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vibrar com o tempo actual, quase sem crítica, numa espécie de encantação com a realidade. Uma certa 

confiança primitiva, através da melancolia de qualquer verdade perdida, quase perdida, se mostra nestes 

quadros. Que enfim, um grande artista nos mostra, nos reaprende. Esta pintura não nos lança no abismo do 

conhecimento, mas antes fica serenamente do lado da força e da luz. Apesar do cimento armado, do néon, da 

publicidade e da crítica metafísica, do lado da força e da luz dos dias e das noites. Como o prazer de estar 

vivo, ser jovem e livre. Excepção e raridade, uma tal pintura,
1
 situada fora da angustiosa necessidade de 

escolher, serve-nos também de marco, de termo de comparação. Não satisfaz todas as necessidades do 

homem moderno, que procura as razões do encanto e do amor e se quer decidir racionalmente, escolher com 

lucidez o caminho a seguir. Ela não é uma tomada de consciência, mas a alegria que excede qualquer tomada 

de consciência. 

 A pintura de Alice Jorge, Charrua, Vespeira e Hogan, por caminhos diversos e opostos,
2
 segue os 

trilhos da inquietação moderna. Alice Jorge procura, de alguma maneira, a alteridade feminina que seria vão 

ignorar ― esta potência igual e diferente do homem, traduzida, por exemplo,
3
 na observação do corpo 

feminino, como dificilmente poderia ser realizado senão por uma pintora. Nem idealização, nem sarcasmo, 

mas a observação rigorosa que precede o conhecimento. A perfeição formal e técnica tem a sua contrapartida 

negativa nalguns quadros mais decorativos que ricos de conteúdo ― e de importância secundária, ao lado de 

duas ou três gravuras de apaixonada investigação. Para Charrua, Vespeira e Hogan,
4
 os caminhos da pureza; 

uma pureza enervante nesse magnífico artista que é Hogan, a disciplina abstracta para Charrua e Vespeira. 

Ano a ano, seguimos a arte de Hogan como uma peregrinação cujo acento conhecido, nunca se repete, nunca 

pára. Que a paisagem sem acidente recortada na dura definição da existência não nos engane: Hogan não é 

um paisagista... Com o rigor de um primitivo, a sua pintura é o caminhar agónico para as coisas, para sua e 

nossa matéria. Nas duas Composições, na Bruxa, as pessoas aparecem neste universo de coisas, petrificadas, 

espantadas. Como nós próprios, mutáveis, surpreendidos neste mundo sólido. A cultura portuguesa seria 

diferente sem a arte de Hogan, e a quem não a meditou falta-lhe uma das pedras mestras para o compreender 

da nossa situação no mundo de hoje. Esta pintura constitui mais uma prova de que não é por Paris que 

passam as coordenadas dessa compreensão. Paris e o cosmopolitismo da chamada arte moderna, o beco sem 

saída da arte abstracta, é o que nos sugere a pintura, embora,
5
 cada vez mais pessoal e, portanto, autêntica, de 

Charrua. Alguma coisa de semelhante se poderia dizer da cristalina pintura de Vespeira, artista amadurecido 

e na plena posse dos seus meios. Aquele procurando os ritmos abstractos do universo, definidos nos termos 

de uma geometria dramática; este subtemetendo-se à disciplina estrita da matéria na sua estrutura 

microscópica, decorrente de um insuspeitado naturalismo ― ambos teriam que cair naquele terreno do não-

compromisso, adiamento ilusório da escolha dramática, ou da tomada de consciência, como queiram 

                                                 
1 pintura, ] pintura 
2 opostos, ] opostos 
3 exemplo, ] exemplo 
4 Or: Charrua, e Hogan, 
5 embora, ] embora 



 

191 

 

chamar-lhe. Ambos suscitam a lembrança daquele pensamento de Kierkegaard, que «mais vale ser uma 

realidade, que ao menos possui uma significação precisa, do que ser uma abstracção precisa, uma abstracção 

susceptível de todas as interpretações». É essa, de resto, a razão da inevitável involução da arte abstracta, tal 

como se está a verificar em todo o mundo ― do que muitos artistas abstractos portugueses se não 

aperceberam ainda, pois, como de costume, no que respeita a teorias estéticas, o nosso atraso se mantém. 

 Para Nikias Skapinakis estes problemas não existem, senão num plano puramente formal. Nesse 

plano, a sua pintura é tão moderna como qualquer outra. É dissociando o conteúdo da forma, que, 

paradoxalmente, alguém pode ter considerado a sua pintura menos moderna. Curioso preconceito que 

analisado permitiria mostrar todas as contradições de uma teorética voluntariamente limitada a um ascetismo 

de não se sabe que inúteis mitos messiânicos. Nos retratos de Nikias encontramos, com uma perfeita 

indiferença a essa vã problemática, o retrato decidido e desataviado da inteligência portuguesa; uma das 

afirmações da nossa independência. São muitos os caminhos da liberdade, e um deles é termos a coragem de 

nos vermos ao espelho ― os espelhos a que Bradbury se refere contra um mundo que caminha para a 

despersonalização e a mecanização. 

 Lima de Freitas participa de um vasto movimento neo-romântico que caracteriza parte importante da 

literatura e arte actuais. Ao contrário do que muita gente pensa, o romantismo foi sempre, nas suas primeiras 

fases, o resultado de um movimento do artista para o público, onde estão contidas, uma crítica social e a 

inquietação por um futuro capaz de abalar as estruturas da vida actual. 

 

 «... On sent jusqu'au fond de son âme 

 Qu'un monde tout nouveau se forge à cette flamme 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 Et, dans des flots d'amour et d'union, enfin 

 Guidera la famille humaine vers sa fin» 

 

 Esta inquietação de Alfred de Vigny expressa tão bem, podemos encontrá-la nos romances de Victor 

Hugo, e sobretudo nos Châtiments; é claramente expressa na poesia de um Bocage, na obra e na vida de 

Garrett, Herculano e outros. Porque uma das características do Romantismo (distinguir do ultra-romantismo 

decadentista), é constituir uma das mais apaixonadas tentativas de ultrapassagem do abismo, entre o 

pensamento e a acção. Bocage é preso à ordem do Intendente Pina Manique, Garrett e Herculano, emigrados, 

combatentes, ministros de governos revolucionários, animadores culturais, jornalistas irrequietos. Garrett 

organiza o Teatro Nacional, Herculano é o autor de um projecto de Banco Rural Municipal. Nestes homens, 

não havia ainda o desgosto pelo quotidiano. 

 É significativo que muitos deles (Bocage, Garrett), se tenham voltado para Camões como um émulo; 

na verdade, o autor das Líricas é a reacção e a consequência romântica de determinada evolução estética da 

cultura portuguesa, que vai do classicismo ao barroco. E embora, sem dúvida, como tem sido brilhantemente 
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analisado por António José Saraiva, a sua poesia reflicta as convenções de uma cultura cortesã, encontramos 

nele, simultaneamente a inquietação romântica (oposição do homem e da natureza) e o coroamento do 

barroco português do século XVI, com a sua procura de uma síntese geográfica universal, tangente ao 

infinito. O realismo que seria a consequência desta evolução não se verifica então. Mas compreende-se bem 

que um artista moderno o pressinta, como é o caso de Lima de Freitas ao encontrar-se consigo próprio na 

ilustração desta edição da Lírica (*). E assim, o traço crispado de Lima de Freitas, rasgando veios 

inesperados entre os homens e as coisa, ou perdendo-se numa melodia que opõe o peregrino à distância; 

enfim, reflectindo tudo isto na pureza angustiosamente corruptível, nos ciclos fechados que delimitam o 

corpo das adolescentes, é como o inventário gráfico deste romantismo, retrospectivamente moderno. Que 

assim melhor se cumpre o realismo. Assumindo a proposta romântica, recusando-se ao retrato passivo de 

uma realidade naturalmente instável, procurando o conhecimento objectivo dessa realidade através da paixão 

científica pela descoberta, Lima de Freitas desenha o seu encantamento e a sua revolta com a aplicação e a 

candura de um ourives, compondo os espaços vazios e lavados com a filigrana inextrincável de um sábio 

arabesco. Mas nestes seus desenhos, que são talvez o que de mais válido produziu até hoje, o mínimo traço, 

a sombra intermédia ou o branco gritante, têm sempre um versátil e profundo entendimento lírico, uma 

íntima conspiração de forma e conteúdo com a poesia dos versos, com a poesia dos dias e das noites. Com a 

expressão das inquietações do poeta e as nossas próprias: exprimir é estar acompanhado. 

 

 (*) Ed. Artis.  
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Uma Exposição Falhada e um Belo Livro
1
 

 

 

 Uma arte «europeia», um cinema «autenticamente europeu e actual», uma «hora europeia»... Nos 

prolixos mentideiros e nos jornais, nas confidências e nas palestras tem corrido, nos últimos tempos, um 

estranho vento de integração, de mercado comum da cultura. Ânsia de estar à la page, terror do 

provincianismo e do academismo, corridas a Paris, e, finalmente,
2
 a produção apressada de umas tantas 

obras, cada-vez-mais-modernas
3
, com o seu ar de paráfrase do que se vê nos marchands da Margem 

Esquerda ou do último Godard. Com este autêntico espírito provinciano, novo-rico-da-cultura
4
, aumentam-

se os anátemas, envereda-se pelos pequenos conluios, grupos e tertúlias num afã de reajustamento 

impressionante. Não há dúvida, o bairrismo e o provincianismo são coisas detestáveis, então 

despersonalizamo-nos todos, alegremente entremos na roda, europeizemo-nos, façamos das nossas artes e 

das nossas letras, uma autêntica colónia cultural. Alguma coisa está podre no reino da Dinamarca. Nós 

julgamos saber onde está o mal, e ter feito todas as desinfecções à nossa volta... Mas a verdade, Óh! 

Europeus!,
5
 a triste verdade é que o mal vem até nós. 

 Queixamo-nos dos males do reino da Dinamarca, somos as vítimas, os filhos abandonados, os 

grandes esquecidos. Mas não seremos também, em parte, os autores desses males? O que aceitamos e o que 

propomos, e o psitacismo «europeu», não nos farão viver no país que merecemos? 

 Como podemos merecer «outro» país, se os que se pretendem mais desenvoltos e inconformistas, 

não fazem outra coisa que não seja a procura do figurino alheio, da nova-vaga-de-lá-de-fora, da hora 

europeia?
6
 E que Europa será esta? É a dos espanhóis Goytysolo, Buñuel ou Picasso? É a dos italianos Rossi, 

De Giorgio ou Ennio Calabria? É a de Brecht ou a de Chris Marker? É a de Osborne, a de Alberto 

Giocometti, a de Atlan? Ou é, apenas, necessariamente, a do
7
 nouveau roman, da Pop Art e dos Cahiers du 

Cinema? 

 Qual é a Europa que nos convém? E por que havemos de nos limitar
8
 à hora europeia? Não haverá 

outros relógios no mundo? E será realmente necessário opor Paris a Moimenta da Beira? Incidentalmente, 

isto de Moimenta da Beira, faz-me pensar num certo passado, e num certo paralelo. Cerca de 1500, Bois-le-

                                                 
1 Este artigo foi publicado no jornal A República, de 21 de Fevereiro de 1964. Este artigo fazia parte de uma coluna intitulada 

Belas Artes e Malas Artes num País Barroco. No espólio encontra-se um exemplar do jornal e dois originais, na caixa 9, dossiê 

1.2.1.32, sendo que o segundo é menos próximo da forma final que o primeiro. O original usado é dactilografado em folhas de papel 

vegetal (ou equivalente) amarelo com as cotas 3486-6 a 3488-6. Comparei o texto que saiu no jornal (Rep.) com este original (Or.) 

Usei como texto-base o texto que saiu no jornal. O orig. apresenta as palavras e expressões em itálicos em vez de entre-aspas. 
2 e, finalmente, ] e finalmente 
3 cada-vez-mais-modernas ; Or: cada-vez-mais-modernas ; Rep: cada vez mais modernas 
4 novo-rico-da-cultura ] Or: novo-rico-da-cultura ; Rep: novo rico da cultura 
5 Or: a verdade, Óh! Assépticos! Óh! europeus!, 
6 hora-europeia ; Or: hora-europeia Rep: hora europeia 
7 Or: é – apenas – a do 
8 de nos limitar ] de limitar 
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Duc, algures nos Países Baixos, era uma terra sem nenhuma importância, Moimenta da Beira qualquer. Vivia 

lá um pintor, um tal Jerónimo Bosch. Não era um pintor «moderno». Modernos eram os romanistas
1
, os que 

tinham percebido as delícias do espaço ambíguo maneirista, e corriam a Roma, e acertavam o relógio pela 

hora romana. 

 Breughel, que viveu depois (até 1569), também não era «moderno». Bosch e Breughel, coitados, 

eram uns arcaizantes presos a um formulário nacional e provinciano. Parece que Breughel até foi à Itália. 

Mas,
2
 ou porque fosse a pé, o que é demorado e fatigante, ou por outra razão, o certo é que não lhe 

aproveitou. Continuou académico e demodé. Claro que os «modernos» da época não os incluíam na grande 

confraria da vanguarda. Por essa mesma época em Portugal, também havia um convento de modernidade, e 

mandava-se gente em grande quantidade com bolsas para Roma. 

 Isso foi esplêndido. (Ainda não se tinham queimado os ossos do dr. Garcia de Orta). O que faz 

meditar, é que Bernardim Ribeiro e Gil Vicente eram também autores arcaizantes, perfeitamente nacionais e 

arcaizantes. O segundo conhecia bem o seu Erasmo e outros avanços europeus, e não pode deixar de haver 

qualquer coisa de voluntário e teimoso (como em Breughel, apesar da viagem a pé) ao facto das suas formas 

terem continuado a ser aparentemente medievais. 

 Ora, todos sabemos que os grandes foram Bosch e Breughel, Bernardim e Gil Vicente, apesar do 

mérito relativo e do papel importante que desempenharam maneiristas e humanistas. As descobertas do 

maneirismo, as virtudes do humanismo, não estavam ausentes, afinal da obra daqueles autores, como seria 

absurdo que alguém defendesse hoje, o academismo do pintor Carlos Reis, ou o provincianismo das 

encenações do Teatro Nacional. O que é necessário e urgente sublinhar é que isto de modernismo é bicho de 

sete cabeças, ou mais. Sobretudo, que se regularmos o nosso conceito de uma cultura moderna por 

descobertas formais, ou novidades de escola ou vaga de lá de fora, nos arriscamos a confundir tudo, e a 

malbaratar a vocação e o fim, de uma verdadeira cultura original e moderna: a descoberta de si próprio, a 

apreensão do nosso mundo. Fazer cinema à Antonioni ou à Godard, pintura como Mark Tobey ou Burri, não 

é modernidade, é ciência de alfaiate: não é moderno quem veste segundo o figurino de Paris, ou outras 

colónias de uma metrópole moribunda. 

 A descoberta de si próprio, a apreensão e a transformação do nosso mundo: a cultura 

verdadeiramente moderna aponta sempre para um absoluto desconhecido. O que está para vir. Todos os dias 

se renova, todos os dias. «Chaque jour se modifie le sentiment moderne de existence», dizia o Aragon 

surrealista. Por outro lado, seria cómodo, não há dúvida, poder medir estas coisas com um qualquer relógio. 

Mas julgo que isso corresponde a outra
3
 ilusão, e essa bem provinciana: o mais moderno dos artistas pode 

exprimir-se por uma forma «aparentemente» bem arcaica. Em certos casos até, talvez isso seja uma 

necessidade. Adiante direi, onde vejo isto articulado com o problema da tradição nacional. 

                                                 
1 romanistas ] Or: romanistas ; Rep: romancistas 
2 Mas, ] Mas 
3 Or: isso é outra 
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 Estas coisas podem vir a propósito das disputas actuais sobre a pintura abstracta e o realismo; e já 

agora, sobre uma exposição recente. Em particular a pintura abstracta é hoje coisa erudita e culta. Não sou 

contra a pintura abstracta. Parece-me tão cómico e inútil ser contra a pintura abstracta como ser contra a 

pintura figurativa. Sou contra aqueles que pretendem identificar o abstraccionismo e a arte moderna. Os seus 

argumentos relevam de um novo formalismo. E até de um formalismo bastante estreito: em geral a forma é 

reduzida a uma das suas determinações. O espaço, por exemplo, está agora muito na moda demonstrar tudo e 

classificar tudo em função de problemas de espaço. O que é simples mediação passa assim a fim último, e 

princípio; faz as vezes de bitola, é relógio, é tudo. A demonstração tem um carácter genealógico e 

taxonómico. Escrevem-se assim grandes teorias e há até livros e autores muito profundos. 

 Na melhor das hipóteses são mesmo profundos e ninguém perde nada com a sua leitura. Quem 

negaria a inteligência e a agudeza teórica de um Francastel? Simplesmente, é preciso que a árvore não nos 

esconda a floresta. A realidade é mais vasta. E uma arte verdadeiramente moderna só pode ser a 

descoberta ― sempre renovada ― da nossa situação original e particular, agora e aqui, nesta totalidade. 

 Mas se há belas e vastas teorias que conduzem direito à pintura abstracta e à expressão de um espaço 

ambíguo, o mesmo não acontece com o realismo. O realismo está em crise. Pessoalmente, e embora não me 

conforme, regozijo-me com isso. Porque me parece evidente que a crise do realismo é a crise deste nosso 

mundo contemporâneo, e daí concluo que uma arte verdadeiramente moderna será aquela que, de um modo 

ou de outro,
1
 participará, assumindo integralmente os termos dessa crise, na sua resolução. Creio firmemente 

que isso obrigará a muitos passos perdidos e em falso, a um andar nas trevas e no incómodo desconhecido; e 

sobretudo à necessidade de arrojar com as consequências de não andar pelas modas, os figurinos vistosos e 

as lantejoulas palavrosas das novas academias, tertúlias e conluios «modernistas». Na verdade isso importará 

pouco ao artista realista, que se quer, como é óbvio, verdadeiramente moderno. Ele sabe que os modernos 

foram com muita frequência mal recebidos na sua época. (E não há dúvida, a esse respeito, que a voga actual, 

o favor de bolsas e concursos que bafejam a pintura abstracta, se não é o factor decisivo de ajuizamento 

estético é, pelo menos,
2
 coisa para meditar... Aliás, o abstraccionismo também corre agora a sua crise, e que 

muita gente terá em breve que ir pôr de novo o relógio no relojoeiro!) Enfim, o artista realista tem grandes 

probabilidades de falhar. Mas, mesmo assim, pode ainda tratar-se de um falhanço altamente prometedor. 

 A última exposição de Lima de Freitas, numa das novas salas da SNBA (que, diga-se de passagem, 

constituem uma decisiva e magnífica iniciativa cultural), é, esperemo-lo, um desses falhanços prometedores. 

Lima de Freitas é um caso ímpar de persistência, contra ventos e marés, de uma pintura de descoberta e 

revelação. De si próprio, e deste país de «cegadas» e «tontos», agarrados a não se sabe que escadas, para não 

se sabe que destino. Nesta descoberta tem prosseguido um expressionismo ostensivamente demodé, alheio às 

miríficas «consciencializações de novas espacialidades picturais». Por aí não lhe recusaremos a bitola de 

moderno. Mas esse não é o problema. Uma pintura de monstros, mesmo formulados literariamente, tem que 

                                                 
1 que, de um modo ou doutro, ] que de um modo ou doutro 
2 estético é, pelo menos, ] estético, é pelo menos, 
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descobrir-se obstinadamente uma forma própria, não aderente a uma qualquer ideia, mas ideia ela própria. O 

que esta exposição (feita apressadamente e com meia dúzia de obras secundárias) revela
1
 é que nem sempre 

Lima de Freitas é exigente consigo próprio, com os termos da sua própria descoberta: as «raparigas 

camponesas», meio corpo e a paisagem ao fundo, são académicas porque são as mesmas que o pintor 

descobriu há dez anos; porque correspondem a um conteúdo sem vigor, sem inquietação. Não admira que a 

forma traduza essas faltas originais. Supomos que se trata, não de um beco sem saída, ou simplesmente de 

uma crise, mas de um território que o pintor não depurou e tem sempre corrido paralelamente ao seu trabalho 

mais significativo. Não lho podemos consentir. As contradições do realismo (uma pintura social sem espaço 

social...);
2
 o desamparo crítico e teórico, mais e mais o obrigam. Não há êxitos fáceis e é de originais e 

incontestados êxitos que o realismo precisa. Esperemos, pois, na melhor das hipóteses, que se trate de um 

falhanço prometedor. 

 Lima de Freitas deu a alguém esta explicação: «Estou zangado com este país!» Mas diz
3
 o povo que 

«quem se zanga tem dois trabalhos». O segundo é a reconciliação. E o importante é saber como consegui-la, 

sem abdicar de nada. 

 

 Os homens da primeira geração da Seara Nova, como os românticos, Garrett e Herculano, como os 

«estrangeirados», souberam o que fazer para se conciliarem com este país: por mim não conheço melhor 

exemplo, melhor emulação. Devemos a Raul Proença e aos seus colaboradores essa magnífica prospecção 

truncada do país, que é o Guia de Portugal. Nunca mais se fez nada com a mesma aplicação honesta, e ao 

mesmo tempo humilde e grandiosa. Devemos confessar que desde então, e embora seja possível assinalar a 

abnegação e a persistência de meia dúzia de investigadores, têm sido os estrangeiros, principalmente, que 

vêm cá descobrir os valores da nossa cultura original. Citarei aqui só dois exemplos. O de Nuno Gonçalves, 

magnífico tema de muito trabalho sério e muita disputa vã: é René Huyghe quem vem demonstrar o seu 

significado «europeu». O Barroco Português, certamente uma das características fundamentais da nossa 

sensibilidade e da nossa cultura: são, o francês German Bazin, e o americano Robert C. Smith, quem o 

estuda a fundo, para lá da simples erudição, no território fundamental do seu significado «europeu», 

«universal». Vêm estas considerações a propósito do esplêndido volume editado por Livros Horizonte, A 

Talha Barroca em Portugal, do último destes autores. O tema, o sistema de investigação e a modalidade com 

que é divulgada, merecem uma referência mais detalhada, que farei noutro lugar. Assinalemos,
4
 desde já, que 

a descoberta da nossa modernidade me parece impossível para quem despreze o estudo de livros como este 

tão excitantes de perspectivas. Indispensável, como também o é, o conhecimento
5
 do-que-se-faz-lá-fora. 

                                                 
1 revela ] revela, 
2 Or: social...), 
3 Or: país!» /Pergunto: Quem o não está?/ Mas diz 
4 Assinalemos, ] Assinalemos 
5 Or: como é um conhecimento 
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 Não é moderno, ou europeu, quem quer, ou se limita a vestir por um figurino do fino, e estrangeiro. 

Só há um caminho para a modernidade, e esse passa pelo trabalho e pela exigência; pela coragem de ficar 

sozinho ― se for preciso ― a descobrir-se e a descobrir o mundo. E isto passa-se no Reino da Dinamarca, 

de cujos males participamos, como dos bens. Não temos outro.
1 

 

                                                 
1 Or: outro... 
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Inquietação sobre a Escultura Portuguesa 

e uma pergunta a um economista
1
 

 

 

 Há algum tempo, descobri um grande escultor português. Digo «descobri», porque ele próprio ― 

engraxador de sua profissão, e analfabeto ― não sabia da importância do seu Trabalho ― para empregar a 

palavra exacta e correcta que ele próprio usa. Desde então, as nossas relações têm sido muito fecundas, e 

vamos pouco a pouco descobrindo,
2
 reciprocamente, o que pensamos, o que faremos... O Franklin Vilas 

Boas Neto, lá das bandas de Esposende, escreve-me (ou melhor, dita) coisas lindas. Falando do material que 

trabalha, a madeira, diz-me: «como o senhor Ernesto save só eu vendo o que me serve». E depois, revelando 

a sua profunda compreensão das estruturas estéticas da sua arte: «estou a ver se arranjo algum pau com a 

cadença para três posições ou quatro». 

 Às vezes pede coisas. Agora precisa duma grafonola, e falando de música: «com o travalho até a 

gente ao som da música corre melhor». Combinámos que um dia virá a Lisboa, e que eu o levarei a ver 

esculturas e museus. E ele escreve-me: «Eu até já sonhei com "esse" Museu!» E cada vez que vou à estação 

de comboio por uma das suas encomendas, ao abri-la e espreitar o que lá vem dentro, gozo todas as delícias 

da descoberta. É um monstro, ou um Deus? É outro Moisés, ou um Aníbal. Espero depois as suas 

explicações: «Porquê, tal escultura se chama Moisés Pedindo a Paz? Estoutra, Deuses do Egipto, ou S. 

Sebastião?». Com as suas respostas colecciono sabedoria. Faço cálculos e tento explicações. Mas,
3
 por 

enquanto, tudo é demasiado simples, ou demasiado complicado. Já me passou a zanga que me acometeu, 

quando numa exposição recente, na Galeria Divulgação, um escultor conhecido apelava para a «terapêutica 

ocupacional» para explicar o caso do nosso escultor popular. Isso só prova como é difícil compreender a 

simplicidade. E como a simplicidade dos começos, complexa e rica, nos pode ficar inacessível, obstruído o 

nosso entendimento por uma falsa e retórica cultura. Cultura que é a nossa paixão maior, e ferramenta 

fundamental para todas as viagens e todas as descobertas, em nós próprios e no mundo, mas que devemos 

manter em estado de permanente suspeita, tão certo que o mais fácil de perder e mais difícil de ganhar é a 

simplicidade. Em geral perdemo-la, tomamo-nos demasiado a sério, chamamos a isso ciência, quando se 

trata apenas de uma espécie de entropia da nossa energia criadora, da capacidade de nos renovarmos e fazer 

novas, autênticas descobertas. Para nós, cultos e senhores de muita sabedoria, a ciência que deve servir e é 

inventada para nos libertar, com frequência,
4
 nos aliena como pesada bagagem. Evitá-lo deverá obrigar a 

                                                 
1 Este artigo foi publicado no jornal A República, de 17 de Julho de 1964. na coluna Belas Artes e Malas Artes num País Barroco. 

Este artigo não tem original no espólio. O artigo tem fotografias com legendas mas não têm qualidade suficiente para serem 

editadas, editei só as legendas. 
2 descobrindo, ] descobrindo 
3 Mas, ] Mas, 
4 frequencia, ] frequência 
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constante vigilância, a uma vontade de lucidez, uma ciência da ciência.
1
 É a voltar sempre que possível às 

origens (isso nos permite a arte popular), sem renunciar a nada, sem deitar fora nenhuma riqueza 

conquistada. Por isso me entendo bem com estes artistas. Quando o Quintino Vilas Boas, irmão de Franklin, 

e canteiro, me diz, «traga pr’àqui a obra, porque o Sol descobre a Arte; ou a Rosa Ramalho, falando dos seus 

barros: «se tivesse dinheiro, só trabalhava para a Memória?»; ou o Franklin: «tudo o que faço é da minha 

Invenção» ― entendemo-nos mesmo muito bem. Arte, Invenção, Memória, palavras deles, são toda uma 

teoria, uma poética; palavras inteiras que se acrescentam à inteira e clara fala das suas obras. Mas como 

vamos construindo um mundo onde «tudo» deve ser entendido, e seria justo que o Franklin, os Quintinos ou 

a Rosa Ramalho, pudessem participar em parte igual nos nossos festins de compreensão e descoberta, esta 

simplicidade inicial não nos pode bastar, é necessário outra, e essa tem que ser conquistada. Tudo o resto é 

transitório. É o inferno da complicação e da confusão ― onde, nos nossos dias, muita gente se compraz em 

ficar. Não é já «une saison en enfer», mas toda a vida, e o sentido mesmo da vida. 

 «Un homme qui veut se mutiler est bien damné, n’est-ce pas? Je me crois en enfer, donc j’y suis.» 

Os que querem ser «absolutamente modernos», como proclamava Rimbaud, esquecem que, para o grande 

renovador da sensibilidade moderna, o inferno era uma «saison» transitória, donde era necessário sair («Cela 

s’est passé. Je sais aujourd’hui saluer la beauté»). E para quê? Para descobrir cada um o seu «dever», para 

repudiar a morte, a traição («ma trahison au monde serait un supplice trop court», para poder: «saluer la 

naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, 

adorer ― les premiers! ― Noël sur la terra! Le chant des cieux, la marche des peuples!» O que o poeta 

sublinha, com este grande grito, dirigindo inclusivo aos escravos das «velharias» artísticas, das fáceis 

alquimias da palavra, das loucuras, dos delírios: 

 «Esclaves, ne Maudissons pas la vie!» 

 Complicação desejada, procurada e insistida: confusão voluntária... ― não posso deixar de o pensar 

em tudo isso ao ler o segundo manifesto do excelente pintor António Areal, que desta vez (na Galeria 

Divulgação) se nos apresentou com «esculturas», e uma série de perguntas escritas: «Quem há-de ser 

contemporâneo?». Ir a uma exposição de Areal, ou descobrir-lhe um quadro numa exposição colectiva, tem 

sido para mim, desde há muitos anos,
2
 um prazer renovado e um enriquecimento certo, e simples. Quero 

dizer «simples»,
3
 com precisão: que o prazer é o do encontro imediato com as cores e as formas (como se 

fossem flores ou formas naturais), e depois a descoberta de uma significação que,
4
 embora vaga e genérica, 

muitas vezes, me ajuda a redescobrir, a «saudar a beleza». A ausência de realismo é relativa, mas 

fundamental ― eu bem o sei. Mas saber que há «bandeirantes» não me impede de admirar o trabalho calmo 

do cesteiro ou da bordadeira, ou do homem que coloca eficientemente os tijolos, uns em cima dos outros. 

                                                 
1 Não é de excluir que haja aqui um erro. A expressão «A ciência da ciência» é cortada, estando a primeira parte na página 1 e a 

segunda na página 3. ( o artigo está separado). No entanto é uma expressão possível. Não havendo outro testemunho, fica como está. 
2 anos, ] anos 
3 «simples», ] «simples» 
4 significação, que ] significação que, 
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Olho estes tijolos com respeito, e sei que correspondem a um trabalho, belo em si próprio e respeitável. 

Além disso (e sabendo-o, não posso deixar de o considerar) o António Areal é uma pessoa calma e afável, 

aparentemente nada agressivo, inteligente, enfim humilde ― que me parece ser uma suprema virtude. Como 

compreender, pois, os seus manifestos, agressivos, monologais, voluntariamente confusos, e tão «senhores 

do seu nariz»? Bastará a invocação do «direito à impaciência?» Não. Ele próprio o diz: «qualquer autoridade 

é mero abuso e simulacro». Então porque se institui Criador, e como tal autoridade, e ainda por cima única? 

Por exemplo: Por que despreza, o «grande» público? O que é que tudo isto quer dizer? Por que considera 

que a sua é que é «uma vanguarda em perigo»? Por que inventa teorias tão estapafúrdias como essa de que 

os espectadores «serão, pelo decorrer dos anos, submissos médiuns?» Você não é autoridade nenhuma, e não 

há dúvida que seria muito cómodo, exigir à priori que as pessoas aceitassem (como «submissos médiuns», 

ou lá o que for) as suas pinturas, ou estes objectos a que chama esculturas. (E ainda por cima classifica esta 

autoritária imposição de ... progressista!) Não vê que assim dificulta o acesso ao seu Trabalho. Devemos 

entender estas «esculturas» como acentuadamente experimentais (o que as torna simpáticas), ou são já, para 

si,
1
 elaboradas certezas. Seria muito inquietante para o que pensa do estado actual da nossa escultura, ou da 

arquitectura ― de que elas participarão, talvez, ainda mais. Na verdade, não vê que dificulta o diálogo, 

quando, se é um Criador, deverá ser, por definição, um criador de diálogo? Cézanne chorava quando uma 

criança não lhe aceitava as pinturas, Você substituiu o sofrimento legítimo pela impaciência e esta prosa 

confusa. As suas obras não saberão explicar-se por si? Para onde vai Você, por este caminho? Não será 

certamente para as Cidades Esplêndidas de que falava Rimbaud: «Recevons tous les influx de vigueir et de 

tendresse réelle. Et à l’aurore, ‘armés d’une ardent patience’, nous entrerons aux splendides villes». Para que 

servirá a sua Criação, se não tiver o fruto de uma paciência ardente? Pela minha parte, tento renovar o ardor 

da minha paciência. Já o fiz mil vezes, não é? Por isso oiço e recomendo a linguagem dos simples e 

humildes, dos nossos artistas populares. E gostaria de estender a outros o diálogo. Porque não nos havemos 

de ajudar? Não valerá a pena, redescobrir a simplicidade e a linguagem clara? É uma pergunta que lhe faço, 

a si, e a possíveis companheiros de confusão. 

 Para não desprezar nenhum «influxo de vigor», e compreender as coisas de uma maneira clara, puz-

me à leitura da obra de Armando de Castro, A Evolução Económica de Portugal, (colecção Portugália), que 

o autor dedica aos «camponeses de Portugal». A leitura de uma obra especializada como esta, só me 

interessará, a mim e a muito leitor como eu, na medida em que me ajudar «a formular, na sua base, as leis da 

vida e do desenvolvimento social». Neste sentido, a obra aparece-me desde já, como excitante e capaz de 

responder a algumas perguntas que me vou formulando. Não compreendo mesmo como se alheiam tanto 

destas questões a maioria das pessoas cultas. Criadoras ou não. É claro que pouco mais poderei fazer do que 

assinalar a minha atenção. No entanto, peço licença para formular algumas perguntas, para as quais ainda 

não entrevejo resposta. O autor,
2
 ao referir as técnicas artesanais da nossa Idade Média, não menciona 
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aquelas que estiveram relacionadas com aquilo que poderemos chamar genericamente «obras de arte» (e que 

incluirá as que dizem respeito à decoração e enfeite, ao embelezamento da vida quotidiana e ao culto 

religioso; assim como à literatura escrita, porventura; à música, etc.) Será que não considera a importância 

económica destes produtos? Pondo de parte todas as tentativas de formulação subjectiva do valor de uma 

mercadoria (o marginalismo, por exemplo), será que para o materialista histórico, o valor económico da obra 

de arte deverá ser relegado para uma zona de inquietante mistério? Creio bem que não, e que, em cada época, 

esse valor atingiu cifras precisas e significativas para a compreensão das «leis da vida e do desenvolvimento 

social». Isto conduz-me a uma pergunta mais geral, e que julgo de grande actualidade. O autor propõe-se 

partir do estudo exclusivo das «relações objectivas». Ora, o estudo das relações objectivas dará um quadro 

completo, se não se fizer também uma apreciação profunda das relações subjectivas? Não será o contrário 

sair desta dialéctica (apesar dela ser invocada) e cair no mais total mecanicismo? Por outro lado: como evitar, 

no estabelecimento de um quadro completo, o estudo das mais importantes mediações, entre a infra e a 

superestrura? (Como não ter em conta, por exemplo, os dados da antropologia cultural, e os da sociologia?) 

O próprio Armando de Castro fala em «subsistência física "e espiritual"»
1
 Como, portanto, sem a pecha 

mecanicista ― e portanto antidialéctica ― considerar possível a relação unívoca «actividade primária ― 

inter-relacionação dos fenómenos?». Armando de Castro defende-se afirmando que a sua obra é «um ensaio 

explorativo», o que, de qualquer modo, nos põe na pista do seu valor positivo, que a leitura das páginas 

subsequentes confirma, ao nível da nossa não-especialização. Estas questões que se nos põe, porém, são 

questões de método, que se justificarão porventura, pela sua generalidade. 

 ... E por aquele desejo de uma linguagem simples e um entendimento comum, que a todos tem que 

interessar, desde que não lhes sejam indiferentes, as leis da vida criadora, e do desenvolvimento e progresso 

social.

                                                 
1 «subsistência física "e espiritual"» ] «subsistência física «e espiritual» 
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Nostalgia da Pintura e Antipintura
1
 

 

 

 Salão Nacional de Arte Fotográfica, SNBA, Lisboa, 1969. Um cavalo e o respectivo cavaleiro erram 

ao transpor um obstáculo e caem ambos espectacularmente. «O fotógrafo estava lá» ― como se diz nos 

quotidianos ― e... «bateu a chapa». A fotografia teve honras de salão e de um título: PETIT ENNUI. Dois 

trabalhadores ajustam o aro de ferro em brasa à roda de madeira. Bom assunto para fotografia a cores, salão 

e o inefável título: COOPERAÇÃO. Uma Vénus de Milo, parte de uma coluna, estátua e colunas marcadas 

por sombras vigorosas... salão e título: FORMAS DA HISTÓRIA. As gaivotas ROMPEM A BRUMA e 

formam ESQUADRILHAS IMPERFEITAS. Há também JANELAS ABERTAS, NEBLINAS, 

ELEGÂNCIAS, castanhas QUENTES A SALTAR, OS TRÊS DA VIDA AIRADA, ASAS DE GIGANTES, 

HORIZONTES SOMBRIOS, e, claro, a eterna SINFONIA DA PRIMAVERA. O futuro inquieta 

grandemente os nossos «artistas» da fotografia: E AMANHÃ?, INCERTEZA DO AMANHÃ, são alguns dos 

títulos. De resto, há SONHOS AZUIS, várias referências ao INFINITO, e, com extrema precisão, uma das 

fotografias chama-se FANTASIA. Precisão e simplicidade para o título de uma das fotografias, NU. Trata-se 

do nu mais
2
 despudoradamente académico, símbolo castiço e fatal destes salões de arte. Um motivo novo, 

«caminhos não muito trilhados», como se pode ler no catálogo, é constituído pela aviação, pelos «caminhos 

do ar» ou simplesmente, pelo AR. As intenções
3
 artísticas dos fotógrafos, ainda neste caso, são evidentes, e 

os títulos lá estão para não nos permitir a dúvida: AGORA VIRAS TU BALLET (há dois ballets), 

BAILANDO SOBRE O CASTELO DE ALMOUROL, BRINCANDO A 200 E TAL À HORA, etc. E, para 

que não haja também dúvidas de que os aviões e as gaivotas andam lá pelo céu: REI DOS CÉUS, ENTRE O 

MAR E O CÉU, CÉU E TERRA, NA IMENSIDÃO! 

 Não se sabe com o que nos devemos espantar mais: se com a ingenuidade literata dos artistas-

amadores-fotógrafos; se com o total desfasamento destes salonnards relativamente aos problemas estéticos 

de hoje e à função da fotografia. Isto passa-se num tempo em que todo um importante grupo de artistas 

plásticos recusa
4
 até a designação de artista, preferindo-lhe outras como operador estético, operário estético, 

etc. ― fundados na necessidade de afastar toda a definição apriorística do que seja ou não seja arte; 

conscientes de que aos trabalhadores estéticos o que interessa hoje é colaborar cada vez mais intensamente 

na investigação de novas formas de convívio e comunicação, num alargamento cada vez mais profundo da 

                                                 
1 Este artigo saiu na revista Vida Mundial, n.º 1590, de 29 de Novembro de 1969. Usei a revista como texto-base e cotejei com o 

original usando as siglas (VM.) para Vida Mundial e (Or.) para o dactiloscrito conservado. O orig. conservado está na caixa 10, 

dossiê 1.2.1.34, com as cotas 7727-17H a 7729-17H. 
2 Or: NU: é o nu mais 
3 Or: no catálogo, é constituído pelos «caminhos do ar». As intenções. 
4 Or: de artistas recusa 
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per-cepção
1
 do mundo, qualquer que seja o resultado, artístico ou não, do seu trabalho. Apesar de todos os 

desastres do nosso tempo, vivemos uma época de euforia, em que se torna evidente a importância crescente 

dos acontecimentos, face à importância, cada vez menor,
2
 das obras... É neste contexto que se torna ainda 

mais delirante o desfasamento dos artistas da fotografia, ao isolarem a obra fotográfica de todo um processo 

a que ela eminentemente pertence. Arte média, assim foi designada a fotografia por Bourdieu, em conclusão 

de uma importante série de inquéritos sociológicos, jogando com os significados da palavra «moyen», que 

tanto pode ler-se média, como meio. Outro autor lhe chama, no mesmo inquérito, ambiguamente: arte 

mecânica, arte selvagem, e as suas conclusões poderiam servir de apoio aos argumentos de uma das mais 

importantes correntes da nova figuração, mais ou menos pictural, a mec arte (em tradução, precisamente, 

arte mecânica). Mas a fotografia dos nossos amadores está nos antípodas destas preocupações, já bem 

patentes em homens como Man Ray, «dada» e anti-artista, e Moholy-Nagy, que teve uma classe de 

fotografia na célebre Bauhaus, e aí estudou as relações da fotografia com a pintura, os têxteis, a arte dos 

cartazes, etc.; os nossos amadores entregam-se inteiramente à nostalgia da pintura académica, e da obra 

isolada. A fotografia «não é uma arte em si ― dizia-me em 1953 Man Ray, em entrevista que publicámos na
3
 

Plano Focal ―, «é um processo..., mas exactamente como a escultura e a pintura».
4
 As fotografias dos 

nossos artistas de salão, reveladoras de rigorosas exigências processuais, resultam efectivamente desligadas 

de qualquer processo vivo, e, portanto, verdadeiramente criador. 

 Nesta mesma altura, alguns dos artistas plásticos portugueses mais conscientes investigam a 

destruição da pintura, como quadro isolado, ilusão de (e dos) sentidos. Às magníficas realizações de Helena 

Almeida, compararemos os preciosos (e preciosamente vulneráveis) objectos de Nuno Siqueira, e as 

perfeitíssimas (e por via dessa perfeição... vulneráveis) também anti-pinturas de Vítor Fortes. Estas expostas 

na actualmente mais antiga das nossas galerias actuantes de arte moderna: a 111; enquanto os objectos de 

Nuno Siqueira se podem ver na mais recente, a Galeria Delfina Dacruz. Quando aos quadros-objectos de 

Helena Almeida, penso que se imporia uma exposição retrospectiva e polémica da sua anti-obra, certamente 

uma das mais coerentes da nossa modernidade. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 profundo da per-cepção ] Or: profundo da per-cepção ; VM: profundo da percepção 
2 importância, cada vez menor, ] importância cada vez menor 
3 na ] no 
 (é uma revista) 
4 Esta entrevista foi republicada em Ser Moderno... em Portugal. 
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   Símbolo. Primeiro prémio da Secção A, de Bernardino Pires. 
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Os Nossos Hermanos... Lobos
1
 

 

 

 Ops, Perieh, Summers, Chumy Chumez, Gila, Cesc, Forges... são nomes, pseudónimos, siglas? São 

isso tudo e mais: significando as partes de um conjunto (a mais viva equipa de desenhadores humorísticos 

espanhóis) são também os sinais, e um Sinal, de um tempo histórico bem preciso, um agora e aqui,
2
 com 

todas as grandezas e misérias do acontecimento evanescente mas ainda assim único, e, como tal,
3
 

indispensável à definição da realidade... agora e... aqui. Um desenho de Ops ou de Chumy Chumez é tão 

efémero como a semana do último número de Herman Lobo ― «semanario de humor dentro de lo que cabe», 

mas a certeira e aguda precisão dessa efemeridade é tal que o seu aparecimento é, em si,
4
 uma total 

transformação do real. Um nascer, isto é,
5
 um morrer. 

 (Que o leitor não me acuse de filosofar à custa dos desenhos da equipa de Hermano Lobo ― em 

boa hora expostos nas Galerias Diprove, em Lisboa e Porto ― ... Este humorismo é, para mim,
6
 da maior 

gravidade, quase pungente. Tentarei explicar.) 

 

 Parece que para os gregos antigos a palavra nascer se confundia 

com a palavra aparecer (aparecer... vir à existência, existir). E que havia 

ainda uma certa equivalência vocabular entre nascer e morrer. Enfim... 

naquela língua «primitiva» dizer que alguma coisa assumia a dignidade 

de ter aparecido, nascido, significava simultaneamente: alguma coisa ter 

morrido. Ora (a mim) parece-me que esta contradição é apenas aparente, 

e que, efectivamente,
7
 quando alguma coisa nasce, (passa à existência) 

efectivamente, nasceu um mundo e morreu outro: aquele em que ela não 

existia. Poucas vezes isto será tão evidente, no domínio visual de que me 

ocupo nesta coluna, como em muitas das «intervenções» gráficas da equipa de Hermano Lobo: Ops, o 

primeiro e último, Chumy Chumez, a «consciência crítica», Summers, uma bondade maldosa, Perich, o sem-

piedade, Cesc, as efemérides com ranger de dentes, el Periech, especialista do mínimo, Forges, as 

atrapalhações dialogadas, Gila, a frustração macabra... Olhemos para esta pomba de Summers: «Un día me 

                                                 
1 Este artigo está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.21. com as cotas 7619-17G a 7620-17G. O dossiê contém o dactiloscrito do artigo, 

com um riscado a caneta de feltro azul. O artigo foi publicado na revista Lorenti´s, n.º 18, Novembro de 1973. O original não 

diverge do texto da revista. 
2 aqui, ] aqui 
3 e, como tal, ] e como tal 
4 é, em si, ] é em si 
5 isto é, ] isto é 
6 é, para mim, ] é para mim 
7 e que, efectivamente, ] e que efectivamente 
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voy a cabrear y...»; ou abramos o último Hermano e vejamos, do mesmo autor,
1
 o desenho «Simplemente...», 

e todo um mundo de símbolos contemporâneos se revigoram da sua própria morte, da sua implícita 

obsolescência. Ou,
2
 no mesmo número de Hermano, (precisamente, o de 6 de Outubro) vejamos a páginas 

tantas o desenho de Ops onde um imenso dedo põe «o homem» entre-o-dedo-e-a-parede... e sentiremos a 

imensidade esperpêntica deste desenho para rir (...para rir de uma letal existência. A minha... a tua, leitor; 

porque nós somos aquele homem, que afinal não se queria comprometer com filosofias, ser maioria e 

silenciosa, passar o tempo e, vá lá, rir um pouco...) 

 A equipa de Hermano Lobo sabe (como Almada Negreiros) que «a alegria é a coisa mais séria da 

vida», e assim nos põe o dedo na ferida, todas as semanas no semanário de Madrid, «lobo» e nosso 

«hermano» «dentro de lo que cabe»... 

 

 

 

                                                 
1 vejamos, do mesmo autor, ] vejamos do mesmo autor 
2 Ou, ] Ou 
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Portugal 1973: Belas Artes Malas Artes
1
 

 

 

 Há um texto para ler. Receio bem que não possamos fazer a respectiva teoria (descrição, análise, 

síntese estrutural) a não ser com o próprio texto. Pedem-me um balanço, uma revisão, uma interpretação? 

Assim como um convite para dizer aos que estão de fora, o que é que lá anda por dentro... Tarefa polícia de 

professor, juiz ou capataz? 

 Leitor, as belas artes, as artes plásticas, a comunicação visual, as artes visuais ― enfim, a pintura, a 

escultura, a gravura, quiçá a arquitectura... ― em 1973, entre nós, foram o quê? Foram exactamente o que 

elas foram para ti. Simplesmente para conhecer cada uma destas verdades individuais seria necessário cada 

qual saber o que sabe. E isso é a sabedoria máxima. Digamos
2
 aqui apenas o mínimo. 

 Inconscientemente, para ti, leitor, a comunicação visual em 1973 foram certos anúncios gráficos 

gritantes, alguma imagem da TV, porventura certas fotografias dos jornais e das revistas... 

 Conscientemente: foi sobretudo a relação pintura-dinheiro. 

 Sim, mercado, valores que tu honestamente, e apesar da inflação e da deflação (mais a estagaflação
3
) 

podes avaliar ali mesmo ao gesto de semear... opiniões. «Toda a gente tem opinião, e muito pouca 

INFORMAÇÃO». 

 Essa
4
 é a primeira vantagem do mercado: saber que as coisas existem... Porque para a cultura 

alienada das cidades novecentistas a existência é uma ignorância dos factos e um reconhecimento só dos 

valores (todos falsos, sabem-no os séculos dos séculos). 

 Nestas condições e num (outro) texto, este, com estas dimensões, não tenho outro remédio senão 

tomar o comboio de (quase) todos, e debitar carruagens e carruagens. Vamos tentar as pequenas doses, os 

módulos combináveis, até (aparentemente) fáceis. 

 1973 foi (e em alguns casos continuou a ser): 

 ... Pois, em primeiro lugar, o ano do mercado. O mercado, o número crescente de galerias, os novos 

coleccionadores, não constituem, porém,
5
 aquele mal com que os jansenistas da crítica gostariam de 

exorcizar todas as doenças e taras do nosso sistema de vida (ou as suas próprias maleitas pessoais?). 

 O mercado tanto pode situar-se em baixo como no alto do coração do (nosso) mundo. Para encurtar 

razões, querem um exemplo de mercado no alto, em 1973? Está ainda na memória de todos: os três leilões 

                                                 
1 Este artigo está no dossiê 1.2.1.33., da caixa 10. Conservam-se dois documentos. Um deles é um dactiloscrito com emendas a 

caneta esferográfica preta e a caneta de feltro azul. O outro é uma cópia do artigo com as cotas 7478-17A a 7450-17A . No espólio 

encontra-se também o recorte do artigo do jornal. O texto do jornal é mais extenso que os dois documentos. Assim usou-se como 

texto-base o artigo do jornal que foi publicado no jornal O Século de 01 de Janeiro de 1974. Cotejei os dois textos usando as siglas 

(Sec.) para o jornal e (Or.) para o dactiloscrito. (Este artigo não tem relação, além do nome, com os três artigos «belas artes e 

malas artes num país barroco», publicados no jornal República em 1964). As fotografias no jornal não têm a qualidade necessária. 
2 Or: cada qual saber... Digamos 
3 ES faz um neologismo; cruzando as palavras «estagnação» e «inflação». 
4 Or: Esta 
5 não constituem, porém, ] não constituem porém 
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de manuscritos e obras de arte, para apoio à Associação Portuguesa de Escritores. A solidariedade, a patetice, 

o amor à arte, o exibicionismo, a ingenuidade (saloia ou da outra), a consciência lúcida e o oportunismo 

competitivo deram-se as mãos, em espectáculo, em participação e em convívio. Um dos momentos altos do 

ano. Mercado à margem do mercado. 

 À margem do mercado também, porventura, situar-se-ia o mais baixo. Tão baixo que o leitor tem 

que se contentar com as entrelinhas. (Leia adiante nas ausências). 

 1973. Outra dose: foi um ano de escultura. Se pensarmos que, em termos de mercado, a escultura é 

secundária relativamente à pintura, estas novidades esculturais, mostram que nem tudo vai pelo pior no pior 

dos mundos. Um ano de escultura. Não só porque reencontramos o mundo do José Rodrigues (o «melhor 

dos escultores portugueses» dizem os nossos amigos da melhor-pior crítica, tomando a sério aquilo que por 

outrem foi dito faceciosamente: ora, o José Rodrigues quer ser o José Rodrigues,
1
 e é tudo). Não só porque 

vieram até nós algumas peças de Paolozzi (isso até tem que ver com outra história triste: quase ninguém as 

viu), ou pelo êxito (em comunicabilidade) da exposição Rodin. Não só ainda pela confirmação de uma 

«veia» bem portuguesa, que vai da magia ao «escarnho e mal dizer» (Virgílio Domingues, Isabel Meyrelles, 

e,
2
 numa outra dimensão, Artur Varela). Não só... Mas sobretudo pela escultura de Clara Menéres Semide 

exposta na SNBA, em Dezembro, Exposição 73, Desde o a, b, e c da «Menina Maria Amélia que vive na rua 

do Almada»
3
 que suspeitávamos de Clara Semide. Seria simples fenómeno epigonal este caso de hiper-

realismo ou realismo capitalista, ou realismo fotográfico... como bastante esparvoadamente se tem 

classificado esta tendência malquerida das actuais «vanguardas»? Não era... não é. E, precisamente,
4
 porque 

tal escultura pode ser lida como tu quiseres. Da parte do operador que a fabricou: asceses e renúncia. Contos 

largos, quando um dia falarmos de modernidade mesmo. A escultura de Clara Semide vê-se (heroísmo, 

pacifismo, o que quiseres, é com a tua consciência) na ferida da contracultura. Agora e aqui: um homem 

morto é um homem morto.
5
 Único valor cultural desta escultura, negativo: é o «escarnho» de todo esse neo-

romantismo que anda por aí. Mas isto ainda é uma leitura minha. Que não consigo evitar (Perdoe o leitor). 

 Mas a escultura não ofuscou a alta qualidade da nossa pintura produzida dentro e fora das fronteiras 

geográficas do país. O erotismo de Eduardo Luís e Júlio Pomar,
6
 o «regresso da pintura» de Helena Almeida, 

o «regresso ao decorativo» de António Sena, as autênticas novidades de Palolo, Parente e Henrique Manuel 

confirmam-nos na qualidade, o que pode significar um
7
 limite assaz regressivo. 

  O caso de Ângelo de Sousa tende para um território contíguo ao das vanguardas. 

 Voltemos às pequenas doses, para 1973. 

                                                 
1 Rodrigues, ] Rodrigues 
2 e, ] e 
3 «Menina Maria Amélia que vive na rua do Almada» ] Or: «Menina Maria Amélia que vive na rua do Almada» ; Sec: Menina Maria 

Amélia que vive na rua do Almada 
4 E, precisamente, ] E precisamente 
5 ES alude à escultura muito polémica de Clara Menéres Jaz Morto e Arrefece, de 1973, que é um comentário radical à guerra 

colonial cuja duração precipitou o 25 de Abril. 
6 Pomar, ] Polar, 
7 Or: a qualidade (o que pode significar) um 
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 Neste ano se desenvolveu o contacto com «o que se passa lá fora» (valor da informação): 

 Importantes amostragens de alguns nomes da modernidade (fora, e também dentro do mercado, pois 

claro!): a modernidade, em sentido largo e vago. E, em alguns casos,
1
 com a presença dos próprios artistas. 

Salientemos a ponta de um vergonhoso guardanapo lançado sobre Espanha, timidamente levantada. De 

Tapiés (gravuras) a Cuixart, à esperpêntica equipa de Hermano Lobo. Bom, limitemos o sentido desta dose: 

eu disse modernidade, vagamente... Mas quanto à vanguarda, nada, nada mesmo nos veio de fora. Só ecos, 

alguns artigos, e (vá lá!) os tais slides do Ernesto de Sousa.
2 

 Bom, em rigor, em rigor, nós «vimos» o Joseph Beuys, o Broothaers, e outros, mas foi no filme de 

Maurício Kagel, Ludwig van... , no Instituto Alemão... Fomos poucos os que assistimos a este «melhor filme 

do ano» (há sempre vários «melhores» em cada ano). 

 E por falar em vanguarda. Esta dose: pequena, pequenina (diminutivo «nosso» que calha tão bem). 

 Vanguarda: 1973 foi o ano do CAP (Coimbra, Alberto Carneiro, João Dixo, Túlia, Armando 

Azevedo, Casimiro...) Quanto a mim (egotismo,
3
 egocentrismo-tropismo, eu sei) tudo começou «em nome 

de Joseph Beuys», mas a história é mais longa. Este ano chama-se A Floresta (Porto), A Nossa Coimbra 

Deles, etc., etc. Mas não digo mais: o leitor interessado que vá no próximo 17 de Janeiro a Coimbra, ali em 

frente da Clepsidra e saberá
4
 (quase) tudo. 

 Por agora apenas direi (porque já consta de uma circular-convite a distribuir ainda este ano) que se 

vai celebrar com Robert Filliou o «1 000 011º Aniversário da Arte». 
5 

 Vanguarda ainda, e a muitos diversos níveis: O Canavial do Carneiro,
6
 Memória Metamorfose de um 

Corpo Ausente), os «ambientes» de Ana Vieira, as exposições (ou anti) do Dixo, do Álvaro Lapa (e Abdul 

Varetti
7
), do Artur Varela, talvez os objectos do Víctor Belém e ainda o minimalismo de Pires Vieira. E 

Clara
8
 Semide, já referida... 

 Pouco mais. Mas deixemos a vanguarda para mais longo discurso. 

 A comunicação visual? Um certo colóquio da Sedes («Lisboa é a contra-festa urbana»); as telefotos
9
 

da UPI-Teleimprensa sobre o Cambodja
10

 (pelo rigor da intenção!), a campanha eleitoral na luta irónica dos 

designers (ó tecnologia!)... tudo isso e mais que o leitor descobrirá no sentido desta dose marcaram o ano de 

1973. 

                                                 
1 E, em alguns casos, ] E em alguns casos 
2 Or: os tais slides do Ernesto de Sousa. 
3 egotismo, ] egotismo» 
4 Or: Saberá 
5 Parágrafo ausente no original. 
6 Carneiro, ] Carneiro 
7 Álvaro Lapa ficcionaliza uma personagem, Abdul Varetti, que é o autor das máximas que aparecem nos seus trabalhos. 
8 Or: Vieira; Clara 
9 as telefotos ] os telefotos 
10 O texto do original , a partir deste ponto, diverge do texto saído na revista, e acabando: (voltem a ver a primeira página do Diário 

de Lisboa de 11 de Dezembro, e façam penitência por a terem dobrado tão depressa); a exposição do fotógrafo Bill Brandt na 

Gulbenkian, e a do português António Aurélio no Palácio Foz (... ah!, se o talento eclético fosse substituído. 



 

210 

 

 1973 caracteriza-se também por alguns factos positivos no domínio da consciência e do 

conhecimento. Aqui não podemos deixar de assinalar a confirmação de um novo crítico, José Luís Porfírio, 

saudável «jansenista»... Também os jornalistas profissionais acusam uma maior precisão, um interesse mais 

rigoroso pelas artes visuais. É com prazer que saliento os nomes de Pedro Alvim, Maria António Palla e 

Adelino Tavares da Silva. 

 O estudo do passado recebeu neste domínio um bom impulso com a exposição de António Carneiro 

(distinção para o José-Augusto França) e com o Congresso nortenho para estudo do século XVIII (distinção 

para Flávio Gonçalves, em particular). 

 ...Mas, infelizmente, o que caracterizará com mais força este ano terão sido certas ausências: 

território da (in) cultura. Citarei algumas, e não vou ser exaustivo. 

 73 não foi ainda o ano da tão esperada Exposição Almada Negreiros. (...«grandes homens» para quê? 

Toda a gente ― pequena ― se incomoda). Capítulo Almada Negreiros, todavia, uma notícia positiva em 

suspenso: em 1973 «salvou-se» algo de muito importante da sua obra.
1
 Surpresa para 1974! 

 Em 73 continuou a não haver debate, no campo das «artes» visuais. Nem o aparecimento, com seus 

ares de mágica, de 15 desenhos do Souza Cardoso
2
... à bebida do esclarecimento. Mas nos cafés falou-se 

muito. Quem não joga pelo seguro? 

 Em 1973 o salão AICA 1973 realiza-se em 1974 (eu, que estou lá, não saberia explicar esta 

incongruência cronológica: são sempre as tais malhas que as conveniências tecem). Mas houve muitos revi-

salões. Para esquecer. Excepto talvez o salão Soquil, que foi mesmo aberto a algumas evidências e 

experiências válidas. 

 Mas 1973 foi ainda o ano em que muitos dos nossos responsáveis culturais (?) manifestaram um 

total desrespeito pelo trabalho visual alheio. Já nem me refiro ao facto de Portugal ser um dos poucos países 

que não publicam os nomes dos autores das fotografias que ilustram jornais, integram cartazes, etc. O 

cúmulo é quando a obra de arte plástica mais ilustre não escapa a esta fúria pilhante do alheio. 

 Ainda há pouco a crónica de um dos nossos escritores mais conhecidos era ilustrada num jornal da 

tarde por um reprodução de um quadro de Paul Klee. Claro que o nome do autor do trabalho fotográfico 

estava ausente. Mas nem sequer era mencionado o autor do quadro!!! Estamos em Portugal, em 1973. De 

quem é a culpa? 

   

                                                 
1 Alude aos painéis do Cine San Carlos, executados por Almada Negreiros, e resgatados por ES. 
2 Souza ] Sousa 
 Apesar de ser um arcaísmo está estabelecido que o nome de Amadeo de Souza Cardoso se grafa «à antiga». 
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[Legendas] 

 

 O grafismo na última campanha eleitoral 

 

* 

 

 «Escultura» ou «tapeçarias» de Pires Vieira, na Sociedade Nacional de Belas-Artes. 

Com Ângelo de Sousa; Calhau, Palolo, e poucos mais. Pires Vieira constitui uma curiosa 

corrente de abstracção post-painterly que pode vir a ter um significado importante na 

compreensão da nossa modernidade. 

 

* 

 

 Jogo da Floresta, cartaz-convite do envolvimento realizado pelo CAP (Círculo de Artes 

Plásticas, de Coimbra), no Porto, Galeria Alvarez. 
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Por Favor, Fechem Todas as Portas
1
 

 

 

 A bailarina avançou para o proscénio, ergueu lentamente o braço e repetidamente pediu: «Por favor, 

fechem todas as portas!» 

 As portas não se fecharam logo. Alguns retardatários ainda se escapavam
2
 para o escuro da sala do 

Instituto Alemão, onde o Grupo de Acción Instrumental de Buenos Aires começava a representação de La 

Femme 100 Tetes, After Max Ernst, numa sucessão de estruturas musicais, exercícios de acção, dança, 

projecções de colagens e luzes moduladas. A propósito desta série de colagens e de outras, onde emerge o 

«fantasma dos pássaros»,
3
 Max Ernst escrevera, referindo-se a si próprio: 

 «... No seu espírito enraizara-se uma perigosa confusão entre pássaros e seres humanos.» Isto viria, 

mais tarde, a exprimir-se através dos seus desenhos e quadros... De resto, deveria um dia identificar-se a 

Loplop, L'oiseau suprême. Esse fantasma conservou-se inseparável de outro, chamado, Perturbation, ma 

soeur, la femme 100 têtes. 

 Por esta breve citação se poderá avaliar do carácter angustiado e angustiante desta obra de Max, o 

que aliás caracterizaria, em geral,
4
 toda a sua produção,

5
 quer no período DADA, quer durante a época 

surrealista,
6
 até cerca de 1942. Só por esta altura,

7
 já com cerca de cinquenta anos,

8
 Max venceria as suas 

obsessões e, como diz um dos seus comentadores, «passaria da angústia ao encantamento». Mas as 

obsessões de Max Ernst não o impediram de tecer uma das obras mais originais e poéticas do seu tempo, 

realizada através de minuciosas e originais investigações plásticas e descobertas técnicas. O trabalho do 

Grupo de Acción Instrumental baseado numa partitura de George Antheil, é brilhante e irregular. Porventura 

demasiado brilhante... por vezes parecendo ignorar que o humor surrealista (e sobretudo neste caso particular) 

é um humor negro. As angústias de Max Ernst desvanecem-se numa graça,
9
 em todo o caso, controlada e, 

por vezes,
10

 acutilante. Apesar das reservas que se possam fazer a esta actuação, ela tem o grande mérito de 

relembrar uma obra ímpar e altamente importante para as preocupações estéticas e outras do nosso tempo ― 

barroco e neo-dada. 

                                                 
1 Este artigo está no dossiê 1.2.1.34, da caixa 10. Este dossiê contem um dactiloscrito com riscados e acrescentos a caneta preta 

fina com as cotas 7486-17A a 7488- 17A. O artigo foi publicado na revista Século Ilustrado, n.º 1897, de 18 de Abril 1974. Usei a 

revista como texto-base e cotejei com um original usando as siglas (SI.) para Século Ilustrado e (Or.) para o dactiloscrito 

conservado. 
2 Or: escaparam 
3 pássaros», ] pássaros» 
4 caracterizaria, em geral, ] caracterizaria em geral 
5 Or: produção 
6 surrealista, ] surrealista 
7 altura, ] altura 
8 Or: anos 
9 Or: em graça 
10 e, por vezes, ] e por vezes 
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 E é a importância deste renascimento que nos moveu a outro tipo de preocupações. A quem pode 

interessar este género de acções culturais? Naturalmente que, em primeiro lugar, aos artistas plásticos, aos 

poetas, aos músicos... E a todos enfim para quem a cultura não seja mero passatempo ou objecto de consumo 

reificado e empobrecedor. Ora, quanto aos primeiros, pintores, poetas, não estava lá nenhum na repleta sala 

do Instituto Alemão. Desinteresse, desconhecimento. 

 Repete-se o que já acontecera o ano passado ― noutro lugar assinalei
1
 ― quando,

2
 por iniciativa 

também do Instituto Alemão e das Juventudes Musicais, veio até nós, pela segunda vez,
3
 o Collegium Vocale 

de Colónia e, entre outras coisas,
4
 executou o célebre poema simultâneo DADA, «L'Admiral cherche une 

maison à louer», de Richard Huelsenbeck, Marcel Janco e Tristan Tzara. Este poema fora executado em 

1916 numa das célebres sessões do Cabaret Voltaire, assinalando assim o nascimento em Zurique do 

movimento DADA, que tanta importância viria a ter e volta a estar hoje nas preocupações modernas, 

nomeadamente no que respeita às artes plásticas. 

 Por favor, fechem todas as porta! Fechem todas as portas... sobretudo aos vendilhões do templo, aos 

artistas plásticos apenas preocupados com as cotações das respectivas obras, aos críticos ansiosos de 

promoção, aos especialistas estreitamente fechados nas suas herméticas profissões... e que apenas repetem 

para sossego das respectivas inconsciências: não se passa nada, não se passa nada... Fechem-lhes todas as 

portas! A juventude,
5
 que na sua maioria enchia a sala do Instituto Alemão, não tem nada a esperar de tais 

intelectuais, nada a aprender com eles... e se não quiser soçobrar também nesta apatia geral, fechadas todas 

as portas, terá que cuidar dos seus próprios valores. E fechar todas as portas e partir do zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dois aspectos da actuação do Grupo de Accíon Instrumental, Buenos Aires. 

                                                 
1 Na revista Lorenti´s n.º 13, de Maio de 1973. No artigo «Não estava lá nenhum». 
2 quando, ] quando, 
3 até nós, pela segunda vez, ] até nós pela segunda vez 
4 e, entre outras coisas, ] e entre outras coisas 
5 juventude, ] juventude 



 

214 

 

O Mural do 10 de Junho ou a Passagem ao Acto
1
 

 

 

 Se a «maquinaria da passagem ao acto» não envolvesse em si própria uma novidade discursiva para 

além dos respectivos componentes,
2
 ainda que estes se distribuam do academismo à mais discutível 

vanguarda; se o modo, no sentido lacaniano «segundo o qual um conhecimento se especifica dos seus 

estereótipos» não pudesse constituir testemunho de uma função Outra,
3

 prestes a revelar novos 

enriquecimentos; se... 

 ... não valeria a pena comentar o «mural de Belém», ou «do Mercado da Primavera»
4
 ou «do 

Movimento dos Artistas Democratas»,
5
 para além dos respectivos pressupostos e intenções; para além de 

uma vontade colectiva de afirmação oportuna e oportunista, politicamente tardia, contraditória mesmo fora 

do território das respectivas evidências, e sobretudo... 

 ... pobremente aditiva, metáfora e catástrofe de uma nação, uma cultura a reboque, uma alegria ao 

contrário, «apagada e vil tristeza». Repetimos, quanto aos pressupostos. 

 (Que isto não suponha algum juízo assente e pejorativo sobre as pessoas e os promotores, pessoas e 

situações. Pelo contrário. É precisamente porque em muitos sabemos generosidade, e até generosidade sem 

«esperteza saloia», ó Almada, e noutros vá lá supomos ― que falamos de metafórica catástrofe. De grupo 

profundamente incapacitado para pensar segundo uma problemática de grupo, dramática evidência de uma 

nação de indivíduos e átomos sem coerência íntima, estrutura, o que outros diriam alma ou espírito. Grupo 

que a si próprio se condena e desrespeita quando tudo, e tudo,
6
 atribui a faltas paternas, carências maternais; 

o que lamentavelmente se arrasta e intensifica numa preocupante estereotipia de alijar responsabilidades. 

Estereotipia de escravo: quarenta e oito anos de opressão justificam supostamente quarenta e oito anos de 

alinhamento e, de facto, de indiferença e domesticado egoísmo. Lógica da estereotipia: o futuro, outros 

quarenta e oito anos de indiferença, egoísmo, alinhamento, desculpas de mau pagador, domesticidade e 

seguidismo? É porque isto pode acontecer que a severidade se impõe, correndo mesmo o risco de ferir aqui e 

além os particulares que uma análise metódica colocaria fora deste contexto de responsabilidades. É 

necessariamente o caso de operadores ou intervenientes muito jovens, ou de jovem intervenção no processo. 

Se ainda não têm garantido o reino dos céus, também não podem ser verdadeiramente responsáveis num 

processo de responsabilização. O mais que se pode dizer é que para lá caminham.) 

                                                 
1 Este artigo está na revista Colóquio Artes, n.º 19, de Outubro de 1974. O original deste texto está na Caixa 7, dossiê 1.2.1.8, e 

consiste em folhas dactiloscritas com acrescentos a esferográfica azul, com as cotas 7213-16D a 7220-16D. Foi usado como texto-

base o texto da revista (com a abreviatura Col.) E cotejado com o original (Or.) 
2 componentes, ] componentes 
3 Outra, ] Or.: Outra; Col.: outra 
4 Or.: o «mural» de Belém, ou do Mercado da Primavera 
5 Or: do Movimento dos Artistas Democratas 
6 tudo, e tudo, ] tudo e tudo 
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 ... não valeria a pena. Mas a maquinaria da passagem ao acto contém mais do que o acto 

propriamente dito, ou o seu rasto neste vale de lágrimas, a pintura. Em síntese, tudo foi dito no testemunho 

precisamente de um artista jovem, e que por esta sua lucidez parece, ó alegria, que «para lá» não caminha. 

Vejamos as suas palavras quase na íntegra. (E já agora, registe-se o nome: António Mendes. Ainda não lhe 

está prometido o reino dos céus, e este registo de pouco servirá para contas futuras, cuja aritmética até ainda 

está por descobrir). 

 Um testemunho: «Para explicar a minha atitude... acho importante referir como surgiu a ideia. Foi no 

dia 1 de Maio, na rua, quando um grupo de pintores, lembrando a experiência que alguns deles tinha 

recentemente em Cuba, sugeriu que se fosse pintar as paredes do Técnico. Porque eram feias assim e porque 

apetecia tornar as coisas bonitas; porque era agora altura para cada um se manifestar, fazendo aquilo que 

sabe fazer, ao ar e à vista de todos. E assim os pintores iriam pintar, e se houvesse músicos e actores e outros 

que quisessem também associar-se e ir, iriam». E conclui; tratava-se de fazer «uma festa da alegria». 

 ... é aqui que intervém, pela primeira vez,
1
 a palavra festa ou a sua ideia. Aqui se começa a revelar a 

maquinaria da passagem ao acto. Que nem o emperramento da ideia inicial terá conseguido evitar; nem o 

formalismo, nem as contradições profundas... nem a entropia das teorias e dos pressupostos. Os «bonecos 

para o povo» foram vencidos pela Festa do povo. Que se revelaria explosiva, catártica como todas as 

verdadeiras festas... Mas não adiantemos. Sigamos de novo o fio do discurso de António Mendes. 

 «Depois, veio a fase da organização... e quando demos por nós (pelo menos quando dei por mim) ela 

estava já longe do que começara por ser. E eu que tinha aderido a um puro divertimento, a uma festa, vi-me 

embarcado numa seriíssima "homenagem"»... 

 ... «que já não se passava ao sol mas num espaço fechado»... 

 ... «que já não era o cobrir de uma parede cega mas a pintura de uma convencionalíssima tela»...
2 

 ... «que já não era uma manifestação espontânea mas uma celebração oficial anunciada por todos os 

órgãos de informação.» 

 Permiti-me destacar estes três elementos do discurso do jovem pintor porque eles contém já uma 

parte essencial de crítica a fazer não só ao acto mas também à «obra» final. Espaço fechado, suporte 

convencional, celebração e reverência, publicidade garantida. Ainda dentro dos aspectos mais circunstanciais, 

António Mendes menciona o carácter restritivo: «Basear uma manifestação de alegria em ofensas e 

hostilidades de terceiros era absurdo». Sublinhe-se, de passagem,
3
 o carácter pertinente desta observação, 

que certas discussões, artigos e testemunhos da última hora vêm confirmar. 

 «E assim, quando fui, fui sem vontade...» 

 E no entanto: 

                                                 
1 intervém, pela primeira vez, ] intervém pela primeira vez 
2 tela»... ] tela... 
3 Sublinhe-se, de passagem, ] Sublinhe-se de passagem 
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 «Mas a festa fez-se e acho que resultou melhor do que era de esperar... houve um ambiente de festa 

inesperado, brutalmente cortado ― é certo ― pela cena da censura da televisão que todos sabemos». 

 Magnífica constatação! A «obra» fez-se, o que para já, e independentemente de todas as reservas, 

constitui mérito evidente. A «obra» tem qualidades e limites inevitáveis: uma tela convencional sem espaço 

próprio, que não é nem pertence a nenhuma arquitectura, logo, funcionalmente absurda para além do seu 

efémero e manifesto carácter celebrativo; adição de respostas díspares, metáfora de um grupo incapaz de 

trabalhar em grupo. Mas a maquinaria da passagem da passagem ao acto, à «obra» revelou-se em festa. Em 

Festa. 

 Nenhuma contradição à vista. É, no entanto,
1
 necessário acrescentar que a festa se constitui de outros 

componentes cujo doseamento no resultado final não é fácil de estabelecer. Um caixão deitado ao Tejo, o 

enterro do fascismo; as canções «heróicas» de Lopes Graça; um espaço destinado a ser pintado-por-toda-a-

gente, a «cegada» da Comuna... e tantas outras manifestações, além evidentemente do suor dos artistas, do 

espectáculo «belo» das suas idas e vindas nos imensos andaimes com visitas de ministros e outras 

personalidades, tu cá tu lá de uma democracia incipiente e a representar inocência; além do aparato geral e 

em particular das câmaras da TV e suas imagens espalhadas por monitores. De tudo isto talvez o mais 

importante terá sido o belo e certíssimo teatro da Comuna e a reportagem da televisão ― como os factos 

vieram a confirmar. Diga-se, de passagem,
2
 quanto ao teatro, e ao teatro da Comuna em particular: trata-se 

de gente que não esperou por nenhum Abril para intervir, ninguém que se tenha desculpado com a tirania 

paterna para se afirmar inconformistamente. Isso acontecia já desde, pelo menos, Gil Vicente... 

 Continuarei
3
 ainda com as palavras de António Mendes, fazendo meus os seus votos. 

 «Espero, no entanto, que isto tenha sido não apenas uma festa em que se fez um painel mais ou 

menos conseguido, mas um abrir de caminhos para outras coisas deste género, em que os artistas saiam para 

a rua, a fazer coisas, a misturar-se com a vida. 

 E com isto eu não estou a falar em arte para o povo... Arte para o povo, não, artistas para o povo, 

sim». 

 Arte para o povo, bonecos para o povo.
4
 «Deixem de brincar com a arte conceptual, façam bonecos 

para o povo». Assim se resumem
5
 duas concepções que,

6
 apesar da boa fé com que possam ter sido 

enunciadas, não hesitarei em classificar de retrógradas e confusionistas.
7 

  É que para estas coisas a fé não chega, nem as mais variadas boas intenções. 

 Nem só fé, pelo menos, nem boas intenções, pelo mais. Quanto maior é a responsabilidade, quanto 

mais responsabilizante é a situação mais cuidados, direi científicos, se exige de quem intervém publicamente 

                                                 
1 É, no entanto, ] É no entanto 
2 Diga-se, de passagem, ] Diga-se de passagem 
3 Or.: Terminarei 
4 Or.: Bonecos para o povo. 
5 Or: façam bonecos para o povo». Cito de memória a legenda com que João Abel Manta comenta um dos seus desenhos. Assim se 

resumem 
6 que, ] que 
7 Or: da boa fé do desenhador não hesitarei em classificar como retrógradas, reaccionárias (objectivamente...) e confusionistas. 
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com slogans, com artigos ou discursos, com desenhos... Não estamos já em 1945, a meio século, época de 

ingenuidade e purismo ainda românticos, de palavra ainda panfletária, de arte
1
 que ainda se julgava 

destinada a ser desfraldada aos ventos da história; as coisas agora são mais o que são ― o que são 

verdadeiramente como diria Brecht. Uma bandeira é uma bandeira, um magnífico cartaz cubano é um 

magnífico cartaz cubano, e as investigações e procuras da arte (verdadeiramente do nosso tempo, 

verdadeiramente de vanguarda) são o que são: investigações e procuras ― tão necessárias e imprescindíveis 

como as investigações das ciências naturais ou humanas. 

 Disse duas concepções que é necessário arrumar desde já nas prateleiras altas, aonde não cheguem 

crianças e inocentes, as prateleiras dos venenos e outras drogas. 

 Primeiro, bonecos para o povo. É uma concepção paternalista, pequeno-burguesa, em que nem vale 

a pena determo-nos. 

 Segundo, mais grave. Pensar que as artes de vanguarda (chamar-lhes em conjunto, conceptuais, é 

pura ignorância) são coisas fúteis e alheias «ao povo», é mistificar o sentido global deste conjunto de 

caminhos e interrogações a que Mário Pedrosa chamou de pós-modernismo; sentido global que, 

precisamente, combate o carácter «objectivo» da arte pseudo-moderna
2
 destinada à contemplação exterior, à 

manutenção do artista como ser privilegiado e elitário, ao alargamento do fosso
3
 entre espectáculo e 

espectador. Sentido global que constitui apelo à participação e a um carácter de acto estético (mais do que 

objecto estético) feito por todos. Neste conjunto, precisamente, as investigações estritamente conceptuais 

constituem a excepção
4
 e aproximam-se da investigação linguística, numa espécie de semiótica em estado 

selvagem ― mas não entremos em pormenores. 

 Dum modo geral os pintores portugueses modernos, são modernos, e não pós-modernos, e 

«orgulhosamente sós», voltam as costas à verdadeira investigação actual,
5
 ainda agarrados a conceitos 

oitocentistas de acabamento e perfeição artesanal, de pintura-feita-à-mão que, de resto, se coadunavam tão 

bem com os ventos do mercado. As excepções são muito poucas e não raras vezes heróicas. Quanto ao 

«mural» de Belém (que nem mural é) não há nele nada de heróico nos seus pressupostos teóricos, embora a 

execução, a passagem ao acto, tenha sido uma proeza valente e altamente simpática. O facto de se darem em 

espectáculo conscientemente não foi aproximar o «público» ― como se disse ― do acto criador. Pelo 

contrário. Se os artistas se deram em espectáculo, o que não é simpático,
6
 a distância entre o palco e a plateia 

não diminuiu por isso. Fizeram bonecos-para-o-povo e à vista do povo. E isto passou a ser assim, mesmo 

para aqueles operadores em quem desponta um princípio de investigação, pelo carácter aditivo e de 

habilidade-à-vista do conjunto que os contaminaria. 

                                                 
1 Or: e arte 
2 Or.: arte anterior 
3 Or: à manutenção do fosso 
4 Or: constituem excepção 
5 Or: à investigação e à verdadeira investigação actual, 
6 Or: o que é simpático, 
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 Isto é dizer que o «mural» não tem interesse? De nenhum modo. Além de um interesse, menor mas 

não desprezível, que resulta da adição de várias partes mais ou menos válidas separadamente (e seria 

interessante fazer essa análise), a verdade é que o conjunto parece exceder o somatório das partes, e que 

muito para além dos pressupostos iniciais o «mural» revela um carácter festivo inesperado. Para quem 

pensar aritmeticamente isto pode parecer paradoxal. Na verdade aplica-se aqui a observação de Lacan que 

citei
1
 no início deste comentário. A maquinaria da passagem ao acto pode revelar um enriquecimento que 

não está contido nos seus estereótipos. Por outras palavras, não sendo nem os pressupostos, nem os seus 

elementos componentes verdadeiramente modernos (verificando-se aí até uma regressão eventual), o 

conjunto, esse surge apontando a tal e tal abertura efectivamente pós-moderna. Se é assim, seria muito 

interessante que os pintores estudassem e discutissem, enfim, sem espírito de facção e sem vaidades, o 

significado de tal passagem ao acto. 

 

 

 

 

A participação do público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de José Aurélio 

         Realização de Clara Semide 

                                                 
1
 Or.: Lacan, que citei 
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Facha Superior: Teresa T. Dias, Sá Nogueira, João Abel Manta, Júlio Pereira, Henrique Manuel, António 

Palolo, Artur Rosa, Ângelo, Nuno San-Payo, Lima Carvalho, Teresa Magalhães, Guilherme Parente, Fátima 

Vaz, Manuel Pires, René Bertholo, João Vieira. 

Facha Mediana: Jorge Martins, Querubim Lapa, Manuel Baptista, Ana Vieira, António Charrua, Helena 

Almeida, Costa Pinheiro, Jorge Pinheiro, Júlio Pomar, David Evans, Alice Jorge, Emília Nadal, Fernando de 

Azevedo, Vespeira, Rogério Ribeiro, José Escada. 

Facha Inferior: Vítor Palla, Tomaz Mateus, António Dominguez, Menez, António Sena, Justino Alves, 

Eurico Gonçalves, Sérgio Pombo, Moniz Pereira, Nikias Skapinakis, Vítor Fortes, Jorge Vieira, Eduardo 

Nery, Maria Velez, António Mendes, Carlos Calvet. 
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O Grupo Acre e a Apropriação
1
 

 

 

 O Grupo Acre constitui-se depois do 25 de Abril: como uma serena e consciente atitude. Trabalhar 

colectivamente e descartar o subjectivismo, intervir no espaço urbano e, empiricamente, acertar numa grande 

razão para estar no mundo. Formavam-no, então,
2
 três elementos; reunidos por simpatia, estima profunda e a 

certeza difícil de estarem bem em comum: Clara Menéres Semide, Lima Carvalho e Queirós Ribeiro. Este 

último morreu recentemente sem razão, o que precipitará problemas de qualquer maneira inevitáveis, de 

crescimento, de identidade. 

 As duas «acções» realizadas pelo grupo até agora (pintura do pavimento da Rua do Carmo, em 

Lisboa, e desdobramento de uma fita plástica do alto da Torre dos Clérigos, no Porto) exigiram colaboração 

e, no segundo caso, participação cúmplice. Os problemas que se põem a Clara Semide e Lima Carvalho 

exigem meditação e rigor de propósitos. Revisão. A isso pretendem, segundo supomos. 

 Um pequeno grupo, assim constituído e já com esta contusa história, mereceria um pouco mais de 

silêncio e deixá-lo afirmar-se, para depois se ter a certeza ― a deles e a nossa. Só que vivemos em condições 

excepcionais e raras, e quase sem tempo. Sem tempo para esperar: em excesso, temos as razões e os 

projectos e a sua alargada generosidade. O resto é mais triste. A verdade é que o fascismo tinha conseguido 

envelhecer ou cansar muita coisa boa; a esperança tinha-se transformado em fachada, logomaquia e 

triunfalismo verboso. O próprio fascismo já estava velho. 

 Deste mundo quase se podia dizer como o cronista sábio e pessimista da Idade Média, mundus 

senesquit. Mas havia os projectos e os jovens, os jovens projectos. O Grupo Acre é um projecto, e só os 

projectos têm consistência. Hoje. Como a revolução. Tudo o resto é cozinha passadista. 

 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1845 de 23 de Janeiro de 1975. Existe um original dactiloscrito com as cotas 

7661-17H a 7663-17H na caixa 18. A primeira destas folhas é timbrada com a indicação «opinião / livreiros de Lisboa, sarl /r. nova 

da trindade, 24 (...)». Escolhi como texto-base a revista (VM.) cotejei com o original usando (Or.) para o original dactiloscrito. 

Existe um artigo, no número anterior, chamado O Grupo Acre, mas trata de comissões de trabalhadores e outras preocupações do 

momento político, acabando esse texto dizendo que fica para um próximo artigo uma reflexão sobre o Grupo Acre (esse artigo é 

este). Este artigo não tem ilustrações. 
2 Formavam-no, então, ] Formavam-no então 
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Projectos-Ideias 

 

 Acontece aqui uma convergência que conduz a resultados imparáveis: convergência com a 

modernidade, a vanguarda. Desde há muito que a arte moderna ultrapassou a fase «objectiva», sem que a 

quase totalidade dos nossos «artistas modernos» o tenha suspeitado: entretidos, cozinhando, cozinhando 

sempre. E não raras vezes, bem, mesmo bem. Para isso, também havia a sua razão, embora pequena. Era a 

história da qualidade, às vezes de certa inteligência. E lá por tais bandas, essa demora se poderia apelidar de 

resistência ao fascismo, que era de pacóvias letras mais que provincianas artes: um sem fim de anedotas. 

 Os próprios fascistas, às vezes,
1
 ficavam até sinceramente ofendidos. Não esqueceremos aquela 

nomeação do Eduardo Malta para director de um pseudo-museu de Arte Contemporânea. Os protestos 

choveram, até de escultores e arquitectos bem pagos pelo sistema. E o ministro, coitado, sinistramente 

ignorante, dizia alarmado: «Mas lá que ele é bom desenhador, é...» Bom desenhador!... Coitado do ministro 

fascista que, segundo creio,
2
 fora director do Instituto para a Alta Cultura, Alta Cultura, não me faças rir!... 

Mas adiante. 

 Quando, em 1974, organizei a EXPO AICA SNBA,
3
 a secção «Projectos-Ideias», fartei-me de avisar 

e escrever que a intenção era apenas pedagógica e, por isso, até incluía projectos... de arquitectura; que o 

projecto, a ideia como «objecto estético», já não era novidade nenhuma. No caso da exposição da AICA 

haveria apenas coincidência (e até lá estava a «projekt art» do Costa Pinheiro). Mas isto pouco adiantou. «Só 

ama a arte quem sabe». Sabia-o Camões. 

 Por aí fica mais esta: o Grupo Acre é um projecto, e, em si (nas circunstancias actuais),
4
 um objecto 

estético. 

 

Apropriação 

 

 Outra convergência com a vanguarda. Portanto de consequências imparáveis. A apropriação é, 

sempre foi, uma operação estética fundamental. Desde os bisontes de Altamira e quejandos. O «artista» 

pintava a imagem do bisonte, animal selvagem de cuja caça dependia o sustento do respectivo grupo social. 

Bisonte, rena ou cavalo. Altamira, Lascoux ou Chad. Sempre foi assim: pintada a imagem, o grupo 

apropriava-se, agarrava a presa. Pois esta operação estética fundamental (ou este fundamento de toda a 

estética) só se tornou consciente com a vanguarda, com Marcel Duchamp e os célebres ready made: o artista 

apropria-se de um objecto indiferente e nomeia-o, elege-o, de alguma maneira o distingue, aí está a criação 

artística. 

                                                 
1 fascistas, às vezes, ] fascistas às vezes 
2 Or: que segundo creio 
3 SNBA, ] SNBA 
4 e, em si (nas circunstancias actuais), ] e em si (nas circunstancias actuais) 
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 Depois de Duchamp,
1

 e mais recentemente, a ideia tem sido clarificada, e têm chovido as 

assinaturas. A «arte como atitude», a «arte pobre» vêm
2
 daí. (E mais elaboradamente, a arte conceptual, a 

arte como arte.) Lucidez, por vezes fria, fim das ilusões humanistas. Começo verdadeiro do mundo, em que 

«o homem se fará a si próprio» (e não como nos humanismos oitocentistas, em que o homem se iludia como 

um Centro, isto é, um outro Deus). Enfim, modernamente,
3
 a apropriação deixou de ser a descoberta um 

pouco ingénua e maravilhada de Duchamp. Transformou-se em processo. Ferramenta. O que perdeu em 

novidade (a ideia) ganhou em possibilidade,
4
 oferta, imaginação aberta (projecto). Costumo repetir uma 

ideia de Marcel Mauss, que um filósofo viria a resumir assim: «Toda a ferramenta é um prolongamento do 

corpo.» As ferramentas, as máquinas, mesmo os computadores são o nosso
5
 corpo prolongado. É neste 

sentido que digo: a apropriação estética é o nosso corpo prolongado. 

 Quando o Grupo Acre desenrolou a tira de plástico do alto da Torre dos Clérigos era o belo corpo da 

Clara Semide que se prolongava... O dos outros companheiros. E o nosso afinal, quando compreendemos 

isto. Prolongados (pela apropriação inventada) à arquitectura de Nasoni, ao Porto, à Cidade, ao País, ao 

Sonho, à Utopia. E isto vale tanto, ou mais, do que pintar o tecto da Capela Sistina. 

 

                                                 
1 Duchamp, ] Duchamp 
2 vêm ] Or: vêm ; VM: vem 
3 modernamente, ] modernamente 
4 possibilidade, ] possibilidade 
5 Or: são: o nosso 
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Participação Portuguesa em Festival de Vanguarda
1
 

 

 

 Terminou o V Festival de Mixed-Media de Gand, com a participação de trabalhadores estéticos 

portugueses.
2
 As obras portuguesas presentes na pequena cidade universitária foram Luís Vaz 73, de Jorge 

Peixinho e Ernesto de Sousa
3
, e Ópera Bufa, de José Gil & C

a.
. As obras portuguesas foram calorosamente 

recebidas pelos participantes e assistência internacional, tendo sido largamente debatidos os temas próprios 

do festival, nomeadamente a propósito da música electrónica (Jorge Peixinho, Grupo Logos, etc.), 

simultaneísmo, envolvimentos ópticos (Coolsma, Ernesto de Sousa, Bill4 Buxton, Grupo Logos e outros), 

relação da palavra, da música e da imagem5 (vanguarda inglesa), obra aberta, etc. Estes e outros temas e 

investigações de vanguarda foram postos em confronto com os problemas da actividade estética de espírito 

revolucionário, não só do ponto de vista estético, mas também político e social. 

 O festival começou com um «concerto fluxus», por Ben Vautier, um dos mais importantes 

intervenientes no Movimento Fluxus e na vanguarda6 europeia. Ben executou várias antipartituras de John 

Cage, George Brecht, La Monte Young, Maciunas e dele próprio. Ben, que entre todas as actividades tem 

desenvolvido, de modo versátil, o conceito de Arte Total, é talvez a figura mais importante da 

descentralização estética em França. O seu estúdio aberto de Nice, intitulado «Ben Fourre Tout», tornou-se 

célebre como local de encontro de todos os interessados numa renovação radical da actividade estética. De 

um modo geral,7 estas correntes pretendem combater o elitismo da cultura de tipo ocidental. Essa também 

foi a tónica do Festival de Gand. 

 A vanguarda inglesa esteve representada nas suas modalidades mais combativas: a música e a poesia 

experimentais. Actuaram Bob Cobing com os seus «sound poems», de participação colectiva; e Lilly 

Greenham, uma das maiores diseurs de poesia moderna. Greenham, dinamarquesa radicada em Inglaterra, 

inclui no seu reportório poemas da escola brasileira e do português E. M. Melo e Castro; nomeadamente no 

disco Tendentious Neo-Semantics 1970. Estiveram também presentes os músicos Hobbs, J. White (autor do 

conceito de ready made musical) e Gavin Bryars. Bryars tem feito investigações em vários domínios, 

nomeadamente, no que respeita à manipulação do acaso («random music») e à música electrónica («intimate 

music»). Estes três músicos pertenceram à célebre Scratch Orchestra, que prosseguiu na Inglaterra as 

                                                 
1 Esta notícia foi publicada no jornal A Capital em 17 de Fevereiro de 1975. Conserva-se, no espólio, na caixa 7, dossiê 1.2.1.6, com 

as cotas 7720-17H e 7721-17H, um original dactiloscrito, em duas páginas, faltando, no entanto, a expressão final «e mais 

modernos aparelhos» que estaria numa página que se perdeu. Usei como texto-base o texto que saiu no jornal. Usei as siglas (Or.) e 

(Cap.) para o original e o jornal, respectivamente. As expressões entre aspas, no orig., estão em itálico. Esta notícia não tem 

ilustrações 
2 Or.: participação portuguesa 
3 Acontece, em alguns textos do autor, especialmente em textos mais informativos e menos ensaísticos, referências a "Ernesto de 

Sousa", estas ocorrências podem levar a pensar erradamente, em alguns caso, que o texto não é do autor. 
4 Bill ] Or.: Bill ; Cap.: Gill 
5 Or.: relações da palavra e da música, da palavra e da imagem 
6 Or.: da vanguarda 
7 De um modo geral, ] De um modo geral, 
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tendências americanas de Cage, Steve Reich, etc. Da América foi também exibido um filme muito 

significativo daquilo a que1 se tem chamado «cinema alternativo» ou «cinema diferente», de Steve Dwoskin. 

Houve também filmes de Maurício Kagel, George Brecht e Wolf Vostell. 

 Entre outras, a participação holandesa também foi relevante.2 Nomeadamente a colaboração da 

grande cantora Ileana Melita com o grupo de Bill Buxton (canadiano radicado na Holanda) e Theo Coolsma, 

e um grande número de universitários, que incluía bailarinas, cineastas e músicos.3 

 A discussão das relações entre arte e política foi principalmente conduzida pelo Grupo Logos, de 

Gand, dirigido por Godfried Raes, que foi também4 o principal organizador do festival. Este grupo está 

ligado à Universidade de Gand através do Kultural Konventus, organismo que subsidia e orienta mais de 

uma dezena de grupos dedicados à fotografia experimental, teatro de vanguarda, cineclube, clube de jazz, 

grupo de produção de filmes animados5, literatura alternativa, etc. Para se fazer uma ideia da importância 

desta actividade cultural, numa cidade de 250 000 habitantes,6 basta dizer que a oficina de serigrafia que 

serve estes diferentes grupos tem uma área superior à de qualquer oficina comercial lisboeta. E esse espaço 

está naturalmente equipado com os melhores7 e mais modernos aparelhos. 

 

                                                 
1 Or.: um filme do que 
2 Or: decisiva 
3 Or.: cineastas, músicos, etc. 
4 Or. era também 
5 Or.: filme animado 
6 cultural, numa cidade de 250 000 habitantes, ] cultural numa cidade de 250 000 habitantes 
7 O texto do original dactiloscrito acaba neste ponto. 
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Três «Exposições» na Polónia
1
 

 

 

 Lugar: Lublin, cidade polaca quase na fronteira com a Rússia; Galeria Labirynt, intensa actividade 

cultural, ou contra-cultural, para maior precisão. 

 Três exposições simultâneas de operadores estéticos portugueses: Fernando Calhau, Julião Sarmento 

e Ernesto de Sousa. 

 Para além da exposição de objectos que adiante descrevemos, e da projecção de filmes (também em 

Varsóvia, Centrum Dziekanka) e,
2
 talvez principalmente, estas manifestações deram lugar a diverso e intenso 

convívio sobre os factos e as possibilidades da arte moderna em Portugal e na Polónia e respectivo 

intercâmbio. Presentes pela parte portuguesa: Helena Vasconcelos e Julião Sarmento. Observe-se, desde já, 

que,
3
 para lá das actuais dificuldades da Polónia (que logicamente vão do económico-social ao cultural),

4
 as 

«artes de vanguarda» manifestam neste país uma variedade e intensidade verdadeiramente notáveis. Este 

desenvolvimento, de resto, não é de agora. Bastará lembrar que o primeiro «cabaret futurista» (Órgão de 

Barbárie) data de 1917; a importância da obra de Witkiewicz, a actividade dos primeiros «happenings-

embalagens» de Tadeuz Kantor, 1964; e que desde os anos sessenta já havia «Demonstrações Sincréticas e 

Anti-Happening» em Wroclaw. Estes factos, e outros que os reforçam (veja-se a nossa crónica no n.º 24 de 

Colóquio Artes
5
) ajudarão a dar o devido relevo aos «braços abertos» com que foram recebidas agora as 

manifestações dos três operadores, e os dois viajantes portugueses. 

 No prefácio que escrevemos para o catálogo das três exposições lê-se a certa altura: 

 A redução a zero da linguagem corresponde a uma luta moderna, e como dissemos, a uma exigência 

de rigor. Não mais símbolos, e ainda menos o seu eco lírico... A partir do zero nós apontaremos os signos de 

uma nova estrutura, à qual corresponderá um novo sentido para a Glória, uma nova Exaltação. 

 A contradição, nos seus próprios termos, deste discurso é evidentemente polémica (redução a zero / 

apontar a uma nova estrutura). Podia-se desde já argumentar com uma observação de Lacan (para lá da 

confusão entre símbolo e signo): 

 Não se diga, todavia, que a nossa cultura se processa nas trevas exteriores à subjectividade 

criadora. Pelo contrário, esta subjectividade nunca cessou de militar no sentido de renovação do potencial 

nunca esgotado dos símbolos... 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na revista Colóquio-Artes n.º 30, Dezembro de 1976. Usei como texto-base o texto que saiu na revista. 

No espólio, na caixa 7, dossiê 1.2.1.8, com as cotas 7237-16D a 7241-16D, existe um testemunho dactiloscrito com emendas e 

riscados a caneta esferográfica azul fina e riscados a caneta de feltro vermelho (pressupondo assim, pelo menos, três campanhas de 

escrita). Designei (Or.): como o testemunho da BN e (Col.), o testemunho da revista. 
2 e, ] e 
3 Observe-se, desde já, que, ] Observe-se desde já que 
4 ao cultural), ] ao cultural) 
5 Or: «Colóquio» 
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 ... o que só reforça aquela contradição, aliás longamente analisada no capítulo de Lacan («Função e 

campo da palavra e da linguagem em psicanálise», in Écrits I). Porventura a melhor resposta a esta dialéctica 

será a de Pascal, também citado pelo autor dos Écrits: 

 ... os homens são tão necessariamente loucos, que seria loucura de uma outra espécie, não ser louco. 

 Digamos que as três exposições de Lublin tinham isto em comum: uma «resposta» louca, na medida 

em que ― como toda a vanguarda ― se afirmaram (e portanto afirmaram) apesar de, ou para além de,
1
 uma 

atitude fundamentalmente assassina. Matar as palavras, matar os símbolos, redução a zero. 

 Que se avalie pela descrição sucinta de cada uma das «exposições», objectos plásticos (foto-gráficos) 

e filmes. 

 A ordem alfabética dos nomes dos «expositores» serve os nossos propósitos não cronológicos. 

Arbitrária coincidência. 

 FERNANDO CALHAU. Este operador expôs a série já conhecida dos seus ozalides, 

significativamente sublinhados pelo título Sistema. Para quem não conhecer estes trabalhos, a sua descrição 

é simples. Trata-se de uma série de fotografias neutras, reproduzidas sem qualquer brilho ou acento, e de 

palavras: fotografias de rochas ― a palavra TEMPO; fotografias de terra ― as palavras ÁGUA/TERRA; 

fotografias de mar ― as palavras ÁGUA/MAR. Este inventário sistemático poderia prosseguir, e é pena que 

Calhau não tenha podido enviar à Polónia uma das suas mais interessantes e recentes experiências audio-

visuais (Galeria Quadrante, exposição Alguns Aspectos da Vanguarda... durante o Congresso da AICA): 

projecção simultânea de duas imagens de MAR, uma fixa (diapositivo) e outra móvel (cinema); durante sete 

minutos mantém-se nos dois écrans a mesma imagem. A redução a zero e a afirmação sistemática (estrutural) 

são aqui evidentes. 

 JULIÃO SARMENTO. A «obra» enviada, inédita em Portugal, intitula-se Life and death of small 

european birds, e consiste numa série de fotografias neutras de árvores, uma série correspondente de 

reproduções fotográficas de um livro de ornitologia (em cada página uma descrição académica de um small 

bird); legendas e ainda: uma gaiola com um pássaro e a transmissão do registo sonoro de excertos do Canto 

III do Don Juan de Lorde Byron. A introdução aqui de uma citação literária torna evidente que para lá da 

citação neutral, mas cultural, do saber ornitológico há uma profunda subjectividade na simples escolha do 

tema, de que a citação literária e cultural não é senão uma consequência lógica. Note-se, porém,
2
 que esta 

cultura é rigorosamente submetida à mesma operação redutiva que vimos considerando decisiva. A 

subjectividade é posta em questão, e só pode ser recebida desde que se corram os riscos de uma rigorosa e 

sistemática redução conceptual. Esta posição pós-conceptual participa nitidamente daquela «loucura» a que 

se refere Pascal ― e pascalianamente é uma grave e decisiva aposta. 

 Julião Sarmento «expôs» também dois filmes que não conhecemos, Pernas e Sombra.
3 

                                                 
1 apesar de, ou para além de, ] apesar de ou para além de 
2 Note-se, porém, ] Note-se porém 
3 Em Or. esta frase está manuscrita no topo da página sem indicação de linha de chamada. 
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 ERNESTO DE SOUSA (eu próprio). O autor vem de longe e pretende que o acesso àquela redução 

no seu trabalho se foi processando através de, pelo menos,
1
 mil mortes. Algumas das quais voluntárias (auto-

assassinato, não suicídio). Descrição de um trabalho inédito onde aquela redução é rigorosamente consciente. 

Uma série de serigrafias e um filme. As serigrafias constam de folhas inteiramente brancas com uma 

impressão visualmente insignificante das frases: O TEU CORPO É O MEU CORPO / O MEU CORPO É O 

TEU CORPO em leitura circular simétrica. A mesma frase é repetida num filme separando os respectivos 

planos, sem montagem. O filme intitulado This is my body nr. 1 representa uma manifestação de operários. É 

evidente que aquela frase é uma unidade discreta (aquém de qualquer expressão) sublinhando uma situação 

geral: «a língua é um sistema onde nada significa em si» (Benveniste, Problèmes, p. 23). Finalmente,
2
 um 

letreiro convida os participantes a serem-no, de facto,
3
 manifestando o seu corpo nas folhas brancas. A 

«loucura» neste caso propõe uma situação orgiástica. Por exemplo, entre os corpos dos operários 

portugueses e os corpos dos operários polacos, entre espectador e actor. É uma pró-vocação. 

 Uma última palavra sobre os sublinhados e as outras reticências deste escrito. É evidente que não 

houve «exposições» de «objectos» (plásticos ou fílmicos), ou «representações» quaisquer (de mar, pássaros 

ou operários); mas sim resíduos existenciais nos interstícios de um jogo, ou uma aposta entre referente(s), 

significantes e respectivos (?) significados. Reticências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição de Julião Sarmento 

                                                 
1 de, pelo menos, ] de pelo menos 
2 Finalmente, ] Finalmente 
3 serem-no, de facto, ] serem-no de facto 
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Alternativa Zero
1
 

 

 

 Para começar observa-se que ao entrar no «espaço de Belém» o visitante não deparava com uma 

exposição; deparava, ou penetrava, em várias exposições: Os Pioneiros do Modernismo em Portugal 

(exposição fotográfica e documental); A Floresta (penetrável e mini-exposição do Círculo de Artes Plásticas 

de Coimbra); A Vanguarda e os meios de comunicação ― o Cartaz (penetrável com a primeira de uma série 

de exposições sobre este tema); e enfim, a «exposição» Alternativa Zero (propriamente dita). Além disso 

havia espaço(s) para a realização de acontecimentos vários, alguns espontâneos, outros programados. Entre 

estes mencionemos, desde já,
2
 alguns que foi possível levar à prática. Vários concertos. Dois com Jorge 

Peixinho, O Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, elementos do Grupo Colectiva e do ADAC (em 

formação), tendo-se num destes admitido a participação espontânea do público (concerto-happening 

regulado com «sinais de trânsito» de Melo e Castro). Concerto do Grupo ADAC, Concerto de ocarinas junto 

de uma máquina cinética com projecção aleatória (de Júlio Bragança; os concertantes: Lídia Cabral e Pedro 

Cabral). Dentro do programa de Alternativa Zero, mas nas salas de AR.CO realizaram-se ainda um concerto 

com Constança Capdeville e o Grupo Colectiva e uma sessão de Jazz com o grupo Anerband do Porto, e 

poesia experimental por Melo e Castro, Silvestre Pestana e José Conduto. 

 Foram projectados vários «filmes» e séries de diapositivos dos seguintes operadores estéticos: 

Fernando Calhau, Ângelo de Sousa, Melo e Castro. Ana Hatherly, Ernesto de Sousa, António Palolo, Carlos 

Calvet, Artur Varela, Vítor Pomar, Fernando Matos, Graça Pereira Coutinho, José Carvalho, Leonel Moura e 

Vítor Belém. De Fernando Calhau houve experiências de «simultaneísmo», com vídeo, projecção fixa e 

«filme». No domínio dos acontecimentos, citemos ainda Akasha Escolar (José Conduto, José Carvalho, 

Palolo, etc.), gravação directa, vídeo e circuito interno de televisão; Conferência-acontecimento por André; 

O Todo e a Parte, pelo C.A.P.C., Não há sinais de inocentes, de E. M. de Melo e Castro, etc. 

 Quanto à exposição Alternativa Zero podia ler-se num dos catálogos editados («catálogo descritivo»): 

 Alternativa Zero pretende ser algo mais do que uma exposição, ou, encarando as coisas por outro 

prisma, pretende ser uma exposição aberta, com todas as consequências possíveis nesta sociedade, inclusive 

concorrer (ainda que pouco) para transformá-la. O sentido dessa abertura é complexo. Não se trata apenas de 

tentar um sistema apto ao concurso de obras e autores não previstos no plano inicial; de recusar o 

fechamento entre géneros e categorias; de jogar no polémico, enfim, no mais polémico... O que se pretende é 

sobretudo mostrar a importância menor do objecto de arte, face aos sujeitos envolvidos pela actividade 

estética, face ao Processo Estético. 

                                                 
1 Esta notícia foi publicada em Informação Cultural, Boletim da Secretaria de Estado da Cultura, n.º 3, Maio de 1977. Não existe 

original na BN. Foi republicada no catálogo Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de Serralves, 1987. Este texto não é o 

mesmo texto que saiu no catálogo da exposição Alternativa Zero, em 1977, embora seja homónimo. 
2 mencionemos, desde já, ] mencionemos desde já 
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 Trata-se de uma atitude didáctica (no melhor sentido), e não de propor esta ou aquela corrente 

estética, ou qualquer definição, prévia de vanguarda. Esta proposta inicial não prejudica um respeito sem 

diferenças pelos «objectos expostos». Um respeito que não distingue entre o humilde e o nobre, entre o 

efémero e o durável, o manual e o conceptual. Tudo são traços de um trabalho que, antes de mais nada, é 

necessário considerar. 

 Nesta «exposição» participaram: Helena Almeida, Alvess, Pedro Andrade, André Armando Azevedo, 

Vítor Belém, Júlio Bragança, João Brehem, Fernando Calhau, Alberto Carneiro, José Carvalho, Manuel 

Casimiro, E. M. de Melo e Castro, José Conduto, Noronha da Costa, Graça Pereira Coutinho, Da Rocha, 

Ernesto de Sousa, Lisa Chaves Ferreira, Robin Fior, Ana Hatherly, António Lagarto, Nigel Coates, Álvaro 

Lapa, Clara Menéres, Albuquerque Mendes, Leonel Moura, Jorge Peixinho, Jorge Pinheiro, Vítor Pomar, 

José Rodrigues, Joana Rosa Almeida, Túlia Saldanha, Julião Sarmento, António Sena, Sena da Silva (com a 

pintura de um eléctrico que circulou pela cidade de Lisboa), Ângelo de Sousa, Artur Varela, Mário Varela, 

Ana Vieira, João Vieira (com a oferta de um espaço vazio para a livre criatividade do público), Pires Vieira, 

António Palolo, António Franco Alexandre, Helder Moura Pereira, João Miguel Fernandes Jorge, Joaquim 

Manuel Magalhães, Lídia Cabral, etc. 

 José Manuel Costa Alvez e João Oliveira fizeram a cobertura fotográfica. O design da exposição e o 

cartaz foram da autoria de Carlos Gentil-Homem. O estudo gráfico para o catálogo foi realizado por João 

Melo. A «exposição» foi organizada segundo uma perspectiva crítica de Ernesto de Sousa. Alguns destes 

participantes manifestaram-se pela primeira vez. Sobre os 41 primeiros nomes registados foi realizada a 

seguinte estatística provisória: 10 expuseram pela primeira vez ou segunda vez em Portugal; 15 são 

«professores» no ensino superior ou em escolas especializadas (ESBAP, ESBAL, Conservatória de Lisboa, 

Universidade Nova, AR.CO, CAPC, etc.); 18 (43%) vivem em Lisboa, 15 (34%) vivem fora de Lisboa:
1
 

Porto, Coimbra, Évora-Monte, Algarve; 9 (22%) vivem no estrangeiro:
2
 Paris, Nice, Londres, Bruxelas, 

Holanda. Quanto às peças expostas, algumas foram criadas expressamente para Alternativa Zero; outras 

porém cobrem um período largo de anos. As mais antigas são: Máquina II, de Júlio Bragança (1969) e Uma 

Floresta para os teus Sonhos, de Alberto Carneiro (1970). 17 Peças são de 1974 ou anos anteriores; 18 de 

1975-76: e as restantes, cerca de 20, de 77 ou 76-77. Esta estatística mostra objectivamente a diversidade 

prospectívica deste empreendimento. 

 Registe-se também a colaboração do Living Theatre: sinal de uma participação do Teatro, mais 

complexa, e que não chegou a ser levada à prática por diversos obstáculos materiais e de organização. A 

presença do Living verificou-se de colaboração com Museu Nacional de Arte Antiga, Sociedade Nacional de 

Belas Artes, Escola de Música do Porto, Museu Machado de Castro de Coimbra, e os apoios financeiros da 

Fundação Gulbenkian e da Secretaria de Estado da Cultura. Foi também esta Secretaria que proporcionou o 

apoio financeiro básico a Alternativa Zero. 

                                                 
1 Lisboa: ] Lisboa, 
2 no estrangeiro: ] no estrangeiro, 
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 A questão principal que se pôs deste princípio, e põe ainda relativamente a esta exposição pode 

expressar-se nestes termos: Dadas as suas características («tendências polémicas da arte portuguesa 

contemporânea») redundaria este empreendimento em mais uma produção de que beneficiaria somente uma 

elite culta, ilustrando «apenas um isolamento cada vez maior, dos artistas que nela participaram, em relação 

às classes trabalhadoras» ― como se escreveu recentemente num boletim cultural? 

 Sem pretender responder agora a esta momentosa questão, registem-se os seguintes dados. A 

exposição foi visitada por mais de 10.000 pessoas. Os sábados e domingos, dias ligados à frequência do 

Mercado do Povo, registaram as seguintes médias: 800 pessoas aos sábados, 1.200 pessoas aos Domingos. 

Durante os dias de semana a exposição foi constantemente visitada por grupos escolares, desde os primários 

aos universitários, que frequentemente a adoptaram como trabalho escolar. Assinale-se a título de exemplo: 

a ESBAP fretou um comboio especial para a deslocação Porto-Lisboa de alunos e professores; num dos 

últimos sábados estiveram presentes mais de uma centena de crianças... pintando e circulando livremente. É 

óbvio que, pelo menos,
1
 durante Março de 1977, os artistas participantes tiveram ― talvez pela primeira 

vez ― a oportunidade de meditar objectivamente sobre o seu não-isolamento... Ainda a este respeito 

(isolamento ou, enfim, rotura do isolamento) registamos duas opiniões de «especialistas da cultura»: 

 Eduardo Prado Coelho: «Alternativa Zero abre para Belém uma resposta fundamental: a de 

aproveitarmos este espaço que é o que temos à mão no possível, e fazermos dele lugar de intervenção, 

cultura outra, festa sempre. 

 Se isto não é irrealizável, trata-se agora de o começar a provar». 

 Rocha de Sousa: «... um lugar raro no momento político português: porque levanta as interrogações 

atrás apontadas, porque reanima uma actividade cultural em perigosa recessão, porque desperta a 

controvérsia e estimula um ver crítico, porque aponta às forças governamentais o espectáculo da 

criatividade...», «...os problemas da criatividade não têm importância menor na transformação das 

consciências, na definição de um projecto social, na realização do homem português».

                                                 
1 que, pelo menos, ] que pelo menos 
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[O Museu Vostell de Malpartida de Cáceres]
1
 

 

 

 Algures, acerca de Cáceres, existe uma terra chamada Malpartida, rodeada por uma paisagem 

humana e natural «do fim do mundo»: Los Barruecos, onde o artificial se transforma em natural e, talvez,
2
 

com as experiências em curso, o contrário também. 

 Aí está instalado o MVM (Museu Vostell de Malpartida de Cáceres) há cerca de quatro anos.
3
 

Envolvimentos de Vostell, Cláudio Costa, Narbon, Alberto Carneiro e outros, marcam,
4
 no sentido próprio e 

no figurado, a paisagem. Mas as iniciativas do MVM, do Centro Creativo de Malpartida, do Alcaide, etc., 

têm sido diversas, sempre num campo de investigação que diz respeito à arte de vanguarda ou à arte «mais 

polémica do nosso tempo»; e sempre com colaboração crítica e entusiástica da população local. 

 A principal dessas iniciativas tem sido a realização anual das SACOM (Semana de Arte 

Contemporânea de Malpartida). Na SACOM, houve uma participação individual de Ernesto de Sousa 

(instalação e performance); na SACOM 2 participaram cerca de 14 artistas portugueses que, juntamente com 

seus acompanhantes e auxiliares constituíram um grupo aguerrido e sempre interveniente representando 

Lisboa, Porto e Coimbra. Além das colaborações individuais, este grupo manifestou-se colectivamente em 

duas ocasiões, num concerto-Fluxus e numa sessão de «comidas portuguesas». Em tudo isto houve muita 

improvisãoção, mas um extremo entusiasmo criativo, uma permissividade de Festa autêntica. 

 Alguns dos resultados mais sensacionais desta actividade foi ter-se começado a organizar um Centro 

Português de Investigação, futuro Museu Experimental da Vanguarda Portuguesa ― com todos os problemas 

que isso implica. Entretanto,
5
 foram doadas obras, dedicadas acções, passados contratos firmes com o 

Alcaide de Malpartida e o próprio Vostell. 

 Segue-se o catálogo do que foram as actuações e doações dos portuguees nesta SACOM 2 em 

Malpartida de Cáceres
6 

                                                 
1 Deste texto não se conserva original na BN. O texto saiu na revista Sema, n.º 2, verão de 1979. Não tem título, mas está assinado 

E.S. Parece ser uma introdução às SACOM ( Semana de Arte Contemporánea de Malpartida) e um ponto da situação nas 

actividades no Museo Vostell. Neste mesmo número, encaixado na entrevista que Cerveira Pinto faz a Vostell há um manifesto em 

forma de poema, de Ernesto de Sousa, que está encaixado junto dessa mesma entrevista. Esse manifesto foi republicado no catálogo 

da exposição Wolf Vostell (1858-1959), em Maio de 1979, e republicado no volume Ser Moderno... em Portugal. 
2 e, talvez, ] e talvez 
3 Ou seja, 1975. 
4 marcam, ] marcam 
5 Entretanto, ] Entretanto, 
6 Segue-se, primeiro, a assinatura «E.S» e, a seguir, o catálogo. Omiti o catálogo. 
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O Objecto Estético e o Objecto Quotidiano
1
 

 

 

 Moholy-Nagy, artista que chegou a pintar quadros pelo telefone, e célebre professor da não menos 

célebre Bauhaus, afirmou, já por volta dos anos vinte: quem
2
 não soubesse manejar a máquina de escrever 

ou a câmara fotográfica era uma nova espécie de iletrado. Volvidos cincoenta anos ― meio século ― ainda 

há entre nós profissionais das chamadas «belas artes», professores até, que tudo ignoram
3
 daquelas 

tecnologias, (e doutras que entretanto se afirmaram tão vigorosamente, como o vídeo, por exemplo). É claro 

que isto não é alheio ao atraso deste país
4
 no que respeita a desenvolvimento económico e industrial; 

voltaremos a este assunto. Motivação, causa ou pretexto? 

 O mesmo autor (1) que cita a frase de Moholy-Nagy conta também a seguinte história, passada numa 

escola de design norte-americana: 

 Um grupo de estudantes fora encarregado de desenhar um cartaz que deveria depois ser afixado nas 

parêdes da pequena cidade: Tratava-se de um exercício gráfico muito comum.
5
 Uma das alunas apresentou-

se ao exame final sem levar sequer um esboço. Em contrapartida trazia um ficheiro e a lista telefónica. 

Explicou: «Esta cidade é muito pequena e eu conheço praticamente toda a gente, posso portanto telefonar e 

assinalar nas fichas as reacções de cada um». O professor do curso em questão («que era», comenta o 

narrador,
6
 bastante inocente e recém-chegado de algum posto provinciano tipo Nova Iorque) respondeu que 

lamentava muito, mas que efectivamente não podia aceitar aquele exercício de grafismo. Os alunos, por sua 

vez,
7
 responderam que lamentavam muito mas que não podiam aceita-lo a êle como professor. 

 Estas duas histórias são contadas num livro que recomendo vivamente ― e que analisa e discute a 

história dos mitos precisamente
8
 da Bauhaus, e, em geral,

9
 das escolas de arquitectura e design que na 

Europa e na América tanta influência manifestam da escola
10

 de Gropius e Meyer, Albers, Kandinsky, Klee e 

                                                 
1 Este artigo inédito dactiloscrito com emendas a caneta esferográfica fina está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Este dossiê não tem 

cotas nem está numerado. No entanto este artigo está numerado à máquina. Dataria este texto de fim da década de 1970. 
 O Objecto Estético e o Objecto Quotidiano  ] Para começar sobre O OBJECTO ESTÉTICO E O OBJECTO 

QUOTIDIANO 

 Este título está numa primeira página acrescentada ao texto; o texto tem, no cabeçalho o título seguinte, riscado: <O DIA 

A DIA E A OPERAÇÃO ESTÉTICA por Ernesto de Sousa> 
2 anos vinte: quem ] anos vinte: <, que> quem 
3 que tudo ignoram ] que <não sabem> tudo ignoram 
4 ao atraso deste país ] ao atraso <do país> deste país 
5 muito comum. ] muito [†] <comum>. 
6 «que era», comenta o narrador ] «que era» comenta o narrador 
7 Os alunos, por sua vez, ] Os alunos por sua vez 
8 mitos precisamente ] mitos <na célebre> precisamente 
9 e, em geral, ] e em geral 
10 e na América tanta influência manifestam da escola ]  e na América [tanta influência manifestam ↑] da escola 
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tantos outros. Digamos que é êste um ponto primordial para a «consciência» de qualquer escolar (aluno ou 

professor) de «Belas-Artes». O outro ponto básico seria o estudo paralelo do que foi o Wutemas, instituto
1
 

russo grosso modo contemporâneo, menos célebre,
2
 mas com certeza não menos importante. 

 Nós fizemos aquelas duas menções, porém, com outro fim que constitui o tema desta prosa 

descosida.
3
 Assinalar, aquilo que, desde os anos vinte até hoje,

4
 se vem afirmando como uma libertação 

objectiva. Atenção, isto é exactamente o contrário
5
 do que afirmam muitos futurologistas e sociólogos e, 

sobretudo,
6
 os estudiosos do «standing» (2). No que poderíamos chamar uma análise (e uma visão) 

pessimista: dos homens
7
 torna-se cada vez mais dependente dos seus objectos, as máquinas

8
 automatizam-se 

e nós estamos a co-instituir uma sociedade de «carregadores de botões». O «modo de emprêgo» corresponde 

a uma crescente opacidade teórica, a uma prática totalmente destituída de conhecimento íntimo. Isto seria a 

mais recente vitória do «adultocentrismo»: teríamos perdido toda a tendência infantil (?) a vêr-as-máquinas 

por dentro. Os brinquedos. 

 Em geral estas análises, mesmo quando muito interessantes e indispensáveis de conhecer, como a de 

Baudrillard, carecem de base sociológica segura. (O mesmo acontece com os futurologistas «optimistas» 

tipo McLuhan). O principal êrro consiste em não se fazer um estudo demográfico dos utentes, ficando-se em 

análises de «classe média». De resto há nestas «visões» um rousseanismo: a boa civilização selvagem do 

nosso passado mágico, ou um «contracto social», senão um Paraízo, perdido. Ora,
9
 todas essas ilusões foram 

desmascaradas com a nova etnologia e sobretudo com as investigações de Claude Lévi-Strauss: os «trópicos 

eram mesmo tristes. E se é verdade que os objectos modernos alienam, se considerados num qualquer 

isolamento liminar desta nossa sociedade dos grandes meios de comunicação de massa; esses mesmos 

objectos fazem parte de uma história
10

 e de uma realidade mais vasta, e que vai da transformação da simples 

ferramenta em máquina, e da problemática social desta. A máquina é uma consequência,
11

 mas também um 

instrumento da transformação das relações sociais. Limitemos, porém,
12

 o nosso campo. Vejamos o que se 

passa relativamente
13

 ao «objecto estético». 

 Apezar desta redução não poderemos, no âmbito de um simples artigo, ir muito além de certas 

afirmações, formuladas dogmaticamente:
14

 há todo um discurso, já banal em certos meios, que fundamenta 

estas afirmações. Digamos a palavra: em meios cultos. E consideremos isto um desafio imediato ao nosso 

                                                 
1 Wutemas, instituto ] Wchutemas, <instituto> instituto 
2 célebre, ] <clebre> célebre, 
3 descosida. ] <doscoida> descosida. 
4 aquilo que, desde os anos vinte até hoje, ] aquilo que, desde os anos vinte até hoje, 
5 contrário ] <conttrra> contrário 
6 sociólogos e, sobretudo, ] sociólogos e <(2)> sobretudo 
7 dos homens ] <a sociedade> dos homens 
8 máquinas ] <m´quinq> máquinas 
9 Ora, ] Ora 
10 fazem parte de uma história ] fazem <da história>parte de uma história 
11 é uma consequência, ] é uma consequência 
12 Limitemos, porém, ] Limitemos porém 
13 relativamente ] <relatiwente> relativamente 
14 dogmaticamente: ] dogaticamente dogmaticamente: 
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meio, a nós próprios. Com os actuais leitores e, desde já,
1
 formularei o seguinte exercício: no que vamos 

referir em seguida há um livro fundamental para o estudo da modernidade neste sector. Não o referirei, nem 

título nem autor ― e veremos quantos «estudantes de Belas Artes» o conhecem... o estudaram. 

 Pois eu quero lembrar (afirmar) que desde a sua «reprodutibilidade mecânica», há, tinha que haver,
2
 

uma revolução nas «artes».
3
 Cada vez mais o objecto estético é substituível pela respectiva

4
 análise (e a isto 

chama-se via analítica ou conceptual). E isto aplica-se, é evidente,
5
 ao objecto comum ― na medida em que, 

liminarmente,
6
 todo o objecto tem uma existência estética. Afirmamos, é também evidente, que sem as 

técnicas e os estudos daquilo a que se tem chamado o design isso seria impossível. Mas afirmamos também 

que sem os estudos e conclusões daquilo a que solidamente se chama o «anti-design»,
7
 tal via e a sua 

consciência seria impossível. E êste é um último desafio: quantos estudantes portugueses do sector, 

estudaram, discutiram, para as aprovar ou negar, naturalmente, as conclusões do anti-design? 

 «Queremos ser inventores, não queremos ser designers!» ― gritavam há quase uma década os 

estudantes londrinos do Hornsey College. Mas décadas tem o grito de Almada Negreiros a favor da invenção. 

Invenção todos os dias, contra o automatismo, contra a alienação, contra a tecnologia fechada e 

massivamente imposta. Quem prefere o caminho difícil da invenção? 

 

P.S.: Isto não é um artigo, mas linhas des alinhadas. Não tive tempo ou paciência para mais. Espero 

que não me perdoem. Não é um artigo mas pode ser o começo de um diálogo. E também não me 

tomem por muito sabichão. Por exemplo, o livro que não menciono (em charada) não o tenho na 

minha biblioteca porque ainda não descobri a respectiva tradução espanhola e não sei alemão.
8
 

Também estou muito mal informado acêrca do anti-design, apezar de já ter participado na 

Jugoslávia num Congresso de Anti-Design... mas só se falava italiano... Podemos talvez trabalhar 

nestas matérias. 

 Os livros que cito são: 

 (1) La Bauhaus, ed. espanhola de Comunicación
9

, Alberto Corazón Editor (Madrid, 

suponho). É uma tradução do italiano. Trata-se de um livro colectivo, com textos excelentes para a 

crítica da Bauhaus. E relativamente acessível e barato. 

 (2) Le Système des Objets, de Jean Baudrillard, da colecção Médiations, da Gallimard, Paris. 

É o livro «pessimista» mais inteligente que conheço nesta matéria. Há também, traduzido para 

                                                 
1 e, desde já, ] e desde já 
2 haver, ] haver 
3 «artes». ] «ares «artes». 
4 pela respectiva ] pela <sua> respectiva 
5 é evidente, ] <´evi nte> é evidente, 
6 na medida em que, liminarmente, ] na medida em liminarmente, 
7 «anti-design», ] «antidesign» «anti-design», 
8 respectiva tradução espanhola e não sei alemão. ] respe respectiva tradução espanhola e alemao alemão. 
9 Comunicación ] Comuniczcion Comunicacion 
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português,
1
 um livro do mesmo autor A Sociedade de Consumo,

2
 Edições 70, que me parece menos 

interessante. 

 No texto refiro-me também, bem entendido, ao best seller de Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, 

10/18, da Plon ― o qual não dispensa a leitura de quási toda a obra de um dos maiores inventores 

do estruturalismo. 

 

                                                 
1 também, traduzido para português, ] também traduzido para português 
2 Livro de 1975. 
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Conhecimento da Arte Moderna e Arte Popular
1
 

 

 

 O conhecimento do moderno em arte, como andamento para o futuro, tem os seus ares de 

adivinhação. Porque não serve o estudo aplicado e genealógico
2
 do-que-já-se-fez; essa actividade de coca-

bichinho,
3
 andante por ateliers e «marchands de tableaux» não satisfaz o conhecimento estético (porque este 

prevê, como toda a ciência), nem pode promover senão um superficial entusiasmo (porque os cultores da 

chamada «arte moderna» não vivem uma grande aventura, não ultrapassam um sector intelectual de pequeno 

estímulo para o futuro). O que interessa é descobrir a corrente profunda, com a sua alma e a sua força. O que 

interessa é a grande aventura lúcida da transformação do Mundo,
4
 a par da negação da realidade tal qual é. 

São modernos Goya, Lorca e Brecht, não pela sua classificação nesta ou naquela corrente, mas por terem 

descoberto um caminho de actividade e intervenção nas duras e mais optimistas realidades do seu tempo. 

Essa actividade e intervenção são específicas, porque são de ordem estética ― e como tal têm que ser 

entendidas.
5 

 Esse entendimento só pode alcançar-se através da crítica
6

 dos objectos estéticos cultos (o 

conhecimento das leis e ideias gerais a que obedeceu a sua criação, o conhecimento e a análise das 

respectivas mediações, e um novo esforço de síntese totalizadora), e a descoberta íntima e profunda das 

múltiplas manifestações daquilo a que chamaremos ― na falta de uma expressão mais precisa – arte popular 

(1). Esta acompanhou o progresso, e a cultura da palavra escrita, e, mais particularmente, a cultura urbana, à 

sua maneira; e, à sua maneira também, conservou um sentido fundamental do começo do homem, um fundo 

de ritos e mitos agrários, que nos pode fornecer uma imagem estimulante dos nossos objectivos, na «duração 

infinita da vida humana». Com efeito, como nos lembra Lefebvre (2), os etnógrafos revelam que,
7
 perante 

uma consciência primitiva, mal informada, todo o começo e todo o fim surgem como absolutos, misteriosos e 

miraculosos.
8
 «... Ferida de terror, ou de louca esperança perante os fins e os começos, a consciência 

nascente celebra-os por meio de ritos e mitos». Transformados, levedados por aculturações sucessivas, estes 

mitos e ritos subsistem nas expressões mais válidas da arte popular. 

                                                 
1 Este ensaio saiu na revista Arquitectura (Arq.), no n.º 83, setembro de 1964, cuja capa é feita a partir de uma fotografia de ES 

também usada como uma das ilustrações. No espólio da Biblioteca Nacional (BN, na caixa 7, no dossiê 1.2.2.1, existe um original 

(Or.) dactiloscrito em papel vegetal amarelo vivo, com nove páginas numeradas pelo autor, com as cotas (4562-6 a 2570-7). Os 

organizadores do espólio informam, nesse dossiê: «A versão publicada tem algumas ligeiras diferenças (por exemplo, a 1ª linha do 

2º parágrafo), e sobretudo tem a parte final ("A descoberta da arte popular portuguesa") que aqui falta.» De facto o texto que saiu 

na revista é mais completo e melhor que o orig. sendo, por isso, usado como texto-base. (Em alguns casos muito pontuais preferiu-

se a lição do original). Em 17 ilustrações usadas neste ensaio 6 foram também utilizadas no volume Para o Estudo da Escultura em 

Portugal, sendo que as respectivas legendas são excertos daquelas saídas nesse livro. As legendas estão omissas do texto orig. 
2 genealógico ] geneológico 
3 Or: cacabichinho 
4 Or: mundo 
5 Este frase está ausente do dactiloscrito (Or) conservado. 
6 Or: Esses caminhos só podem ser a crítica 
7 Or: os etnógrafos mostram como, 
8 todo o começo e todo o fim surgem como absolutos, misteriosos e miraculosos. ] Or: todo o começo e todo o fim surge como 

absoluto, misterioso e miraculoso. ; Arq: todo o começo e todo o fim surgem como absolutos, misteriosos e miraculosos. 



 

238 

 

 A razão desta permanência reside no facto de que a sociedade rural mantém uma certa 

homogeneidade, estrutural e cultural, enquanto se dão profundas transformações noutros meios. A passagem 

de uma economia de recolecção de alimentos à revolução neolítica, à fixação à terra e à invenção das novas 

técnicas da agricultura (e de técnicas paralelas, como a invenção da cerâmica), constituem o primeiro grande 

passo da humanidade para a apreensão do mundo natural. O entendimento da germinação e da fertilidade 

foram maravilhosas conquistas: o homem deixou de ser mero objecto natural, e pôde,
1
 daí em diante, sujeitar 

parcialmente a sua própria natureza. Uma primeira consciência confusa desta relação humanidade (sujeito) – 

natureza (objecto
2
), revela o homem a si próprio e, contraditoriamente, faz das forças cósmicas que o 

rodeiam um vasto espelho da sua personalidade real. O realismo primitivo não tem nada de fabuloso ou de 

quimérico. É um mundo de evidências, reveladoras do homem a
3
 si próprio, da existência objectiva da 

natureza; e de uma misteriosa necessidade de comunhão do humano com o natural. Os mitos e os ritos das 

sociedades agrárias constituem uma pre(s)ciência destas descobertas fundamentais. 

 Descontando tudo o que há de primitivo (no sentido de ideologicamente vão e mortal), é possível 

encontrar um fundamento científico susceptível de interessar ao
4
 mais rigoroso racionalismo, nas práticas 

destas sociedades primitivas. Com efeito, e dentro de uma exclusiva disciplina psicológica e social, tais 

práticas são propiciatórias dos acontecimentos futuros e constituem raízes da acção, do amor. Toda a 

transformação do mundo presente, do mundo tal-qual-é, exige a assunção propiciatória do que está para 

acontecer.
5
 A magia e os ritos primitivos constituem

6
 uma primeira técnica de reconhecimento do homem na 

natureza, e do homem no Outro homem.
7
 Elas revelam-nos

8
 grandes perspectivas que,

9
 embora em sonho e 

mito, não perderam de nenhum modo o seu alcance: são o fundamento do humanismo, a que podemos agora 

dar um nome científico e a que corresponde uma esperança precisa. É que a posse de si próprio e o 

prolongamento do homem no outro homem, constituem a grande aventura da humanidade, e a sua 

sobrevivência. A ubiquidade, a presença do ausente, a ressuscitação material dos mortos, a eternidade, são 

hoje perspectivas plausíveis e não meros temas de mal comportada e leviana ficção científica. Elsa Triolet 

pode ter escrito o seu magnífico Le Cheval Roux, obra-prima de positiva ficção científica, onde estes temas 

proporcionam uma apaixonada e infinita procura de resposta racional para os grandes males do homem: a 

guerra, o envelhecimento, o tédio, a perda de memória, o medo, a morte. Está ainda por fazer, todavia, uma 

análise das técnicas e das invenções do nosso tempo sob este aspecto, ampliando para a modernidade e o 

futuro o que um Gordon Childe faz para o passado e para a arqueologia. As técnicas, as máquinas, os 

métodos científicos (desde os físicos aos da organização da sociedade) seriam assim encarados não apenas 

                                                 
1 pôde, ] pôde 
2 Or: objectiva 
3 Or: em 
4 ao ] Or: ao ; Arq: o 
5 Or: está a acontecer. 
6 Or: são 
7 Outro homem ] Or: Outro homem; Arq : outro homem 
8 Or: Revelam-nos 
9 perspectivas que, ] perspectivas, que 
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pelo seu frio significado imediato e específico mas pelo que comportam de revolucionária modificação e 

progresso na mentalidade humana, nas «intenções humanas». 

 De um modo geral, uma das principais características de todo e qualquer artista popular é este 

sentimento de um começo absoluto, de uma imediata e total produção de si próprio nas coisas externas. O 

artista popular (e isto aplica-se tanto ao outsider da cidade, como, com outras razões e mais fundas raízes, ao 

artista radicado directa ou indirectamente num agregado rural), mesmo conformando-se estreitamente com a 

tradição, como geralmente acontece, age com
1
 a espontaneidade do demiurgo: é um criador de objectos com 

actividade própria e poder imediato de transformação do mundo. Do seu espírito está ausente a abstracção 

alegórica, como qualquer preocupação do cânone formal. A noção abstracta de harmonia é-lhe estranha, pois 

que ele nada produz que não seja imediatamente harmónico consigo próprio, com os seus hábitos e 

entendimentos do quotidiano, como com os seus desejos e aspirações de futuro. Em consequência disto a 

arte popular é mais expressiva do que formal, o seu ímpeto significante sobreleva a harmonia significativa 

dos seus diferentes elementos (o formalismo é-lhe completamente alheio). É regional e particularizante, e a 

sua beleza é característica e não canónica. 

 

Arte Popular e Arte Culta
2 

 

 Apesar daquela origem e destas distinções há uma constante permuta entre os produtos (e porventura 

os produtores
3
) da arte popular e os da arte culta. Essa permuta, e em particular a frequente assimilação pelo 

artista popular de certos temas e de certas manifestações da arte culta, dão lugar a frequentes equívocos e 

erros de apreciação. Não se trata
4
 nunca, como se disse a propósito da exposição de arte popular Barristas e 

Imaginários, que organizámos recentemente, de uma imitação.
5
 A imitação propriamente dita só existe 

quando se trata de falsa arte popular, porque, para encurtar razões, não é arte sequer. Trata-se, nestes casos, 

de produtos marginais de uma aculturação precipitada, imposta por factores artificiais e efémeros.
6
 Adiante 

veremos mais em detalhe este importante e oportuno problema. A verdadeira arte popular é sempre criativa, 

embora assimilando temas e feições cultas. Trata-se, nestes casos, de verdadeiros, necessários e fecundos 

encontros. Se tentarmos analisar o que se passa então, verificamos que, quase sempre, é possível situar 

qualquer desses encontros em duas categorias: 

 a) Aquilo a que chamamos arte culta, por circunstâncias históricas que é possível sempre definir em 

cada caso particular com relativa precisão, manteve-se mais perto da cultura popular, rural, nunca se 

integrando por completo nos ciclos culturais a que pertence nominalmente. Nestes casos (a maioria do nosso 

                                                 
1 Or: como geralmente acontece, com a tradição, age com 
2 Este título da secção está em maiúsculas, no orig. Existe, na caixa 1, dossiê 1.1.1.4., uma pequena nota inédita com o mesmo nome 

mas que, no entanto, é outro texto. 
3 Or: porventura produtores 
4 Or: trata; 
5 imitação ]Or: imitação; Arq: imitação 
6 Or : artificiais e caducos. 
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românico, do nosso barroco) a influência sobre a arte popular, propriamente dita, faz-se por continuidade, 

por íntimo parentesco. Leite de Vasconcelos, Joaquim de Vasconcelos, Vergílio Correia,
1
 e de maneira 

sistemática Armando de Matos
2
 (3), demonstraram, por exemplo, o íntimo parentesco da arte dos fazedores 

de cangas e jugos do Douro e Minho, com as mais diversas manifestações decorativas do românico; e 

reciprocamente, destas com o fundo rural, pré-histórico até. ― Entre as obras
3
 de um Aleijadinho ― obra-

prima da escultura mundial e expressão máxima do barroco português ― e as humildes imagens de alguns 

dos nossos
4
 santeiros actuais, há tanto parentesco quanta há dissemelhança entre aquelas e a escultura 

académica contemporânea, descendente cultural do ciclo que podemos iniciar na Escola de Mafra. (Digamos 

de passagem, que assim se referem os dois ciclos fundamentais da escultura portuguesa, o rural e o 

cosmopolita, ambos válidos. Esta dualidade, que naturalmente não podemos estudar aqui, tem que ver com 

uma definição de base, da arte e da cultura portuguesas). 

 b) Há um abismo entre as duas expressões. O artista culto produz objectos estéticos perfeitamente 

integrados em determinado ciclo ligado a uma cultura da palavra escrita; e, actualmente, à civilização urbana. 

Estes objectos obedecem a determinados cânones de beleza abstractos. Nestes casos também, o artista 

popular não imita:
5
 interpreta expressionisticamente. Em certos casos, podemos mesmo dizer: caricatura. Por 

outras palavras: o artista popular toma o modelo culto como um ponto de partida, um começo ― enquanto 

para o artista culto, aquele tinha sido um ponto de equilíbrio,
6
 de certo modo, um ponto de chegada, 

acabamento transitivo. Aí temos as duas atitudes tipicamente diferenciadas. Para o artista culto: uma 

progressiva procura de perfeição formal, um crescente tecnicismo, que, na decadência de cada ciclo,
7
 se 

traduz por formalismo e imitação. Para o artista popular: a expressão de um primeiro encontro, com a sua 

força e o seu carácter bem vincados. Esta expressão de um primeiro encontro, este carácter, reconduz o 

artista popular às suas ocupações e preocupações originais: a um realismo imediato
8
 («estes bichos ferozes, 

ainda existirão, lá pelos montes?» ― pergunta a bem conhecida barrista Rosa Ramalho); a um concretismo 

religioso (que desencarna a cosmogonia teológica fazendo-a regressar aos mitos e ritos agrários); a um sentir 

crítico do quotidiano, que não raras vezes revela uma específica capacidade de humor. Nestes últimos casos 

revela-se a tendência bem popular para o «escarnho e mal dizer» ou para a «vindicta», de que há tantos 

exemplos paralelos na literatura oral. Este último domínio da arte popular é variadíssimo e vai desde a 

simples caricatura, até à expressão ainda actual de práticas mágicas primitivas. Os «estudantes» da Rosa 

Ramalho, certos bonecos do Mistério ― outro barrista da região de Barcelos ―, como no passado, certos 

                                                 
1 Or : Joaquim Leite de Vasconcelos, Vergílio Correia 
2 Matos ] Arq: Mattos; Or: Matos 
3 Or : a obra 
4 Or: e as imagens dos nossos 
5 abstractos. Nestes casos também, o artista popular não imita ] Ar: abstractos. Nestes casos também, o artista popular não imita ; 

Or: abstractos. Nestes casos também, o artista popular não imita 
6 Or: enquanto que para o artista culto tinha sido um ponto de equilíbrio, 
7 que, na decadência de cada ciclo, ] que na decadência de cada ciclo 
8 Or: originais. A um realismo imediato 
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bonecos de Estremoz (os «fidalgos», v.g.), são
1
 autênticas caricaturas do quotidiano. (4) Numa das 

ilustrações deste artigo damos um magnífico exemplo de humanização expressionista de uma imagem culta 

de Cristo; os «gigantones», «pais velhos», «bichos brabos ou ferozes» da Rosa Ramalho, fornecem outros 

tantos exemplos daquele realismo a que nos referimos ― que só se apresentam fantásticos para a nossa culta 

incompreensão... Tais bichos existem ou existiram, para o artista popular. Para lá do realismo e do 

expressionismo, e do «escarnho e mal dizer», há ainda outro conceito que nos limitamos aqui a referir e que 

merece
2
 estudo de particular cuidado. É o conceito de «disparate» (5), um jogo com o absurdo, livremente 

crítico e libertador;
3
 uma explosão de toda a lógica ― porventura a lógica dos dias e das noites injustas e 

opressoras. A obra de Rosa Ramalho está cheia desses «disparates», senhores cavalgando ao invés as suas 

montadas, homens «com sua licença, cabeça de burro». Por vezes, a mesma obra contém a sua parte de 

fantasmagoria realista, de caricatura e de voluntário e sobre-realista «disparate»! (Esta noção é tão rica que o 

seu estudo exaustivo levar-nos-ia, certamente, aos «disparates» de Bosch e de Goya, aos «acasos objectivos» 

dos modernos surrealistas). 

 Mas as relações da arte culta e da popular são ainda mais ricas. Em último lugar, é necessário 

sublinhar que se trata realmente de uma permuta. É óbvio que o expressionismo, corrente da arte moderna, 

tem a sua dívida para com a arte popular. O culto votado por Rimbaud e outros escritores da sua geração às 

tabuletas de taberna, ao calão, e outras manifestações populares, tomadas embora pelo seu «exotismo», é 

também revelador. Bastaria meditar um pouco na obra de certos artistas, Bosch e Goya, já citados, Chagall, 

os expressionistas belgas. Mais longinquamente, podemos ainda encontrar indirectas influências de família, 

de tradição artística regional, de materiais ― mesmo onde não há uma influência estética directa. Com razão 

relacionava Diogo de Macedo a Escola de Gaia (Soares dos Reis, e outros mais académicos) com os 

canteiros ou barristas, entalhadores e mascateiros, da região, «talhadores no rijo carvalho de simbólicas 

figuras para proa de navio veleiro (sereias, tritões e adamastores, figuras aladas e tocando clarins ou búzios, 

à maneira do rei
4
 Ramiro da lenda), escultores a quem o povo sempre chamou de santeiros, pois tanto 

desbastavam quimeras para barcos como santos para altares» (7). Por outro lado, creio que poderemos 

demonstrar em breve, a descendência ― a que também se referiu
5
 Diogo de Macedo ― de alguns dos 

artistas populares que vamos descobrindo, de antigas dinastias de artistas cultos, ou trabalhando para obras 

de urbano projecto. 

                                                 
1 Or: (os «fidalgos», v.g.), mais antigos, são 
2 Or: e merece 
3 Or: libertador, 
4 Or: Rei 
5 Or: referia 
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Aculturação e Arte Decorativa 

 

 As relações, múltiplas e complexas, entre a arte de expressão popular e a arte culta, correspondem 

aos conflitos de assimilação das duas culturas. A sociedade camponesa, por exemplo, torna-se cristã 

lentamente, e sem perder as suas características culturais básicas. Com a revolução industrial, e a tendência 

moderna para uma crescente invasão das mais recuadas aldeias com produtos manufacturados e industriais, 

em geral; a cultura camponesa sofre um choque decisivo, crítico, dramático, por vezes.
1
 Nesta perspectiva, 

podemos imaginar que a cultura (e a arte) camponesa, deixarão de existir, completamente ― e isso
2
 

corresponderá a uma total industrialização da agricultura, e porventura, a outras modificações decisivas na 

estrutura social, nomeadamente no binómio campo-cidade. Entretanto, interessa-nos saber qual o estado 

actual dessa transformação, e de que maneira devemos entendê-la, de que maneira intervir. 

 Como dissemos noutro lugar, nenhuma conclusão nos é permitida nesta matéria, enquanto não se 

fizerem estudos sociológicos rigorosos sobre o assunto. Toda a interpretação estética é presumptiva
3
 e 

provisória. O estudo do mau gosto, por exemplo, a sua inevitabilidade
4
 histórica face à também inevitável 

democratização da cultura, constituirá um capítulo de estética moderna, cujo conhecimento ajudará a um 

válido entendimento daquela aculturação. 

 Façamos entretanto uma constatação básica:
5
 desde o momento em que

6
 os produtos da arte popular 

são procurados ― como está acontecendo ― por pessoas situadas, cultural e socialmente, fora do agregado 

a que se destinavam inicialmente (a igreja da aldeia, o mercado ou feira, só frequentados por camponeses), 

aquela arte tende a modificar-se na sua natureza mesmo. Aqui, porém, situa-se um curioso paradoxo, que 

vamos tentar definir: é essa procura culta que está contribuindo para conservar alguns dos aspectos estéticos 

mais válidos da arte popular. 

 Para compreendermos isto, devemos ter em conta dois factores decisivos, quase contemporâneos. 

Por um lado, devemos considerar que aquela aculturação é independente (e ligeiramente anterior) da procura 

a que nos referimos. Os barristas, por exemplo, onde se mantiveram em actividade (actividade económica 

produtora complementar do camponês: é o caso da região de Barcelos) tiveram que enveredar pela 

manufactura de objectos atípicos, satisfatórios daquela aculturação. Assim foram produzidos em moldes, os 

jogadores de futebol, os galegos de «pechisbeque», os santinhos «bonitos»... Nas feiras, estes objectos 

começavam a ser preferidos aos autênticos produtos da criação regional, pelos próprios camponeses que as 

frequentam: e que na mais recuada aldeia admiram, espantados e ― convém dizê-lo ― maravilhados, os 

                                                 
1 No Or. há aqui um parágrafo. 
2 Or: a isso 
3 Or: Toda a interpretação estética entretanto que fizermos é presumptiva 
4 Or: por exemplo, cuja urgência é indiscutível, a sua inevitabilidade 
5 Or: Façamos desde já uma verificação básica 
6 momento em que ] momento que 
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produtos secundários da nossa arte urbana, do mau gosto moderno. Os calendários, os tecidos impressos, os 

jornais e as revistas, a televisão, as viagens e estadias na cidade, no estrangeiro, põem o camponês 

bruscamente em contacto com as formas de uma arte que assimila da pior maneira; assimilação esta 

favorecida pelas malhas de uma estrutura económica e que, de maneira crescente,
1
 passa do pré-capitalismo 

ao capitalismo. Entretanto,
2
 dá-se a procura culta. Felizmente isto

3
 verifica-se numa fase bastante evoluída 

da cultura urbana: aquela em que a arte moderna tem lentamente levedado e esclarecido o gosto de certas 

classes (burguesia culta e mais ou menos intelectualizada) no sentido da preferência pelo antigo não clássico 

mas medieval, pelo espontâneo e pelo expressivo. E não só o gosto se apresenta assim evoluído também a 

compreensão
4
 ― para o que tem contribuído uma consciência mais ou menos larvar da verdadeira natureza 

dos fenómenos estéticos (a arte moderna é, num dos seus aspectos mais válidos, um esforço de auto-

revelação), e o interesse crescente pelos estudos etnográficos e folclóricos (deturpados, é certo, com 

desagradável frequência e oportunismo, mas isso é apenas o lado negativo de um fenómeno positivo). Esta 

procura culta abriu um novo mercado ao artista popular. Isto transforma necessariamente os seus produtos 

mais válidos. Mas,
5
 na medida em que pudermos compreender os seus verdadeiros valores (estéticos, pelo 

menos, no sentido formal), essa transformação pode ser válida e contribui para estabelecer uma ponte sólida 

para o futuro. Entendidas as coisas desta maneira, é, não só defensável mas também útil que essa procura se 

alargue e se multiplique. Que,
6
 ao lado de uma reprodução da Guernica ou de um quadro abstracto, o 

decorador moderno, entenda colocar um boneco da Rosa Ramalho, ou uma madeira do Franklin (cujas obras 

reproduzimos), ou ainda um desses magníficos «guardas» ou a Pietá dos Quintinos, não podemos encontrar 

nisso senão motivo para nos regozijarmos. Tudo depende da qualidade do diálogo que soubermos manter 

com os respectivos autores, e como entendermos a razão profunda do seu trabalho. De qualquer modo 

ficarão de pé certos problemas, que noutro lugar já formulámos: 

 Por gosto, pela sua inspiração e cultura ainda actuais, esta arte é ainda,
7
 uma autêntica arte popular. 

Mas devemos prever, sem pena, o seu fim: o que devemos desejar é que ela se prolongue o suficiente para 

que a respectiva autenticidade
8
 se mantenha até que seja possível recobrá-la noutros termos culturais. Como 

se fará isso? Será possível? É necessário acreditar que alguma coisa se salvará, se se salvarem os valores 

estéticos. Mas isto só acontecerá se nos conservarmos lúcidos e humildemente estudiosos. A arte popular não 

tem que se manter em moldes fixos, tal como seria injusto querer manter a condição social do camponês. 

Entretanto, dessa lucidez não pode deixar de fazer parte, um outro ensinamento, que se põe sob a forma de 

uma interrogação profunda para o artista moderno: se a arte popular conquistou um lugar na decoração das 

                                                 
1 que, de maneira crescente, ] que de maneira crescente 
2 Entretanto, ] Entretanto 
3 Or: Felizmente esta procura 
4 Or: também a compreensão que de uma maneira crescente 
5 Mas, ] Mas 
6 Que, ] Que 
7 ainda actuais, esta arte é ainda, ] Or: ainda actuais, esta arte é ainda, ; Ar: ainda actuais, esta arte é ainda 
8 Or: que a sua respectiva 
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nossas casas é porque a sua vitalidade nos é profundamente necessária. Ela diz assim a sua palavra, na 

arrastada crise da nossa arte actual. É óbvio que essa palavra tem que ser ouvida e meditada.
1 

 

A Descoberta da Arte Popular Portuguesa 

 

 A descoberta da arte popular, em Portugal, está num modesto começo. O que, obviamente, não 

facilita aquela meditação. O valioso material acumulado pacientemente pelos etnógrafos não tem sido 

acompanhado de estudos de natureza estética, ou dentro da perspectiva da arte. Inversamente, a ausência 

mesmo dessa perspectiva (ausência de uma problemática fundamentada sobre o conhecimento da arte e da 

cultura portuguesas
2
) agrava e dispersa o conhecimento parcial que se vai tendo. Por isso nos parece que se 

impõe, para já, um grande esforço de prospecção. A necessidade e as vantagens de uma prospecção em 

profundidade não carecem de ser demonstradas. Podemos, de resto, chamar a atenção para duas notáveis 

realizações, em campo paralelo. Na música, o trabalho dos Arquivos Sonoros Portugueses (Michel 

Giacometti), secundado pelo compositor e musicólogo Fernando Lopes Graça, pôs-nos de maneira brilhante 

em face de «um palpitante documento de legitimidade» (8) ; na arquitectura, o inquérito do Sindicato 

Nacional dos Arquitectos, com a constituição de seis equipas de trabalho, permitiu um avanço gigantesco, 

em extensão e em profundidade, no conhecimento da nossa arquitectura popular. No campo das artes 

plásticas, porventura de mais ambígua definição, é que não tem sido possível apontar nenhum exemplo 

paralelo de prospecção sistemática (9). Com a preocupação apenas de fotografar algumas espécies, o que 

obrigou a rever e a reconsiderar certos lugares-comuns e a entender uma provisória problemática, mas, 

repitamo-lo, com intuitos fundamentalmente prospectivos, entrevimos um mundo de uma riqueza 

extraordinária, de que as ilustrações deste artigo darão apenas uma pálida ideia. Mas as centenas de fotos que 

fizemos já, não terão outro mérito senão demonstrar como a fotografia (e o cinema, evidentemente) 

constituem um veículo fundamental para o conhecimento da arte popular. O que, por outro lado, não 

dispensa o conhecimento e a discussão de uma específica metodologia relativa ao cinema e à fotografia 

como meios de prospecção e interpretação. E no entanto ― forçoso é reconhecê-lo ― apesar dos progressos 

técnicos gigantescos que se fizeram neste domínio, nos últimos tempos, não avançámos muito entre nós, 

relativamente a uma situação que em 1903 foi já definida pelo grande e malogrado investigador Sousa 

Viterbo (10), com rara intuição. 

 Depois de considerar que «a photografia, quando executada por um bom operador, que, além dos 

conhecimentos técnicos possua uma faísca do sentimento artístico, quase que torna supérfluo qualquer 

comentário: falla à vista, mete-se pelos olhos dentro, como vulgarmente se diz.», o ilustre investigador 

observava de maneira que nos parece ainda actual, sobretudo no domínio da arte popular: «São importantes 

os serviços que devemos aos nossos photógrafos, mas é preciso dizer-se, sem a menor intenção offensiva, 

                                                 
1 O texto do original (Or.) acaba neste ponto, seguindo-se-lhe logo as notas de fim de texto. 
2 portuguesas ] portuguesa 
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que eles são muitas vezes ― à parte honrosas excepções ― como os carneiros do rebanho de Parnuge, 

enfiando sempre pelo mesmo atalho, sem procurar veredas que ainda não fossem trilhadas. Na ausência de 

uma iniciativa arrojada e bem dirigida, não procuram variar de motivo e por isso é ainda grande a soma de 

objectos curiosos, que jazem sem ser revelados». 

 Que estas palavras, escritas em 1903,
1
 se adaptem tão bem a uma situação actual, isso só nos mostra 

o muito que há a fazer, e a necessidade de não cruzar os braços. Neste domínio, como noutros, o tempo 

trabalha terrivelmente contra nós... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À esquerda: Capitel da igreja românica de Rio Mau. Meados do século XII. Representa um 

jogral. O jogral foi representado com certa frequência nas igrejas românicas do Norte, a 

maior parte das quais revela na sua decoração um acentuado cunho rural. Outras (Paço de 

Sousa, por exemplo), com decoração não figurativa. mais perto da tradição visigótica, 

pertencem a
2

 outro ciclo cultural. Os estudos iconográficos de Manuel Monteiro, 

nomeadamente sobre o tema do jogral, correspondem a algumas das mais belas páginas que 

se escreveram sobre escultura portuguesa. 

Bibliografia: Manuel Monteiro, O Românico Português, A igreja de S. Cristóvão de Rio Mau, 

Porto, 1945. A escultura românica em Portugal, Vol I, Porto, 1938, p. 20. Aarão de Lacerda, 

História da Arte em Portugal, Vol I, Porto, 1942, p. 312. Reinaldo dos Santos, A Escultura 

em Portugal, Vol I, Lisboa, 1948, p. 13. 

 

À direita: S. Pedro, escultura actual da oficina do sapateiro popular, de Esposende, Quintino 

Vilas Boas Neto. Dim: 0,45X0,13 m. Comparar nestas duas esculturas a comunidade de 

estilo e de material. Trata-se ainda de obras produzidas na mesma região, embora a oito 

                                                 
1 palavras, escritas em 1903, ] palavras escritas em 1903 
2 a ] o 
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séculos de distância. O santeiro, que patina as suas obras com uma mistura de lama, 

viochene e vinho, tem consciência do carácter
1
 «ao antigo» destas peças, mas não tem 

conhecimento directo das esculturas românicas referidas. Pertence a uma família de artistas, 

entalhadores, labristas, canteiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À direita: Figura de Cristo sentado (Senhor da Paciência), do século XVI. Proveniente do 

convento de Santa Joana. Barro policromado (vestígios), Lisboa. Museu Nacional de Arte 

Antiga. 

À esquerda: Senhor da Paciência, escultura popular da região de Portalegre, em barro. 

Século XVIII. Esta imagem, com as mesmas características iconográficas da anterior, 

encontra-se com relativa frequência no Alto Alentejo, e responde a uma veneração ainda 

actual. 

Bibliografia: Catálogo da exposição Barristas do Alentejo, Évora, n.ºs 89 e 90. 

 

Com estas imagens fazemos uma comparação de duas esculturas produzidas com o mesmo
2
 

material, e segundo o mesmo programa iconográfico, mas de estilo completamente diverso. 

É provável que a obra culta tenha sido a uma encomenda destinada a corresponder a uma 

veneração e a imagens populares já existentes. Ou, pelo contrário, que as imagens populares 

se tenham inspirado neste e noutros modelos cultos. Em qualquer hipótese não há imitação: 

de um lado, um rude expressionismo; do outro, uma suave e requintada contemplação 

naturalistas. A escultura popular do século XVIII cabia bem em certas igrejas medievais; a 

escultura culta do século XVI, pode comparar-se com certas obras académicas do século 

passado. 

                                                 
1 tem consciência do carácter ] tem consciência, do carácter 
2 com o mesmo ] com mesmo 
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Sereia
1
 em madeira, fotografada em 1959, num barco de pescadores, em ruína, na praia da 

Fonte da Telha. A escultura conserva traços de policromia com que fora encarnada. 

Comprimento máximo provável: 0,50m. 

Esta sereia, cujo artista pertence certamente à zona costeira, é de espírito românico 

também ― e pode comparar-se às sereias da Sé de Braga, por exemplo. Para se entender o 

realismo da sereia, bastará ler as considerações de um homem tão culto como Damião de 

Góis, na sua Descrição de Lisboa: aí se produzem certos testemunhos e se fala de
2
 sereias e 

tritões, como actualmente de discos voadores... 

Biblio: Sobre a sereia no românico português ver o segundo opúsculo citado, de Manuel 

Monteiro, p. 15 e seg. Aí se tenta esboçar uma genealogia da sua origem culta. Para se 

compreender, no entanto, como este tema se transformou em algo de real na imaginação 

popular, leia-se a obra citade de Damião de Góis ― ed. bilingue, Lisboa, 1937, p. 27 e seg. 

Nas imagens seguintes vemos duas obras da oficina de Quintino Vilas Boas Neto: um 

Crucifixo e uma Nossa Senhora da Piedade. A segunda é de Pompeu Vilas Boas Neto, filho 

de Quintino, um esplêndido artista com cerca de vinte anos, e um talento versátil, presa fácil 

de uma aculturação que tanto pode ser boa como má... A comparação permite descobrir as 

afinidades de duas obras, respectivamente dos ciclos estilísticos que classificamos como 

românico rural e barroco rural. «... Todavia, a norte fica sempre terra românica e do 

românico passa ao barroco que aceita abertamente, chegando os mestres do barroco a tirar 

mais partido do material que empregam ― o granito ― do que os próprios imaginários 

românicos». (Mário Tavares Chicó, História de Arte em Portugal, Vol. II, Porto, 1948, p. 

139). Mas a segunda destas esculturas é já o resultado de uma experiência nossa. 
                                                 
1 Sereia ] Na página anterior: Sereia 
2 de ] da 
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Observada a tendência e facilidade em reproduzir certas obras, encomendadas, algumas de 

gosto bastante discutível, é que nos resolvemos a essa experiência, que consistiu no seguinte: 

No portal da igreja da Misericórdia de Viana de Castelo, reedificada em 1714, há uma Nossa 

Senhora da Piedade (que reproduzimos no nosso álbum, em publicação, As palavras e as 

imagens da escultura portuguesa,
1
 com o número LXXII), provavelmente da autoria de um 

escultor de apelido Vilas Boas (!) Fizemos desta escultura uma fotografia que ampliamos 

com muito grão, de modo a ficar apenas um esquema da composição. Entregamos esta 

ampliação aos Quintinos de Esposende e pedimos-lhes que se inspirassem nela. O resultado 

foi esta escultura, cuja força expressiva, rigor nos detalhes e boa definição do espaço, 

revelam ― numa aparente cópia ― um artista popular, original e poderoso. Ficou assim 

provado e esclarecido o significado que damos à palavra original, em artistas trabalhando em 

oficina colectiva, e segundo um programa definido com um certo rigor. Assim trabalhavam 

os artistas das catedrais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta obra não existe, ou melhor, é o Para o Estudo da Escultura Portuguesa, que saiu no ano seguinte a este artigo, em 1965. com 

outro nome. 
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Nesta página: Esculturas em madeira (laranjeira), de Franklin Vilas Boas Neto (Ou 

Franklin Martins Ribeiro). Irmão do canteiro Quintino. (Esta família comporta ainda um 

terceiro irmão, de nome João, também canteiro). A escultura tem três cabeças, intitulou-a 

o seu autor Deuses do Egipto. Dimensões 1,15 m. de altura. (Pertence à colecção do 

pintor Hogan). A escultura com uma mão chama-se Moisés pedindo Paz. A cabeça 

insculpida num tronco chama-se S. Sebastião. Altura: 0,25 m. (Pertence à colecção do dr. 

Manuel Vinhas). 

 

 Franklin é o outsider da família. Quando o conhecemos vivia (mal) do seu ofício 

de engraxador, e era muito pouco considerado quanto a qualidades de trabalho. A madeira 

não era considerada um ofício sólido... e Franklin fazia estas coisas por curiosidade. Este 

artista extraordinário (a quem tentamos agora assegurar as possibilidades de trabalho 

contínuo) tem plena consciência daquilo a que poderemos chamar a sua estética, apesar 

da nenhuma importância social que ele próprio lhe atribuía. Quase como quem pede 

desculpa, confessa: que «só sabe fazer trabalhos da sua invenção». Agora, quando lhe 

afirmamos o mérito do que faz, queda-se um pouco sonhador, e comenta, com a sua 

humildade habitual: «Pois é... eu às vezes ponho-me a olhar para o que faço, e até fico 

admirado!». 

 O seu caso mostra-nos que não há limites precisos para aquilo a que chamamos arte popular. Aqui, 

aos traços bem evidentes da tradição, soma-se uma explosiva fantasia, e, por vezes,
1
 um estranho ar de coisa 

oriental. E as influências de revistas, cujas imagens ele ― analfabeto ― gosta imenso de contemplar... 

 

                                                 
1 e, por vezes, ] e por vezes 
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Esculturas da barrista da região de Barcelos Rosa Ramalho: Cabeça de Cristo, em barro 

vidrado; e Gigantone, em barro. 

Tradicionalmente, a bem conhecida barrista Rosa Ramalho ― que ainda há pouco um dos 

nossos melhores pintores classificava de «o melhor escultor português» ― pintava com uma 

viva policromia ou procurados tons surdos, os seus «bonecos». A procura actual, deu lugar a 

que ela tenha intensificado a produção de peças vidradas, também tradicionais, e que venda 

sem pintura nem vidrado, muitas das suas peças. 

 Esta modalidade da sua produção actual, contra a tradição (temos aqui um aspecto da 

aculturação a que nos referimos), particularmente feliz no caso das suas inúmeras variantes 

«Cristos». É inútil insistir que a ideia de cristalizar o trabalho dos barristas (sobretudo 

quando têm o génio da Rosa Ramalho) nos moldes rigorosos de uma tradição, não tem 

qualquer sentido. Essa tradição nunca foi fixa, e para já, a fórmula tradicional das antigas 

tintas está quase perdida, e de há muito... Próximas experiências, a realizar com esta barrista 

e outros, levar-nos-ão, talvez,
1
 a redescobri-la e a encontrar uma solução económica, para o 

seu uso renovado. 

 Apesar de tudo,
2
 as policromias actuais da Rosa Ramalho, as do Mistério, da Teresa 

Carumas e doutros (para só falar dos barristas de Barcelos), são uma bela festa para os olhos. 

Aqui e ali, porém, uma ou outra peça apressada aparece... 

                                                 
1 levar-nos-ão, talvez, ] levar-nos-ão talvez 
2 Apesar de tudo, ] Apesar de tudo 
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O Rei e a Rainha, cerâmica do barrista da zona de Barcelos, Domingos Gonçalves Limo, 

que a si próprio se intitula «Mistério». 

O Mistério foi uma bela surpresa nos últimos anos. As suas obras, sem oferecerem a 

fantasmagoria realista e dramática das da Rosa Ramalho, revelam uma contundente ironia, 

relativamente a certos temas tradicionais (O Rei e a Rainha, modernizados, não nos farão 

esquecer que, no Norte, ainda está viva a relação de suas reais majestades com o Rei do 

Trigo, e as festas propiciatórias da fertilidade...), temas da vida quotidiana, temas chulos, 

e outros de «escarnho e mal dizer». A relação de alguns títulos das suas peças, não deixa 

de ser significativa: A mulher a botar de comer ao porco, A matança do porco, O 

barbeiro, O homem na moto, O polícia a prender o velho, O polícia no bacio, A mulher 

da pouca vergonha, O diabo a tocar rabecão. Alguns destes temas são tradicionais e 

interpretados de maneira perfeitamente pessoal. 

 

Ceia de Cristo, placa para parede, em cerâmica vidrada, da Rosa Ramalho. Os exemplares 

polícromos são também de grande beleza. 
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Um guarda, escultura em granito de Quintino Vilas Boas Neto. Dimensões: 0,47 

m de altura. 

 Esta magnífica estátua de jardim, lembra as nossas esculturas barrocas, 

as do Bom Jesus de Braga, de Lamego, de Castelo Branco, etc. E é parente 

próximo da escultura de um Aleijadinho, o grande escultor do barroco luso-

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Barbeiro e O Diabo a tocar rabecão, duas cerâmicas polícromas do Mistério. 

 

 

  Notas: 

(1) Vergílio Correia propôs a expressão arte rústica que não nos parece, sequer, mais precisa. 

Com efeito, além de não se evitar a confusão com o sentido pejorativo da palavra, propõe-se 

aqui uma restrição de origem à arte popular. Ora, esta não é apenas camponesa. Além dos 

pescadores, os pastores, os montanheses, cujas manifestações são afins dos camponeses, 

parece-me que se devem considerar certas manifestações artísticas da cidade como 

pertencendo ao domínio da arte popular. Certos pintores de tabuletas e tabernas, são artistas 

consideráveis ― como esperamos poder, através de uma primeira prospecção, demonstrar. 

Essa é, de resto, a origem dos pintores naifs. E isto de pintores, é apenas um exemplo. Um 

estudo extenso desta matéria obrigaria à análise comparativa da noção de näif, de 

espontâneo, da expressão artística infantil, etc. Ver Vergílio Correia, Etnografia Artística, 
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1916; Aarão de Lacerda, Estética da Arte Popular, 1917, de entre a nossa escassa 

bibliografia estética sobre a arte popular portuguesa. 

(2) Henri Lefebvre, Descartes, Paris, 1947, p. 299. 

(3) José Leite de Vasconcelos, Estudo etnographico a propósito da ornamentação dos jugos 

e cangas dos bois nas províncias portuguesas do Douro e Minho. Minho, 1881; Joaquim de 

Vasconcelos, «Ensaio sobre a architectura românica em Portugal» in Arte, Porto, Jan./Fev. 

1908; Armando Matos, A Arte dos Jogos e Cangas do Douro Litoral, Porto, 1942. 

(4) Catálogo da exposição Barristas do Alentejo, Évora, 1962. 

(5) Para o qual nos chamou a atenção, pela primeira vez, o jovem etnólogo E. Lapa Carneiro, 

director do Museu de Barristas de Barcelos. 

(6) Os «homens com cabeça de burro» pertencem, claro, a um bestiário híbrido que o artista 

popular herdou através de uma tradição, em parte também romântica. Mas, no caso de Rosa 

Ramalho,
1
 seria fácil demonstrar o carácter original que simultaneamente assume o seu 

bestiário. 

(7) Diogo de Macedo, «A Escultura em Portugal, XII: Soares dos Reis e a Escola de Gaia», 

in Seara Nova, Lisboa, 18 de Agosto de 1932. 

(8) Francine Benoit, ref. crit. à Antologia da Música Regional Portuguesa: o Minho, in 

Diário de Lisboa, 27 de Março de 1964. 

(9) É necessário, no entanto, relevar o trabalho dos museus regionais e de etnografia, e o 

esforço notável de alguns coleccionadores, que tornaram possível, por exemplo, a exposição 

dos barristas do Alentejo, já referida (nomeadamente o poeta José Régio, o eng. Júlio Reis 

Pereira, que organizaram a exposição). 

(10) Sousa Viterbo, «Pias Baptismais Portuguesas», in Serões, V. III, n.º18, Lisboa, Março-

Abril, 1903, p. 315. 

 

 

 

                                                 
1 Mas, no caso de Rosa Ramalho, ] Mas no caso de Rosa Ramalho 
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Para uma Introdução ao Conhecimento da Arte Popular
1
 

 

 

 Uma das primeiras coisas que entendo necessário esclarecer desde já, é que o emprego desta 

expressão ― arte popular ― não envolve, no meu entender, qualquer conceito pejorativo, ou de menoridade 

estética, relativamente a qualquer outra forma de arte ou expressão artística. A palavra popular, de emprego 

cómodo, embora discutível e relativo, refere-se à produção de determinados objectos estéticos, segundo 

condições bem precisas. Daqui resultam-lhes características próprias, naturalmente. No entanto, tal como 

acontece com os produtos de qualquer actividade genericamente artística, há peças de mais ou menos valor. 

Há peças extraordinariamente belas, de grande requinte, não propriamente formal (entendido num sentido 

corrente) mas expressivo. 

 Quais são as características principais da arte popular? Em média, e não exclusivamente, uma das 

características mais evidentes, consiste no facto de estes objectos estéticos assumirem uma acentuada 

expressão colectiva. Deveríamos talvez dizer: mais acentuada e directamente colectiva. O artista popular, de 

um modo geral, inspira-se, obedece, mais estreitamente do que o chamado artista culto, a uma tradição 

determinada. Não se trata,
2
 porém, de uma característica exclusiva. Como se verá, isto também se verificou 

assim em certos períodos de uma arte a que chamaremos, imperfeitamente, culta; aquela enfim a que tem 

presidido uma preocupação e uma informação cultural abstracta, ligada a uma civilização da palavra escrita; 

e que hoje poderíamos classificar de urbana. Encontramo-nos actualmente numa época em que esta arte 

culta atingiu o limite extremo dum certo individualismo, nos termos do qual o artista procura, ao mesmo 

tempo que se conforma ou fabrica certos cânones de beleza, exprimir-se a si como indivíduo, às suas ideias 

próprias, às inquietações mais íntimas. Mas nem sempre foi assim. Um exemplo muito corrente, que não 

deixa por isso de ser dos mais significativos, é-nos fornecido pela obra das igrejas e catedrais medievais. 

Hoje ignora-se até, na maior parte dos casos, o nome dos respectivos artistas. Se se conhece o nome de um 

ou outro arquitecto ou mestre-de-obras, os nomes dos escultores, por exemplo, são quase completamente 

ignorados. Estes artistas faziam parte duma equipa, trabalhavam em comum, sem preocupações de 

originalidade. Copiavam-se humildemente uns aos outros. Uns estabeleciam os programas, outros 

executavam-nos. As ideias e as formas eram património da comunidade. As próprias condições de produção 

da obra de arte, objectivas e subjectivas, aproximavam mais um do outro, o artista popular e o artista culto. E 

no entanto, para essas épocas é possível também estabelecer uma distinção entre uma e outra arte, que não 

poucas vezes, de resto, aparecem lado a lado, na decoração de um mesmo edifício. A distinção talvez só seja 

nítida, em Portugal, a partir do século XIV; e mesmo assim, depois desta época, muitas vezes percebemos a 

                                                 
1 Deste artigo subsiste no espólio, na caixa 8, dossiê 1.2.1.18, a folha do jornal com o mesmo, não existindo original. Trata-se do 

Jornal de Artes e Letras, n.º 140, de 3 de Junho de 1964, p. 6 a 9. No fim deste artigo aparece a seguinte informação «Do colóquio 

realizado na Livraria Divulgação, em Lisboa, quando da abertura da exposição de arte popular "Barristas e Imaginários"». As 

imagens não têm a qualidade mínima para serem editadas. 
2 Não se trata, ] Não se trata 
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mão do artista popular na obra dos mais importantes edifícios nacionais: isto deve-se à preponderância do 

elemento rústico no nosso contexto cultural, o que, como veremos, tem uma grande importância. Mas afora 

essas excepções, e conquanto houvesse aquela comunidade de intenções e de factura, a arte culta surgia 

como o resultado de uma desenvolvida e abstracta elaboração intelectual; da existência de programas 

maduramente pensados, e enfim, e sobretudo, de um certo número de preocupações formais, às quais 

presidirá também, uma abstracta noção de beleza. Isso é, precisamente, o que não acontece com a arte 

popular, mais expressiva do que formal, e que, segundo as lúcidas palavras de Claude Roy, «o geral prefere o 

particular, à harmonia e força, e à beleza o carácter». Esta é outra das suas características, e a que mais 

decisivamente a define. 

 Hoje, a distinção entre estas duas maneiras de ser artista é ainda mais vincada, em virtude daquela 

evolução para um individualismo extremo, a que nos referimos. Devemos, no entanto,
1
 observar que, 

relativamente à arte moderna, propriamente dita, as coisas não são assim tão simples. Depois do 

impressionismo, todos os cânones de beleza da arte culta foram objecto de uma profunda discussão, o 

expressionismo tem sido um dos caminhos da arte moderna, e até se poderá, porventura, considerar a 

existência de uma crise profunda no território do individualismo. A arte abstracta, por exemplo, ― e isto não 

envolve qualquer preconceito contra o que é uma das experiências fundamentais do nosso tempo ― sugere-

nos, por vezes,
2
 uma nova maneira de ser colectivo: não raro é difícil distinguir a obra de um artista abstracto 

da de outro artista abstracto. Quem não tiver um conhecimento íntimo das respectivas maneiras, quem não 

estiver ao corrente das manhas de atelier, dificilmente distingue, por exemplo, o neoplasticista do 

neoplasticista, o informalista do informalista. Em resumo, verifica-se objectivamente que, tendo-se 

caminhado no sentido dum individualismo crescente, a expressão colectiva começa de novo a impor-se nos 

últimos produtos desta evolução. É assim evidente, mais uma vez, que o individualismo, sendo uma 

conquista indiscutível da civilização moderna; é também uma conquista relativa, como todas, relativa às 

conquistas do futuro. Se considerássemos outros caminhos da arte do nosso tempo, o surrealismo e a sua 

disciplina; o realismo e a sua prolongada crise, teríamos que considerar outros aspectos daquilo a que chamo 

a volta à expressão e à factura colectiva. Nos cadavre exquis, nos ateliers colectivos do México, 

encontraríamos outros aspectos do que é, talvez, um profundo factor de modernidade. 

 Mas voltemos à arte popular. Este desvio que fizemos, teve apenas a intenção de mostrar que essas 

coisas não são simples; e apontar uma das razões, entre outras, do actual interesse pela arte popular: a ele 

correspondem novas necessidades, e até, uma evolução bem precisa do gosto. 

 Definida, grosso modo, aquela característica da arte popular, impõe-se logicamente perguntar qual é 

a origem desta, donde provém, quem a produz. Mas a esta pergunta não se pode dar uma resposta precisa. Os 

artistas populares são por vezes homens isolados, e é possível encontrar artistas destes na cidade. Mas é fora 

dela que se situam os principais centros de arte popular: entre os camponeses, ou os pescadores, os pastores, 

                                                 
1 Devemos, no entanto, ] Devemos no entanto 
2 sugere-nos, por vezes, ] sugere-nos por vezes 
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os campinos, etc. Referimo-nos aqui sobretudo à arte dos primeiros, não só pela necessidade de restringir o 

campo das nossas considerações, mas porque é de camponeses que se trata nesta Exposição de Barristas e 

Imaginários. Certos porém de que as considerações genéricas são comuns, quaisquer que sejam as diferentes 

origens. Mas a precisão que assim trazemos às nossas considerações permite-nos referir de outra maneira 

mais clara outra característica da arte popular, em especial da arte camponesa: a sua permanência, o seu 

carácter mais fortemente conservador de certas tradições, ao contrário do que acontece com a arte culta, que 

é por tendência e íntima definição, evolutiva. Todos conhecemos as fases que é possível distinguir nos 

diversos ciclos da arte culta até hoje acontecidos. De uma fase primitiva (que se confunde, mas que é 

possível distinguir daquilo a que chamamos propriamente a arte popular), passa-se a uma fase arcaica, 

depois a uma fase clássica. O maneirismo e o barroco são
1
 outras tantas fases; e o academismo, o ecletismo, 

doenças de estilo ou períodos de estagnação criadora, são também fases significativas e necessárias pelo 

menos nos quadros do que tem sido a civilização ocidental. Durante estas fases a arte culta acompanha a 

evolução de certas infraestruturas da sociedade, e a respectiva transformação cultural: a formação de certas 

classes sociais relacionadas com os núcleos senhoriais feudais, ou o estabelecimento de ordens religiosas; 

mais tarde, a fixação e o desenvolvimento de uma sociedade urbana, são factos acompanhados e expressos 

nas diversas fases da arte chamada culta. Entretanto, a arte popular mantém de maneira mais permanente as 

suas características, evoluindo com grande lentidão, e só em alguns dos seus aspectos. A razão desta 

permanência reside no facto de que a sociedade camponesa, por exemplo, mantém uma certa 

homogeneidade, estrutural e cultural, enquanto se dão aquelas transformações noutros meios. Mas isto exige 

uma explicação mais pormenorizada. 

 As sociedades camponesas, como se sabe, surgem a uma certa altura bem precisa da evolução da 

humanidade: é a passagem de uma economia de recolecção de alimentos à revolução neolítica. Nessa altura, 

os povos ficam-se à terra, inventam-se novas técnicas de agricultura, como as da cerâmica, etc. E a ideia de 

fertilidade torna-se uma das ideias-força dominantes da nova sociedade. A isto corresponde uma profunda 

revolução da maneira de ser e de viver: a estas novas sociedades, sedentárias, corresponde com a aquisição 

de novas técnicas de produção de alimentos, uma nova estrutura cultural, a qual é consequência mas também 

causa daquela fixação. As novas justificações e explicações do mundo são poderosas ajudas para a acção ― 

certos ritos, certas fórmulas, que nos podem parecer hoje alheadas de qualquer verdade prática, foram 

ferramenta indispensável para que se formasse e conformasse a convicção moral necessária a todo o 

empreendimento, à organização do esforço dos homens para a sua própria sobrevivência. Pertencem 

largamente a esta categoria os ritos da fertilidade, que se formaram então nas sociedades camponesas. Com 

efeito, se ainda hoje o trabalho do camponês, como é do conhecimento geral, está sujeito a uma série de 

factores complicados e falíveis, podemos imaginar os problemas que se punham aos homens destas 

primeiras sociedades, e como foi necessário criar toda uma ciência, teórica e prática, para os enfrentar. Desta 

ciência, aliás, ainda hoje encontramos no campo, a tradição oral: bastava mencionar os inúmeros provérbios 

                                                 
1 e o barroco são ] e o barroco, são 
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com que os camponeses procuram entender o tempo, para vos dar um exemplo. Os estudos etnográficos, ou 

para empregar uma expressão que hoje se prefere, de antropologia cultural, dão-nos conta da permanência de 

muitos ritos, de festas e outras práticas correspondentes às diferentes épocas do ano, relacionadas com um 

fundo e antigo entendimento dos fenómenos da germinação, da fertilidade, etc. As festa de Maio, as 

cerimónias mágico-religiosas que celebram o castigo da esterilidade (como a «serração da velha»), os 

casamentos simbólicos do rei e da rainha (o «rei do trigo»), etc., ainda verificáveis hoje, são reminiscências 

daquela ciência primitiva. Ora, a partir de uma certa altura, estas sociedades camponesas são invadidas, por 

outros povos, constituídos em geral por minorias, e lançados já no caminho de diferentes necessidades 

históricas. 

 Em Portugal, naturalmente, as coisas passaram-se de modo semelhante. Constituída uma sociedade 

camponesa de base, esta foi objecto de uma série de ondas invasoras, com suas diferentes culturas e 

costumes, que submeteram os camponeses, mas não os modificaram profundamente. A última dessas 

invasões de uma minoria combatente corresponde à reconquista que Teófilo baptizou de neo-goda, e que tem 

uma importância decisiva pois corresponde ao estabelecimento decisivo da civilização cristã. Estas 

diferentes contribuições culturais chocaram-se todas com a cultura camponesa. Forma-se assim uma 

sociedade mista, onde duas culturas diferentes coexistiram longamente. Como é óbvio, foi a penetração 

cristã a mais importante, dando lugar a característicos casos de compromisso. Mesmo em tempos 

relativamente recentes, temos testemunhos das dificuldades que essa penetração encontrou. 

 Por exemplo, nas crónicas de Fernão Lopes, pode ler-se que em pleno século XV, em Lisboa ― uma 

cidade, e das mais importantes do Reino! ― ainda se praticavam «danados costumes pagãos», se cantavam 

janeiras e maias, e outras observâncias «desonestas». Imagine-se como as coisas se passariam nos campos!... 

Portugal era, portanto, culturalmente, uma sociedade mista. Depois dos requintes da corte de D. Dinis, e no 

início da Dinastia de Avis, quando uma cultura urbana começava a afirmar-se solidamente, uma sociedade 

camponesa perdurava, com muitos dos seus ritos primitivos. E ainda hoje, que a maior parte dessas festas e 

práticas permanecem, ou como mera manifestação folclórica despida do significado inicial, ou 

comprometida com uma nova significação cristã, é fácil distinguir na multidão das práticas e dos costumes a 

velha luta sacralizada, do novo e do antigo: os camponeses acreditam profundamente que a fertilidade é uma 

vitória do novo sobre o velho, sobre a esterilidade. Aliás, esta dialéctica corresponde a uma compreensão 

profunda, histórica, do mundo. Corresponde a uma experiência quotidiana, a uma verdade prática. Os 

conflitos de assimilação das duas culturas ― assim grosso modo consideradas ― têm ainda, num país como 

o Brasil, uma acuidade perfeitamente actual. Aqueles que viram o filme Pagador de Promessas terão uma 

ideia dos aspectos concretos que um conflito dessa espécie pode assumir. Veremos, em todo o caso, como se 

forjam certas assimilações, e se produzem, de maneira mais ou menos espontânea ou mais artificial, aquilo a 

que chamei compromisso. 

 É claro que a cultura (e a arte) camponesa, deixarão de existir, completamente. Mas nessa altura terá 

havido uma total industrialização da agricultura. Entretanto, aquilo a que assistimos, é uma lenta 
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transformação: a sociedade camponesa torna-se cristã, por exemplo, lentamente e sem perder as suas 

características culturais básicas. Vejamos um exemplo: o medo da morte, que segundo Marc Bloch, é o único 

elemento cristão a penetrar a sociedade camponesa dos primeiros tempos. Mas este elemento correspondia a 

uma necessidade profunda ― passo necessário do homem no reconhecimento do indivíduo, e dos seus 

direitos autónomos. Com efeito o cristianismo, por razões que nós conhecemos, e em termos que cada um 

entenderá à sua maneira, abria novas perspectivas ao drama do homem. A assimilação lenta deste e doutros 

elementos pela sociedade camponesa, drenando-a para uma aceitação progressiva de elementos cultos 

alheios faz-se lentamente, e na linha de uma continuidade e permanência que têm que ver com a 

permanência daquilo a que chamamos arte popular. 

 Mas aquela permanência, aquele lento transformar que não corresponde a nenhuma iniciativa 

individual mas a profundas necessidades colectivas, não significa que os artistas populares sejam 

necessariamente destituídos de personalidade, e até de uma certa individualidade criadora. Uns e outros 

trabalham em oficinas. O que sabem e o que fazem pertence ao domínio da tradição, aprendeu-se de pais 

para filhos. O artista original, porém, com génio e inventiva próprios, pode surgir neste meio, e manifestar-se. 

Ele revelar-se-á então em pequenas coisas, no entanto decisivas: aquelas a que se referia Cézanne, ao dizer 

que, em arte, tudo residia na «pequena sensação»: aquelas, enfim, que é necessário ser capaz de apreender se 

se quer apreciar a obra-de-arte. Estes artistas distinguem-se facilmente, entre os simples artesãos, e eles 

próprios não raro têm, ou adquirem facilmente, consciência do seu valor: «Aos dez anos já era artista!» ― 

diz a Rosa Ramalho; e o Franklin Vilas Boas Neto, um grande escultor de madeira, sabe bem o que diz, 

quando repete: «Tudo isto é da minha Invenção!» 

 Mas aquelas contradições e choques de culturas a que me referi, assumem novos aspectos no nosso 

tempo ― e são estes que verdadeiramente nos devem interessar. Dissemos que os camponeses foram 

sofrendo sucessivas invasões, e permanecendo... Agora somos nós, os da Cidade, que os invadimos! Nós 

com a nossa indústria, com os nossos produtos manufacturados, a televisão, e até, com a nossa curiosidade. 

Não é problema que se possa abordar aqui em toda a sua extensão. Limitar-me-ei aos aspectos imediatos da 

nossa moderna intervenção no território exclusivo da arte popular. Fundamental e urgentemente, é necessário 

perguntarmo-nos o que significa a nossa contribuição; em que medida ela é ou não válida, ou prejudicial. 

 Para responder com precisão seria necessário dispor de um estudo sociológico que não temos. Com 

esse estudo sociológico passar-se-ia a um estudo estético do maior interesse: o problema daquilo a que 

chamaremos o mau-gosto, a sua inevitabilidade histórica, face à também inevitável democratização da 

cultura. Neste campo, tudo o que se tem feito entre nós se limita a algumas instituições assentes numa 

experiência não organizada. As relações do campo e da cidade são mais complexas do que em geral se 

imagina: é da cidade que vai a iniciativa e o estímulo ao mau-gosto, e não o contrário, como geralmente se 

imagina. Mas há excepções, felizmente. Ou,
1
 pelo menos, há certos aspectos dessas relações em que o 

sentido daquela função é mais livre; isto é, em que podemos agir com maior consciência, e uma segura 

                                                 
1 Ou, ] Ou 
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eficiência, portanto. Digamos, desde já,
1
 que isso é possível precisamente por causa da revolução do gosto 

que se operou, grosso modo, com a arte moderna; e talvez ainda mais com as várias modalidades da crise 

desta, a que por alto já nos referimos. Vejamos alguns aspectos práticos deste problema geral ― os quais 

podem ser exemplificados com «os quatro artistas populares do Norte», cuja obra constitui a Exposição 

Barristas e Imaginários. 

 Consideremos, em primeiro lugar,
2
 o caso dos canteiros: a oficina de Quintino Vilas Boas

3
 Neto. 

Trata-se de indivíduos cuja arte se transmite de pais para filhos, e que trabalham rigorosamente como na 

Idade Média, sem qualquer preocupação de originalidade, ou de invenção. E, no entanto, conservam um 

gosto, e portanto, uma cultura original. O gosto é ainda romântico,
4
 mesmo quando imitam certas esculturas 

barrocas ― do que podemos ver exemplos na exposição. Mas a consciência que eles têm destes valores é 

frágil. Quando lhes encomendam determinadas obras a partir de modelos que não se coadunam com aquele 

gosto, o que resulta não tem interesse. Não ficam mais esclarecidos, porém, quando lhes dizem ― 

denunciando certos preconceitos sabichões: «faça mal feito». Só um conhecimento crítico e respeitoso da 

autêntica arte deles, e um longo contacto, a lenta descoberta de uma comum linguagem, podem permitir um 

entendimento fecundo. Nos meus contactos com eles vamo-nos descobrindo a pouco e pouco. Não há 

nenhum abismo cultural quando eles me dizem «... que o Sol descobre a Arte» lembro-me de «La Nostalgie 

de la Lumière Total» de Éluard, e encontro um caminho de compreensão estética, que é também o meu 

caminho. Começamos a eliminar o acaso. Certa experiência com um, a fotografia de uma «Nossa Senhora 

das Dores», do século XVIII, de Viana do Castelo, e que é provavelmente obra de um antepassado deles, tão 

romântico como eles, revelou-me toda a profundidade, de um gosto original e vivo. Passamos, assim, da 

observação à experimentação. Isto é possível porque as nossas solicitações modernas coincidem com o seu 

jeito antigo de trabalhar o granito. Se mais experiências fossem possíveis, o caminho a tentar seria o de um 

enriquecimento mútuo das duas culturas, e nunca a fútil fixação de uma delas. Esta família podia ser o ponto 

de partida para uma escola-oficina, moderna e autêntica Escola de Belas-Artes... 

 Passemos ao caso dos barristas. Apresentamos dois artistas diferentes. São ambos fabricantes dos 

chamados bonecos de Barcelos: o Mistério, que se aproxima mais da aceitação activa de certas fórmulas 

populares tradicionais, com ironia e gosto próprios; e a Rosa Ramalho, cuja tendência para um certo 

realismo fantasmagórico, e um dramatismo de tradição românica, começam a ser apreciados. Com os 

barristas de Barcelos dá-se uma circunstância de fundas consequências. Trata-se de um artesanato cuja 

autenticidade se não perdera completamente, mas que estava em vias de extinção. A solicitação de que 

actualmente são objecto tem mais aspectos positivos do que negativos. O mau gosto e a escolha 

indiscriminada, oportunista... um bocadinho provinciana, que por vezes caracteriza esta procura, dá 

                                                 
1 Digamos, desde já, ] Digamos desde já 
2 Consideremos, em primeiro lugar, ] Consideremos, em primeiro lugar, 
3 Vilas Boas ] Vilasboas 
4 Não havendo original não se pode afirmar que, aqui, a palavra correcta seja "românico", porque "romântico" é sintáctica e 

semanticamente aceitável. Digo isto pelo contexto de outros textos sobre arte popular. O mesmo nas seguintes ocorrências deste 

texto. 
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evidentemente mais resultados. Mas nem tudo é negativo. Em primeiro lugar houve um estímulo à produção, 

e a pequena indústria que se destinava a um mercado local recobrou vitalidade. Este facto de grande 

importância seria menos significativo se viesse acompanhado doutro; que o nosso gosto actual, menos 

académico, aprendeu a descobrir, e a intervir menos. Escolher judiciosamente, e meditar muitas vezes antes 

de dar um conselho. A par de uma certa pressa e do trabalho em série, vemos assim surgir o Mistério, com 

um autêntico sentido caricatural; e a Rosa Ramalho, criando, procurando inteligentemente adaptar-se às mais 

contraditórias solicitações; tentando por vezes, recordar velhas técnicas. Mas claro! Tudo isto lhes é difícil, 

dado o condicionalismo económico em que trabalham. A Rosa Ramalho bem o sente, quando diz: «Se 

pudesse só trabalhava para a Memória!» 

 A verdade, é que esta solicitação moderna, mesmo nos seus aspectos mais lúcidos sugere um 

problema da maior importância: esta arte é desviada do seu destino inicial. Os barristas trabalhavam para a 

terra. Eram camponeses que forneciam outros camponeses de objectos utilitários, de brincar, ou destinados a 

funcionar em determinados cultos, determinados ritos. Hoje, a maioria desta produção destina-se às nossas 

casas, à decoração das nossas paredes, do nosso urbano ambiente familiar. Por gosto, pela sua inspiração, 

esta arte é ainda, uma autêntica arte popular. Mas devemos prever sem pena o seu fim: o que devemos 

desejar é que ela se prolongue o suficiente para que a sua autenticidade se mantenha até que seja possível 

recobrá-la noutros termos culturais. Como se fará isso? Será possível? É necessário acreditar que alguma 

coisa se salvará, se se salvarem os valores estéticos. Mas isto só acontecerá se nos conservarmos lúcidos e 

humildemente estudiosos. A arte popular não tem que se manter em moldes fixos, tal como seria injusto 

querer manter a condição social do camponês. 

 Terminamos com a menção do quarto artista representado na Exposição: o entalhador Franklin Vilas 

Boas Neto. O que ele significa é fundamental para nós. O Franklin é um artista, um escultor. Pouco mais se 

poderá acrescentar. A menos que se perca o medo às palavras. Para quem as não receia, eu direi (mas é uma 

hipótese de trabalho apenas): é um escultor genial. Certas características da arte popular estão presentes na 

sua obra: um fundo romântico comunga com uma insólita visão orientalizante das formas. Mas o 

entendimento da respectiva função, dir-me-ia surrealista. Encontrei-o desconhecido, mal considerado e... 

engraxador. Agora ele medita: «...é verdade» ― confessou-me um dia ― «eu às vezes ponho-me a olhar 

para o que faço, e até fico admirado!». Creio que também nós temos razões para meditar. É verdade que até 

já houve quem me falasse de «terapêutica ocupacional». Porque não? Mas ao artista que assim falou, e que 

já talvez tenha visto de mais para se espantar, dá-me ganas de responder com uma pergunta que já é um 

lugar-comum: e «sem a loucura o que é o homem?». Mas Franklin é um homem lúcido, simples e humilde. 

O que nós temos é que aprender com ele, o caminho de uma simplicidade de ordem superior, mas uma 

simplicidade perdida. E se for tarde para ele aprender connosco, é talvez porque só agora se põe estes 

problemas. É preciso encará-los com simpatia. E eu prefiro àquele lugar-comum, fazer esta outra pergunta de 

um poeta também: SEM A SIMPATIA O QUE É O HOMEM?
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Um Natal Humilde e Intimista
1
 

 

 

 Os grandes conflitos europeus do século XIV assinalam o princípio do fim da Europa Medieval
2
 e 

preparam o terreno da Idade Moderna. Do século anterior (S. Francisco de Assis,
3
 e depois o seu apaixonado 

«cronista», Giotto) ao seguinte (Cervantes, Fernão Mendes Pinto), vão-se tecendo novas estruturas e o 

espírito de cavalaria cede lugar a uma nova moral de acção, ao mesmo tempo que uma ideologia vaga, 

ideologia de «época incerta», acumula o húmus4 necessário à viril proliferação barroca. «O orgulho,5 a 

pompa e o aparato da guerra; os exércitos emplumados...», a que se refere Otelo,6 já não fazem7 da 

«ambição uma virtude». Da ambição guerreira, pois novas ambições ganhariam lentamente as respectivas 

cartas de nobres. Certas classes8 de pessoas e certos países beneficiariam do grande auto-aniquilamento 

feudal. Embora,9 por breve tempo, Portugal foi um desses países. 

 Fora dos grandes conflitos;10 para aqui se desviou um comércio marítimo que vinha substituir as 

trocas interrompidas entre as florescentes cidades da Itália e da Flandres, através da Europa Central. Desde o 

reinado11 de D. Dinis que afluem aos portos portugueses os mercadores italianos, catalães, maiorquinos, 

ingleses, flamengos... Uma burguesia portuguesa afirma-se correlativamente; uma nova cultura se forja, 

síntese de tradição popular e antiga, com novas estruturas mentais, novos símbolos, novas ambições 

gloriosas. Portugal tornar-se-á rapidamente uma das mais modernas nações da Europa. 

                                                 
1 No espólio existe na caixa 7, dossiê 1.2.1.10 um testemunho dactiloscrito incompleto com emendas a lápis, sem cotas, dito de 

original. Este artigo saiu no Diário Popular, 24/12/1967. (segundo os org. do espólio «Retomado com poucas alterações da Revista 

Shell, n.º 327» de Novembro/Dezembro de 1958). No espólio, na caixa 9, dossiê 1.2.1.36 há duas versões dactiloscritas, uma revista 

completa e dois artigos destacados completos. A «2ª versão» tem riscados e emendas, é deste testemunho sem cotas que faço a 

comparação. As fotografias não se encontram no espólio e as existentes no jornal são de péssima qualidade, assim transcrevi as 

legendas mas não coloquei nenhuma imagem a acompanhá-las. Cotejei o orig. (Or.) com o texto-base escolhido que foi o do jornal 

(DP.) e também com o texto saído, anteriormente, na revista Shell (Sh). Nesta revista o título é diferente: «O Natal na Arte 

Portuguesa». Este texto foi também reutilizado para um capítulo para o livro Presépios, O sol, Outras Loas, & Etc., e, segundo 

Isabel Alves, esse volume foi feito sem a autorização do autor e com cortes, o que confirmo. 
2 Or, Sh: No século XIV, graves acontecimentos internacionais abalam a estrutura da Europa Medieval. 
3 Francisco de Assis é do século XII. 
4 húmus ] Or: húmos ; DP: humo 
5 Sh: da Idade Moderna. A Guerra dos Cena anos é um dos mais importantes desses conflitos, que opõe entre si as hostes da 

impetuosa nobreza feudal. «O orgulho, 
6 Sh: a que se refere um personagem de Shakespeare 
7 Or: deixam de fazer ; Sh: vão deixando de fazer 
8 Or: Da ambição guerreira, entenda-se, pois nem tudo morria. Certas classes 
9 Embora, ] Embora 
10 Or: Sh: feudal. Portugal foi um desses países. Fora do conflito 
11 Or; Sh: Desde a dinastia 
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Uma Renovada Confiança na Acção
1 

 

 Uma vida civil e intensa
2
 marca então os destinos do País, e,3 ao mesmo tempo que se elaboram os 

rudimentos dos seguros marítimos modernos,4 é tão forte o princípio do direito consuetudinário que se torna 

prática5 oficialmente aceite o casamento celebrado apenas com «palavras de presente», isto é, de mútuo 

consenso, perante testemunhas civis, ou sem elas. (1)6 Não se pense, porém, que este exacerbado laicismo se 

desenvolvia desacompanhado de fervor espiritual. Pelo contrário, talvez nunca o amor tenha sido tão 

exaltado em Portugal, e «amor louco, amor único», como diriam hoje os surrealistas. São bem conhecidas a 

história e a lenda de Pedro e Inês, ambas válidas para a compreensão do clima espiritual e moral que 

conheceu a poesia lírica de D. Dinis e os Túmulos de Alcobaça. Profana-sagrada7 se poderia paradoxalmente 

classificar a ideia que do amor fazia este D. Pedro, «o Justiceiro»,8 que condenava à castração os culpados9 

de adultério... 

 Este clima moral é simultaneamente consequência e importante motivação subjectiva para uma 

renovada10 confiança na acção. O espírito de empresa cresce até à febre alta e trágica da segunda metade do 

século XVI. Durante cerca de dois séculos ― do XIV ao XVI ―, os túmulos dos homens de acção (como os 

da família dos Silvas de Montemor, por exemplo) igualam em importância e significado estético os dos 

grandes senhores: como os dos Doutores, nova classe de juristas, contabilistas e técnicos; como os dos Reis... 

Confiança em si próprios e orgulho fazem avançar estes homens em uníssono. Qualquer «mestre da balança» 

escreve ao seu rei, directamente: «Senhor... não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, 

assim como eu melhor puder...» Isso,11 era a descoberta do Brasil. Só a grandeza torna os homens iguais, 

enobrecendo o indivíduo perante a sociedade. Esta grandeza explica,12 por si só, e mais do que quanta 

estéril discussão, a pintura de um Nuno Gonçalves ― de quem o grande historiador de arte René Huyghe13 

pode dizer «aí, pela primeira vez o homem moderno, definindo-se como um indivíduo, o homem moderno 

nasceu». (2) 

 

                                                 
1 Or e Sh.. não têm este título de secção. 
2 Or: Uma vida civil intensa 
3 e, ] e 
4 modernos, ] modernos 
5 Or, Sh: que se torna uma prática 
6 Na revista Shell existem três notas de fim de texto que não existem nos outros testemunhos. Foram recuperadas, nesta edição. 
7 Or: Profano sagrado ; Sh: Profana sagrada 
8 Or, Sh: o Justiceiro, 
9 Or, Sh: o culpado 
10 Or, Sh: consequência e condição para uma renovada 
11 Or, Sh: Isso 
12 explica, ] explica 
13 Or: de quem René Huyghe 
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Bases Populares e Humildes do Individualismo
1 

 

 Mas a grandeza e, até mais tarde, o culto do herói e o justo orgulho dos feitos celebrados em toda a 

Europa culta, não eliminaram nunca, até à decadência, as bases mesmo desse individualismo. Essas bases, 

populares e humildes, no melhor sentido destas palavras, caracterizavam-se
2
 por um espontâneo bom-senso

3
, 

um espírito crítico que vai até ao sarcasmo; por uma continuada simpatia pelo quotidiano, um intimismo do 

homem com as coisas. Isso valera-nos as «cantigas de escárnio e mal-dizer», (3) precursoras de um Gil 

Vicente ― síntese de todas estas tendências; o naturalismo intimista de Fernão Lopes; e essa extraordinária 

gesta, nunca por demais louvada, que é a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. 

 Valeu-nos também uma das mais originais e humaníssimas concepções de um dos temas da 

civilização cristã: o Natal. O que se disse, e um certo número de factores mais,
4 
que é necessário frisar, 

fizeram do Natal entre nós,
5
 não só um tema particular numa temática mais geral; não só uma estrutura 

privilegiada numa estrutura estética determinada,
6
 mas uma Festa. Uma função social totalizadora, uma 

ferramenta de identidade
7
 do homem com as suas ideias. Para o compreendermos seria necessário rever a 

história dos sentimentos religiosos em Portugal, a sua integração no quadro daquela vida intensa, o favor 

popular que desfrutou entre nós, o fransciscanismo, nos seus aspectos de renovação ideológica e sentimental. 

E sobretudo ter em conta que um povo lançado decididamente numa
8

 acção comum, ela própria 

progressivamente exigente e transmutadora do espaço e do hábito, precisa de um Teatro Ideológico que seja 

o espelho fiel do grande Teatro Humano, onde as grandes acções se conciliam com as acções comuns e 

quotidianas. Assim, o Teatro da Natividade, objectivamente, encenado por Francisco de Assis, na Capela de 

S. Lucas do Santuário de Graccio, radica-se tão profundamente entre o povo português, que nele vê, como 

no grande Teatro, que é uma festa colectiva, a exaltação e a identidade do amor humano com o amor divino, 

a comunhão lírica com o quotidiano, com a família e, já sobretudo com a Maternidade, que a confiança no 

futuro justifica e enaltece. 

 O ciclo iconográfico do Natal Português apresenta durante os séculos XIV e XV, a singularidade das 

«Senhoras do Ó» ― onde o sentimento popular se verte na arte dos canteiros, realizando a identidade dos 

frutos de um amor humano com a Natividade Divina. Esta forte corrente popular avizinha sem choques as 

outras representações da Visitação e da Anunciação, da Natividade e da Adoração, mais directamente 

relacionadas com as correntes da escultura europeia. Desde então se verificou, como sempre nos melhores 

períodos da História, que a nossa personalidade não se afirmava rejeitando as contribuições alheias, mas, 

                                                 
1 Or e Sh. não têm título de secção. 
2 Sh: e humildes caracterizavam-se 
3 bom-senso ] Or, Sh: bom-senso ; DP: bom senso 
4 Or, Sh: mais 
5 nós, ] nós 
6 Or, Sh: mais geral, uma cultura; não só um assunto privilegiado numa estética determinada, 
7 Sh: uma Festa popular: função social, ferramenta de identidade 
8 Em Sh. o texto está riscado, desde este ponto até «e extremo-oriental. As influências», inclusive. A parte riscada sofreu várias 

alterações. 
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pelo contrário,
1
 atraindo-as em obras e autores e assumindo-as num movimento de cultura simultaneamente 

nacional e universalista. Nestes períodos, o cosmopolitismo não diminuiu, antes exalta a personalidade 

original de um povo. Essas diferentes correntes deram lugar à floração da nossa melhor escola de pintura e 

de artes decorativas, que se afirma numa plêiade de pintores, iluminadores de livros e portulanos, arquitectos, 

ourives e outros, numa breve «época de ouro» que vai do final do século XV à primeira metade do século 

XVI. Às influências italiana e flamenga juntam-se então as contribuições de um gosto renovado pela arte 

árabe ― múdejar, e a importante e decisiva contribuição das artes africana
2
 e extremo-oriental. As 

influências
3
 ou inspirações

4
 formais acompanham a evolução ou o aparecimento de novos temas, um dos 

mais importantes dos quais é a consciência da importância da descoberta de um Novo Mundo e de um Novo 

Homem. Mas nenhuma destas novidades apaga a forte corrente lírica popular e intimista da cultura anterior, 

nomeadamente no que diz respeito às representações do Natal. Assim, vemos na pintura deste período, a par 

da representação do quotidiano humilde
5
 e estimado em si próprio. O cesto de costura da Virgem Maria, os 

fogareiros de barro, as malgas para o caldo, mobilam o quadro das acções simples: S. José aquecendo os 

panos que vão envolver o Menino, e os anjos humanizados brincando com o Deus Menino...
6 

 

Letras de Nobreza Autênticas da Arte Popular
7 

 

 Mas,
8
 no século XVI, a história das nossas navegações transforma-se numa «história trágico-

marítima». A idade do ouro, o período de príncipes perfeitos, dos reis venturosos, consumira-se. A arte
9
 

popular todavia não perde, mesmo nos períodos de crise, as suas letras de nobreza autênticas. E assim se 

descobrem, em pleno século XVII, as obras precursoras da grande escola de barristas do século seguinte. É 

de novo um período de breve prosperidade: a descoberta e exploração das minas do Brasil corresponde ao 

das igrejas a ouro. E é quando se começa a arrecadar a prata da casa... expressão de um significativo 

entesouramento. Machado de Castro
10

 e os escultores da sua escola reencontram nos presépios o sentimento 

popular, a atracção pela distância exótica, o sentido de humor enternecido e o do sarcasmo que é crítica 

social e afirmação viril de confiança. No Natal destes barristas encontramos um último eco vicentino da 

ternura por uma «Virgem real»... «a mais pobre e humildosa/ e todo o género humanal»; e por um «Santo 

Menino» que «sentindo nossa miséria chorava... / coberto, culto divino/ daquela fraca matéria». E a fraca 

                                                 
1 Or, Sh, : mas pelo contrário, 
2 Or: e a importante contribuição das artes africana 
3 Em Sh. o texto está riscado, desde «lançado decididamente numa» exclusive, até este ponto. A parte riscada sofreu várias 

alterações. 
4 Or: e extremo-oriental. <As influências ou inspirações> 
  O orig. acaba neste ponto. 
5 Sh: a par da representação de um fausto ingenuamente orientalizante (e que nada tem a ver , ao contrário do que se tem dito, com o 

luxo naturalista e estabilizadamente burguês dos Natais da Escola Flamenga), a ressurgência do quotidiano humilde 
6 Sh, Or: com Ele 
7 Nem Or. nem Sh. não tem título de secção 
8 Mas, ] Mas 
9 Or, Sh: Príncipes Perfeitos, dos Reis Venturosos, consumira-se. A Arte 
10 Or, Sh: do século seguinte. Machado de Castro 
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matéria humana estadeia por todo o presépio: mulheres brigando, dois garotos metendo-se debaixo de uma 

cabra para lhe beberem o leite, vizinhas conversando de janela para janela, a matança do porco, o gáudio dos 

descantes e do vinho novo, a Fonte dos Amores... E tudo isto misturado com os garridos cortejos de exóticos 

reis, de um Oriente de imaginação. 

 Assim nos parece possível descobrir na iconografia portuguesa do Natal
1
 algumas das características 

que estruturalmente definiriam certas maneiras de ser da arte portuguesa, um
2
 dinamismo cultural e um 

sistema de comunicação, cujo conhecimento é tão importante
3
 como a revisão crítica e um renovado 

entendimento da nossa História,
4
 para situar e propor uma cultura moderna. As escolas passam, os quadros 

entram nos museus ― mas tudo isto deve reaparecer no museu imaginário de cada um, como se funde e 

reencontra numa arte de expressão popular,
5
 cuja surpreendente persistência entre nós não deve iludir-nos 

sobre o facto da sua aculturação crescente. São exemplo disso,
6
 a maravilhosa revelação de Os Bonecos de 

Santo Aleixo. (Como, através do belo filme de Manuel de Oliveira, a revelação e o feliz registo de um Auto 

da Paixão representado pelos camponeses da Curalha.) É também este um capítulo em que a redescoberta de 

nós a nós se torna necessidade urgente e primordial. 
7 

 

Notas:
8 

(1) Jaime Cortesão, O Sentido da Cultura em Portugal no século XIV, Lisboa, 1956. 

(2) René Huyghe, «Nuno Gonçalves dans la peinture européenne du XVeme siècle». Tese 

apresentada no XVº Congresso Internacional de História d'Arte, Lisboa-Porto, 1949. 

(3) «Essa inclinação escarninha documenta-se curiosamente em algumas alcunhas dos Nobiliários 

e dos Cancioneiros... Esse costume perfura até finais do século XV e ainda hoje, entre as camadas 

populares, é frequentíssimo», Rodrigues Lapa, Lições de Literatura Portuguesa. Época Medieval. 

Coimbra, 1952. 

  

                                                 
1 Or, de imaginação. Parece-me possível encontrar na nossa iconografia do Natal ; Sh: de imaginação. E sobretudo um renovado 

ambiente de Festa. Parece-me possível  na nossa iconografia do Natal 
2 Or, Sh: definem a arte portuguesa e um 
3 Or, Sh: dinamismo cultural e um sistema de comunicação, cuja consciência é tão importante 
4 Or, Sh: e a correcção dos dados da nossa História, 
5 de expressão popular, ] de expressão popular 
6 São exemplo disso, ] São exemplo disso 
7 Or: As escolas passam, os quadros entram nos Museus, mas tudo isto se funde e encontra no povo - em cuja arte espontânea 

encontraremos sempre as raízes autênticas dos Temas evoluídos, e incessantemente renovados ; Sh: mas tudo isto se funde e 

encontra no homem de hoje, nas viagens daquele «heroísmo quotidiano» a que se refere Almada ― que se dirigiu «ao fim da noite» 

ou para novas utopias, novas esperanças. 
8 Estas notas só se encontram na revista Shell, como anteriormente foi apontado. 
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  [LEGENDAS] 

 

A Festa Popular é o tema principal dos presépios de Machado de Castro, e de outros autores 

da escola de barristas do século XVIII. O cortejo resplandecente dos Reis Magos também 

faz parte da concepção popular de um Oriente mítico; mas é nos temas do povo que a 

transcendência barroca se encontra com um realismo surpreendente. A cena de género, o 

pormenor anedótico participam do ambiente feérico do conjunto sem perderem de vista uma 

certa propriedade verista, que constitui significativa variante portuguesa do cosmopolitismo 

barroco. 

 

* 

 

Mesmo nos quadros mais «cultos» da pintura portuguesa do século XVI, surgem com 

frequência os humildes objectos quotidianos e os pormenores intimistas. Este aceno 

enternecido sublinha em geral as representações do Natal ou de iconografias afins. 

Manifestação «exótica» da nossa arte culta, a sua originalidade consiste numa síntese 

estruturalmente autónoma. 

 

* 

 

Senhora do Ó, virgem grávida, é um dos temas mais característicos e enternecedores da arte 

portuguesa desde o século XIV. As esculturas de canon curto, produzidas em oficinas que 

denunciam a sua recente origem camponesa ascendem a uma delicadeza de factura que já 

não é propriamente popular senão no sentimento. 

 

 



 

267 

 

Arte Popular e Arte Ingénua
1 

 

 

 Com cerca de 10% dos seus habitantes aglomerando-se na capital, e um «insuficiente 

desenvolvimento propriamente urbano dos centros provinciais» (1) Portugal é ainda um país 

predominantemente rural. É, também, contraditoriamente, o lugar onde uma sociedade de consumo se vai 

constituindo, com a instauração de poderosas mediatizações, tecnologicamente avançadas e determinantes
2
 

de um novo tipo de relações humanas, diametralmente oposto
3
 às relações pessoa-a-pessoa, características da 

sociedade rural. Abstractamente poderíamos dizer que há assim duas sociedades num mesmo espaço político 

e administrativo, por vezes largamente se ignorando uma à outra; e, mais frequentemente,
4
 se misturando ou 

se reunindo
5
 numa sociedade paradoxalmente contraditória. 

 

 Num domínio particularmente difícil de abordar, o domínio estético, aquele desconhecimento; ou, 

para o reduzir a um de seus vectores: o nosso desconhecimento da sociedade rural, é tanto mais alarmante 

quanto o processo de aculturação sofrido por essa sociedade é uma evidência e uma necessidade do próprio 

desenvolvimento, uma relação unívoca, a que nada podemos, nem devemos opor, senão um esforço de 

conhecimento. (Independentemente, é claro, da discussão quanto ao modo de transformação). A quase 

totalidade dos estudos e prospecções empreendidos sob o rótulo de arte popular, para além da sua escassez 

numérica, ignoram o factor estético, e pois toda uma problemática, sem a assunção da qual, os objectos 

estéticos escapam irremediavelmente ao observador. A própria expressão obra de arte dá lugar aos maiores 

equívocos. Noção oitocentista, quanto à sua vulgar conotação actual, torna-se hoje cada vez mais uma noção 

académica, mesmo para o território da estética relativa à arte erudita ― digamos assim. Empregamo-la pois 

a título provisório e precário, com a justificação, apenas de tornar possível a investigação de um outro 

conceito, porventura ainda mais complexo e difícil de precisão: o de popular, nas suas implicações estéticas. 

A essa dilucidação temos dedicado uma parte do nosso trabalho ― convencidos de que constitui passagem 

indispensável a qualquer estudo subsequente neste domínio. Apesar do seu carácter em parte especulativo, 

pareceu-nos indispensável estabelecer um certo número de hipóteses, até como instrumento de trabalho para 

futuras prospecções mais sistemáticas. Como afirmou Claude Lévi-Strauss, desde que sejamos teoricamente 

                                                 
1 Esta conferência foi proferida no âmbito do 29º Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, o tema do colóquio era 

«Herança social peninsular perante o desenvolvimento industrial» (tema da responsabilidade da organização). Este colóquio foi 

realizado em Março de 1970. No espólio está situada na caixa 48, no dossiê 1.8.1.5., que, por sua vez, contém 3 dossiês. O primeiro 

contém a separata do texto de ES (do «Tomo III, das publicações do XXIX Congresso Luso-Espanhol», publicado em Lisboa, 1970, 

pela Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências.) O segundo contém correspondência e outros materiais sobre o 

congresso. O terceiro contém um dactiloscrito final muito próximo do texto publicado. O texto orig. tem lacunas em relação ao texto 

publicado. O texto-base utilizado foi o do texto publicado, cotegei os dois texto usando Act, para actas e Or. para o original 

dactiloscrito conservado com as cotas 6002-12Z a 6017-12Z. 
2 Or: avançadas, e determinantes 
3 Or: diametralmente opostas 
4 e, mais frequentemente, ] e mais frequentemente 
5 Or: uma à outra ― o que acontece cada vez menos; e mais frequentemente se misturando ou reunindo 
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rigorosos, tais hipóteses, ainda que viessem a verificar-se como inaceitáveis,
1
 suscitariam, precisamente pelo 

seu carácter não satisfatório, uma crítica e uma investigação capazes de as ultrapassar. (2) Procurámos, 

naturalmente,
2
 estabelecer um método de base comparativista e fenomenológico, assente, em algumas 

reduções de campo ― correspondentes a efectivas prospecções-piloto.
3
 Temos assim uma redução de campo 

estético, grosso modo, o da escultura. Uma redução material: a pedra e a madeira, ocuparam-nos quse 

exclusivamente. Uma redução de área geográfica. 

 O nosso estudo incidiu principalmente sobre os seguintes núcleos ou casos isolados de artesões ou 

artistas actuais: 

 Canteiros populares de Esposende e de Ponte de Lima. 

 Um artista-canteiro de Ponte de Lima, Pires Trigo. 

 Um artista-entalhador de Esposende, Franklin Vilas Boas Neto. 

 Oficinas de santeiros de expressão académica no Norte, em especial, S. Mamede do Coronado. 

 Oficinas de canteiros do calcário ou mármore, do Sul, de expressão académica; em especial uma 

pequena oficina em Alcabideche. 

 Núcleos de artesões ou artistas do passado, que foi possível definir com um certo rigor: núcleo da Sé 

de Lamego, núcleo quinhentista do Algarve. 

 A maior parte destes estudos e documentação respectiva serão publicados nos livros (em preparação): 

 

 O Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa 

 Uma Renascença de Fronteira
4 

 

 Nesta comunicação limitamo-nos a expor os limites teóricos e as categorias estéticas que nos 

orientaram. 

 Parte destes estudos foram realizados com o subsídio de uma bolsa concedida pela Fundação 

Calouste Gulbenkian.
5 

                                                 
1 hipóteses, ainda que viessem a verificar-se como inaceitáveis, ] hipóteses ainda que viessem a verificar-se como inaceitáveis 
2 naturalmente, ] naturalmente 
3 Or: um método rigoroso (que exporemos detalhadamente noutro lugar). É um método de base comparativista e fenomenológica, 

assente em algumas reduções de campo - correspondentes a efectivas prospecções-piloto. 
4 Obras que não chegaram a existir. No espólio existem os materiais, apontamentos, ensaios e textos inacabados, para ambos as 

obras. Para a primeira obra existe um dossiê na caixa 1. Para a segunda existe a caixa 3. Acrescento que a primeira obra apresenta 

um estado de fragmentação e inacabamento maior do que o da segunda. Cf. A edição de textos de ES inéditos. 
5 Esta primeira parte deste texto foi reutilizada como começo do texto sobre o escultor Franklin na Colóquio Artes, no número 61, 

de Dezembro, com pequenas variantes textuais, nesse mesmo ano de 1970, 
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Definição
1 

 

 Assinalando o carácter inquietante da desigualdade de ritmo que revelam «a curiosidade e as 

insistências» das ciências humanas, no nosso tempo, A. J. Greimas
2
 (3) considera essa desigualdade como 

um sinal de fraqueza. Embora discutível, esta conclusão tem o mérito de sublinhar o carácter precário de 

certas opções e juízos de valor, nomeadamente no que respeita às ciências estéticas ou aparentadas. 

 No que diz respeito à chamada «arte popular» essa instabilidade tem sido norma desde o romantismo. 

Como se sabe, este movimento da cultura, onde se evidenciou um Gaston Paris, assimilou e desenvolveu a 

tese do povo criador. Esta tese remonta ao século XVIII, a G.B. Vico
3
, e à sua Scienza Nuova: «o homem 

ignorante faz-se o centro do universo» e «de si próprio fez um mundo inteiro» (4) . Esta afirmação que volta 

a interessar-nos hoje altamente, deu lugar, no século seguinte,
4
 ao entusiasmo e aos exageros dos folcloristas 

e aos exageros dos seus opositores. Entretanto com os movimentos culturais e artísticos ligados ao pós-

impressionismo verificou-se renovado interesse e insistência relativamente a tudo o que se apresentava como 

espontâneo, ingénuo, primitivo. (5) Além do mais, esta curiosidade correspondia a uma reacção contra o 

academismo e o impressionismo. Foi também neste período que se descobriram e exaltaram os artistas naive. 

Nos nossos dias, paradoxalmente, embora as ciências etnológicas e linguísticas tenham evoluído no sentido 

de revolucionar até o próprio conceito de primitividade, assentando em bases sólidas os seus respectivos 

métodos de trabalho, surgem reservas quanto ao valor das artes populares paralelamente a uma sensibilidade 

reveladora de inquietação cosmopolita e universalizante. No entanto, surgem também novos valores que 

permitem esperar uma renovação das perspectivas. Por exemplo, ao movimento artístico designado por Pop 

Art ocorrido em sociedades altamente urbanizadas corresponderá noutros países a um renascimento de 

interesse pelas realidades de uma cultura rural ainda viva.
5 

 
6
O que devemos entender, verdadeiramente, por popular na expressão arte popular? A resposta a esta 

pergunta permitirá porventura desfazer alguns equívocos, nomeadamente aqueles que dizem respeito a 

considerações de valor. Não há sociedade a que não corresponda uma cultura, quer encaremos este termo no 

modo literário, quer no sentido etnológico (6). Mas a própria necessidade de utilizar expressões imprecisas 

revela uma diferença primordial entre dois modos de cultura cujos pólos se situam, grosso modo, um no 

                                                 
1 Esta secção corresponde a uma variante de um excerto do texto inédito «O valor da arte de expressão popular. A escultura 

portuguesa» situado na caixa 1, item 1.1.14. 
2 A.J. Greimas ] A.I. Greimas 
 (Aljidras Julien Greimas). 
3 G.B. Vico ] J.B. Vico 
 ES. grafa, provavelmente à francesa, J.B.Vico, ou seja, Jean Baptiste Vico. Giovanni Battista Vico (também conhecido por 

Giambattista Vico) viveu entre 1668-1744. 
4 deu lugar, no século seguinte, ] deu lugar no século seguinte 
5 Aqui acaba a correspondência com o excerto do texto inédito «O valor da arte de expressão popular. A escultura portuguesa» 

situado na caixa 1, item 1.1.14 com o texto da conferência. 
6 Deste ponto em diante, o texto corresponde, com bastantes modificações, mas mantendo frases e expressões, ao texto inédito «o 

termo näif e a sua tradução possível». 
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campo, outro na cidade. Num e noutro caso se poderiam encontrar razões suficientes e diversas para o uso da 

palavra popular. Tivemos por isso necessidade de caracterizar outro conceito cujas especificidade estética 

pudesse cobrir um certo número de fenómenos culturais determinados. A palavra francesa näif serviu-nos 

como instrumento de trabalho caracterizador. A tradução portuguesa não é fácil, como veremos. O termo 

aparece com significação precisa, por exemplo, em Hegel e Husserl. Neste último filósofo, ao que chama 

«atitude natural» corresponde uma informação naive (7). As considerações da fenomenologia, embora com 

um alcance mais vasto, permitem-nos uma delimitação provisória do nosso domínio.
1 

 O dicionário dá-nos para näif os seguintes grupos de termos: a) ingénuo, natural; b) não afectado, 

singelo, simples; c) aberto, chão, cândido, franco, liso, lhano, sincero. Todas estas significações servem o 

nosso campo. Por outro lado o termo ingénuo aparece em Joaquim de Carvalho no prefácio à tradução 

portuguesa de A Filosofia como Ciência do Rigor, de Husserl (8). Por estas razões nos pareceu mais correcto 

falar de arte ingénua como categoria estética rigorosa, caracterizada por uma formação relacionável com a 

«atitude natural» no sentido husserliano. 

 Uma das características fundamentais da arte «ingénua» é o seu carácter a-histórico, não evolutivo, o 

que coincide, mas só em parte com as culturas de tipo rural. O próprio contexto social que constitui 

envolvimento da arte «ingénua» tem carácter relativamente a-histórico. Nas sociedades europeias 

corresponde àquilo a que Mircea Eliade (9) verificou no território religioso: «um cristianismo primordial, a-

histórico, o qual conserva ainda uma estrutura cósmica, quase inteiramente perdida nos cristãos das cidades». 

Na verdade, mesmo nos artistas ou artesões da cidade, que poderíamos classificar de «populares», 

verificamos um certo número de características que permitem situá-los esteticamente num comum sentir 

expressionista de «primeiro encontro» com as coisas, as pessoas e as ideias-coisas ― modo de ser 

característico daquilo a que Husserl estudou como «atitude natural», marcado por uma informação ingénua. 

 A informação ingénua que constitui a base das nossas verificações teóricas ― e que assenta com 

rigor nas teorias de Husserl ― foi sempre verificada na prática que resultou de um longo convívio com as 

obras e os homens. Resumindo-nos, e muito, verificamos que, para o artista ingénuo,
2
 ele se encontra sempre 

em relação com um mundo único, sempre presente, e ao qual se incorpora inteiramente, quer se trate do 

mundo das coisas, quer, segundo a mesma imediaticidade, o mundo dos valores, o mundo dos bens, o mundo 

prático. O encontro com as coisas, com o mundo, é sempre um primeiro encontro, e uma origem. O olhar 

ingénuo, quer se trate de um olhar físico, quer do olhar mental, é sempre um olhar primeiro, tudo está de 

antemão co-presente e num horizonte obscuramente consciente de realidade indeterminada. Neste caso as 

ideias, os conceitos confundem-se num presente absoluto, no qual se concentram herança e reflexão 

potencial. Pode falar-se de um cogito pré-reflexivo. 

 É claro que este carácter de começo absoluto, de origem que marca até os actos mais humildes, não 

exclui a aprendizagem: a) aprendizagem de ofício, conhecimento do material, das ferramentas, etc; b) 

                                                 
1 Or: do nosso domínio de estudos 
2 que para o artista ingénuo, ] que, para o artista ingénuo, 



 

271 

 

aprendizagem semântica. Esta última releva da simples «faculdade de aprender», que a cibernética descreve 

como uma característica distintiva humana, e uma espécie de maiêutica espontânea ao homem ingénuo e ao 

seu envolvimento. A primeira não distingue material e ferramenta do mundo natural. Qualquer destas 

aprendizagens tem os seus períodos críticos, e um estudo muito útil está por fazer nestes casos. Ainda aqui a 

diferença entre o artista ingénuo e o «erudito», é que o primeiro aprende comportamentos, e o artista erudito, 

com os comportamentos apreende formas, a que obedecerá ― na melhor das hipóteses criticamente. É certo 

e extremamente importante, que no seu aprendizado o artista «ingénuo» também recebe tipificações formais. 

Trata-se todavia de autênticos ícones e nunca de formas canónicas coerentes com uma qualquer teoria geral 

das formas, «semper abstracta» como se dizia na escolástica. Os ícones são fórmulas-coisas, termos de 

participação mágica do artista ao envolvimento, ao seu-mundo. 

 Resta ainda observar que, muitas vezes,
1
 a expressão arte popular é utilizada num sentido totalmente 

diverso do nosso, um sentido axiológico, como por exemplo em Alain (Systéme des Beaux Arts). Ora, 

embora consideremos o popular, ou melhor, o «ingénuo», como um valor possível, procuramos, em 

princípio,
2
 certas relações e funções objectivas que, a menos de observação em contrário,

3
 se consideram 

implícitas no que vamos expor. A relação à sociedade rural é uma delas. Outra, também não exclusiva mas 

predominante, diz respeito à situação objectiva de oralidade em que se encontram quase todos estes artistas: 

são em geral iletrados e a sua cultura é portanto mnemónica. Estas duas condições servem a nossa tese, 

segundo a qual, numa mesma sincronia é possível encontrar os mesmos estados característicos de largos 

períodos diacrónicos. Por essa razão também os nossos estudos se aplicam a artistas «populares» actuais, 

embora servindo também à compreensão de uma perspectiva de obras consagradas
 
pela sua antiguidade, sua 

função na história do país. São exemplos disso a maior parte da nossa escultura românica e arcaizante, aquilo 

que António Augusto Gonçalves denominou de «manuelino popular», o «barroco rural», referido por Mário 

Tavares Chicó, a «escultura paralela», a que se refere Reynaldo dos Santos, e todo um sector cultural e 

artístico a que chamei uma «renascença de fronteira» e que noutro lugar estudamos. Pusemos também quase 

completamente de parte o termo primitivo, que dá origem a equívocos ainda maiores. Com efeito, 

classificaríamos algumas esculturas de artistas ditos primitivos, africanos por exemplo, na categoria de 

autênticos artistas «cultos»; e nos quais se verifica uma total ausência de «ingenuidade». De resto, como 

lembra Dufrenne «a etnologia moderna é unânime em reconhecer no primitivo um pensamento positivo». 

Este assunto efectivamente excede o domínio da simples terminologia e exige um estudo separado. Certas 

noções, como a de «idade experimental» (Focillon); participação (Lévy-Bruhl); anti-classicismo (Claude 

Roy, Les arts sauvages); arte não-formulada (Henri Lavachery, Statuaire de l’Afrique Noire), relacionam-se 

entre si e exigem estudo particular.
4 

                                                 
1 que, muitas vezes, ] que muitas vezes 
2 procuramos, em princípio, ] procuramos em princípio 
3 que, a menos de observação em contrário, ] que a menos de observação em contrário 
4 Partes destes dois últimos parágrafos correspondem ao texto «Relações entre a Arte de Expressão Popular e o Artesanato» caixa 1, 

dossiê 1.1.1.4. 



 

272 

 

 

 Comparações Morfológicas
1 

 

 Para aplicação de um método comparativista segundo uma disciplina fenomenológica recorremos, 

em alguns casos,
2
 ao estabelecimento rigoroso de invariantes formais. Damos aqui apenas um exemplo. 

Nestes casos, as diferenças postas «entre parênteses» são tão importantes como as identidades, por excluírem 

qualquer tentativa de explicação genética. 

 

 

 

 

 À direita: «Homem-burro», pormenor de uma escultura em 

tronco de laranjeira, da autoria de Franklin Vilas Boas Neto (ou Franklin 

Viana Ribeiro), de Esposende. A peça inteira mede 1,03m de altura, e 

assenta em três pés que distam em média de 0,30 m. (Colecção do Dr. 

Rocha Melo, Porto). O escultor «popular» Franklin foi contactado por 

nós em 1964, tendo falecido recentemente. Durante o nosso primeiro 

ano de observações foi-lhe estabelecida uma avença para o pagamento 

das peças produzidas, tendo-se evitado assim qualquer influência de 

mercado. 

 

 

 À esquerda: Peça de marfim, pormenor da tampa de uma taça ou saleiro, ou 

parte de pulseira. É uma peça de reduzidas dimensões, pertence à colecção do British 

Museum, e vem reproduzida com os n.º s 30-32 em W. P. Fagg ― Forman, L'Art 

Négre ― ivoires afro-portugais, Ed. Artia, Praga, 1959. O autor atribui-lhe uma 

proveniência ioruba, datando-a do século XVI. Outros objectos da mesma 

proveniência mostram evidentes contactos com a decoração manuelina. Na 

representação de «portugueses» ou «europeus» surgem tipos de homens barbados 

comuns aos dos artistas «populares» actuais do nosso conhecimento. 

 

 

 

                                                 
1 Esta secção corresponde a uma versão de um excerto do artigo sobre Franklin que ES publicou na revista Colóquio, n.º 61, de 

Dezembro de 1970 (e que foi republicada na obra Ser Moderno... em Portugal). Esta secção não aparece no original dactiloscrito. 
2 recorremos, em alguns casos, ] recorremos em alguns casos 
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Arte «Popular» e Arte «Culta»
1 

 

 Afirma-se com frequência que o artista popular imita, de maneira fruste, as formas da arte evoluída, 

«culta». Para lá das reservas que o próprio conceito de imitação nos impõe, devemos sublinhar que para o 

artista ingénuo o encontro com as formas cultas é sempre «um «primeiro encontro», não sofre portanto uma 

evolução, ou não conhece ou reconhece canonicamente qualquer evolução. E assim se mantém fora das 

correntes «cultas», que descontinuamente chegam até ele,
2
 através das mais diversas circunstâncias, e se 

propõe de um modo ou doutro a serem assimiladas. Verdadeiramente o artista ingénuo genuíno
3
 (em situação 

de oralidade e rural, na maior parte dos casos) não imita: exagera, por exemplo. Mas o exagero 

expressionista é apenas um dos aspectos que explicam as relações do artista «popular» com a arte «culta» 

embora talvez o mais evidente. 

 Como se dá pois, em termos de a-historicidade, a assimilação pelo artista ingénuo do que se lhe 

apresenta na ordem diacrónica? 

 Em todos os casos observados pudemos notar uma reversão à anterioridade cultural (no sentido 

etnológico) do artista «ingénuo». Essa reversão tem sempre um carácter parcial e fragmentário. De um modo 

geral,
4
 pudemos classificá-la em um dos três processos seguintes: 

 

  a) Uma criação analógica, que supõe uma diversidade de entendimento. 

b) Uma deformação ― do tipo estudado em linguística sob a designação de etimologia 

popular. («... des interprétations pures et simples [p. 29] de formes incomprises par des 

formes connues», na lição
5
 de Saussure (10). 

c) Uma aglutinação: quando um sintagma se confunde com uma forma anterior. (A 

aglutinação é portanto uma variante das transformações anteriores). 

 

 Em qualquer destes processos é evidente o carácter parcial e fragmentário da assimilação ― mesmo 

quando constatamos a adopção de uma qualquer unidade culta: esta é separada, extraída das respectivas 

associações e sintagmas. Em geral pode dizer-se que o ingénuo pratica uma análise espontânea da unidade 

culta, e adopta dela apenas um fragmento. O que chamamos de exagero expressionista pode encontrar-se em 

cada um daqueles processos, como é lógico, pois se trata de um factor emotivo, o que excede qualquer 

                                                 
1 Grande parte desta secção é uma versão de parte do texto inédito «Relações entre as formas e os conteúdos «cultos», canónicos, e 

a arte de expressão popular» que está na caixa 1, dossiê 1.1.1.4. 
2 até ele, ] até ele 
3 genuíno ] Or: genuíno ; Act: genuíno 
4 De um modo geral, ] De um modo geral 
5 connues», na lição ] connues», na lição 
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modelo linguístico. Noutro lugar estudamos
1
 os termos de uma estética do feio e do cómico ― tão 

importante neste domínio. E, em particular,
2
 aquilo a que chamamos de «escultura de escarnho e maldizer». 

 Esse «fragmento» adoptado pelo artista ingénuo é sempre um começo absoluto qualquer que seja o 

contexto e a estrutura do seu advento. Quando interrogávamos Franklin, grande artista ingénuo de 

Esposende, já falecido, sobre o que poderiam ser as vias genéticas de uma série de cabeças talhadas em 

coluna, e que designara por Deuses do Egipto, respondia-nos vagamente que sabia, que vira umas coisas 

numas revistas... ou outras observações no género ― referentes sempre a um simples estímulo exterior. Mas 

é certo que as «cabeças» obedecem sempre a uma morfologia comum a obras «antigas», a mesma das 

cabeças modeladas pela bem conhecida barrista Rosa Ramalho,
3
 por exemplo. Mais: é a mesma morfologia 

dos «portugueses», representados nas esculturas quinhentistas ou seiscentistas dos iorubas ou dos povos de 

Benin. Seria ainda provável estabelecer uma certa identidade daquele tratamento com o de «troncos de 

árvore esculpidos em figuras sobrepostas e em que cada uma ocupa uma secção inteira do tronco» estudados 

por Lévi-Strauss nos artistas da Nova Caledónia e na costa Noroeste da América (11). Seria ainda lícito falar 

de outras tradições antigas, orais, de raiz nomeadamente egípcia. Mas,
4
 apesar de todas estas observações 

genéticas e tipológicas o que parece indubitável é o carácter mágico, maravilhoso, que a obra tem em si, para 

o artista ingénuo. Observámos esta característica ainda com mais evidência no tratamento de raízes pelo 

mesmo artista de Esposende. As raízes tinha que oferecer já uma «cadença», segundo os seus próprios 

termos, sem a qual a obra seria impossível. A decoração desta cadença original e o trabalho do artista vêm 

como uma máscara impor ao objecto natural encontrado um definitivo estatuto mágico. Os artistas referem-

se sempre a isto tudo, sem malícia, como a algo de misterioso. (Trata-se,
5
 no caso daquele Franklin, 

evidentemente, de um artista ainda não viciado pelo contacto repetido com os lugares-comuns e as 

banalidades impostas por relações de mercado com elementos da classe média urbana). 

 

Arte e Artesanato
6 

 

 Uma outra distinção fundamental nos pareceu necessária: a distinção limite entre arte e artesanato. 

Naturalmente que o simples artesão se pode situar num complexo «erudito» (em geral, urbano), como num 

complexo dito popular (em geral, rural
7
). É mais subtil a distinção entre artesão e artista, quando quisermos 

considerar estes dois termos num complexo «popular», ou se quisermos recorrer às nossas iniciais 

precauções terminológicas, num complexo estético ingénuo. Aparentemente o artista é aquele que cria, 

                                                 
1 Não localizei este estudo; embora ES, recorrentemente, use a expressão «escultura de escarnho e mal dizer». 
2 E, em particular, ] E em particular 
3 Ramalho, ] Or: Ramalho, ; Act: Ramalho 
4 Mas, ] Or: Mas, ; Act: Mas 
5 Trata-se, ] Trata-se 
6 Esta secção do texto desta conferência corresponde, quase na sua totalidade, ao excerto do texto inédito «Relações entre a Arte de 

Expressão Popular e o Artesanato» que está na caixa 1, item 1.1.14. 
7 Or: na generalidade rural 
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exprimindo o seu mundo,
1
 e o artesão o que imita. Mas, como observa Dufrenne (12), a imitação não é óbice 

à qualidade propriamente estética da obra. Assim, a obra exclusivamente artesanal seria apenas aquela onde 

a imitação e a repetição conduzissem a um efectivo e total anonimato, limitando-se a produzir objectos 

decorativos e usuais, no sentido mais pobre. As nossas observações levaram-nos à conclusão de que é mais 

fácil encontrar uma actividade deste tipo na cidade do que em ambiente rural. O carácter fruste da pretensa 

imitação concede, não raras vezes ao artesão «ingénuo» uma espontaneidade e uma vibração que o artesão 

culto sabe disciplinarmente eliminar. 

 Referimo-nos particularmente à escultura figurativa, pudemos classificar em dois os tipos mais 

frequentes de personalidades contactadas: 

   a) o artesão onde palpita uma liberdade criadora maior ou menor; 

   b) o verdadeiro artista criador. 

 

 Relativamente ao primeiro caso (em geral canteiros trabalhando materiais duros, ou barristas) vimo-

nos, por vezes,
2
 diante de autênticas oficinas medievais, não só pelos espírito das obras, como pela disciplina 

do trabalho, organização da aprendizagem e da iniciação, na base familiar. Os artistas da segunda categoria 

são, regra geral, nas sociedades camponesas de hoje e em Portugal, verdadeiros outsiders, não raras vezes 

mal vistos pela comunidade. É também nesta categoria que vamos encontrar alguns artistas «ingénuos» na 

cidade, muitas vezes recuperados por correntes eruditas modernas. É o caso de um Douanier Rousseau
3
 

atingido pelo favor que informava todo o expressionismo ingénuo nos cultos da mudança de século. Ou, 

mais tarde,
4
 um Facteur Cheval, favorecido

5
 pelas descobertas surrealistas. O estes «artistas» têm de comum 

com os artesões rurais de jeito medievalista, e para lá da visão que lhes é própria, é um mesmo sentir 

«ingénuo». 

 

Arte «Popular» e Arte Académica
6 

 

 Tanto para o estudo do artista popular em comparação com o artesanato, encarado na sua 

generalidade; como para o estudo das influências «cultas» na escultura de expressão popular, revelou-se-nos 

da maior importância considerar com algum detalhe o estudo do academismo, e, em particular,
7
 uma sua 

manifestação, particularmente viva no Norte do País: a actividade dos santeiros. 

                                                 
1 o seu mundo, ] o seu-mundo, 
2 vimo-nos, por vezes, ] vimo-nos por vezes 
3 Trata-se do conhecido pintor näif Henri Rousseau (1844-1910), também conhecido pelo Douanier Rousseau (aduaneiro, que era a 

sua profissão). (http://www.artcyclopedia.com/artists/rousseau_henri.html, em 12/10/2010). 
4 Ou, mais tarde, ] Ou mais tarde 
5 Or: atingido 
6 Esta secção da conferência corresponde a uma parte do texto «[Sobre o Academismo]», que está na caixa 1, item 1.1.1.4 
7 e, em particular, ] e em particular 
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 (Diga-se de passagem que estes santeiros ― fornecedores de imagens convencionais para todo o 

país, e para fora deste, ― rejeitam aquela designação, e pretendem ser apelidados de escultores. É uma 

reinvindicação de classe que não devemos ignorar, até porque ela é também significativa.) 

 Com estes santeiros dá-se uma circunstância de grande alcance para a precisão das nossas definições. 

Pelo meio sócio-cultural a que pertencem estes homens são geralmente de origem camponesa e iletrados, 

«populares» portanto. 

 Todavia,
1
 a escultura que fazem é uma escultura «culta», e o mais canónica possível. Veremos como, 

por tradição oficinal, estes homens alheados da cultura literária correspondente, recebem os modelos e os 

módulos, e toda uma tecnologia, que é rigorosamente aquela que fora atingida por toda a evolução culta, o 

academismo, «real conquista da arte do século XIX», cuja «importância e legitimidade da respectiva 

vocação», «embora repugne hoje à nossa sensibilidade e seja tomada em sentido pejorativo» «não deve ser 

menosprezada» (13). Um dos conceitos mais correntes do academismo é o de acabamento. Esta ideia de que 

a obra de arte tem um fim ideal de feitura é uma recordação das teorias do «belo ideal». A este conceito, 

estreitamente racionalista,
2
 opõe-se toda uma proposta moderna (que desde os dadaístas, à pintura gestual e 

aos novos realistas tem recebido sucessivas ilustrações), de que a arte é ― e sempre foi ― segundo a síntese 

de Souriau, sobretudo acção. 

 Se analisarmos a «arte» de um Teixeira Lopes, exemplo paradigmático dos santeiros do Norte, 

poderemos verificar como o preconceito estético vem acabar os projectos do escultor, empobrecendo-os, 

reduzindo a poderosa e activa espontaneidade das maquetas e esboços iniciais a formulações convencionais 

e literárias. (Literatura, por sua vez, pobre também, porque convencional e ultrapassada, imbuída de 

simbolismo sem força, e ultra-romantismo). O mesmo processo, curiosamente, se verificará no santeiro ― 

cuja «cultura», e respectiva tecnologia, se inscrevem totalmente em falso no contexto sócio-cultural a que 

pertencem. Assim se verifica, mais uma vez,
3
 que a espontaneidade, o carácter «ingénuo» de certos objectos 

estéticos corresponde a um valor em si que deve ser delimitado e definido, para lá das imposições culturais 

ou tecnológicas estritas, tanto pelo estudioso como pelo artista culto verdadeiramente criador. 

 A aprendizagem destes artesões esteticamente compreendidos num ciclo de arte erudita, é o oposto 

daquela aprendizagem a que nos referimos a propósito de artistas ou artesões, propriamente «populares», ou 

para melhor dizer, ingénuos. A tecnologia do santeiro, demoradamente apreendida, conduzida segundo 

regras muito rígidas faz a mão a modelos formais bem determinados ― ao contrário do artesão «ingénuo», 

que não apreende formas, aprende comportamentos. Em certos casos pudemos observar num mesmo 

indivíduo esta disjunção, quando, num raro momento de liberdade ou fantasia,
4
 o artesão resolve uma 

variante, em proporção com o grau respectivo, surgem os tipos da escultura ingénua, as perspectiva em 

                                                 
1 Todavia, ] Todavia 
2 racionalista, ] racionalista 
3 Assim se verifica, mais uma vez, ] Assim se verifica mais uma vez 
4 fantasia, ] fantasia 
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sucessão de planos paralelos, etc. A realidade sócio-cultural do autor revela-se para lá de uma tecnologia 

formal e estritamente condicionante. 

 

 O Problema do Valor 
1 

 

 Quais são as principais objecções contra o valor da arte «popular»? 

 Resumindo parte do que já afirmámos, podemos concluir, seguindo o itinerário das razões que mais 

frequentemente são invocadas para negar valor próprio às manifestações artísticas, e em particular 

escultóricas, de expressão popular. 

 a) O problema da origem. A origem da arte «popular» seria a arte erudita. Paradoxo que a arte pré-

histórica bastaria para desmentir... Com efeito, qualquer que seja o nível de «ingenuidade» destas 

manifestações dos primeiros homens é óbvio tratar-se de uma arte «primeira» e não devendo nada à cultura, 

no modo literário, erudito. O que há de poético, para nós, são verdadeiramente qualidades primevas 

(Malraux perguntará: Como vemos hoje as máscaras do Museu do Homem). (14) 

 A origem da imagem artística? Bachelard (Poetique de l'Espace, p.8) responderia: «... l'image 

poétique, rien ne la prepare, surtout pas la culture, dans le mode littéraire, surtout pas la perception, dans le 

mode psychologique... » E isto mantém-se, mesmo que essas primeiras imagens não fossem «poéticas» para 

os primeiros homens. «... la conscience imaginant se trouve être, très simplement mais très purement, une 

origine». 

 b) A arte popular camponesa ― a do camponês da Europa, do Minho, seria um epifenómeno da arte 

culta ou erudita, não poderia compreender-se sem esta. Em Portugal esta observação é contrariada pelos 

factos conhecidos: as cantigas paralelísticas de amigo, e certos casos de música popular. Estabelecemos um 

quadro das relações entre a escultura, e a arte em geral; e supomos que os resultados do nosso trabalho 

mostrarão à sociedade
2
 o contrário desta objecção. Na verdade, em vez das relações antinómicas que 

frequentemente se põem em primeiro plano, melhor seria considerar relações de complementaridade. 

 Ainda dentro deste ponto afirma-se, por vezes, também, que a arte camponesa portuguesa (refiro-me 

agora concretamente a esta) seria uma variante decorativa da arte «culta». Julgamos poder demonstrar que o 

«puramente decorativo» é, ao inverso, um fenómeno da cultura no modo literário. Que o decorativo popular 

tende a aceder àquilo a que Dufrenne chama uma «virtude cosmológica», e que, por essa via, exprime à «sua 

maneira, o mundo do autor». A imitação é um fenómeno de cultura, no modo literário. Exprime-se mais a si 

própria uma «artista» como a Rosa Ramalho (fenómenos de aculturação à parte) que qualquer artista culto, 

apenas bom artista... 

 Louvaremos ainda, neste sentido, a magnífica intuição de A. A. Gonçalves que na sua Estatuária 

Lapidar... (p. 67, v.g.) reconhecia já a supremacia da expressão sobre a forma ― embora reconhecendo que 

                                                 
1 Esta secção corresponde a uma variante de um excerto do texto inédito «O valor da arte de expressão popular. A escultura 

portuguesa»; que está situado na caixa 1, item 1.1.14. 
2 sociedade ] saciedade 
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esta é «o meio imperioso e único» da revelação de qualquer obra de arte. Aquela supremacia é característica 

definidora da arte «ingénua». 

 Uma outra maneira de postular a dependência ― mais atenuada ― da arte «popular» em face da 

erudita, é considera-la como o seu negativo, irónico e crítico. Também nos parece acessível, com o material 

de que dispomos, demonstrar que o «escarnho e mal dizer» (que em arte é, de resto, um valor positivo, como 

o é a farsa em relação à tragédia) não esgota o território da arte «popular». 

 c) Uma outra crítica negativa consiste em opor a arte camponesa europeia cristã (que é cristã no 

sentido que lhe confere Mircea Eliade, ver supra), à arte tribal, africana ― e ainda aí não é uma oposição de 

valores. É válida, precisamente, para aquela arte africana que seria muito arriscado considerar... «popular». 

Mas,
1
 sobre este aspecto, julgamos ter muito a aprender sobre os ícones cristãos camponeses. (15) 

 d) Finalmente, critica-se na arte «popular» a ausência de originalidade individual. Nesta fase do 

nosso trabalho temos já material para demonstrar que nos meios em que situamos a arte «popular» (e em 

particular nos nossos meios camponeses) existem autênticos artistas individuais, com génio próprio ― 

embora, regra geral, de frágil resistência perante uma aculturação desordenada. O problema de resto está mal 

posto. Citaremos de novo Dufrenne (p.147 e seguintes) na sua crítica muito justa ao binómio imitação-

originalidade. 

 Mencionaremos agora, numa posição inversa, certas defesas da arte «ingénua». Referimo-nos à 

posição anti-classicista de alguns autores, tão diferentes como Claude Roy e André Malraux. Para este 

último autor uma estética clássica conduz ao nada da criação artística (Le Musée Imaginaire, Gallimard, 

1965, p. 16) a esta ideia de um belo racional corresponde a uma «esthétique des hommes cultivés qui n'en 

avaient pas»... Julgamos que, a par de coisas muito interessantes («Há talvez artistas inábeis, não há estilos 

inábeis»), esta negação de uma apaixonada arte intelectual, e erudita, oferece perigos complementares
2
 à 

tentativa de diminuir o valor específico da arte «popular». Uma posição idêntica, no fundo às 

sistematizações de Alain. Julgamos que se poderá demonstrar que o predomínio da expressão na arte 

«popular» e o predomínio da forma «culta» na arte erudita (com as suas idades clássicas) é um fenómeno de 

complementaridade indispensável ao homem progressivamente rico. Quando um Claude Lévi-Strauss faz a 

crítica ao advento das civilizações da escritura, que teriam desenvolvido com a elaboração de imenso 

progresso positivo, uma situação de negatividade relativamente à comunicação oral, fragmentando e 

empobrecendo as nossas comunicações com outrem, postula, creio eu, a necessidade ― que as modernas 

ciências sociais da comunicação fazem encarar como possível ― de se regressar a novas situações de 

oralidade. Sendo assim a vida da arte «ingénua» não estaria prestes a terminar. Perto de um fim agora, com o 

desaparecimento das sociedades camponesas, uma nova vida recomeçaria com o fim da civilização das 

bibliotecas ― onde se concentra e aprisiona «toda a memória do mundo» ― e o advento da civilização 

electrónica. 

                                                 
1 Mas, ] Mas 
2 Termina aqui a correspondência entre o texto «O valor da arte de expressão popular. A escultura portuguesa»; que está situado na 

caixa 1, item 1.1.14. e o texto da conferência. 
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 O estudo da arte «ingénua» aparecerá a esta luz também com um alcance de prospecção do futuro 

(16). 

 

  Notas 

 

 

(1) Vitorino Magalhães Godinho, «Portugal e os Portugueses», in Diário de Lisboa, 18, III, 

1968, p. 17.1 

 

(2) Claude Lévi-Strauss, Antropologia Cultural, Paris, 1958, cap. XIII. 

 

(3) A. J. Greimas2, «Structure et Histoire» in Les Temps Modernes, Nov. 1966. 

 

(4) na tradução de Rodrigues Lapa, em Lições de Literatura Portuguesa. 

 

(5) Ver, v.g., Michel Leris3, «Les nègres d'Afrique et les arts sculpturaux», in L'Originalité 

des Cultures, Inquérito da UNESCO, Paris, 1953. 

 

(6) Ernesto Veiga de Oliveira, Princípios Básicos das Ciências Etnológicas, Barcelos, 1965. 

 

(7) Edmundo Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, Paris, 1950, p. 87 e seg. 

 

(8) Coimbra, 1962. O tradutor, Albin Beau adopta o mesmo termo (v.g. p. 14). 

 

(9) Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, Livros do Brasil, Lisboa, s/d, p. 128. 

 

(10) Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1967, p. 240. 

 

(11) Claude Lévi-Strauss, op cit., p. 290. 

 

(12) Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, Paris, 1953, tomo I, p. 

148. 

                                                 
1 ES guardou um recorte deste artigo. Está no espólio, na caixa 1. 
2 A. J. Greimas ] A. I. Greimas 
3 Leiris ] Leiria 
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(13) Artur Nobre de Gusmão, «Academismo», in Dicionário da Pintura Universal, Lisboa, 

1965. 

 

(14) É necessário ser prudente quando comparamos arte ingénua e arte pré-histórica. Um 

estudo desta revelaria,1 porventura, haver aí duas correntes paralelas. As dificuldades são de 

vulto quando pretendemos aproximar determinado tipo de arte pré-histórica com a dos 

povos camponeses. No entanto, e para lá dos problemas postos pela arte ingénua, quer se 

trate de caçadores, pastores ou agricultores,2 uma coisa é evidente, o carácter original 

daquela arte, que não será fácil subordinar a qualquer cultura no modo literário. Trata-se de 

uma evidência que constitui argumento sólido acerca da capacidade criadora de uma 

sociedade em situação de oralidade. 

 

(15) Norbert Wiener, Cibernétique et Société, Paris, p. 103, sobre as relações entre 

linguagem e aprendizagem, sobre a utilização da fotografia como material primordial de 

investigação, ver: Ernesto de Sousa, Para o Estudo da Escultura Portuguesa, Porto, 1965.3 

 

(16) Ver Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, 1955, pp. 260 e segs. e Antropologie 

Structurale, Plon, Paris, 1958, pp. 400-402. Ver também Michel Butor, prefácio a 

Calligrames de Apollinaire, Gallimard, ed. de 1966; Du graphisme au cinema, número 

especial da revista Image et Son, Março, 1965, especialmente André Martin, Ou en est le 

culte de l'image reine? p. 76; e o meu estudo Grafismo e Oralidade de que se encontra 

publicado Grafismo-Veículo de Intimidade, Porto, 1964. Mas sobretudo a obra de Marshall 

Mcluhan, v.g., Understandind Media. 

 

 

                                                 
1 revelaria, ] revelaria 
2 agricultores, ] agricultores 
3 O orig. acaba neste ponto. 
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A Matéria da Escultura e a Casa
1
 

 

 

Quando me deixo levar pela meditação perco-me em reflexões 

técnicas, recomeço a sonhar uma toca perfeita sob todos os 

aspectos, e vejo com os olhos fechados fascinantes 

possibilidades de arquitecturas ideais... 

Kafka, A Toca. 

 

 

 A grande batalha da arte moderna está atingindo nos últimos dois ou três anos a curva das opções. 

Até agora a maioria dos críticos e dos historiadores tem-se limitado a registar passivamente as vária fases de 

uma evolução que justificaria tudo como se bastasse ver passar a corrente para explicar o rio. Mas os grandes 

problemas (denunciados nomeadamente pelo dadaísmo) estavam apenas adormecidos. A contestação da arte 

(a não-arte), a evidência do respectivo carácter sumptuário mostram-nos os ouropéis das belas-artes como 

vasta empresa de reificação e isolamento onde se perfila o carácter profundamente agónico do nosso tempo. 

Babilónia. O fim da utopia. A queda do Império. 

 Neste vasto processo um dos inúmeros capítulos é o da desmaterialização da arte,
2 
o que pode ser 

entendido de muitas maneiras, interessando
3
 em particular ao que classificaremos como a organização de 

uma grande manobra socrática, uma actividade-pretexto cujos resultados imediatos seriam efémeros e não-

formais mas constituindo sempre propostas para maiores compromissos antropológicos. Assim desde Joseph 

Beuys, que se limita
4
 a oferecer um pedaço de matéria bruta (um bloco de margarina, por exemplo) até Hans 

Haacke que apenas expõe fotografias de prédios miseráveis de Nova Iorque e os nomes dos proprietários que 

os exploram, ou se contenta (na Documenta 5) a fazer um inquérito-para-o-perfil-do-visitante, e o próprio
5
 

suporte material da obra de arte é contestado restando apenas a experiência estética. Na breve nota que a 

seguir publicamos, escrita
6
 há uns dois anos (capítulo de um livro a publicar) damo-nos conta de que é 

próprio da experiência estética em geral enfrentar e contestar tanto o passado como o futuro da respectiva 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado no n.º 127/28, da revista Arquitectura, em Junho de 1973. O orig. deste ensaio encontra-se no espólio na 

caixa 7, dossiê, 1.2.1.2 com as cotas 6947-16A a 6967-16A. As notas estão no documento 6956 16A da mesma caixa e dossiê. Usou-

se como texto-base o texto saído na revista Arq. cotejando-o com o original Or. 
2 Or: desmaterialização da arte 
3 Or: maneiras e interessando 
4 Or: limitando-se 
5 Or. inquérito-para-o-perfil-do-visitante, o próprio 
6 Or: publicamos escrita 
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matéria, com efeito, toda a obra
1
 de arte é profundamente conceptual e só uma civilização de ruínas teria 

criado a ideia da obra-de-arte-monumento
2
, indemne e estável.

3 

 Há uma fenomenologia da matéria, que é de grande importância para o estudo do objecto estético e, 

em particular,
4
 da escultura. 

 Diga-se, desde já,
5
 que devemos entender a noção de escultura como uma noção limite. Guillaume 

Apollinaire (1) fez, cerca de 1912,
6
 a seguinte observação, «Dès que la sculpture s’éloigne de la nature elle 

devient de l’architecture». Se esta ideia se acomoda bem à escultura actual (a «natureza» de um Moore ou 

um Paollozi, a «arquitectura» de um Pevsner), ela tem para nós, na generalidade, um mérito evidente; o de 

nos lembrar que um dos limites da escultura é a arquitectura. Não só pelas razões de Apollinaire, mas porque 

a escultura propõe novas leituras ao espaço onde se presentifica, e é influenciada pelas possíveis leituras 

deste. Outro limite é a pintura. Para o sentirmos, bastaria lembrar o baixo-relevo ou a pintura em trompe-

l’oeil, que estabelecem taxinomicamente a passagem de um género ao outro. Mas as razões de contacto 

podem ser mais profundas, e estabelecer-se em termos de leitura. Com efeito, quando integrado num 

conjunto arquitectónico,
7
 o espaço de leitura da escultura é com frequência limitado

8
 e pode ser aproximado 

ao
9
 espaço de leitura de um quadro. É o que acontece em geral nos retábulos,

10
 mesmo em esculturas de 

vulto. Por outro lado, a escultura pode ser pintada – o que põe novos problemas. (2)
11 

 A matéria a que nos referimos aqui, é a de uma escultura-limite, convergência daqueles limites. É 

precisamente uma escultura considerada entre parêntesis, na sua intimidade material, diríamos quase 

sensível por dentro.
12

 Esta escultura assim considerada é feixe de gestos: os gestos do escultor. E o que foi 

exactamente esta matéria nos gestos do escultor? 

 «Odeio esta pedra que me
13

 afasta da minha estátua» – teria exclamado Miguel Ângelo ao esculpir o 

célebre David. 

 Compreende-se a ambiguidade desta relação afectiva: a matéria odiada será um dia matéria de amor. 

É no cerne desta relação que nos procuramos situar. 

 É a matéria da escultura um factor determinante desta? Sim e não. Determinante é a matéria 

imaginada, imaginária; não a matéria em si. Para o escultor a cada matéria corresponde uma estrutura 

                                                 
1 Or: como o futuro matérico. E assim, toda a obra 
2 obra-de-arte-monumento ] Or: obra-de-arte-monumento ; Arq: obra de arte monumento 
3 Em Or., no fim da página há uma inscrição mas não nos esqueçamos de que como num jogo de espelhos o reflexo dessa agonia 

mesmo quando passivo, a caneta, interpolada com outra a lápis quase igual: mas não nos esqueçamos de que n/ jogo de espelhos o 

reflexo dessa agonia mesmo quando passiva tem meios nas [†]. 
4 em particular, ] em particular 
5 Diga-se, desde já, ] Diga-se desde já 
6 Or. fez cerca de 1912 
7 Or. arquitectónico 
8 Or: limitado, 
9 Aqui ES, em Or. hesitou entre «ao espaço» e «do espaço». Aparece um «?» que exprime essa hesitação. 
10 Or: retábulos 
11 A indicação da nota de texto está ausente em Or. Nas notas seguintes, se na revista aparecem como (3, 4, ...) enquanto no orig. 

aparecem (2, 3, ...). Or. tem uma linha de intervalo com o resto do texto que não existe em Arq. 
12 por dentro ; Or: por dentro 
13 Or: Odeio esta pedra, que me 
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tendencial, aquilo a que Gilbert Durand (3) chama «matéria de predilecção», quer se trate da matéria da 

predilecção ambígua que referimos, quer de outra, onde primam as motivações fascinantes – como noutro 

lugar descrevemos a propósito de Franklin e das suas raízes. (4) 

 Poderíamos partir de uma divisão simples: matéria dura – matéria dúctil. Mas,
1
 se a dureza da pedra 

podia ser um dos motivos do «ódio» de Miguel Ângelo, não parece que a dureza maior do granito da «Pedra 

dos Namorados» tenha dado lugar a semelhante constelação afectiva. A familiaridade com a pedra e a 

natureza «frustre» das intenções do escultor, justificarão porventura o sentimento que temos de um 

tratamento ingenuamente amoroso; de gestos lentos, e simplesmente solenes. 

 Mas continuemos a considerar o granito, e tentemos um primeiro approche da estrutura tendencial a 

que nos referimos. 

 Bachelard, cuja divisão «materialista» não seguimos, refere-se subtilmente a uma «adesão 

apaixonada às certezas de um objecto duro» (5), e estuda a psicologia do homo faber, nas suas relações 

tecnológicas com a matéria. Todavia,
2
 o que nos parece anterior, primevo, é a imaginação gestual, que é 

também obviamente imaginação de dureza, de planos de clivagem ou de homogeneidade pétrea, de forma e 

função; e finalmente, de instrumental, de ferramenta. Mas ferramenta prolongamento do braço, do corpo; 

prolongamento do gesto. Neste caso, gesto e corpo fazem um. Mas corpo domesticado, seguro e livre. Toda a 

técnica do escultor é bem, como na célebre definição de Mauss, uma técnica do corpo. E toda a descrição da 

tecnologia em face da matéria privilegiada é descrição de um corpo a corpo. Em vez do «pensamento na 

palavra» a que se refere Merleau-Ponty (6). Diríamos que há um pensamento no gesto. É este pensamento, 

em última análise, que constitui a matéria-prima, a qual associada à matéria bruta vai constituindo uma 

estrutura tendencial. «Les objets ne sont finalement que des complexes des tendances, des réseaux de gestes». 

(7) 

 Eis pois o percurso antropológico
3
 que a tecnologia homologa: troca incessante e dialéctica ao nível 

do imaginário entre os impulsos, as tendências e a força de apreensão do mundo para si – um pensamento 

objectivo – e as intimações desse mundo, subjectivamente imaginadas, intimações sociais, naturais e 

cósmicas. A cultura neste contexto é,
4
 nas suas várias acepções, ferramenta também. Há uma cultura 

restritiva ou repressiva – a que se refere um Lévi-Strauss, mas não nos parece considerável, no acto criador,
5
 

dador de novas realidades. (A pintura gestual ilustra directamente esta descrição; o gesto teatral analisado 

por Brecht confirma-a). 

 Assim, para o escultor a matéria não é nunca, verdadeiramente, matéria bruta. Até no «ódio» de 

Miguel Ângelo havia intenção apaixonada às certezas do objecto duro. A matéria é parte constituinte do 

                                                 
1 Mas, ] Mas, 
2 Todavia, ] Todavia 
3 Or: trajecto [ percurso ← ] antropológico 
4 é, ] é 
5 Or: no acto criador 
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envolvimento humano (Pavlov), do meio humano (Piaget). Percorrido aquilo a que chamamos trajecto 

antropológico, a matéria transforma-se em espaço de protecção. 

 

Matéria, Gesto e Espaço 

 

 Um dia um construtor de barcos (um calafate) contou-nos o seguinte:
1
 Ele, ia a passear, era o seu 

Domingo. Deitado sob as árvores, olhava o céu. E o que via nas árvores, eram pranchas para a caverna, para 

a querena. Mais do que matéria bruta as árvores eram para ele, já, a objectivação de uma estrutura pensada, 

uma forma-gesto, parte de uma construção, de um espaço. Mas para o construtor de barcos, de cadeiras, ou 

de casas (cuja qualidade objectivamente estética não dê lugar à criação) esse espaço é determinado por 

rígido esquema, padrões impessoais. Para o arquitecto (autêntico) trata-se de criar um novo espaço. É 

também essa, embora numa outra ordem, a intenção do escultor. 

 Esse novo espaço intencional, os gestos tendenciosos (a tecnologia nunca é inteiramente 

predeterminada no caso do artista criador), são linhas estruturais de um pensamento, no sentido referido, de 

um saber, para empregar um termo que Sartre foi buscar a Husserl. 

 Voltemos agora ao problema da leitura. Feixe de gestos-pensamento, o objecto escultórico 

transitoriamente final é um todo: uma nova intimação proposta a novos envolvimentos humanos. 

 Neste sentido instaura um novo código – no qual a sua natureza pétrea, por exemplo, pode fornecer 

signos para várias leituras possíveis (várias porque a escultura se instala no espaço e o seu tempo é 

previamente indeterminável). Mas a matéria ou matérias de uma escultura não deixarão de fornecer uma 

carga simbólica; e o convívio para que nos chama excede a função de linguagem. Outras funções se 

deveriam considerar: expressiva, denotativa ou referencial, fática ou de contacto, poética simbólica, e até... 

metalinguística (Roman Jacobson). 

 Uma palavra para a diacronia de uma escultura, cuja investigação interessa, em primeiro lugar,
2
 ao 

conhecimento exacto dos seus aspectos matéricos. 

 A imagem escultórica, como a de todo o objecto estético «é o sensível na sua glória». Relativamente 

ao tempo também o objecto estético se distingue do puro imaginário, o que ainda é mais evidente tratando-se 

de escultura. O imaginário é sem tempo «L’espace, forme a priori de la fantastique» Durand, (9). Ao objecto 

estético, por outro lado, corresponde
3
 uma consciência íntima do tempo (Husserl). 

 O tempo da escultura, ou melhor, a consciência íntima que temos do tempo perante uma escultura – 

é um tempo de acção. Isso pode não ser tão evidente em pintura. Uma pintura apresenta-se em uma ordem de 

simultaneidade (o tempo é-lhe interior). Uma escultura apresenta-se em ordem de sucessão 

                                                 
1 Or: seguinte. 
2 interessa, em primeiro lugar, ] interessa em primeiro lugar 
3 Or: estético por outro lado corresponde 
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(correspondências de tempo interior-exterior). Em escultura o tempo é imediatamente um valor da respectiva 

matéria. 

 Quando uma escultura se nos presentifica, é sempre o momento de uma evolução – quer isso 

aconteça no acto da criação quer no objecto concluído. Uma escultura tem um passado (que conduziu ao seu 

transitório acabamento ou simplesmente à sua epifania para mim); um futuro (que parte dela para se produzir 

em outros estados, no sentido saussureano, outras situações, no sentido sartreano). A usura por exemplo 

contribuirá para este novo aparecer. É um caso particular. Em geral a leitura de uma escultura supõe um 

feixe de dinamismo. 

 Com efeito, o próprio espaço da escultura se transforma em tempo (variável, por exemplo,
1
 com a 

variabilidade das leituras). Ora esse espaço é um espaço material porque não é o somatório dos vários perfis 

mas um espaço íntimo, matéria glorificada. Temos assim que na sincronia que uma escultura é, no acto da 

sua presentificação,
2
 se gera uma consciência íntima do tempo (Husserl), uma constante destruição dessa 

epifania, num contexto de acção, e acção desfrutadora de matéria. Pode-se pensar
3
 uma pintura (e até, talvez 

obnubilar por momentos a respectiva matéria), mas uma escultura tem que ser agida.
4
 E agida por dentro 

através e ao encontro da sua própria matéria. Ao contrário da pintura, a escultura em geral incita ao 

movimento de quem a consome, à acção. Um movimento que terá sempre que ver com os gestos do escultor. 

Por outras palavras: uma pintura vê-se, uma escultura manipula-se. (10) 

 

A Matéria da Escultura e a Matéria da Casa 

 

 Consome-se uma escultura como uma casa ― e aqui mais uma vez a arquitectura surge no sensível e 

no horizonte do sentido da escultura. Lembro-me sempre do trajecto descrito por Proust (que é exactamente 

um trajecto antropológico
5
) ao habitar um novo quarto, um novo espaço arquitectónico. Era um lento 

reencontro com os gestos que a casa contém. Os gestos que a fizeram, os dos que a habitaram. São as 

atenções e os gestos do gato doméstico quando penetra num edifício novo. É assim que penetramos numa 

escultura ― e somos penetrados por ela. 

 Escultura e casa começam a ser sólidas ― como quase não é a pintura, e com certeza não o são a 

música, o discurso poético. 

 Um exemplo: A casa ou o monumento do Norte de Portugal. De que é feita a sua solidez? Granito 

por fora. Por dentro madeira (obra de talha, talvez e ouro nos templos). Este magnífico complexo material é 

uma completa imagem de intimidade. Os azulejos, os estofos, a mobília, a «prata da casa», exercem e 

completam esta função. 

                                                 
1 Or: Variável por exemplo 
2 Or: presentificação 
3 Or: pensar 
4 Or: agida. 
5 trajecto antropológico ] Or: trajecto antropológico ; Arq: trajecto antropológico 
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 No Sul, o espaço íntimo e amado, prolongar-se-á mais facilmente para o exterior; ou para o exterior 

de um pátio interior. O que tem, por vezes,
1
 os seus equívocos. A desfeiteada pedra de Ança dos 

monumentos de Coimbra, por exemplo. (Que melhor símbolo de uma efémera Renascença exógena poderá 

considerar-se, senão a Porta Especiosa em calcário branco, aposta ao duro granito da Sé de Coimbra? 

 Ainda mais para o Sul, dar-se-á uma inversão matérica: os estuques frágeis passarão a ser 

empregados em decoração exterior. 

 Também a relação à casa seria necessário estudar a fenomenologia da matéria privilegiada. Vejamos 

o caso do granito, no nosso exemplo nortenho. 

 Aí também, e ao invés da sistematização de Bachelard, os valores tendenciais deduzidos da matéria é 

que são a verdadeira matéria prima, e o granito bruto, matéria segunda. Matéria bruta que, de resto, foi 

apenas uma parte da intimação natural, social, cósmica. O granito fez a casa? Antes diríamos: a casa fez o 

granito.
2
 Outros elementos naturais e humanos, mais «antigos», também os fez a casa: a chuva e o vento, o 

frio ou o calor, um abrigo para cozinhar e comer, os próprios alimentos, a «cama» para amar e morrer; e 

nascer. A casa é anterior. O impulso para se elevar ― a conquista da verticalidade na criança, os reflexos 

digestivos e sexuais, é que são verdadeiramente primevos. E fazem passar o homem da toca (primeiro 

esboço da casa) para a casa propriamente dita, com a sua verticalidade, seu abrigo, seu silêncio.
3
 Uma rede 

de outros impulsos (o gregário por exemplo com todo um cortejo cultural) surgem então, com suas imagens 

e tecnologias primevas, isto é, ferramentas e matérias privilegiadas. 

 

                                                 
1 O que tem, por vezes, ] O que tem, por vezes 
2 Or: Antes diríamos a casa fez o granito 
3 Em Or há aqui uma abertura de parágrafo. 



 

287 

 

 
 Castro Laboreiro. Casa cujas paredes são em 

parte constituídas com a própria rocha. Setembro de 

1965.
1
 Não estamos ainda completamente afastados da 

«toca»
2
, da gruta habitada. A «toca» é já um projecto

3
 

humano-animal é um projecto de «dentro das imagens»
4
 

de segurança para fora das intimações mundanas, como 

tão genialmente o descreveu Kafka (Le terrier, na trad. 

francesa). Mas a «casa»
5
 é já muito mais que a toca 

porque ela supõe um relativo prolongamento de um 

espaço de amor e protecção para fora dela: as outras 

casas, o agregado social, as terras cultivadas. A casa tem assim outra estrutura, é um fenómeno típico daquilo 

a que os etnólogos
6
 chamam a cultura material. Esta expressão aparentemente paradoxal mostra bem, que foi 

a casa ― projecto humano ― que fez a matéria que... a faz. O mesmo se poderá dizer das outras ferramentas, 

e da tecnologia, que tudo isso constitui um trajecto antropológico preciso.
7 

 

 

A «Pedra dos Namorados» (estela funerária da estação luso-romana 

de Bilhares) cuja «estética» um Rocha Peixoto ainda desdenhava, 

considerada por Diogo de Macedo, com uma visão menos académica, 

como um dos primeiros monumentos da «nossa» arte.
8 

Bachelard (La terre et les rêveries de la volonté, 1948, p. 192) associa 

ao imaginário da pedra dura, do rochedo pesado, o valor da pedra 

tumular natural, assim como (p. 68) a adesão apaixonada às 

«certezas»
9
 do objecto duro. Dá gosto lembrar tais especulações a 

propósito desta pedra, onde há qualquer coisa como a marca de gestos 

apaixonados e livres. Gestos que pareciam frustes ao grande 

                                                 
1 Or: A documentação que adiante apresentamos sobre a construção de casas em granito foi colhida em Castro Laboreiro, em 

Setembro de 1965. 
 Numa das primeiras imagens vemos uma casa cujas paredes são em parte constituídas com a própria rocha. 
2 Or: toca 
3 Or: A toca, projecto 
4 Or: de dentro das imagens 
5 Or: casa 
6 Or: a que expressivamente os etnólogos 
7 Or.: que tudo constitui o trajecto antropológico 
8 desdenhava, considerada por Diogo de Macedo, com uma visão menos académica, como um dos primeiros monumentos da 

«nossa» arte. ] Or.: desdenhava e que, com uma visão menos académica, Diogo de Macedo considerava como um dos primeiros 

monumentos da «nossa» arte. Ar.: desdenhava, considerada por Diogo de Macedo com uma visão menos académica, como um dos 

primeiros monumentos da «nossa» arte. 
9 Or: certezas 
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etnógrafo do Porto e que tiram a sua grandeza da pedra quase virgem ― ainda que o tempo 

tenha acentuado essa «virgindade». Mas não foi o duro granito que se impôs ao artista. O 

granito era já uma certeza familiar, por isso este gesto sumário pode ter sido um gesto de 

ternura. A um outro escultor a dureza faria recuar, para o autor deste monumento a pedra já se 

assemelha ao homem como no poema de René Char também citado por Bachelard: «Homme/ 

Je n'ose pas me servir/ Des pierres qui te ressemblent». 

 

 

 

 

 

Algarve. Decoração em estuque. Casa das Figuras, a 

um quilómetro de Faro. Frontão ornamental no 

edifício de uma quinta conventual do século passado. 

Uma legenda refere-se a golfinhos, bois-marinhos
1
 e 

outros monstros da América. O exotismo do conjunto 

é sublinhado por um busto de africano, a topo. 

 

 

 

 

 

 

Outra decoração em estuque num edifício da mesma 

quinta. Curiosa figura onde os elementos decorativos 

tradicionais são reorganizados numa inesperada 

sugestão de exotismo. A grande liberdade conferida 

pelo material coincide com um espírito de 

improvisação nitidamente inspirado por contactos e 

experiências ultramarinas. 

 

                                                 
1 Or: bois marinhos 
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Figura decorativa do portal manuelino-renascença da Igreja de Santa Cruz de 

Coimbra. Esculpida no calcário brando de Ançã ou Portunhos esta bela estátua 

da Renascença coimbrã não resiste aos efeitos do clima. Lentamente, 

dramaticamente vai sendo destruída. Terrível equilíbrio ecológico, cujo 

dinamismo destrói
1
 o testemunho material de uma cultura exógena mal 

adaptada. 

 

 

 

 

Na obra do «escultor» Joseph Beuys a matéria é 

agressivamente exposta ou utilizada em acções de 

vocação ritual. Nesta «colagem» de objectos 

associam-se várias ideias de energia e equilíbrio, 

elementos característicos da fase «arte pobre»
2
 do 

tão discutido professor de Dusseldórfia. Entre 

outras investigações a anti-forma da «arte pobre»
3
 

pretende renunciar aos objectos iconográficos, e 

prefere descobrir sentido na própria evidência das 

qualidades e transformações matéricas. A matéria 

é assim directamente matéria de amor, de sentido. 
4 

                                                 
1 Or: ecológico, destrói 
2 Or. arte pobre 
3 idem 
4 Há duas legendas que aparecem no orig. mas não na revista, sendo a primeira: A construção de uma casa em granito, Castro 

Laboreiro Setembro 1965, segundo processos tradicionais. A tracção dos grandes blocos fez-se utilizando a força de um animal 

doméstico por excelência: o touro. Em muitas destas casas vem mais tarde o reboco e uma pintura garrida disfarçar a sua virtude 

maior: a solidez. E a segunda: Nesta imagem vemos outro tipo de casa «antiga» de Castro Laboreiro. O granito ficou reservado para 

as paredes principais, fundamentos, escadarias, pilares. Varandas e alpendres constroem-se com madeira e materiais leves. É uma 

arquitectura «popular» mas já altamente conceptualizada: observe-se o capitel moldurado onde assenta a estrutura em madeira, e a 

articulação dos espaços interior e exterior. O que indicia que ES teria interesse em ter mais imagens, e que, possivelmente por 

decisão editorial da revista, não apareceram. No espólio, caixa 7, 1.2.1.2 há um subdossiê com algumas fotografias de ES sobre a 

construção em Castro Laboreiro. No entanto é errático determinar qual seria(m), ou se seria(m), alguma(s) das existentes. 
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Notas: 

(1) Apollinaire, Les Peintres Cubistes ― Méditations esthétiques, Paris, 1922, p.9. 

(2) Uma das características da arte moderna é a abolição das fronteiras entre os géneros. A 

primeira teoria coerente sobre este assunto foi desenvolvida pelo principal teórico do 

estruturismo Biederman no seu livro Art as the Evolution of Visual Knowledge, publicado 

em 1948, quando estava em plena vaga uma pintura «painterly» (action painting, tachismo, 

etc.) Só depois de 1960, com o colapso do expressionismo abstracto, as teorias de 

Biederman tiveram a atenção que merecem. Hoje a fusão entre os géneros é total ou pela sua 

mistura (mixed media) ou pela sua abolição (desmaterialização). 

(3) Gilbert Durand
1
, Structures Anthropologiques de L’imaginaire, Paris, 1963, p.46. 

(4) Ernesto de Sousa, «Um Escultor Ingénuo», in Colóquio, Lisboa, Dezembro, 1970. 

(5) Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, Paris, 1948, p. 68. 

(6) Merlau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Paris, 1945, p. 209. 

(7) Gilbert Durand
2
, ob cit., p. 45. 

(8) Por percurso antropológico entendemos rigorosamente o trajecto percorrido entre dois 

espaços a que seja possível segundo os termos de uma qualquer definição classificar de 

natural (ponto de partida) e humano (ponto de chegada). Esse percurso é possível (sempre e 

necessariamente) através da utilização mais ou menos consciente de técnicas de 

transformação, redutíveis sempre a técnicas do corpo (no sentido de Marcel Mauss). 

(9) Durand, ob. cit., Cap. II. Livro III, «L'espace, forme a priori de la fantastique». 

(10) Pode-se dizer que uma «escultura» para certos artistas modernos na via conceptual é 

essa manipulação (ou a ideia de... ). Da «escultura» de um Joseph Beuys apenas ficam os 

traços. Um esquema interpretativo semelhante se pode aplicar a toda a arte pobre. Poderia 

também estudar-se esta escultura como um método de insistência e autonomia na respectiva 

percepção, ou em termos linguísticos, como uma forma de silêncio. Para um artista 

inteiramente conceptual (Kosuth) a «escultura» é apenas a ideia dessa manipulação matérica.

 

                                                 
1 Durand ] Dupont 
 Nesta ocorrência fica demonstrado que ES troca muitas vezes «Durand» por «Dupont». (cf. João Rafael Gomes, Inéditos 

de Ernesto de Sousa sobre Arte e Estética, [Dissertação de Mestrado], FCSH, 2009, onde a questão é colocada mas não resolvida. 

Nesse trabalho era equacionado que ES poderia trocar «Dupont» por «Durand». Aqui fica a certeza que isso acontece 

recursivamente. O erro transita para a revista. Este erro aparece noutros textos.) 
2 Repete o lapso anterior (não indicarei nas próximas ocorrências) 
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O Monumento (Im)Possível
1
 

 

 

 Pessoa amiga trouxe-me esta notícia: o Sindicato dos Ferroviários fazia uma proposta, uma proposta 

muito especial de saneamento
2
. Como a informação se tornou subitamente interessante e numerosa, é difícil 

não nos escapar todos os dias algo que nos interessa particularmente, e foi mesmo o que aconteceu, com a 

«proposta». Vou pois resumi-la, desde já me desculpando se o meu resumo não for rigorosamente fiel à 

respectiva formulação. Tal como a entendi, cada palavra vale ouro. Eis, pois, nestas condições, o que 

propunham os nossos camaradas ferroviários: 

 Que se catassem todos os monumentos, medalhas e sinais comemorativos dos «antigos tempos», em 

bronze perpetuados para as glórias então eternas. Que se transportassem para um mesmo sítio (e então aqui 

eles intervinham como ferroviários oferecendo o respectivo transporte). Que se fundissem, e,
3
 com a matéria 

assim conseguida, se forjasse, se erguesse um MONUMENTO. Ao preso político, ao 25 de Abril, ou coisa 

assim. Eis a proposta, tal como eu a entendi. 

 ... E como me enterneceu. Antes de mais nada, pelo que nela há de higiénico, até porque, em geral,
4
 

esses monumentos e «comemorações» são verdadeiros horrores estéticos. Neste sentido seria bem necessário 

ir também à pedra, e a outros materiais. E a outros temas... Mas enfim, vamos lá limitar-nos aos termos da 

proposta. Tudo nela me parece certo e, o que ainda é mais, de realização perfeitamente possível. Só faço 

reservas num ponto. Mas talvez a gente se entenda. 

 ... Esse ponto, enfim: é essa história de fazer um novo monumento. É que, nem estética, nem 

urbanisticamente... sob nenhum aspecto a era dos monumentos se mantém. Os urbanistas dirão que nas 

cidades realmente modernas os monumentos são substituídos por centros de convívio, locais de cultura 

activa, serviços... A velha ideia da praça com o bolo de noiva ao centro, não tem nada que ver com a nova 

cidade, o seu trânsito e os seus silos de automóveis, o seu carácter modular e democrático, e não central e 

organizada segundo hierarquias verticais. Os estetas e críticos de arte diriam que os monumentos e os 

palácios são bons para os... bois, que os olham como os bois olham para os palácios... Não são aceitáveis 

num tempo em que o que interessa é a participação, o fim da arte que corresponde ainda à clássica divisão 

entre palco e plateia; não mais «bonecos para o povo»... Um povo entendido paternalisticamente, a quem se 

oferecem festas e ― pelo menos ― se promete pão. Panem et circenses, já diziam os imperialistas romanos. 

Não! Agora quer-se toda a gente no palco, toda a gente activa e responsável pela sua própria Festa. 

                                                 
1 Este artigo está no dossiê 1.2.1.34, da caixa 10. Este dossiê contem um dactiloscrito com riscados a caneta de feltro azul e 

emendas e acrescentos a caneta preta fina. O artigo foi publicado no Século Ilustrado n.º 1902, de 22/06/1974. (na capa do dossiê 

há um erro, 72 em vez de 74). Usei a revista como texto-base e cotejei com o original usando a sigla (Or.) para o dactiloscrito 

conservado. 
2  Depois do 25 de Abril houve uma vaga de «saneamentos» nas empresas públicas e nacionalizadas; que correspondiam a 

despedimentos de quadros. 
3 e, ] e 
4 porque, em geral, ] porque em geral 
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 Então, e o monumento proposto? Tenho uma ideia para salvar aquela boa ideia de salvar os 

monumentos que já nada celebram de perdurável. Não exactamente para um novo monumento, mas ― julgo 

eu ― para um substituto correcto e vantajoso. Era assim uma coisa como um muro... Eu explico. 

 Catavam-se os tais monumentos, horrorosos de um tempo horrível. Os novos camaradas ferroviários 

transportavam-nos para o local escolhido. Aí tinha sido construído um muro, ou um enorme cubo de interior 

vasado e onde se podia entrar, uma coisa assim; e,
1
 na argamassa, à medida que iam chegando ia-se 

incrustando os «mostrengos», as medalhas e os moimentos sem os fundir, intactos no seu horror. E ali 

ficavam. Mas,
2
 aos visitantes ou passeantes de acaso fornecia-se-lhes

3
 pesadas matracas e outras armas de 

agressão. Era-lhes então permitido não só «tocar nos objectos expostos», como martelá-los, esfacelá-los 

como entendessem. Neste museu original, haveria
4
 até um corpo de guardas e guias treinados para ensinar a 

mais eficiente maneira de usar as matracas e os martelos gigantes que, ao longo do tempo,
5
 se iriam 

efectivamente modificando, ganhando novas formas e uma nova expressão. 

 Um serviço museológico seria montado,
6
 que iria acumulando fotografias e documentos vários, das 

várias fases. De vez em quando chegava uma nova peça, que tinha sido esquecida numa arrecadação ou 

longínqua aldeia, e o seu aspecto «novo» contrastaria com a já adiantada transformação das outras. Isto seria 

uma verdadeira obra aberta, da qual todos seria autores, e da qual todos se sentiriam profundamente 

responsáveis. Isto seria verdadeiramente moderno, numa época em que todas as vanguardas querem acabar 

com os espectadores passivos como na célebre frase de Fanon; «Todo o espectador é um cobarde e um 

traidor». 

 E assim, se o povo eleito tem já o seu «muro das lamentações», nós, menos eleitos mas mais
7
 puros, 

nós os da revolução-sem-violência, teríamos o nosso MURO DAS IMPRECAÇÕES. E ali iríamos 

descarregar a violência, e o ferver deste contido sangue latino. 

                                                 
1 e, ] e 
2 Mas, ] Mas 
3 fornecia-se-lhes ] forncecia-se 
4 haveria ] havia 
5 que, ao longo do tempo, ] que ao longo do tempo 
6 montado, ] montado 
7 Or: e mais 
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A articulação dos espaços, em Olivais Norte,
2
 dá uma ideia da articulação dos moldes na 

moderna arquitectura paisagística. O Centro Cívico obedecerá ao mesmo conjunto. Arq. 

paisagista Ponde Dentinho. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Estas imagens seguintes estão na revista, embora pareçam ter pouca relação com o texto. 
2 espaços, em Olivais Norte, ] espaços em Olivais Norte 



 

294 

 

Traidores à Pátria!
1
 

 

 

 «... um morto e algumas prisões, marcam este ano as comemorações do Dia de Portugal, de Camões 

e das Comunidades». (Dos jornais). 

 Resta saber se não haverá mais mortos a declarar, a relacionar (em profundidade) com estas 

comemorações (Portugal, Camões, Comunidades).
2
 Naturalmente que não nos estamos só a referir à morte 

de pessoas, indivíduos...
3
 mas sim ao assassinato colectivo que se pode perpetrar na pessoa de um 

monumento. 

 Aqui, um ponto
4
 de reflexão. Em alguns lugares temos tentado demonstrar que as inquietações 

estéticas, e em última análise éticas, eróticas, espirituais do nosso tempo nos levam com rigor lógico a 

discutir as noções de uma cultura monumental, de uma arte-com-A, de lugares pseudo-sagrados para o 

património, como sejam os museus, os palácios. Mas que ninguém se engane neste capítulo: este irrespeito 

crítico corresponde a um amor pro-fundo. A um amor ao que nos funda.
5
 Não queremos viver servilmente o 

passado, e, por isso,
6
 exigimos o máximo respeito pelo que nos constitui

7
 agora e aqui, numa perspectiva 

futurante. Quando um monumento pode ser a pátria,
8
 sobretudo a

9
 pátria ameaçada a que se referia já 

Camões
10

 pela «gente surda e endurecida»... «metida! / no gosto da cobiça e na rudeza! / De hũa austera, 

apagada e vil tristeza». 

 Tem havido muita ofensa aos monumentos, nomeadamente afrontando-os com outros pseudo-

monumentos: aconteceu na Batalha, por exemplo. Mas ainda aí havia a (não) justificação ideológica, um 

errado culto do passado, uma
11

 civilização de estátuas e os seus cavalos. O caso a que me vou referir é outro: 

a pura cobiça e vil rudeza. 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste texto está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9. Trata-de de uma cópia a papel químico sem rasuras nem 

emendas. Os originais têm as cotas 7318-16F a 7321-16 F. O texto está numerado, no canto superior direito, à mão. O texto saiu na 

revista Opção n.º 114 de 5 de Julho de 1978. No espólio, junto com o orig., há um exemplar da revista. Usei como texto-base a 

revista. Para o cotejo das versões usei: (Or.) para o original dactiloscrito e (Op.) para a revista. 
2 Or: Veremos se não há mais mortos que a propósito destas comemorações, e de algo mais, não devem ser assinalados. 
3 Or: a referir a pessoas individuais mortas, 
4 Or: um momento 
5 Or: que nos funda, ao passado. 
6 e, por isso, ] e por isso 
7 Or: ao que nos constitui, 
8 Or: é a pátria, 
9 Or: aquela 
10 Camões ] Or: Camões ; Op: Camiões 
11 Or: e uma 
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Mais comemorações 

 

 «O Município de Sintra vai fazer 825 anos em 1979... para assinalar o aniversário a Câmara 

Municipal de Sintra vai promover um conjunto de manifestações culturais, recreativas e desportivas que tem 

início ainda este mês... principal objectivo... dar a conhecer a realidade do concelho... nos seus aspectos 

histórico, cultural e económico... a Comissão Organizadora das manifestações vai apoiar a realização de 

festas católicas... editar livros sobre aspectos da história da vila... uma exposição com mais de uma centena 

de gravuras únicas sobre a vila e o concelho... jogos florais... sessão solene.» (Dos jornais). 

 Tão preclaro programa empolga-nos, e, por isso,
1
 vamos desde já colaborar com ele, divulgando 

para os nossos leitores o que é uma maravilha do «passado histórico, cultural e económico» de Sintra: o seu 

Palácio Nacional. 

 

O Palácio 

 

 Merecia, e mereceu, já longas páginas descritivas e de análise. Talvez, sob certos aspectos seja o 

mais importante monumento deste país, pelo menos o mais importante como resíduo de uma certa vida civil, 

ligada, entre outras, à reconquista e às descobertas.
2
 Monumento da confluência e da fusão nele trabalharam, 

talvez ainda, os pedreiros moçárabes, nele se riscaram alguns dos primeiros perfis manuelinos. Encontro do 

Ocidente e do Oriente, é, por outro lado,
3
 um monumento especificamente português: pedras só as dos 

cunhais e molduras nas janelas, o resto é construído em materiais leves que deviam ser caiados, como as 

mais humildes casas da região. Pátios, águas e uma antiga flora exótica habitam e estruturam esta preciosa e 

frágil habitação. O romantismo passou por ali, nalguns equipamentos interiores, e na imagem que do 

conjunto fizeram os poetas. O Palácio não poderia ser excluído do «glorious Eden» que em Sintra viu e 

viveu Lord Byron.
4
 Ora não se espantem, meus amigos leitores, lembram-se daquela igreja românica, que há 

já alguns meses foi destruída?! Pois bem, o Palácio de Sintra também está a ser destruído, vilmente 

assassinado e vilipendiado
5
: PARA MATAR UM MONUMENTO NÃO É PRECISO DEITÁ-LO ABAIXO; 

BASTA AFOGÁ-LO, CONSTRUIR AO SEU LADO UM MOSTRENGO, TIRAR-LHE A LUZ, A 

RESPIRAÇÃO.
6 

                                                 
1 e, por isso, ] e por isso 
2 o mais importante como resíduo de uma certa vida civil, ligada, entre outras, à reconquista e às descobertas. ] Or: o mais 

importante de uma certa vida civil, ligada entre outras coisas à reconquista e às descobertas. Op: o mais importante como resíduo de 

uma certa vida civil, ligada entre outras à reconquista e às descobertas. 
3 é, por outro lado, ] é por outro lado 
4 Or: viu Lord Byron 
5 Or: assassinado e vilipendiado 
6 As frases em Op. estão em itálico em vez de em maiúsculas. 
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Uma História Antiga 

 

 À volta do Palácio de Sintra havia só construções amáveis, uma praça que seria o antigo pátio maior 

do Palácio, algumas árvores, pacatos cafés e alguns hotéis modestos: bastantes familiares aos leitores de Eça 

e de Almada, por exemplo. Enfim, um correcto envolvimento. 

 Nisto, uns anos atrás, uma empresa de hotéis (bem conhecida e referenciada) resolveu deitar abaixo 

um dos hotéis pacatos e construir, mesmo à ilharga do Palácio e cortando-lhes toda a respiração do lado do 

mar,
1
 um anódino mastodonte de cimento armado. Houve licença para construir: quatro andares a partir da 

Rua Fresca ― o que, dada a topografia do local, elevava o mostrengo ao rés do monumento,
2
 desfeando-o. 

 Nisto surgiu
3
 a intervenção indignada da Secção Portuguesa da AICA e outras entidades. A então 

presidente da AICA, a poetisa Salette Tavares, lutou
4
 heroicamente (chegou a hora de não medir os termos). 

Os «outros»
5
 (o gosto da cobiça, a vil dureza) bem se importavam com histórias, História e licenças! Eles

6
 

julgavam ter o poder por eles. Ter o poder. E já iam no quinto andar! Era demais! Mesmo as autoridades da 

velha senhora foram obrigadas a confessá-lo: a obra foi embargada! 

 (Isto foi bastante antes do 25 de Abril, solicita-se desde já artigo ou carta da Salette que nos actualiza 

os passos da sua luta sem quartel... mas mesmo assim vitoriosa. Por ali a Pátria
7
 também estivera

8
 em perigo. 

Obteve-se, no entanto, uma suspensão
9

 desse perigo; mas o mostrengo ficava ali, abandonado mas 

ameaçador...) 

 

 

 

Agora, a Democracia
10 

 

 Claro, não negamos as «conquistas do povo português» depois do 25 de Abril. Mas à sombra dessas 

conquistas, quantos crimes se estão a cometer... e crimes de lesa-pátria! A Igreja de Joane
11

 já ninguém a 

                                                 
1 Or: do lado mar 
2 monumento, ] monumento 
3 Or: Nisto deu-se 
4 Or: da AICA, a poetisa Salette Tavares lutou 
5 Or: outros 
6 Or: e licenças; eles 
7 Or: pátria 
8 Or: estava 
9 Obteve-se, no entanto, uma suspensão ] Or: Obtivera-se uma suspensão ; Op: Obteve-se no entanto uma suspensão 
10 Or: Agora a democracia 
11 Or: Boane 
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restitui. Assassinada! E o Palácio Nacional de Sintra?
1
 A obra recomeçou no mostrengo, a pretexto 

certamente de a acabar. (O que quer dizer: acabar uma monstruosidade, consumar um assassinato!) 

 

Quem Deu Ordem? 

 

 Nós não ficamos por aqui, e fazemos desde já apelo
2
 a todos que têm uma palavra a dizer, amantes 

da pátria e do equilíbrio ecológico, Salette, conservadores de museus e palácios, responsáveis pelo 

património, actual presidente da AICA (arquitecto, ainda por cima, Carlos Duarte) outros arquitectos e 

urbanistas, historiadores, jornalistas, todos... então? Vamos deixar que menosprezem assim a Pátria e os seus 

símbolos? 

 E a Câmara Municipal de Sintra? Incluirá isto nas comemorações da Vila? 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      O Mostrengo visto através dos jardins do Palácio 

 

 

                                                 
1 Or: Nacional Sintra 
2 Or: e fazemos apelo 
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Mamarracho ou Mostrengo
1
 

 

 

 Aquele prédio, gaiola de cimento, mostrengo, mamarracho que estão a construir em Sintra, mesmo à 

ilharga do delicado e histórico, renascentista, manuelino, romântico Palácio Nacional. O artigo que 

publicámos nesta revista suscitou algumas reacções, úteis, esclarecedoras e mesmo emocionantes, aquela 

que veio de Guilherme da Fonseca
2
 vivendo algures na Zâmbia

3
. Voltaremos ao assunto quando acabarem 

mesmo as férias, o sol, o trabalho dos lazeres (...porque raramente se trata de lazeres sem trabalho, lazeres de 

rei). Queríamos apenas assinalar um facto curioso, um desvio linguístico, ou linguageiro, verificado naquelas 

«cartas». Eu qualificaria a construção assassina (assassínio da nossa identificação cultural e colectividade 

estética) de mostrengo; nas «cartas» sem excepção este termo foi substituído por um outro, mamarracho. 

 Este deslize de um termo para outro é significativo e esclarecedor. E salutar: porque, de algum
4
 

modo, prova que uma certa polémica (que anda à volta do novo, da nova arquitectura) se transformara em 

consciência e memória. Identidade cultural. 

 

A polémica dos «mamarrachos» 

 

 Foi em 1972, Lisboa era já, como quase todo o resto do país, uma cidade quase ao abandono. Todos 

os erros culturais acumulados, as ilusões ideológicas, e, sobretudo,
5
 a pobreza disfarçada iam deixando a 

cidade e o país esfacelados, sem definição. Abatiam-se velhas casas, vias inteiras eram desfiguradas (a 

Avenida da República, por exemplo). No lugar das demolições, construíam-se incaracterísticos caixotes, 

sub-produtos de inovações arquitectónicas há muito goradas; que, no fundo, desempenhavam na cidade a 

função vistosa e «saloia» de certas construções plantadas em pleno campo, fenómeno resultante de pequenas 

economias de emigrantes. Com a diferença fundamental, entre outras, de que a casa do emigrante era a 

realização de um velho e legítimo
6
 sonho: ter uma casa e enchê-la de cor; as construções da cidade eram 

apenas o resultado de uma obscura modorra. Com a sua coorte
7
 de arquitectos vendidos, ganhar dinheiro, 

ganhar dinheiro. A construção de novos Bancos e Agências bancárias, tornou-se o símbolo desta ganhunça 

cega e estúpida. E não é por acaso que, em muitos casos,
8
 a construção destas

9
 Sedes e Filiais do capital 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste artigo está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9. Trata-de de uma cópia a papel químico com emendas à 

máquina. O artigo saiu na revista Opção n.º 124 de 7 de Setembro de 1978. No espólio, junto com o orig., há um exemplar do artigo. 

Usei como texto-base a revista. Para o cotejo das versões usei: (Or.) para o original dactiloscrito e (Op.) para a revista. Por 

limitações de ordem técnica a fotografia em ilustração aqui apresentada é um fragmento da apresentada na revista. 
2 Or: veio de um emigrante 
3 Or: em África 
4 Or: certo 
5 e, sobretudo, ] e sobretudo 
6 Or: longínquo 
7 coorte ] Or: coorte ; Op: corte 
8 que, em muitos casos, ] que em muitos casos 
9 destas ] estas 
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bancário dava lugar à destruição de velhos e até históricos Cafés (como aconteceu no Rossio, no Cais do 

Sodré, etc.), locais de convívio e de sociabilidade definitivamente aniquilados. A par disto construíam-se 

ridículos snacks e mais tarde pseudo-super-centros comerciais procurando apenas imitar, e mal, o que se via 

pelas Europas, sem estudo próprio e rigoroso, sem adaptação à sociedade portuguesa e, em particular, 

lisboeta. Este mal, esta gangrena, não deixou de se agravar desde então... (A outro nível destruíam-se praças 

inteiras e punha-se-lhes no centro algumas toneladas de pedra com o nome de estátuas). 

 Reacções? Havia, em primeiro lugar,
1
 a reacção culta, a «lição» que nos ia sendo fornecida pelos 

nossos amigos arquitectos, urbanistas, ecologistas; transformava-se em geral na expressão da nossa 

impotência. Faziam-se colóquios («quilhóquios»
2
 lhes chamou alguém), alguns abaixo assinados. A nível 

nacional tinha havido o Primeiro (e julgo que único) Congresso de Arquitectura, durante o qual, mais uma 

vez,
3
 se voltara o bico ao prego do fascismo: as respectivas sessões foram tão violentas no desnudamento da 

verdade que alguns dos principais responsáveis vieram publicamente confessar as suas culpas... Mas o 

sistema não cometia duas vezes o mesmo erro: e sobretudo os seus erros não eram para discutir. Não creio 

que estejam estudados de uma maneira global os resultados do Congresso. (A outro nível, houve o inquérito 

à arquitectura rural, e aí, como noutros lugares,
4
 deverá estudar-se a acção do arquitecto Keil do Amaral, 

assumindo carismaticamente uma certa consciência culta e profissional.
5
). 

 Mas a cidade perdia-se (e perde-se) porque à população, em geral, tinham sido retirados, pouco a 

pouco,
6
 qualquer resto de consciência (e ciência) colectiva: isso é a história de uma sistemática destruição 

muito mais antiga. Havia (e há) excepções, é evidente. Alfama, apesar dos assaltos do turismo de massa e 

respectivas iniciativas camarárias, nunca perdeu o carácter e uma força que vai das pessoas para as casas e 

vice-versa. E a cidade acordou, por exemplo, quando lhe destruíram a fisionomia da Avenida da Liberdade 

(com as célebres «pedrinhas»
7
 cor-de-rosa); de tal maneira a Câmara,

8
 obedecendo à breve democracia 

conjugada, não teve outro remédio senão repor a Avenida como estava. Uma batalha singular que não deve 

ser esquecida: uma batalha da Liberdade.
9 

                                                 
1 Havia, em primeiro lugar, ] Havia em primeiro lugar 
2 Curioso neologismo que funde o substantivo «colóquio» com o verbo «quilhar». 
3 o qual, mais uma vez, ] o qual mais uma vez 
4 aí, como noutros lugares, ] aí como noutros lugares 
5 do Amaral, assumindo carismaticamente uma certa consciência culta e profissional. Or: do Amaral, assumindo carismaticamente 

uma certa consciência culta ; Op: do Amaral, que assumi. Assumia carismaticamente uma certa consciência culta e profissional. 
6 retirados, pouco a pouco, ] retirados pouco a pouco 
7 Or: umas célebres pedrinhas 
8 a Câmara ] a Câmara, 
9 batalha da Liberdade ; Or: batalha da Liberdade ; Op: batalha da Liberdade 
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E os jornais? 

 

 Os meios de comunicação de massa deveriam ser
1
 a principal correia de transmissão entre os 

profissionais da cultura e a população. Na prática,
2
 demasiadas vezes se limitam passivamente a ser 

instrumentos da organização do poder. Porém, a prova
3
 de que nem sempre isso aconteceu mesmo no 

antigamente foi a polémica dos «mamarrachos», lançada por
4
 jornalista(s) do Diário Popular. E começou 

mal. Porque o redactor ou redactores do jornal que lançaram a campanha-inquérito aos
5
 especialistas e à 

opinião pública sobre os «mamarrachos» que se iam construindo pela cidade indefesa; armados sobretudo de 

boa vontade (jornalística), sem um mínimo de cultura especializada começaram a dar como exemplo uma 

das raras obras de arquitectura inteligente e polémica, recentemente construída: o «Franjinhas». O 

«Franjinhas» ou o «Estendal» foi aliás discutido nessa altura com uma paixão que, por rara em casos desta 

natureza,
6
 não deixou de ser significativa, tornando mais conhecido o trabalho da equipa dirigida pelo 

arquitecto Nuno Teotónio Pereira com a magnífica integração plástica de Eduardo Nery. Mas o erro cultural 

dos jornalistas acabou por ser útil à polémica, que alargara,
7
 incluindo na sua rede a legitimidade da própria 

discussão. Mesas redondas, repercussões noutros jornais, a SNBA, o Sindicato dos Arquitectos ― todos 

vieram dizer o seu direito de habitante mais ou menos responsável. E o termo «mamarracho» ficou sagrado.
8
 

(A «história» tem outros termos, desde o magistral estudo do arquitecto Pedro Vieira de Almeida «exposto» 

num salão da AICA até à recente revelação de Jacinto Baptista ― que já nesse tempo sabia defender os seus 

camaradas jornalistas ― com Keil do Amaral ― que continuava congraçando a «consciência» dos 

arquitectos). 

 

Porquê mostrengo? 

 

 Eu direi que o mamarracho de Sintra é também um mostrengo. (o termo vem-me de Raul Brandão). 

Porque mostrengo é mais geral, não se fica pela arquitectura: e toda uma parte da (não) vida deste país: 

estúpido e mau sem necessidade... mostrengo! 

                                                 
1 Or: de massa são 
2 Or: e a população. Ou deveriam ser porque na prática 
3 Porém, a prova ] Or: A prova ; Op: Porém a prova 
4 Or: dos «mamarrachos». Foi lançada por 
5 aos ] à aos 
6 que, por rara em casos desta natureza, ] que por rara em casos desta natureza 
7 Or: alargou 
8 Or: consagrado 
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         O «Franjinhas», o prédio que se tornou símbolo de uma polémica vívida 
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Os Monstros e as Janelas Verdes
1
 

 

 

 Os monstros, os mostrengos. 

 Alinham-se para morrer e morrem. As obras-primas, o património da humanidade, a boa consciência 

acumulada. Obras, obras, obras.
2
 E a sua conservação, e os guardas, os contínuos, os porteiros. Vigiam ― 

dizem eles ― toda a memória do mundo, a colcha que foi da senhora Viscondessa, os quadros, as molduras, 

as peanhas. Um cemitério com visitas guiadas, às terças e às quintas, e aos domingos de manhã para a classe 

operária. Respeito, silêncio, não incomodar o longo sonho mortal. Climatizado, asséptico, encerado. Não 

vivem porque morrem, mortos mumificados, persistem apenas em durar. Paródia da eternidade. Alcatifas, 

museus. 

 Os monstros, perguntaria Baudelaire no seu Spleen, como foram feitos e como poderiam não ter sido 

feitos? 

 

As Janelas Verdes 

 

 Eu andava a aprender a viver. De facto não aprendi mas continuo. Bom, era no princípio de andar a 

aprender, tinha para aí treze anos. E não fui em grupo, peregrinava pela cidade, isto ia-se descobrindo a 

pouco e pouco. E as docas, e os barcos, minha paixão,
3
 não estavam longe. O que me terá atraído naquele 

imenso casarão? Fiz-me esta pergunta incessantemente durante anos, e só no outro dia estava seguro na 

sombra sossegado e sem preguntas e vieram têr comigo dois homens «de museu». Que eu amo
4
. Um, cá por 

muitas e muitas coisas (e o amor do amor, e o Living) e o outro porque diz sempre qualquer coisa certa
5
; o 

«moderno é o futuro»; o outro porque precisamente me proporcionou à luz dos fósforos que se lhe 

queimavam os dedos a visão mais fantástica que tive até hoje de um... museu. Pois os dois amigos vieram ter 

comigo, ao lado estava o mural do Almada não iluminado como de costume mas também não interessa 

muito porque a luz daquele Começar é interior.
6
 Vieram simpatia, formalismos nenhuns. As colchas e o 

vídeo misturaram-se na nossa conversa. Foram-se e eu sentei-me de novo na sombra com um indefinível 

sentimento de bem estar apesar do ataque nas
7
 anginas que já rugiam

8
 surdamente. E de repente, eu vi 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste texto está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9. Trata-de de uma cópia a papel químico sem emendas. Este 

artigo foi escrito para a revista Opção mas, por cessação desta, ficou inédito. Retoma, parcialmente, o tema do artigo publicado no 

número anterior da mesma revista intitulado «Mamarracho ou Mostrengo». 
2 Obras, obras, obras. ] Obras obras obras. 
3 paixão, ] paixão 
4 Que eu amo ] Que eu q' aml amo 
5 o outro porque diz sempre qualquer coisa certa; ] e o <outro porque> e porque diz sempre qualquer coisa certa; 
6 O que pode levar, erroneamente, a pensar que este artigo se refere ao Museu Calouste Gulbenkian e não ao Museu Nacional de 

Arte Antiga (vulgo das Janelas Verdes porque situado na Rua das Janelas Verdes) porque o painel Começar de Almada Negreiros, 

está no primeiro museu Gulbenkian. 
7 nas ] mas 
8 que já rugiam ] que já <começava a> já rugiam 
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claramente as janelas verdes, DO MUSEU DAS. Tinham rolado os anos, tinham rondado as dôres, as partes 

de fraco e os orgulhos e os desejos. Naquele imenso casarão entre doca e doca, ou um pouco mais ao alto 

vendo-se o Tejo todo bem cedo te soletrei ode marítima ou mudo e contente do mar eu entrara um dia para 

vêr as janelas verdes! Claro que não as vi, e como lá fui de livre vontade e disponível vi mesmo muita coisa, 

lembro-me bem daquele quadro dos macacos que depois foi arrecadado (está visto!) e também o do 

caldeirão, esse felizmente é «primitivo» e lá está ― como tantas coisas à espera de ser estudado por 

economistas, fenomenólogos, antropologistas, e até historiadores,
1
 claro, quando os houver,

2
 claro, neste país 

a abarrotar de classe média, estudos médios, interêsses médios e entusiasmos médios. E o Bosch, lembro-me 

até de uma senhora que estava a copiá-lo e tinha escrito uns livros com imensa piada: aquilo não eram as 

tentações mas as visões do santo, profecias com a nossa imoralidade, piscinas, bombardeiros, estava lá tudo. 

Bem,
3
 isto já foi uns anos depois.

4
 (Eu troco as datas). Também uns anos depois, dois ou três, encontrei-me 

com o Director. Que me fez logo lembrar o meu chefe de escuteiros, e todos os pais que fui tendo sem 

conflito. (Só tive pais bons, a Lei sempre foi doce para mim, até ao dia em que me queriam obrigar, estátuas, 

isolamentos,
5
 mas nessa altura eu já estava muito duro para me roerem: não houve dramas, aprendi o 

desprezo, mas isso já é outra história). 

 

 Vi aquelas coisas, vivi-as. Conheci o João Coito, que é uma das coisas boas que há na vida. Depois 

levei lá amigos, colegas. Era a minha bela. Tinha nome: Isabel, Maria ou mais misteriosa Núria, Nucha. O 

nome fez a coisa. Flamengo, côr complementar, os mendigos de Zurbarán, O mestre do Paraizo. Estas coisas 

não eram só familiares, eram minhas, o dia à tripa. Os guardas conheciam-me (nunca me cobravam bilhete, 

nem aos meus grupos!) eu deslizava pelo silêncio do chão com cautelas maternais. Tudo ali estava vivo ― a 

sonhar,
6
 talvez? (Cheguei a ter ciúmes leves, uns anos depois, quando encontrei diligentes amigos a 

conservarem o museu: a conservarem-me. E este
7
 sentimento das profundezas só se desvaneceu quando ― 

tendo entrado eu na vossa conspiração ― conseguimos meter mesmo no ventre daquele casarão imenso a 

maravilha do Living. Depois, depois. 

 Tantas coisas passaram. É certo. Mas só no outro dia vi as janelas verdes que lá me tinham atraído! 

 As coisas num museu que é das janelas verdes, não se alinham para morrer. Ou por outras palavras, 

ali a morte é um trabalho da vida. Claro que morremos todos, e os quadros também com ou sem moldura e 

os imensos casarões... e até as estrêlas unidas, silenciosas. Mas esse não é o problema: do que se trata é de 

não alinhar para morrer. Entre morrer e viver para morrer está o infinito desejo. De vêr do outro lado, de 

                                                 
1 historiadores, ] historiadores 
2 houver, ] houver 
3 Bem, ] Bem 
4 já foi uns anos depois. ] já foi há uns anos depois. 
5 Referência às suas várias detenções, quatro, no total. A "estátua" era uma tortura praticada amiúde pela PIDE. Não há notícia de 

ES ter sido sujeito a tortura, no entanto a alusão metafórica à tortura é legítima. 
6 sonhar, ] sonhar 
7 este ] sete 
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acertar no ponto que está fóra quási a ser compreendido, de encontrar o seio debaixo da blusa que não é bem 

isso e não basta tocar, de, finalmente, vêr, compreender as janelas verdes. 

 

Um Pensamento Amadurecido 

 

 Eu não falo (escrevo) por falar (escrever). Nem vejo as janelas verdes só porque passaram anos e 

tenho que escrever uma crónica. Tudo isto é a sério, eu podia contar a minha vida desde pequenino e fazer 

chorar as pedras da calçada. Ou fazer rir
1
 os lindos basaltos azuis que ainda os há. Isto é a volúpia de um 

pensamento amadurecido. «Deixai vir a mim os pequeninos»,
2
 dizia Jesus; e eu digo: vão às minhas lições. 

Que mais posso dizer se já nem se pode ser Cristo em Lisboa? 

 Mas desiludam-se, tal como nesta crónica,
3
 eu não ensino nada nas minhas lições. Deixo só passar o 

tempo, e se possível aumentar o desejo. Querem um exemplo? Um dia estávamos num exercício de 

expressão corporal (chamemos-lhe assim...) E eu comecei a explicar às pessoas como deviam cair do banco. 

Devagar. As pessoas começaram a cair. Eu então demiurgo sentia-me cada vez mais ao corrente... Pedi-lhes 

para se concentrarem apenas na minha voz,
4
 a minha voz modulava-se e perdia aquelas entoações 

sincopadas tão frequentes. Durmam! fui murmurando lentamente. E as pessoas dormiram completamente. E 

então tive que inventar como acordá-las! E isso não lhes posso explicar: mas foi difícil! 

 

Os Mostrengos, os Monstros 

  

 Portanto eu estivera na sombra, e depois com os meus dois amigos (vivíssimos) dos museus. O que 

foi, pensamento amadurecido, que fez ver as janelas vêrdes. Foi uma frase que ficou no ar: MUSEU DE 

ARTE MODERNA. 

 Museu de Arte Moderna. Um tempo e outra pergunta, cá dentro no cerne do desejo. Com ou sem 

janelas verdes? E eu nessa altura vi-as. Eram verdes e tudo claro: começava o trabalho de inventar como 

acordar o mundo. Porque, quanto ao resto é fácil de vêr: que um museu (para não ser museu) tem que ter as 

janelas verdes... e ainda por cima se fôr moderno de arte moderna... 

 

 

 

                                                 
1 Ou fazer rir ] Ou rir 
2 pequeninos», ] pequeninos» 
3 crónica, ] crónica 
4 voz, ] voz 



 

305 

 

O Cinema e as Artes Plásticas
1
 

 

 

 Por volta de 1920, o célebre crítico e historiador de arte, Elie Faure, utilizando o neologismo 

cineplástica, tentava descobrir as razões estéticas do espectáculo cinematográfico. O cinema tomava então 

consciência de si próprio. Em França acabava de nascer a crítica cinematográfica (Canudo, Delluc, 

Moussinac...); os próprios artistas como os pintores de vanguarda Leger e Gromaire, se voltavam pensativos 

para o novo meio de expressão. Os problemas teóricos exaltavam os espíritos, mesmo quando as realizações 

práticas eram consideradas magras ou nulas... E assim, enquanto os grandes senhores da indústria 

tripudiavam os seus cálculos, absolutamente indiferentes à natureza e ao futuro artístico do cinema, aqueles 

pensadores estabeleciam as bases da sua compreensão teórica, enfim, a sua estética. A distância que nos 

separa hoje das conclusões destes primeiros investigadores é simultaneamente grande e pequena. 

 Na verdade, se os seus estudos foram continuados, e até em determinadas circunstâncias históricas 

foi possível que certas escolas fecundas se formassem como uma sua consequência, devemos confessar que 

a divulgação das respectivas conclusões está longe de ter progredido satisfatoriamente. Não! Infelizmente, o 

cinema ainda não é um fenómeno artístico de grande efeito universal, a força colectiva onde se fundas as 

convicções e a vontade de todo um povo ― como foi outrora o caso do teatro grego. Parece, porém, que não 

pode haver dúvidas sobre um ponto: é que o cinema propriamente dito não é o grande culpado deste estado 

de coisas. Nem a pin up girl, nem o happy end, ou... o fado, o sol e os toiros,
2
 fazem parte da sua verdadeira 

essência. E, precisamente, só a ignorância daqueles trabalhos teóricos, o desprezo beócio pela matéria 

pensável do cinema, podem pretender o contrário. No entanto, é longo o caminho percorrido. Os museus de 

cinema, as cinematecas, algumas boas revistas da especialidade e toda uma nova ciência organizada ― a 

filmologia, com acento em organizações universitárias como a Sorbonne ― são boas promessas para o 

futuro. 

 No que diz respeito ao problema das relações do cinema com as artes plásticas, que já preocupava 

inteligentemente a Elie Faure, a situação é idêntica. Sabe-se hoje muito sobre o assunto, mas a sua realização 

máxima ainda não veio, o seu criador ainda não apareceu. Esse criador que Faure definia assim: «um artista 

armado do coração de Delacroix, a potência de realização de Rubens, a paixão de Goya e a força de Miguel 

Ângelo... ele projectará no ecrã toda uma tragédia cineplástica que o exprima, uma espécie de sinfonia 

visual, rica e complexa, abrindo, pela sua precipitação no tempo, perspectivas de infinito e de absoluto 

simultaneamente exaltantes pelo seu mistério e mais emocionantes pela sua realidade sensível que as 

sinfonias sonoras do maior dos músicos». 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Imagem, n.º 31 da 1ª série, em Novembro de 1952. Não existe original no espólio. O artigo não 

é ilustrado. O artigo adianta ainda a seguinte informação: «do nosso correspondente em Paris: José Ernesto de Sousa». 
2 Crítica ao estado do cinema português de então. 
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 Mas, se o cinema plástico, um cinema esteticamente apenas comandado por razões de ordem 

plástica, como um grande fresco ou uma sinfonia, ainda não atingiu esse apogeu, a verdade é que o seu 

parentesco,
1
 e até intimamente com outras artes como a música e a pintura ou a escultura, por exemplo, há 

muito está estabelecida. Quase se poderia dizer com segurança que o cinema não começou no final do século 

passado, senão no que diz respeito a uma... ilusão de óptica. Por certo, que as batalhas de Tintoretto, as 

sombras quase movimentos de Rembrandt, os gestos instantâneos dos personagens de Mantegna, ou a luz 

fugidia dos pintores impressionistas, são muito mais cinema, contribuíram muito mais para a descoberta dum 

novo espaço e novas grandezas, propriamente cinematográficas, que as dezenas, as centenas de falsos mitos, 

os maus romances, depois adaptados ao cinema. 

 Actualmente o cinema transformou-se, em certos casos, num meio de descoberta, mostrando o 

sentido e a força esquecida de algumas obras. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o filme realizado em 

França, em tecnicolor, por W. Novick, Images Mediévales, que nos mostra, dando-lhes vida, iluminuras 

sepultadas em Bibliotecas,
2
 mais ou menos inacessíveis. O exemplo mais interessante, porém, é o de certos 

filmes sobre obras escultóricas, mostrando definitivamente o seu carácter dinâmico e multímodo. 

 Um dos exemplos mais interessantes deste género de filmes é Les Gisant, de Jean Noel, sobre as 

estátuas jacentes dos reis de França. As fotografias, a música, o comentário lido por Pierro Fresnay e uma 

realização segura,
3
 umas vezes rígida e implacável como a própria matéria escultórica, outra exaltada e 

fantástica, atiram-nos  para lá de todas as convenções e limites tradicionais, todos os nomes, todas as 

etiquetas: num tal filme deparamos, não com as características da escultura gótica ou renascentina, não com 

os volumes , os módulos, as «técnicas» de cada escultor ou época, mas com uma coisa só: o humano , uma 

longa meditação que data de há séculos, e é nossa contemporânea, sobre a grandeza e as falências do 

homem. 

 Noutros filmes a obra plástica é apenas um ponto de partida, um dos muitos elementos componentes. 

O filme conta uma história, narra-nos um drama ou uma tragédia. A função das obras de arte nestas películas 

de construção essencialmente dramática foi definida com humor por Picasso. Tratava-se do filme Guernica 

que Allan Resnais realizou com a ajuda das suas obras. A quem o felicitava respondia o célebre pintor:... 

«Mas eu apenas forneci as vedetas!» Nada é tão exacto. Escultura e pinturas foram o material de que se 

serviu o cineasta. Este método foi também utilizado pelo mesmo realizador no seu Van Gohg, premiado em 

quantos festivais tem sido apresentado, na Europa e na América. Este pequeno filme, biografia dramática e 

inquietante da vida do pintor holandês, é talvez o melhor exemplo do que estamos tratando. Movimentos de 

câmara, enquadramentos, iluminação, tudo é escolhido com um intuito narrativo-dramático, passando a 

explicação da pintura para um muito último plano. Exemplifiquemos. O suicídio de Van Gohg, que 

corresponde ao clímax do filme, preparado pelos planos anteriores, pelo comentário e pela música, é 

                                                 
1 parentesco, ] parentesco 
2 em Bibliotecas, ] em Bibliotecas 
3 segura, ] segura 
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sugerido na imagem
1
 por uma foice. Essa foice é um detalhe (como todo o filme do quadro do pintor 

representando um ceifador em acção, no momento de levantar o braço). Como se vê, nenhuma relação entre 

a ideia do quadro aproveitado e a ideia de morte, que o menos sensível dos espectadores sente até à 

angústia!... 

 Este e outros artifícios de construção não impedem, pelo contrário, a grande unidade do filme, a 

relação indirecta que finalmente subsiste entre a obra e a vida do seu autor. Além destes dois filmes de 

Resnais, poderíamos ainda mencionar as magníficas películas italianas de Luciano Emmer («Cânticos della 

Creatura», «Histoire du Paradis Terrestre», etc.) construídas segundo os mesmos princípios, dos quais 

Emmer é um precursor. 

 Mas seria pretensioso pensar ter esgotado as possibilidades do cinema neste campo. Como não podia 

deixar de ser, nem tudo o que sentem feito é bom. Um erro é o maior de todos: transformar esta espécie de 

filmes, curtas metragens na maioria dos casos, em enfadonhas lições de coisas. 

 

 

                                                 
1 imagem ] Imagem 
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Renascimento do Teatro Total
1
 

 

 

 Foram
2
 o romantismo e Wagner que tiveram a primeira intuição de uma grandiosa «obra de arte de 

conjunto» ― onde o isolamento das várias artes particulares se resolveria sob a hegemonia do teatro e da 

música. Modernamente se tem falado muito de integração das artes, e a arquitectura, senão o urbanismo, 

conduziriam «as artes», reduzindo-as em função de objectivos precisos, funcionais, nos termos de uma 

Cidade, que embora concebida em ênfase tecnocrata, se poderia considerar a herdeira da Cidade Ideal da 

Renascença. A noção de design, por exemplo, com a sua tendência globalizante, bastaria para efectuar a 

redução a que nos referimos, substituindo as grandes concepções dos artistas individuais, por uma vasta 

organização, tendencialmente tecnocrata e funcionalista, da qual sairiam os modelos indiscutíveis, tanto para 

a do edifício como da cidade.
3
 As artes morreriam, relegadas ao nível de simples formas decorativas, em si 

execráveis. Esta concepção finitista (e neste aspecto oposta à de Wagner) abre brecha por todos os lados. 

Não tendo em conta a liberdade, não tem também em conta um dos mais inquietantes problemas do homem: 

a contradição entre a sua efemeridade, a observada obsolescência de todos os sistemas e cidades, e a 

aspiração à duração infinita da vida humana. 

 Mas de todas estas tempestades conceptuais, como se têm saído «as artes»? Poderíamos dizer que, 

mortalmente... Se é discutível dizer que a «decoração é indecorosa», como gosta de repetir o meu amigo 

Manuel Tainha
4
 (porque a decoração pode ser um protesto de liberdade contra a cidade e a casa...), não há 

dúvida que as artes, e a própria Arte, se vão resolvendo cada vez mais em objectos sumptuários, em 

emblemas heráldicos de mal disfarçados privilégios. Quando um Bruno Munari afirma ― «Não nos 

interessa saber se o resultado das nossas investigações é artístico ― nós queremos apenas aumentar a 

capacidade de comunicação dos homens», confirma, de maneira pragmática,
5
 um dos aspectos mais 

importantes da actividade estética dos nossos dias, a importância crescente de um trabalho sobre a 

comunicação: não sobre as coisas, não sobre os objectos mas sobre os acontecimentos. As concepções de 

uma arte aberta, de uma arte-participação continuam nos nossos dias a proclamação dadaísta de uma antiarte. 

Seria fácil demonstrar que uma obra de arte aberta (isto é, transformável de acordo com a liberdade, enfim 

concedida, ou conquistada, pelo respectivo utente) não corresponde a noções tradicionais, segundo as quais a 

obra de arte contém, em si, o seu próprio fim. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1588, de 14 de Abril de 1969. No espólio na caixa 10, dossiê 1.2.1.39a, 

existe um original incompleto dactiloscrito com as cotas 8009-18A a 8011-18A que não corresponde a este artigo, mas antes a um 

outro, intitulado «Teatro/ Um Exercício de Comunicação Poética». Está identificado pelos organizadores como sendo este artigo, o 

que é errado. 
2 Foram ] Foi 
3 como da cidade. ] e a da cidade. 
4 Máxima, provavelmente, haurida em Adolf Loos. 
5 confirma, de maneira pragmática, ] confirma de maneira pragmática 
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 Factor de desintegração, a obra de arte verdadeiramente moderna contém em si a sua própria 

destruição. O quadro não consente moldura, e a escultura não consente plinto, que os separem do 

envolvimento que eles próprios contribuem para criar. É nesta perspectiva que me referirei aos «objectos» de 

Noronha da Costa. Exigindo e criando um espaço em torno, trata-se de propostas barrocas e essencialmente 

teatrais. Não admira talvez, por isso mesmo, que nunca se tenham realizado cenários modernos, em Portugal, 

tão fascinantes e eficientes, como os de Noronha da Costa, para a encenação de Avilez de duas peças de 

Arrabal. Seria fácil imaginar a vocação de tais objectos, com os seus ecráns ambíguos e a contestação subtil 

das coisas situadas num ilusório espaço tridimensional ― para o teatro. E eu diria ainda mais, para um teatro 

total (o que só alusivamente se pode pensar no caso de Arrabal). Teatro total (no sentido de um Moreno, por 

exemplo) é também, e fundamentalmente,
1
 um teatro aberto, que não consente um espaço definido, que 

repele a sua inscrição em qualquer design, em qualquer função anteriormente definida. É um teatro em que 

terá de ser destruída a distinção entre o actor e o autor, por um lado, e o espectador, por outro; distinção entre 

plateia e palco. Neste teatro todos seremos actores, prontos a viver a vida como espectáculo; e autores, isto é, 

absolutamente responsáveis. O espaço, neste caso, é um envolvimento criado a partir das nossas acções, e 

dos objectos das nossas relações... Neste contexto a obra de arte não terá sentido como tal: tudo será 

eminentemente estético. Muitos caminhos conduzem a esta Roma de um mundo sem centro... e sem Roma, 

as
2
 rotundas e reguladores inteiramente negros, frequentes nas encenações modernas, constituem um sinal 

desde espaço-envolvimento a partir dos objectos da nossa comunicação. 

 «O desejo devora os objectos»,
3
 dizia Hegel, mas quanto aos objectos estéticos, o autor da Estética 

reservara-lhes morte mais nobre, nas margens da «morte de Deus». Na verdade, compreendemos cada vez 

mais lucidamente, e não sempre sem melacolia, que só o desejo conduz à eternidade: assim falava 

Zaratustra... 

 

 Falando de cenários modernos de teatro, não se pode deixar de referir, o trabalho de João Abel 

Manta, nomeadamente o cenário realizado há já alguns anos para a encenação, por Artur Ramos, dos Dias 

Felizes de Beckett; e o esforço de profissionalização de João Vieira. O cenário de João Abel Manta 

caracterizava-se por um rigor, exaltado e exaltante, que contrasta com a profusa multiplicação tecnicista de 

processos revelada na sua exposição da Longra-Interior. Seria caso para perguntar se esta crise, esta 

desamparada proliferação, não ganhariam sentido, e reconquistado rigor, em continuados contactos com o 

teatro. Essa continuidade tentou-a João Vieira. Reservaremos para outra nota a respectiva apreciação. 

Oportunamente também estudaremos o trabalho do escultor José Rodrigues, realizado conjuntamente 

connosco e como o compositor Jorge Peixinho, no Teatro Experimental do Porto. 

 

                                                 
1 e fundamentalmente, ] e fundamentalmente 
2 sem Roma, as ] sem Roma As 
3 os objectos», ] os objectos» 
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«Os objectos-cenários de Noronha da Costa surgem simultaneamente rigorosos e 

fantasmáticos». 
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Um Exercício de Comunicação Poética
1
 

 

 

 No pequeno clube de teatro de Algés, «1ª Acto», trabalha-se intensamente na organização de um 

exercício teatral, que se apresenta com aspectos de importante inedetismo entre nós, e que dá ao simpático 

teatrinho o aspecto inusitado de um incipiente teatro-laboratório. O exercício intitula-se Nós não estamos 

algures, frase extraída de uma passagem da Invenção do Dia Claro de Almada Negreiros. De resto,
2
 é neste 

poema e noutros, de outros tantos poetas modernos, que se baseia o exercício, o que não se confundirá, nem 

com uma sessão de teatro tradicional, nem com um vulgar recital. Trata-se, como nos explicou Ernesto de 

Sousa,
3
 que se ocupa do trabalho de encenação, de aumentar a circulação poética, experimentando os mais 

diversos meios de comunicação. A poesia é assim comunicada em objectos, em envolvimento e nos mais 

diversos tratamentos sonoros, inclusive na explosão de acontecimentos musicais, onde a uma estrutura mais 

ou menos rigorosa, se opõe diversas intervenções improvisadas. Para esta árdua preparação musical, acorrem 

as boas vontades, e sobretudo a decidida intervenção do compositor Jorge Peixinho. A comunicação 

audiovisual, e em particular cinematográfica, onde se salienta o trabalho de Carlos Gentilhomem, as 

soluções plásticas e luminosas, em grande parte orientadas por Fernando Calhau, a intervenção do público 

(sócios e convidados), acentuam o carácter experimental aberto desta manifestação. 

 

Um anti-espectáculo 

 

 Os principais responsáveis combatem a noção tradicional de espectáculo, como forma ultrapassada e 

nociva, porque geradora de crescentes hábitos de passividade num público cada vez mais neutralizado pelos 

meios massivos de informação desta nossa sociedade de consumo: que no caso português, se complica com 

os restos de uma sociedade ainda predominantemente rural; e portanto desinteressada de uma cultura urbana 

de que se sente alheada. Neste sentido, as coordenadas de agora e aqui coincidem e reforçam as 

necessidades mais actuais da arte moderna. E assim também, este exercício, lança um desafio a muita coisa, 

e em particular aos autores: é um trabalho essencialmente aberto. Onde o esforço coral sobreleva as 

contribuições individuais. Isto traduzir-se-á numa luta. não polémica, mas simplesmente operatória, contra 

os individualismos das autorias. Segundo nos dizem, essa luta começa já a traduzir-se em termos concretos. 

  

                                                 
1 Na caixa 10, dossiê 1.2.1.39 conserva-se o orig. deste artigo inédito ou não localizado. Trata-se de um dactiloscrito com emendas 

e riscados com caneta esferográfica preta de ponta fina com as cotas 4981-9A a 4983-9A. Este esboço de artigo está mal catalogado 

como sendo o artigo «Renascimento do Teatro Total», saído na revista Vida Mundial, n.º 1588, e 14 de Novembro de 1969. O 

Exercício de Comunicação Poética, obra intermédia com co-autoria de Jorge Peixinho, foi realizado em 1969. 
2 De resto, ] De resto 
3 Aparentemente este texto não seria da autoria de ES. No entanto há vários outros textos em que o autor se refere a si mesmo na 

terceira pessoa. E o dactiloscrito aparenta ser como muitos outros conservados no espólio. 
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Um Trabalho Coral 

 

 Num dos textos que se estão elaborando sobre o «exercício» lê-se: «Uma das noções mais em voga 

quando se trata de encarar uma problemática caracterizadora da arte moderna, é a de participação. 

Realizam-se cartazes que devem ser completados pelo utente objectos escultóricos a que o visitante das 

exposições dará uma forma variável, e os teatros misturam o actor ao espectador, incitando este a... 

participar no espectáculo. Por vezes,
1
 estas tentativas revestem-se de grande ingenuidade. Os limites desta 

participação são, com frequência, demasiado estreitos e evidentes, e nem sempre a obra ou função se eleva 

acima da categoria de mero brinquedo ou jogo fácil. O nosso exercício pretende assumir, como não podia 

deixar de ser, os termos de uma efectiva participação do espectador ao «espectáculo». Iremos mesmo ao 

encontro de certas «ingenuidades», se for preciso. Como de um exercício de que se trata, há ingenuidades 

que devem ser experimentadas para, porventura, virem a ser superadas no futuro. Nós sabemos muito pouco 

de um certo número de coisas enquanto meios operatórios para atingir determinados fins. Os fins,
2
 porém, 

devem ser nítidos e preciso, e rigorosos como intenção. Pretendemos um trabalho coral, pretendemos 

analisar laboratorialmente, em extensão, as vias de um convívio enriquecedor. Pretendemos destruir a 

solidão individual ― aquela exactamente, que o espectador de teatro reencontra depois de ter aplaudido os 

actores de qualquer espectáculo normal. Por isso,
3
 o nosso exercício não acaba, ou se quiserem acaba todas 

as noites não em aplausos mas numa ceia, através da qual, e na vida em seguida, se pretende continuar, um 

convívio e uma comunicação sempre diversa». 

 

Teatro e Cinema 

 

 Entre as formas a que se recorre no exercício Nós não estamos algures, o cinema tem um lugar de 

primeira importância, como outras formas afins de comunicação audiovisual, projecção sucessiva e 

simultânea de diapositivos, etc. Além disso, informam-nos, toda a primeira parte do exercício, foi concebida 

para ser filmada e integrada no filme Almada, um Nome de Guerra que Ernesto de Sousa está produzindo. 

Trata-se, pois, de mais uma extensão deste trabalho que pretende não ter uma extensão única e precisa.

                                                 
1 Por vezes, ] Por vezes 
2 Os fins, ] Os fins 
3 Por isso, ] Por isso 
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Almada, um Nome de Guerra
1
 

 

 

 No início deste ano lançámos uma campanha cujo objectivo mais em evidência seria a realização de 

um filme sobre Almada Negreiros. Associados nesta campanha ao José-Augusto França, e a um decidido 

grupo de apoio constituído principalmente por elementos da jovem crítica e alguns antigos e actuais alunos 

do Curso de Formação Artística, desde o início tentámos esclarecer: mais do que um filme, era de um 

processo, de estudo, de crítica e intervenção, que se tratava. O processo e a produção do filme estão em 

curso. Para parafrasear e traduzir uma já célebre expressão americana diríamos, que está em curso um caso 

de cinema-em-acção, mais do que um filme. Adiante nos justificaremos sobre a insistência nesta expressão. 

Lançada a ideia inicial, logo aderiram a ela um grupo de professores e de jovens artistas (entre os quais o 

falecido arq. Carlos Ramos, na sua qualidade de Director do Centro de Estudos da ESBAP, e o escultor José 

Rodrigues), e a maioria dos artistas modernos convidados a oferecer obras suas. Estas obras foram 

«trocadas» (em sessões estilo-leilão realizadas no Porto, Cooperativa Árvore; em Lisboa, Sociedade 

Nacional de Belas-Artes; e, logo depois, em Aveiro, Biblioteca Municipal), e o resultado dessas «trocas» está 

agora a ser trocado por película, serviços de laboratório e outros. Alguns elementos do Clube dos 100X100, 

e outras entidades particulares, ofereceram também a sua ajuda. E o «filme» ― nos aspectos material e 

técnico, forçosamente dispendiosos ― está a ser produzido com o resultado de tais ajudas. Porém, este é 

apenas um dos aspectos do processo a que nos referimos. Entretanto algo mais se passou, cuja importância 

se poderá deduzir, por agora, de um simples enunciado. Na SNBA, e integrado nos ciclos de lições do Curso 

de Formação Artística, o José-Augusto França realizou uma série de lições, examinando os vários aspectos 

de Mestre Almada (em especial, o romance e a pintura). Associadas a esta série de lições e a sua importância 

na modernidade portuguesa, foram feitas três palestras, sucessivamente proferidas por Jorge de Sena (poesia), 

Ernesto de Sousa (o teatro, e o Almada «actor total»), e José Blanc de Portugal (a «paixão» numerológica do 

autor de Mito-Alegoria-Símbolo). Realizaram-se ainda na Galeria Dominguez Alvarez, na Cooperativa 

Árvore e na SNBA, várias mesas redondas, nas quais participaram José-Augusto França, Francisco Bronze, 

Rui Mário Gonçalves, Fernando Pernes, Vítor Silva Tavares, José Pacheco Pereira, Joaquim Vieira, Ernesto 

de Sousa, e muitas das pessoas
 
que a elas assistiram. As mesas redondas, aquelas lições e palestras foram 

gravadas, e projecta-se, juntamente com outros elementos do «processo fílmico», a sua publicação em livro. 

Entretanto,
2
 o António de Macedo está também realizando um documentário sobre Almada Negreiros com a 

colaboração de David Mourão Ferreira, e promete uma apresentação do mesmo, incluída no Processo 

(colóquio, mesa redonda, etc.), que assim se alargará para além do seu domínio inicial, repercutindo-se 

porventura nos grandes meios de informação massiva. Como não podia deixar de ser, neste país de apagada 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Arquitectura, n.º 110, Julho-Agosto de 1969. Não existe orig. deste texto. Para a última 

imagem apresenta-se um excerto, apenas. 
2 Entretanto, ] Entretanto 
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e vil tristeza, toda esta vivacidade iria espantar o sossego remançoso de uma cultura envergonhada e 

ciumenta, e até já apareceram as pequenas tiradas anónimas, de um jornalismo sem ética profissional 

pseudo-humorístico. Desinências inevitáveis de uma polémica autêntica (por exemplo, a discussão entre o 

José-Augusto França e o Fernando Pernes, na mesa redonda efectuada na SNBA), também as pasquinadas 

são involuntariamente parte do Processo, não fazendo senão confirmar a «juventude» de uma determinada 

problemática, a que resulta da obra de um homem que em 1915 escrevia uma das obras-primas do 

modernismo português, a novela A Engomadeira, e em 1969 terminou o mural Começar ― para o novo 

edifício da Gulbenkian. Confirmam também, a juventude do próprio homem ― que,
1
 sem pruridos de uma 

cultura «que se toma demasiado a sério», enfrenta as câmaras da televisão num programa popular (o já 

célebre Zip-Zip), emparceirando com a popularidade de Raul Solnado, um dos mais sérios e autênticos 

fenómenos do nosso teatro. Coerente consigo próprio: «A alegria é a coisa mais séria da vida». 

* 

 

 Mas afirmarmos que o-filme-que-se-está-

fazendo, na expressão feliz do Vítor Silva Tavares, a 

que chamaremos ALMADA ― UM NOME DE 

GUERRA, pretende ser mais do que um filme. 

Poderíamos simplesmente acrescentar que o filme, o 

fazer-do-filme, pretende provocar um processo, o 

Processo descrito. E, desde logo,
2

 nos colocávamos 

numa posição polémica: o filme em si, não interessa ou 

interessa pouco. Importa porém explicar que não se trata 

de uma pretensão de circunstância, que ela corresponde a preocupações de fundo, e que, invertendo os 

factores, o filme, o próprio Almada Negreiros, constituem, para mim, originária e principalmente, não um 

fim, um objectivo, mas princípios. 

 Que princípios e para principiar o quê? 

 O princípio de uma revisão crítica da cultura e da arte portuguesas, com base numa das mais 

extraordinárias das suas personalidades primeiras, o romancista, poeta, pintor, e ensaísta Almada Negreiros? 

Certamente. Isso é o que já está em curso, e que poderá concretizar-se utilmente com a publicação de um 

livro colectivo, e com o próprio filme ― o qual, como já foi anunciado, pretende assumir um carácter crítico. 

Mas, na verdade
3
 e mea culpa, as nossas ambições são maiores. 

 Pretendemos com este filme pôr em causa os próprios fundamentos do que se tem considerado ser o 

cinema e a própria arte. Uma atitude de anticinema não é original mas é necessária, e talvez seja original e 

                                                 
1 que, ] que 
2 E, desde logo, ] E desde logo 
3 Mas, na verdade ] Mas na verdade 
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necessária entre nós. Com efeito, enquanto, hoje, certas questões, outrora estéticas, se tornam adultas e 

responsavelmente... éticas,
1
 vive-se em Portugal, relativamente ao cinema, pelo menos, num infantilismo 

pseudo-neo-romântico de amor-pelo-cinema que oscila entre a ignorância e a inconsciência (para não falar 

no carreirismo, que é outra história). Para dar um exemplo só: o amor-pelo-cinema e o desprezo-pelo-teatro, 

tão comum entre os nossos «jovens» cineastas. Depois de Brecht, e da sua repercussão, apaixonante e 

discutível, na obra de um Godard; depois dos happenings e do Action Theatre; depois de toda a revolução e 

meditação propostas pelos dadaístas e neo-dadaístas, e propostas também, num outro meridiano, pela 

Bauhaus e sua geração; depois de toda esta evidência de uma alteração necessária da nossa relação objectiva 

com o mundo, tal desprezo-pelo-teatro se não é oportunismo pode reduzir-se a um triste caso de 

provincianismo pacóvio, e, 
2
geralmente, pedante. 

 

 Ora,
3
 não se trata de estar à la page, de acertar o 

relógio com o que se faz lá fora. Falamos de necessidade, 

e,
4

 podemos acrescentar, de necessidade urgente e 

inadiável. Para a cultura portuguesa, desconexa, 

desligada e inimiga de si própria, a modernidade tornou-

se não uma ilustração gostosa mas a única saída, se não 

nos queremos todos resignar, escritores, artistas 

plásticos,
5
 cineastas, e outros, a meros epígonos, a curiosos macacos habilidosos. Com efeito, enquando nos 

afundamos a olhos vistos numa sociedade de consumo paradoxalmente inquinada de camponeses 

aculturados, os nossos homens de cultura afastam-se da sua própria realidade, e ― no caso do cinema ― não 

só se conformam com uma informação eleita conformisticamente (género Cahiers du Cinema), como se 

barricam numa obsoleta
6
 especialização, exactamente como se ainda estivéssemos no tempo em que era 

necessário lutar pela categoria «artística» do cinema: o tempo da 7ªArte. (A máquina de escrever deveria ter 

dado lugar à 8ª Arte, e o computador electrónico à 9ª, 20ª, 25ª?). 

 

 É no meio de tudo isto, agora e aqui, que devemos utilizar o cinema para lá do cinema, numa acção-

cinema, que nos ponha de modo evidentemente
7
 barroco (para além mesmo da razão crítica), em face de nós 

próprios, como actores totais, totalmente responsáveis: «Nós somos realistas, queremos o impossível». 

  

 

                                                 
1 éticas, ] éticas 
2 e, ] e 
3 Ora, ] Ora 
4 e, ] e 
5 plásticos, ] plásticos 
6 obsoleta ] absoleta 
 Também fazia sentido, o vocábulo absoluta 
7 evidentemente ] evidente 
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É aqui que cabe perguntar: Porquê Almada Negreiros, num filme 

destes? Poderíamos responder simplesmente: Porque não? Mas as 

razões positivas são pelo menos rápidas de enunciar: Almada 

Negreiros
1
 é o mais contínuo contraditório e vivo artista português, 

que hoje e aqui, e «sem mestre», como gosta de dizer o José-

Augusto França, tem resistido ao epigonismo e às classificações 

fechadas dos géneros artísticos e dos meios artísticos. Eis porque 

Almada, um Nome de Guerra, que pretende ser um filme não-filme, 

aberto a mais do que um processo, além do processo espectatorial 

(aberto,
2
 também), é um filme com o Almada e não um filme sobre 

o Almada. Diríamos melhor: com o nome do ALMADA, porque 

efectivamente se trata de UM NOME DE GUERRA. 

 

 

                                                 
1 Negreiros ] Negreiros, 
2 aberto, ] aberto 



 

317 

 

Comunicação Audiovisual
1
 

O anúncio, o cartaz, carga estética e dispositivo de comunicação. 

 

 1. Comunicação e sua obsolescência. 

 2. A publicidade gráfica como comunicação. Evolução de acordo ou paralelamente às correntes do 

gosto e do modo de pensar de cada época. 

 3. A comunicação rápida. Contribuição da publicidade gráfica e do grafismo em geral para os meios 

de comunicação de massa actuais. A Fotografia, o Cinema, os Desenhos Animados, a T.V. 

 4. Comparação entre dois meios de publicidade gráfica, tópicos e (em certos casos) extremos: o 

anúncio e o cartaz. 

 5. A fotografia nas revistas de moda e reportagem. As revistas elitistas e as revistas de grande 

tiragem. 

 6. O cartaz, anúncios luminosos e outros meios de intervenção na paisagem urbana. Efeitos de 

envolvimento. 

 7. Análise de tempos de leitura. Cinetismo. A fotografia e a «história». 

 Alusão à importância dos comics. 

 a) Série narrativa tradicional. Tempo abstracto. O caso vulgar: Antes-e-Depois. 

 b) Tempo concreto. O cinema, as páginas de uma revista. O cartaz e a leitura peripatética. 

 c) Tempo concreto. O flow, a sobreposição de instantâneos. A repetição e a reiteração. (Tempo 

harmónico). Tempo e Espaço. 

 d) A fotografia como tema. O design como tema. A cor como tema. 

 e) O objecto bruto: o efeito insólito, a carga simbólica, o objecto em si. 

 8. A fotografia-objecto. A Noção de objecto em
2
 si e fim do funcionalismo. 

 9. Noção de série (o movimento, a «história», o antes-e-depois. 

 10 Comunicação audiovisual. O envolvimento óptico. Desde os álbuns de família às modernas 

práticas pedagógicas.

                                                 
1 Este texto inédito está dactiloscrito sem emendas na caixa 48, dossiê 1.8.1.8 e corresponde ao índice de assuntos a abordar numa 

comunicação oral. Esta ocorreu nas 12ªs Jornadas Galaico-Portuguesas, que decorreram em Vigo, em 1972, suponho este texto do 

mesmo ano. 
2 objecto em ] objecto-em 
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Tadeusz Kantor
1
 

 

 

 Cracóvia é uma das raras, senão a única cidade polaca que conserva as paredes e as muralhas de 

antes da guerra. Quase todas as outras, e principalmente Varsóvia, foram sistematicamente destruídas. Em 

Cracóvia fixara-se o Estado-Maior do Exército alemão e isso poupou materialmente a cidade, mas, como se 

pode imaginar, aumentou ainda mais o aparelho repressivo. E, no entanto, o espírito, a independência 

íntima,
2
 nunca morreram. E isso ficou a dever-se em grande parte a um homem, um artista: Tadeusz Kantor. 

 Kantor, cujo nome seria hoje talvez tão do consumo como os de Picasso ou Dali, se tivesse
3
 vivido 

em Paris, nunca foi (nem é) aquilo a que se costuma chamar, com mais ou menos propriedade, um artista 

comprometido, um artista político. Esteticamente, Kantor procurou sempre nas vanguardas a resposta justa 

para um certo número de inquietações. Comunicar, exprimir a vida, o facto de estar vivo. Primeiro, pintor, 

hoje, principalmente, homem de teatro, sem nunca fazer distinção rigorosa entre estas actividades, há 

também em toda a produção de Kantor uma outra constante: voltar as costas à actividade artística fechada, 

aos círculos convencionais da intelectualidade: e, também, a toda e qualquer medida dos valores estéticos 

que não seja a própria vida, a realidade, sem manipulação. Desde os seus começos, fundando-se nos 

princípios do dadaísmo e do surrealismo, Kantor procurou a irrupção da vida bruta na obra de arte ― o que é 

um dos fundamentos barrocos da modernidade. Daí também que, desde sempre,
4
 o teatro tenha estado 

presente, quer em experiências directas quer nas várias fases da pintura. Fase metafórico-expressiva, fase 

informal; logo seguida de um período que se situa entre a escultura, o teatro e a vida quotidiana, a fase das 

embalagens. Finalmente, a partir de 1965, a realização de uma série de happenings, alguns dos quais se 

tornariam célebres em toda a Europa culta, e que é precedida pela fundação do teatro Cricot 2. Aí começaria 

por aprofundar o fundamento nacional de todo este movimento, basicamente contestatário, anti-arte, ou, pelo 

menos, anti-arte-como-tal. Esse aprofundamento foi feito através da encenação de uma série de obras de 

Witkiewicz, pintor e agitador estético que cerca de 1915 iniciara uma importante actividade em Cracóvia, 

ainda ligado ao expressionismo e iniciadora de algo que se confundiria, mais tarde,
5
 com o dadaísmo. 

Portanto, com a mais irreverente das tendências modernas.
6 

 O alto nível e a funda consequência de todas estas actividades seriam suficientes para creditar o 

nome de Kantor, na minha opinião,
7
 a uma certa categoria de heroicidade que é, propriamente,

1
 a de artistas 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1883 de 16 de Setembro de 1975. Existe um original dactiloscrito com as 

cotas 8109-18A a 8111-18A, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Escolhi como texto-base a revista (VM.) e cotejei com o original usando 

(Or.) 
2 íntima, ] íntima 
3 Or: os de Picasso, se tivesse 
4 que, desde sempre, ] que desde sempre 
5 confundiria, mais tarde, ] confundiria mais tarde 
6 Or: o dadaísmo, a mais irreverente das tendências artísticas modernas. 
7 Or: creditar o nome de Kantor, e fazer dele um dos mais importantes operadores estéticos da Polónia e Europa. Há, no entanto algo 

mais, e esse algo mais credita Kantor na minha opinião 
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em certas circunstâncias, em geral,
2
 políticas e sociais. Mas nem sempre. Pode o artista, como tal,

3
 ser um 

herói? Penso bem que sim. O grande pintor Renoir foi um herói quando,
4
 depois de uma carreira gloriosa, 

quando já não precisava de fazer mais para acrescentar a essa glória, quase paralítico, com as mãos
5
 

paralisadas por um artritismo agudo, mandava que lhe amarrassem os pincéis aos punhos para continuar a 

produzir... quadros maravilhosos. Modigliani foi um herói quando,
6
 com os pulmões a desfazerem-se em 

tuberculose, carregou moribundo uma escultura pesadíssima pelas ruas de Paris. Outros, muitos outros, 

trabalharam contra a oposição social e moral, política. Claro, estes são em grande número. Muitos morreram 

na fogueira, outros fizeram toda a espécie de contrabando espiritual para enganar os opressores, a ordem 

estabelecida. Kantor, fundando em 1943, em Cracóvia, um teatro clandestino, sob a quotidiana ameaça do 

ocupante nazi; representando nos apartamentos dos amigos, sempre sob a possibilidade
7
 de toda a equipa ser 

descoberta, inicia uma actividade heróica que, dramaticamente,
8
 não ficaria por aí. Como Brecht diria mais 

tarde, os países felizes não precisam de heróis... De 45 a 55, os pintores de Cracóvia passaram à 

clandestinidade ― isso foi a sua heroicidade. O conformismo era seguir a compulsiva moda jdanovista, 

pintar operários anafados empunhando bandeiras ainda mais anafadas... 

 Hoje, o teatro Cricot 2, já célebre em todo o mundo, leva à exaustão com rigor obstinado as ideias 

de Kantor sobre o manequim, a ausência, a morte. Não haverá aqui uma metáfora (e um sinal de resistência, 

outra heroicidade) ao que morreu com os sovietes de 1970? Ambígua é a sociedade polaca, actualmente; e 

apaixonante apesar de tudo. O progresso material é um facto, paralelo ao crescimento de uma sociedade de 

consumo. Mesmo que seja uma sociedade de consumo socialista, esta não produção de si própria não é uma 

certa morte (lenta) que anuncia a obra de Kantor? Heroicamente. 

                                                                                                                                                                  
1 é, propriamente, ] é propriamente 
2 em geral, ] em geral 
3 artista, como tal, ] artista como tal 
4 quando, ] quando 
5 Or: glória, com as mãos 
6 herói quando, ] herói, quando, 
7 Or: sob a ameaça 
8 heróica que, dramaticamente, ] heróica, que, dramaticamente 
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         Numa cave de Cracóvia: Kantor exorciza a morte. 
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The Living Theatre ― sempre inadequado
1
 

 

 

 Há meia dezena
2
 de anos Andy Warhol fazia a sua primeira aparição super-star em Paris, que ainda 

não sonhava com as «grandezas» de Beaubourg,
3
 e acordara havia pouco para a dolorosa polémica: ...já não 

somos o centro
4
 das artes?... e o Rei Sol?... Estaremos assim reduzidos a província, uma simples província 

do mundo que já nem dita a linha da moda, sequer aos seus inimigos? As revistas de arte faziam inquéritos: 

de Estocolmo, Pontus Hulten aparecia já (telegraficamente) como
5
 o homem da salvação: «Monsieur... 

RÔLE PARIS CRÉATION ARTISTIQUE TRÈS GRANDE». Bom, já não era mau, algumas insónias se 

foram. Mas agora aparecia o Andy, cuja glória tinha sido feita toda lá fora...
6
 Aplaudi-lo confundir-se-ia com 

«procurar agarrar o comboio já passado»... Para fugir a esta provinciana situação Paris caiu nesta outra: dizer 

familiarmente mal
7
 do velho Andy, «que já estava acabado, ultrapassado e etc.» E deu-se ares, inaugurou 

mais um Wimpy-Bar, e muito moderna adoptou mais algumas modas de Londres. Realmente modernas. A 

isto pode chamar-se a síndroma
8
 Andy ― uma forma de provincianismo. Inexorável.

9 

 Desde que Fernando Pessoa tão lucidamente analisou o provincianismo,
10

 ficou-se com a sensação 

errada de que se tratava de um fenómeno «tipicamente português» ― como alguém escreveu acerca da vinda 

do Living a Portugal, há uns meses, «a mais de dez anos de...» Ora,
11

 a síndroma-Andy
12

 pode verificar-se 

em qualquer parte, em qualquer meio nacional que tenha
13

 deixado de ser há muito ou há pouco exportador 

de cultura, modos estéticos, ideologia. Nestes casos importa-se, obviamente...
14

 mas, se possível, só
15

 as 

últimas novidades, as celebridades fresquinhas, ainda brilhantes dos primeiros espantos. É assim que o 

provincianismo é obsessivamente inautêntico, mundanamente incrédulo. Teremos ocasião de comentar um 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na revista Colóquio-Artes n.º 33, de Junho de 1977. No espólio existe um original dactiloscrito na caixa 

7, dossiê 1.2.1.8 com as cotas 7067-16A a 7080-16A São 13 páginas A4, sendo que duas delas são azuis e, no verso, ostentam a 

indicação «Ministério da Comunicação Social, Secretaria de Estado da Cultura». Existem ainda duas páginas com notas para este 

artigo. Usei como texto-base o texto que saiu na revista (Col.) cotejando-o com o original (Or). ES faz uma utilização flutuante das 

expressões relativas ao nome do grupo (O Living; O Living; os «Living»; os «living»; os living; os Living) (com itálico, sem itálico, 

com aspas, sem aspas, com itálico e aspas) Normalizei para Living (o Living; os Living). Este é um caso em que o texto que saiu na 

revista é inequivocamente melhor que o original existente. 
2 Or: Há uma meia dezena 
3 Or: grandezas de Beabourg; 
4 Or: pois já não somos o Centro 
5 Or: já aparecia como 
6 Or: lá fora... 
7 Or: dizer mal 
8 a síndroma ] o sindroma 
9 Or. uma forma de provincianismo. 
10 Or: provincianismo 
11 Ora, ] Ora 
12 a síndroma-Andy ] o síndroma-Andy 
13 Or: em qualquer que tenha 
14 Or: ideologia; nesse caso importa-se, avidamente até... 
15 Or: mas só 
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fenómeno idêntico, mas ao contrário, com Alternativa Zero, responsável principal desta visita do Living. 

Tudo tipicamente português, que remédio?
1 

 Não perderíamos tempo com epifenómenos se se tratasse só de mundanidade; ou mesmo só de vazio 

cultural. Um vazio
2
 que se traduz naquela meia dúzia

3
 de pessoas a ouvir o Colégio Vocal de Colónia 

executando o Stimmung
4
; o mesmo vazio, por exemplo, que sentíramos

5
 aqui ao produzir o Luís Vaz 73, 

rodeados de indiferença depois de todo o calor
6
 que nos tinha acolhido em Gand... Mas há neste síndroma 

algo de mais grave. Todo o
7
 provincianismo que se engana a si próprio é uma pulsão

8
 para a morte... do 

Outro. (Quando se confessa, envergonhado, é a morte de si próprio em
9
 apagada e vil tristeza). E assim, ou 

porque Paris foi... um Sol, ou porque
10

 para estes lados tenha havido a transformação-que-se-sabe, eis que
11

 

o provincianismo ousa substituir a habitual tristeza, apagada e vil, pela ferocidade assassina. «Está velho, 

está ultrapassado». À morte.
12 

 Efectivamente, as reacções
13

 negativas ao Living (também as houve positivas) tiveram duas origens: 

uma política, até certo ponto compreensível, discutível e de somenos; outra, que pôs em causa a 

autenticidade e a «modernidade» do grupo de Julian e Malina, invocando razões estéticas. Síndroma-Andy: 

importar, sim! mas só produtos
14

 da última hora. 

 Esta reacção manifestou-se com intensidade singular
15

 e com a vinda um pouco inesperada do grupo 

de Julian Beck. De facto, um aparecimento de choque.
16

 Este choque
17

 e esta presença ― o choque já faz 

parte fundamental da metodologia
18

 do Living ― provocariam na realidade um redobrado corpo-a-corpo. 

Seria de esperar. É que um alargado conhecimento indirecto de uma coisa (jornais, livros, imitações, etc.) 

não cria verdadeiramente expectativa, mas distância que corresponde, em geral, a um falso desejo de. Ora,
19

 

o corpo-a-corpo é a eliminação total da distância, o fim catastrófico das consoladoras mediações, a satisfação 

para além da epiderme, até onde o orgasmo é possível e deve ser prolongado. Mas também pode ser o 

inferno da repulsa. De facto, que os Living (os que vivem) se dispam,
20

 se beijem, nos beijem e se arrastem
1
 

                                                 
1 Or: Tudo tipicamente português e ainda bem. 
2 Or: cultural: um vazio 
3 Or: em meia dúzia 
4 Peça de Karlheinz Stockhausen. 
5 Or: o vazio que sentimos 
6 Or: depois de todo o calor 
7 Or: Mas há mais grave, é que todo o 
8 Or: provincianismo é uma pulsão 
9 Or: Quando não uma morte de si, em 
10 Or: Ou porque Paris foi Paris, ou porque 
11 Or: houve(?) para estes lados um arremedo de revolução, e eis que 
12 Or: Já está velho, já está ultrapassado. E mata. 
13 Or: As reacções 
14 Or: estéticas, vai mais longe, e teve o mérito de revelar o síndroma Andy: importar só produtos de última hora. 
15Or: Esta modalidade (que se agrava no provincianismo e em geral no defeito ou na crise da personalidade própria) manifestou-se 

singularmente 
16 Or: com presença um pouco inesperada do, de facto com uma presença de choque. 
17 Or: É QUE este choque 
18 Or: fenomenologia 
19 Ora, ] Ora 
20 Or: provocariam como é intenção sempre, fundamental e decisiva do Grupo, um corpo-a-corpo. Que os Living se dispam 
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e murmurem confidencial e comprometedoramente:
2
 «Sou teu escravo!»; que simulem as contorções sexuais 

ou as contorções da tortura, ou me tomem
3
 como cúmplice das suas preocupações ideológicas, «Como 

vamos transformar isto tudo?» ―, o que eles provocam, e no plano incontroverso dos actos é 

irremediavelmente um corpo-a-corpo. Isto vai contra o maior tabu das sociedades
4
 provincianas que se 

esforçam por esquecer o corpo ou, na impossibilidade, por ocultá-lo
5
 e reprimi-lo o mais possível. Do 

vestuário ao (bom) comportamento; da exaltação do esforço, da hierarquia e do sacrifício à submissão 

irracional aos ditames e aos canons da elegância dos clubes e dos partidos
6
 vai toda uma onda de 

obscurantismo do e sobre o corpo que nenhum ritual ou abertura deverão iluminar. Ora, o Living comporta-

se
7
 essencialmente como um revelador do corpo,

8
 e logo como o Inimigo-ainda-mais-Principal.

9
 A abater. 

Neste
10

 sentido o seu ingénuo pacifismo é um incitamento a outra irritação de violência, tanto maior e 

potencialmente mais feroz quanto mais disfarçada ou adiada.
11

 Como acontece exactamente aqui. E agora. 

 

 

O autêntico é sempre actual e moderno 

 

 Esta pulsão
12

 para a morte tem raízes fundas. O provincianismo
13

 é apenas um seu aspecto. Reich
14

 

situava a sua origem num algures pré-natal. Trata-se talvez de uma antiga ausência de verdadeira linguagem 

e de saber realizado em tudo o que toca a diferença e a relação com o Outro. A verdade é que o sistema 

social
15

 faz de nós assassinos em potência. Tendemos ao assassínio cultural,
16

 apenas como exercício de 

mortes mais violentas. Por agora dizemos ao menino «que se porte bem», e anotamos (aprovado/reprovado); 

depois com-dizemos com o meio,
17

 matando toda a espontaneidade, todo o efectivo-amor. Em geral isto é 

possível transcendendo em alguém toda a responsabilidade, Pai amado ou (melhor ainda) odiado, Pai de 

todos os valores. Medida
18

 universal. Em linha, o comboio. Não se pode perder o comboio, e o melhor é ir 

                                                                                                                                                                  
1 Or: beijem, se arrastem 
2 Or: comprometedoramente ciciem ao ouvido do espectador: 
3 Or: te tomem 
4 Or: tabu especialmente das sociedades 
5 Or: na impossibilidade ocultá-lo 
6 Or: e aos canons de elegância à submissão irracional dos ditames dos clubes e partidos 
7 sobre o corpo que nenhum ritual ou abertura deverão iluminar. Ora, o Living comporta-se ] Or: sobre o corpo que é preciso manter 

a todo o custo. Os utopismos do Living para lá dos seus modos transitórios comporta-se ; Col: sobre o corpo que nenhum ritual ou 

abertura deverão iluminar. Ora o Living comporta-se 
8 Or: de facto como um revelador do corpo, e logo como um inimigo do corpo, 
9 Or: logo com um inimigo (ainda mais) Principal. 
10 Or: E neste 
11 Or: pacifismo é outra irritação de violência disfarçada ou adiada. Como a nossa. tanto maior e potencialmente feroz quanto mais 

disfarçada adeada. 
12 Or: ... esta pulsão 
13 Or: fundas, o provincianismo 
14 Williem Reich; psicanalista alemão que viveu nos EUA, célebre pelas suas teorias radicais da sexualidade. 
15 Or: algures pré-natal; mas depois todo o resto do sistema social 
16 Or: Assassinamos culturalmente, 
17 o meio, ] Or: o meio, ; Col: o meio 
18 Medida ; Or: Metro 
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nas primeiras carruagens que é onde o Pai, ou afectuosamente a Mãe, distribuem medalhas e diplomas. Os 

diplomas e castigos mediatizam as nossas relações com o Outro; e tornam-no cada vez mais Outro.
1 

 Quem ousa avançar em diferentes direcções, sem contar
2
 com um qualquer apeadeiro, garantido e 

confortável, arriscando sínteses e certezas de facto inéditas, cuja esperança
3
 incerta é a única arma contra as 

mãos
4
 assassinas da totalitária linearidade? 

 Contra as pulsões assassinas, contra todas as diferenças, o Living optou sempre por um pacifismo 

obstinado, quase-violento.
5
 Até ao delírio. É neste sentido, e como um sub-texto pedagógico que se deve 

entender uma sua característica principal: «ousar sempre
6
 terrificar, arrastar e comprometer». «O jogo teatral 

deve ser como a peste, um delírio ― e deve ser comunicativo.» Como se fosse necessário
7
 ensinar toda a 

gente o caminho para um corpo perdido: chorar, gritar como uma criança, reaprender o génio das crianças e, 

a partir daí,
8
 recomeçar tudo. «Não se tratou nunca de tentar uma revolução estética de uma encenação ou 

uma coreografia de vanguarda; mas de dizer um não
9
 incondicional à sociedade actual». Para isso o Living 

assume o teatro com técnicas
10

 próprias, que são as da comunicação directa, e sobretudo as da euforia.
11

 Não 

uma comunicação linear, que supõe sempre uma atitude judicativa e valorativa, mas antes multidireccional e 

explosiva; partir do quotidiano, arriscando diversas posições heteróclitas e plurais,
12

 surpreendendo as 

confluências e as estruturas do entendimento que se forem verificando, mesmo inesperadas e, em alguns 

casos,
13

 contrariantes. As Sete Meditações... representadas em Portugal constituem disso um magnífico 

exemplo... Era preferível
14

 dizer (menos bem) um texto em português, do que tentar um belo espectáculo 

vocal em inglês. A dificuldade de entendimento passaria a fazer parte do acto comunicativo não pelos 

enganos misteriosos de uma língua estrangeira, mas pela dificuldade do actor em acertar na pronúncia da 

(nossa) língua. Isto, desde logo, provocaria um trabalho
15

 comum entre actor e auditor. No mesmo sentido,
16

 

um espaço proposto (na ocorrência,
17

 o grande hall de um museu) é aceite, não pelas suas altas qualidades 

acústicas ou visuais, mas verdadeiramente porque se tratava
18

 de um espaço emocionante, propício a acções 

                                                 
1 Or: distribuem medalhas e diplomas. 
2 Or: Quem ousa estar sozinho, mas avançar (explosivamente) em todas as direcções? Sem contar 
3 Or: qualquer garantido e confortável apeadeiro, mas arriscando outras sínteses, outras certezas, cuja esperança 
4 Or: incerta basta para desarmar as mãos 
5 Or: Este último foi sempre opção obstinada do Living. 
6 Or: Até ao delírio, e pedagogicamente ousar sempre 
7 Or: comprometer: como se fosse 
8 e, a partir daí, ] e a partir daí 
9 Or: dizer não 
10 Or: o teatro mas com técnicas 
11 Or: as da comunicação directa e as da euforia 
12 Or: diversas posições, heteróclitas e plurais; 
13 e, em alguns casos, ] e em alguns casos 
14 Or: Neste sentido, e já agora relativamente às As Sete Meditações... era preferível 
15 Or: A dificuldade de entendimento passa a fazer parte de uma leitura barroca, dirigindo-se par ao infinito, e que desde logo 

provoca um trabalho 
16 sentido, ] sentido 
17 ocorrência, ] ocorrência 
18 Or: trata 
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rituais. O que se prepara assim
1
 não é nunca um espectáculo mas um acto de comunicação directa e simples; 

o que vai desde uma quase religiosidade até à conversa banal. Os trabalhos do Living não terminam em 

aplausos (que são quase sempre o golpe
2
 de misericórdia de toda a comunicação) mas em procissões pelas 

ruas, ou conversas, que tanto podem ser as mais banais do mundo como as mais graves e delirantes. Não há 

nenhum país em que isto não tenha dado lugar a controvérsias
3
 apaixonadas. «De nenhum país saímos, no 

entanto»,
4
 declarou Julian Beck «sem ter feito alguns amigos para-a-vida-inteira». «Por outro lado», 

acrescenta Judite Malina,
5
 «nós assumimos uma certa existência mítica, resultante inevitável dos nossos 

métodos de trabalho. Já em Nova Iorque a crítica surpreendida se consolava afirmando que tínhamos 

envelhecido relativamente ao grande sucesso da época anterior. Só quando a surpresa se podia pensar sem 

surpresa é que entrava no mundo dos valores. 

 Nisto se funda
6
 a «estética» do Living, se se pode dizer. Melhor seria dizer: o seu processo estético.

7
 

Que não envelhece, como não envelhece um Rembrant ou as Bodas de Fígaro, o sorriso da Gioconda ou 

uma performance de Joseph Beuys. É certo que um sorriso «de pintura» parece fixo para sempre, e a 

performance, por definição, não se repete, sendo o seu conhecimento permitido por uma documentação fixa 

também, fotos, vídeo, filme. E a juventude de uma companhia teatral não reduz nunca a personalidade dos 

seus componentes.
8
 Lembraria que Tania Balakovna ou Jouvet foram emocionantes até ao fim; e, o mesmo 

parece ter acontecido com os Pitoef ou Charles Dullin, por exemplo. Acrescentaria que
9
 raramente envelhece 

um grande actor, e sobretudo um grande actor-autor. Por outro lado o Living é, mesmo quanto à sua 

formação, um grupo muito peculiar. Convém aqui esclarecer, a título de informação (e seria excelente que os 

críticos se informassem antes de julgarem) que à parte Julian Beck e Judite Malina, a média de efectiva 

participação de todos os outros actores do grupo é de apenas cinco anos ― segundo me declarou a própria 

Malina. Em
10

 contrapartida os «amigos» antecipam-se e continuam. Quer dizer que a maior parte dos actores 

são recrutados, em geral, entre amigos,
11

 muitos dos quais peregrinam
12

 com o grupo. Em contrapartida, 

raros são os que, em definitivo,
13

 se separam acontecendo algumas vezes que a participação activa se 

verifique com largos intervalos de tempo. Um caso célebre é o do suíço Pierre Biner, biógrafo do Grupo, ao 

qual pertenceu e no qual se reintegra todas as vezes que o Living tem actuado no país em que reside. Aliás, 

em Lisboa aconteceu algo que demonstra esta alucinante capacidade participativa, nas três sessões de Love 

                                                 
1 Or: prepara 
2 Or: que são o golpe 
3 controvérsias ] controversas 
4 saímos, no entanto», ] saímos, no entanto» 
5 «Por outro lado», acrescenta Judite Malina, ] «Por outro lado» acrescenta Judite Malina 
6 Or: alguns amigos para a vida inteira. 
 Nisto se funda 
7 Or: dizer: estas são as linhas que definem o seu processo estético. 
8 Or: teatral, nada a garante. 
9 Or: por exemplo. Que 
10 Or: Mas em 
11 recrutados, em geral, entre amigos, ] recrutados em geral entre amigos 
12 Or: peregrinam 
13 que, em definitivo, ] que em definitivo 
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Piece, ocorridas respectivamente na SNBA, Alternativa Zero e Alfama. Refiro a transformação
1
 de uma 

massa aparentemente amorfa
2
 e talvez contraditoriamente interessada

3
 de participantes espontâneos, num 

grupo homogéneo onde era difícil distinguir, à terceira realização, a seriedade,
4
 o rigor e a interioridade dos 

actores «profissionais» e dos «espontâneos». Aquilo que um crítico (certamente com a melhor das intenções
5
 

e um confessado respeito pelo Living enquanto respeitável Theatre) resolveu classificar como
6
 franja de 

juventude-menos-saudável-de-corpo-e-de-espírito,
7

 revelou-se como um
8

 grupo de trabalho, ou se 

preferirmos a linguagem de Judite Malina, um grupo-de-amor. Exactamente como em fotografia se revela e 

fixa algo que já estava formado. Mas,
9
 antes de referirmos aquilo a que (com algum rigor) poderíamos 

nomear como a práxis
10

 deste amor, façamos ainda um relatório dos factos.
11

 Numerá-los o mais rudemente 

possível é a única resposta verdadeiramente inexorável a certas afirmações e palavras de juízo, constituam 

elas um síndroma de Andy... ou venham ainda de mais longe, de uma orfandade qualquer.
12 

 

Um itinerário impecável 

 

 A maior parte dos que escreveram, ou de algum modo opinaram sobre o Living-entre-nós
13

 

assistiram apenas a uma sessão das Sete Meditações Políticas Sado-Masoquistas das três que ocorreram no 

Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. (Ainda mais duas se realizaram, como veremos, no Porto e em 

Coimbra). Observe-se que sempre, e em particular numa conferência de imprensa que teve lugar em
14

 Lisboa, 

os Living declararam que só por razões de sobrevivência impunham
15

 as sessões formais com bilhetes pagos 

e uma assistência, em geral,
16

 recrutada na classe média; que, para eles,
17

 o importante era o «trabalho de 

                                                 
1 Or: Foi a transformação 
2 Or: massa amorfa 
3 Or: talvez não desinteressada 
4 Or: distinguir a seriedade, 
5 Or: Aquilo a que, com a melhor das intenções 
6 Or: confessado respeito classificou de 
7 franja juventude-menos-saudável-de-corpo-e-de-espírito, ] Or: «franja de juventude citadina... menos saudável de corpo e de 

espírito» Col: franja juventude-menos-saudável-de-corpo-e-de-espírito 
8 Or: transformara-se num 
9 de Judite Malina, um grupo-de-amor. Exactamente como em fotografia se revela e fixa algo que já estava formado. Mas, ] Or: de 

Malina, num grupo de amor. Mas ; Col: de Judite Malina, um grupo-de-amor. Exactamente como em fotografia se revela e fixa algo 

que já estava formado. Mas 
10 Or: de apontarmos algo mais sobre que com algum rigor se poderia classificar de a práxis 
11 Or: ainda das lusitanas reacções, e dos factos. 
12 Or: Narra-los na sua rudeza é elucidativo das solicitações e emboscadas em que pode cair quem tem por obrigação profissional 

informar, comentar, ajuizar, julgar ... fazer a crítica. 
13 Or: A maior parte do que por obrigação profissional ou para-profissinial escreveram sobre o Living 
14 Or: imprensa em 
15 Or: mantinham 
16 assistência, em geral, ] assistência em geral 
17 que, para eles, ] que para eles 
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rua» com assistência acidental e localizada. Note-se ainda que, em geral,
1
 essa sessão «julgada» foi a 

primeira das três, o que, como veremos,
2
 tem um grande significado. 

 Enumeremos, pois, as «acções» principais do Living, enquanto esteve entre nós, correspondendo ao 

que, aliás,
3
 foi uma rapidíssima visita (cerca de uma semana). 

 Para começar, o Living,
4
 ofereceu uma conferência de imprensa ― muito pouco assistida, de resto.

5
 

Foi importante
6
 esta conferência, porque inequivocamente

7
 se disse ali

8
 o que havia a esperar do Grupo, 

inclusive do ponto de vista ideológico. Pouco eco nos chamados mass-media. Registe-se,
9
 só, esta primeira 

desatenção. 

 No dia seguinte, e depois de um inesquecível convívio nas salas de Alternativa Zero, realizou-se a 

primeira sessão das Meditações... no Museu «das Janelas Verdes». Magnífica e emocionantíssima sessão, e, 

como é lógico, a mais imperfeita como espectáculo formal.
10

 Com um rigor e uma solenidade 

profundamente trabalhada, os Living deram inteiro e límpido corpo à sua própria impreparação (espaço, 

língua, público, país) e a provocações de toda a espécie, desde as ingénuas às deliberadamente combinadas;
11

 

desde as individuais às de grupos previamente organizados
12

 (e equipados inclusivamente com apitos e 

outros instrumentos sonoros). Mas sobretudo à provocação
13

 inevitável de uma «sociedade» pseudo culta, 

snob e provinciana na sua dominante social (incrédula, inautêntica). Além de muita gente que se tinha 

deslocado às «Janelas Verdes» movida por interesse sincero, na estreia do Living havia um importante grupo 

social que queria sobretudo dar-nas-vistas. E isto com toda a evidência... via-se. Os Living, por exemplo, 

tiveram
14

 até que eliminar, sem que ninguém disso se apercebesse, a emocionante fase final da cena da 

tortura devido à exibição de um «espontâneo» que resolveu intervir em momento inoportuno... para salvar a 

vítima.
15

 Tudo isto era
16

 normal num teatro deste género, mas seria sido necessário analisá-lo e ter em conta 

a deslocação
17

 emocional que iria provocar.
18

 Registe-se, em todo o caso, a honestíssima reacção de um 

crítico que opondo-se ideologicamente ao Living não deixou de registar a sua emoção, e precisamente de 

assinalar a juventude do grupo. Excepções. (Diga-se de passagem que nessa mesma sessão testemunhámos 

                                                 
1 que, em geral, ] que em geral 
2 o que, como veremos, ] o que como veremos 
3 Or: o que aliás 
4 começar, o Living, ] começar o Living 
5 assistida, de resto. ] assistida de resto. 
6 Or: Importante 
7 Or: Inequivocamente 
8 Or: aí 
9 Registe-se, ] Registe-se 
10 Or: e a mais imperfeita como espectáculo formal 
11 Or: provocadas; 
12 Or: passando por grupos previamente organizados 
13 Or: sonoros) à provocação 
14 Or: dominante social (incrédula, inautêntica). Os «living» por exemplo tiveram 
15 Or: inoportuno... 
16 Or: é 
17 Or: e à deslocação 
18 Or: que isto provoca 
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precisamente a acção desse crítico opondo-se a um dos grupos provocadores. A provocação não foi de resto 

mais longe porque precisamente a ela se opôs a maioria da assistência.)
1 

 As duas outras sessões foram completamente diferentes. Os Living viviam cada vez melhor o texto, e 

viviam cada vez mais a simpatia e a atenção emocionada
2
 de um público sem vedetas, e, contra as 

expectativas
3
, socialmente novo.

4
 (Uma palavra sobre este público: aparentemente gente nova,

5
 culta e 

burguesa, claro, quanto à origem; mas gente realmente nova, já com muito pouco a ver, e que ver, com
6
 os 

tais «trezentos-a-fingir-de-cultos
7
 »... mas um público que talvez não tenha ainda tentado uma expressão

8
 

própria. No entanto, parece já
9
 serenamente saber assumir o seu estatuto de classe média, sem «missa da 

uma» nem grandes complexos sociais.
10

 Talvez esta «gente» venha a arrumar no lixo da História
11

 muita 

coisa... quando passar a produzir-se mais activamente. Será então o fim da Gente?
12

). 

 Em seguida os Living iniciaram a série dos «seminários», designação discutível, inventada na 

ignorância em que estávamos
13

 previamente do que iria acontecer. Seminários houve (primeiro na SNBA, 

depois no espaço de Alternativa Zero). Seguidos de uma prática teatral em duas fases, na segunda das quais 

o público era convidado a participar. Esta prática de choque era já uma práxis do amor, precisamente 

intitulada Love Piece. Aí o corpo-a-corpo com a participação
14

 solicitada de actores espontâneos é 

normalmente tão violento (e descontrolado nas primeiras fases do trabalho) que uma das actrizes do Living 

nos confessou que, por vezes, ela própria não conseguia participar em tais jogos.
15

 Deu-se aquilo que já 

referimos: a série terminou em Alfama, no que foi uma noite impressionante de contacto com-o-Outro (não 

lhe chamemos Povo, mas simplesmente os habitantes do largo de S. Miguel,
16

 em Alfama). No fim, estava 

toda a gente na rua.
17

 Pela primeira vez vimos os Living abandonarem o local, já entrada a madrugada, antes 

da dispersão, e ficar toda-a-gente-a-discutir...
18

 «Pois claro, nós mulheres somos escravas dos homens. Mas 

como podia eu, por exemplo, deixar de o ser com dois filhos e...» Ou então: «Isto é mas é marmelada! Vão 

lá para a terra deles fazer marmelada!», «Marmelada, pá?
19

 Isto é teatro!
1
 Estamos fartos de ver isto no 

                                                 
1 Or: que nessa sessão testemunhamos a acção desse crítico opondo-se a um dos grupos provocadores.) 
2 e a atenção emocionada ] Or: e atenção Col: e atenção emocionada 
3 Or: contra as aparências 
4 Or: socialmente diferente 
5 Or: gente nova 
6 Or: realmente nova, que não tem nada que ver com 
7 Or: trezentos a fingir de cultos 
8 Or: que parece não ter ainda começado a impor uma expressão 
9 própria. No entanto, parece já ] Or: própria, mas parece já ; Col: própria. No entanto parece já 
10 Or: complexos de classe. 
11 História ] história 
12 Será então o fim da Gente? ] Or: Esta gente acabará com a Gente? ; Col: Será então o fim da «Gente»? 
 Alusão a uma revista social com este nome que foi continuada por uma de nome parónimo: Nova Gente. 
13 Or: estavam 
14 Or: já com a participação 
15 do Living nos confessou que, por vezes, ela própria não conseguia participar em tais jogos. ; Or: do Living que não conseguia 

ainda participar em tais jogos. Col: do Living nos confessou que por vezes ela própria não conseguia participar em tais jogos. 
16 Or: Santo Estevam 
17 Or: Toda a gente na rua a discutir. 
18 Or: a madrugada, e ficar toda a gente na rua a discutir... 
19 Marmelada, pá? ] Or: Marmelada, pá? ; Col: Marmelada pá?» 
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cinema, no teatro. Olha aquele que agora está em Campolide, ali na Sociedade...» «O Benite?»,
2
 «Isso, o 

Benite, vês pá,
3
 como tenho razão!». Ou ainda: «Esteve tudo bem, menos a hora, as crianças ainda andavam 

cá fora e não devem ver estas coisas...»; «Ora, porquê, elas sabem mais do que nós, e para que é que serve 

estar-se-lhes a esconder aquilo que elas vão saber de outra maneira?...» Um artigo não chegaria para dar o 

recado desta memorável sessão de esclarecimento propriamente dita. Era evidentemente por aqui que se 

devia ter começado a avaliar a juventude ou não-juventude, actualidade ou não-actualidade do Living.
4
 

Quem o fez? Nessa noite de Alfama não topámos com a presença
5
 de um só profissional da informação... 

 Mas há mais...
6
 O Living partiria, em seguida,

7
 para o Porto, e pela

8
 intervenção juvenilmente 

entusiástica do director
9
 de outro Museu, o de Machado de Castro, de Coimbra, deslocar-se-ia também

10
 a 

esta cidade. 

 Não estivemos no Porto. Love Piece foi representado em plena rua, na escadaria e em frente da 

igreja de Santo Ildefonso, que, como se sabe,
11

 é um dos palcos daquela cidade. Aí não houve esclarecimento 

público no final porque os Living foram denunciados por ultrage-aos-costumes, e detidos.
12

 Duas horas de 

esclarecimento... na esquadra. Algumas testemunhas visuais contaram-me histórias curiosas:
13

 rapazes e 

raparigas que se deitam no chão «porque também querem ser presos», etc.
14

 E foram. Falei com duas jovens 

que os tinham
15

 acompanhado desde Lisboa. Belas e sãs, e que também foram «identificadas». Na noite 

desse mesmo dia, «espectáculo»
16

 sem acidentes na Escola de Música. com as Sete Meditações... 

 Esta mesma peça seria executada ao ar livre no dia seguinte, no pátio da Universidade de Coimbra.
17

 

O encontro de duas nobrezas, autênticas. Como disse Adriano de Gusmão: «Encontro histórico». Seguiu-se 

depois um dos actos sociais mais emocionantes em que me tem
18

 sido possível participar. O Círculo
19

 de 

Artes Plásticas de Coimbra cedera
20

 as suas instalações para a celebração, no dia seguinte, de uma Festa 

circunscrita ao Grupo e seus convidados, ao todo umas cinquenta pessoas. Tratava-se de um
21

 Jantar Ritual 

da Páscoa Judia, numa versão moderna que incluía cânticos da Joan Baez, poemas de Ginsberg, etc. O dia 

                                                                                                                                                                  
1 Or: Isto é mas é teatro! 
2 «O Benite?», ] «O Benite?» 
3 pá, ] pá 
4 Or: a avaliar a juventude do «living». 
5 Or: topámos a presença 
6 Or: há mais. 
7 partiria, em seguida, ] partiria em seguida 
8 Or: por 
9 Or: Director 
10 Or: ainda 
11 que, como se sabe, ] que como se sabe 
12 Or: denunciados à PSP, e presos por esta polícia. 
13 Or: Contam-me histórias curiosas algumas testemunhas visuais: 
14 Or: porque também querem ser presos. 
15 Or: duas jovens que tinham sido presas e que os tinham 
16 Or: e sãs. À noite «espectáculo» 
17 Or: da Universidade. 
18 Or: que tem 
19 Or: Durante o todo o dia seguinte o Círculo 
20 Or: cedeu 
21 Or: Tratava-se ao todo de um 
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inteiro durou a preparação do jantar com imensos recipientes, montanhas de legumes, excelências 

vegetarianas e,
1
 regulando tudo, Julian Beck

2
, cozinheiro sereno e rigoroso, inspirador e inspirado, tão sério, 

infantil e emocionante como na execução de uma peça teatral ou qualquer outro acto de intervenção estética. 

Cabe falar aqui de religião. Metade dos componentes do Living são hebreus, mas, em geral,
3
 não crentes no 

sentido vulgar. Guardam da religião tradicional aquilo que lhes permite exaltar um certo quotidiano 

insubmisso à história anedótica e afirmativo de princípios inalteráveis: a libertação do povo, dos oprimidos; 

a não-violência; o primado da infância... Os ritos de passagem pontuam um quotidiano inteiramente 

recuperado para o sentido, renovando na infância a volta incessante à origem, à verdade simples do Paraíso, 

já. E assim a participação dos não-hebreus à Festa (componentes do grupo ou convidados) não punha 

qualquer problema. O Outro é incluído numa mesma assunção. Como a Festa era evidentemente limitada aos 

componentes de uma Ceia, decorriam noutra sala do CAPC sucessivos seminários com componentes do 

Living, e vagas sucessivas de pessoas, que vinham informar-se sobre «o que se passava». Tudo nesta acção 

foi anti-espectacular e simples, ungido no entanto de entusiasmo e rigor. Quando um dos actores recitou 

quase religiosamente Gingsberg soaram irreprimíveis e prolongados aplausos espontâneos. Com esta acção 

tivemos do Living a felicidade de um exemplo vivido do que este Grupo é: muito mais uma mini-sociedade 

de con-vívio do que uma companhia teatral
4
; uma proposta de constante eliminação das diferenças muito 

mais que uma fábrica de espectáculos. E isto dirigido a todos os públicos: «todos os públicos são 

interessantes... todos testemunham uma diversa necessidade de comunicação». Esta apetência para exorcisar 

todo-o-mundo
5
 está porém patente em todos os actos do Living; e explica (além de outras razões já 

apontadas) a decepção dos que vinham
6
 à espera de um espectáculo. De

7
 choque, mas que se conservasse 

verdadeiramente um espectáculo: exactamente como quando vemos filmes de grande suspense, O Tubarão 

ou A Torre: somos terrificados por empréstimo. 

 

                                                 
1 e, ] e 
2 Or: Berg 
3 mas, em geral, ] mas em geral 
4 Or: Companhia Teatral 
5 Or: todo o mundo 
6 Or: de quem viera 
7 Or: espectáculo, de 
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A inadequação do Living 

  

 Anotámos algumas declarações principais dos responsáveis: opor um NÃO sem condições à 

sociedade actual. Este radicalismo é discutível, evidentemente. É uma estratégia sem táctica que colherá um 

tecido quotidiano de inadequações
1
. Mas isto mesmo pretende o Living ― até ao delírio. Aqui houve dessas 

dificuldades, evidentes inadequações. Algumas seriam eliminadas com um conhecimento mais demorado e 

íntimo dos problemas ― mas criar-se-ão então outras como
2
 aconteceu no Brasil. Neste caso e sempre um 

maior rigor de análise permitiria saltar as diferenças, em vez de inventar que o Living as provocava «a 

martelo», como
3
 foi dito. É a nós que cabe pôr-a-mão-na-consciência. Por exemplo, somos ou não somos 

contra a tortura, toda e qualquer tortura? Há, ou não há,
4
 um limite para a justificação táctica, para o juízo de 

classe? As opções políticas do Living (anarquismo não-violento) são secundárias. Elas constituem um corpo 

coerente de ideias que permitem ao grupo enfrentar a peste; que este delírio, esta utopia seja diferente das 

nossas defesas e das nossas armas, que importa? A peste não é a mesma? 

 Em vez de comentar o que efectivamente viram e viveram (e muito mais poderiam ter vivido durante 

aquela memorável semana) muitas pessoas
5
 comentaram um Living da cabeça deles, um filho cultural de 

leituras e vivência afastada, provinciana. E aí duplamente o Living surgiria inadequado não já à realidade 

mas à cultura ou pseudo-cultura de cada um.
6
 Os bigodes da Gioconda que foram o símbolo da Alternativa 

Zero servem perfeitamente ao comentário desta situação. A Gioconda sem bigodes já não surpreende senão 

os mais puros ou os mais ousados: a classe média conhece-a demasiado (mediatamente, a distância, a teoria 

e a prática distintas). «É mesmo esta?» perguntam quando chegam ao Louvre. Incrédulos, só aceitam as 

imitações. Voltaremos noutra ocasião aos bigodes da Gioconda. Claro que o Living apresentou-se sem 

bigodes. Corpo-a-corpo. 

                                                 
1 Or: dificuldades 
2 Or: outras inadequações como 
3 Or: «a martelo» como 
4 Or: Há ou não há 
5 Or: muita gente 
6 Or: inadequado à realidade. 
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Julian Beck em visita à Alternativa Zero 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Julian, Judite Malina e a filha Isha Manna na Alternativa Zero 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Living Theatre em actuação no Museu Nacional de Arte Antiga 

 

 

Cena de Sete Meditações Políticas Sado-Masoquistas, MNAA. 
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Actores do Living e público participante numa 

das repetições de Love Piece 

 

 

      Cena de Love Piece com actriz não-profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Julian Beck durante um seminário 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Love Piece, nas escadarias de Santo Ildefonso, Porto 
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    Love Piece, em São Miguel, Alfama, Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Cena de Sete Meditações..., Pátio da Universidade de Coimbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cena de Sete Meditações..., Pátio da Universidade de Coimbra 
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Performar
1
 

 

... «O estado do meu corpo é o Juízo Final» 

Antonin Artaud 

 

 A palavra inglesa performance (v. to perform) vem do italiano performare. Hoje os italianos (mais 

ou menos) cultos, como os restantes europeus, dizem performance para designar um certo número de 

fenómenos ligados ao desempenho-de-um-desígnio, um «papel» no teatro, no circo ou na vida. A expressão
2
 

é muito utilizada nos meios de vanguarda, com frequência substituindo ou referindo um passado ilustre: os 

happenings e os events (houve uma batalha entre defensores de uma e outra áreas respectivas de 

significação, ambas denotadas com o acontecimento... e sua fortuna), o processo como arte... Tudo
3
 isto se 

refere no conjunto ao que poderíamos chamar performing arts ou artes da acção, lúdicas, ou ainda da Festa, 

considerando esta última palavra no
4
 sentido muito exigente e profundo: se um jogo de futebol (foot-ball) 

pode ainda considerar-se um descendente degenerado da Festa,
5
 porque passivo e banal para a maioria dos 

participantes; a missa deveria ainda sê-lo em sentido inteiro... É uma longa história: o Carnaval, por 

exemplo, talvez que no Brasil (mais perto de África), apesar de toda a distorção espectacular, tenha ainda 

acentos de uma autêntica Festa, e por aí seja uma realidade (também) estética que interessa ao estudo das 

performings arts. Indiscutivelmente o Maio 68 em Paris, a acção dos «provos» em Amsterdão, certos 

aspectos da Revolução Cultural na China
6
 e até certos «Maios» de Portugal, foram acontecimentos que 

relevaram de uma existência estética, independentemente dos desígnios
7
 mais ou menos conscientes e 

lúcidos dos participantes («A poesia deve ser feita por todos», «A poesia deve ter por fim a verdade prática». 

Dir-se-ia que durante dois anos (e será um período «mais longo» da história moderna!) se viveu em certos 

meios de Portugal, em autêntica performance,
8
 em acto de performar ... cumprir o que se pensara ou sonhara 

agora e aqui (paradise now). Como se o acontecer contivesse todo o acontecimento, todo o consenso, todo o 

futuro. Era aquele «escrever no chão e deixar-se inscrever pelas paixões da rua» ― a que se refere Maria 

Velho da Costa: «casas sim, barracas não», «o poder a quem trabalha» foram versos mais densos, mais 

estéticos, que toda a literatura que os estudantes de Belas Artes e outros espalharam pelas paredes de Paris 

em 68. 

                                                 
1 No dossiê 1.2.1.26, da caixa 9, encontra-se a versão final deste texto em 4 páginas dactilografadas, numerada pelo autor com 

caneta de feltro verde, com as cotas 7283-16F a 7287-16 F. Este texto saiu na revista Opção n.º 101; 30/03/78. Usei como texto-base 

a revista. Para o cotejo das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Op. para a revista. 
2 Or: Hoje a expressão 
3 Or: e sua fortuna), os rituais, o teatro «livre», o comportamento como arte... Tudo 
4 Or: num 
5 degenerado da Festa, ] degenerado da Festa 
6 Or: o Maio 68 em Paris, certos aspectos da Revolução Cultural na China 
7 independentemente dos desígnios ] Or: independentemente dos desígnios ; Op: independentemente desígnios 
8 Or: se viveu em performance 
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 Performing arts. Artes da acção.
1

 Artes do comportamento. Envolvimento e assemblage. 

Mixed-media. Simultaneísmo. Teatro Livre. Teatro de Guerrilha. «Quando as atitudes são forma». Arte 

processo. Arte aberta. «Tudo é arte». Arte pobre. Arte vida. Happening. Events. Performance. O 

acontecimento como arte. Arte lúdica. Arte – participação e acção. Arte política. Arte sociológica. Prop-art. 

Concertos fluxus. Arte-na-cidade. Arte-na-rua. A Nova Dança e a Arte-do-corpo. Arte total e Land art. Arte 

ecológica. Estes termos e seus referentes, estas expressões têm áreas de significação próprias, contíguas por 

vezes, opostas também. E uma história diversa. O que
2
 todos têm porém é um sentido comum. Lavrar este 

campo não é fácil. E uma lavra completa obrigaria a falar de arte minimal, de arte conceptual... Digamos 

porém, e, por agora,
3
 alguma coisa muito simples. As designações ― estas que apontamos e outras ― não 

surgem arbitrariamente e nunca para confundir ainda mais os leigos.
4
 Elas correspondem de facto à 

aceleração das vanguardas ― mas isto mesmo é um fenómeno completo e completamente inscrito nas 

necessidades mais profundas do nosso tempo. É fácil esquecer (porque bichos somos dessa conta) que em 

matéria de informação, pelo menos, nós vivemos num tempo catastrófico. Mas comparemo-nos rapidamente 

com qualquer cidadão de há cem ou duzentos anos. As viagens, os livros «de algibeira», a publicidade e os 

outros grandes meios de informação massiva, as enciclopédias compradas a prestações ... é evidente
5
 que 

tudo isso conduz a uma diferença que não é só a que vai de oito a oitenta,
6
 mas como dizia, propriamente 

catastrófica. Não é tudo, todavia… Antes da «revolução industrial» o cidadão (nem me refiro ao homem dos 

campos) vivia uma vida relativamente estável. Havia mapas, fronteiras, edifícios... que podiam cair uma, 

duas vezes e isso eram catástrofes... A vida transformava-se, mas como um rio, era a imagem antiga. 

Digamos que,
7
 agora, a vida toda é uma catástrofe, não só pela frequência e rápida entrada em esquecimento 

dos grandes acontecimentos, mas pela constante e inevitável subversão de todas as definições: o Chefe é o 

mais vulnerável, a solidez assenta num cálculo digital, as ditaduras serão persuasivas... As actuais formas de 

organização social e política (é evidente) são velhas coisas, tudo o que se vê é falso. 

 

                                                 
1 Or: Artes da acção 
 (o orig. omite a expressão anterior) 
2 Or: também. O que 
3Or: porém e por agora 
4 Or: o leigo. 
5 Or: a prestações, é evidente 
6 Or: só de oito a oitenta, 
7 Digamos que, ] Digamos que 
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Mundo catastrófico...
1 

 

 ... Mas não há outro. É também aqui que vai vindo a Primavera, e aquela saia travada desenhando 

«as mais belas nádegas do mundo», a macieza do olhar da desconhecida rapidamente entrevistada na rua, tu 

enfim, amigo ou não, mas tu, a quem olho nos olhos, muito para além de tudo que posso contar por agora 

(ou ver), tu existes de verdade. O que nos liga, o que liga tudo é a memória, a Memória. Há catástrofes, mas 

há catástrofes ao contrário também. Por exemplo, o registo da memória, o registo cada vez mais fino da 

memória. Bom, contos largos... Digamos, para reduzir ainda mais a área da nossa exemplificação, que o 

registo magnético (magnetofone, video-tape, ou magnetoscópio) é uma das maravilhas do nosso tempo. A 

diferença entre nós e os construtores de menires, ou os gravadores da gruta do Escoural ou do Vale do Tejo, é 

enorme... em termos de memória, mas também em termos de registo. A nossa capacidade especular já atingiu 

uma certa perenidade. Ficarei contigo. 

 Ficarei? Há uma actividade estética que é também uma investigação dos limites. Do que nos limita, 

agora e aqui. Como atravessar o espelho (o registo) e entrar no país das maravilhas? Digamos para resumir 

que este é o sentido comum das performing arts, quer se recorra a ensaios directos da grande Festa antiga (e 

aí as técnicas da magia não são indiferentes: não é, Georges Bataille? Mircea Eliade? Marcel Mauss?), como 

no happening: quer se investiguem as técnicas do corpo (outra vez, Mauss,
2
 meu companheiro), como na 

body art e em certas performances. 

 A memória e o seu registo – e a revolução que nesses termos se pode ler, inevitável, tanto
3
 quanto 

nas derrotas políticas. No futuro, lá estarás com o teu olhar límpido. Utopia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

...Mas vai vindo a Primavera 

 

                                                 
1 No orig. esta expressão não está como subtítulo. 
2 Or: outra vez tu, Mauss, 
3 Or: se pode ler, tanto 
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Carta de Lisboa 2; Body Art, Vídeo, etc.
1
 

 

 

 Os acontecimentos. Quadrum, Abril e Maio. Galeria em transformação, numa economia em crise, 

entre o mercado e a prestação de serviços. Anúncio
2
 e programa sobre arte-processo (performances, 

performing arts, happenings, events, envolvimentos, acontecimentos-fluxus) e sobre os novos meios (vídeo-

arte, nova fotografia...) Cursos, conferências. 

 Construção de um público; proposta
3
 de participação. Comunicar: o caminho

4
 para a não-obra, 

corresponde a um máximo de trabalho e responsabilidade; caminho para o território (absolutamente distante) 

onde estética e ética se confundem. La Route des Indes 
5 

 O programa da Quadrum, ligando elementos dispersos, solicitações independentes e discursos 

autónomos constitui-se em busca de sentido, pedagogia sem repressão, des-construção serena e problemática. 

Podemos dizer que esse programa meditava, ele próprio,
6
 sobre essa pretensão constitutiva, isto é, sobre-si. 

Assim Gina Pane exemplificando com uma performance que trouxe até nós uma tarde de Kassel (A Hot 

Afternoon...), rigor extremo; e «conferenciando» no dia seguinte, isto é, tentando o discurso em comunicação 

audiovisual de um trabalho de dez anos; abrindo-se ao documento e à palavra; alcançando um diálogo que 

foi também um per-formar. Assim Dany Bloch, discutindo com os assistentes a evolução de um programa 

metódico, didáctico, sobre vídeo; sem deixar de confessar serenamente (uma serenidade doméstica) o 

escândalo bem francês de um conflito latente que sussurra
7
 entre o método e os média. Assim os Defraoui, 

continuando em intimidade o diálogo de um texto, na constituição afinal de um sub-texto, na constituição 

afinal de um sub-texto às «novas fotografias» que trouxeram...
8 

 O Programa, em detalhe: Gina Pane, performance, A Hot Afternoon 3; conferência sobre o seu 

trabalho de 1968-1978, com projecção de diapositivos e debate. Cherif e Silvie Defraoui, «nova fotografia», 

exposição La Route des Indes, fotografias a cores e objectos. Dany Bloch, apresentação de video-tapes, 

obras integrais ou fragmentos; conferência e debate; alguns autores de video:
9
 Nil Yalter, Lea Lubli, Spoerri, 

Nam June Paik, Emshwiller, Jocher Gerz, Naumann, General Idea, Beuys, Minkoff, Vostell, Nancy Kitchel. 

Constava também do programa geral Ulrike Rosenbach, performance e vídeo; cuja actuação foi adiada para 

Outubro.
10 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na revista Colóquio-Artes n.º 37, de Junho de 1978. No espólio, na caixa 7, dossiê 1.2.1.8 existe um 

dactiloscrito com emendas dactiloscritas que não está completo, com as cotas 7016-16A a 7022-16A. Usei como texto-base o texto 

que saiu na revista cotejando a parte existente do testemunho dactiloscrito com o texto da revista. 
2 Or: serviços. Os acontecimentos. Anúncio 
3 Or: Preparação (nacionalização) de um público. Proposta 
4 Or: que o caminho 
5 Or: confundem. 
6 meditava, ele próprio, ] meditava ele próprio 
7 sussurra ] sussura 
8 Or: que nos trouxeram 
9 Or: alguns autores: 
10 Or: adiada, provavelmente, para Outubro. 
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 Gina Pane. Não há uma definição para a performance, mas é qualquer coisa à procura de sentido, 

rigorosamente; e que tem uma história bem precisa, na geração da arte-processo ou artes-da-acção
1
, na 

herança de experiências ainda vivas, como os happenings e os events, a «nova dança», os concertos e acções 

fluxus, etc. A palavra não foi escolhida por puro arbítrio, mas há que fazer uma distinção metódica entre o 

seu uso tradicional e o «novo». Muitas performances têm que ver primordialmente com a arte-do-corpo 

(Body Art), mas outras constituem-se através de meios e processos muito diversos. O sentido geral coincide 

quase sempre com o que nos ocorre ao atentar no discurso etimológico, performing vem do italiano per-

formar, simultaneamente completar e abrir de novo o processo formal. Gina Pane é exemplar, porque 

através
2
 de um rigoroso profissionalismo está

3
 constantemente a processar o completamento de uma 

linguagem (do próprio corpo), e a abrir com esse mesmo corpo o desfolhar de uma paralela, alternativa, 

meta-linguagem. Nisto sendo tão europeia: quero dizer, sem-defesa e do lado da cultura, da Legenda Aurea, 

e em última análise da santidade, senão do martírio,
4
 um martírio feliz e dadivoso. Evidentemente não 

podemos prosseguir aqui esta análise. Mas ela impor-se-á
5
 ainda mais quando contactamos com uma

6
 Ulrich 

Rosenbach, outra maneira europeia de ser
7
, lá onde a cultura se manifesta no (quase ainda) sagrado

8
 dos 

símbolos e das memórias colectivas...
9
 Por contraste seria ainda mais evidente, se tivéssemos contactado

10
 

com algum dos mestres americanos da performance, Vito Acconci ou Denis Oppenheim, por exemplo. Por 

outro lado, quando contactarmos
11

 com «operadores» como Joseph Beuys ou Wolf Vostell, compreender-se-á 

de maneira mais directa porque evoco aqui ainda esta
12

 problemática europeia da santidade e do carisma 

sacrificial
13

 («morrer
14

 por amanhãs que cantam» diria la rose ou le reseda...) 

 Um último apontamento nesta rápida revista:
15

 esta demonstração exemplar
16

 da melhor 

performance europeia veio a Portugal quando um número significativo de artistas portugueses, no geral 

jovens, se interessam
17

 quer pela autonomia das performing arts, quer pela descoberta de um discurso outro 

(per-formar) sobre outros trabalhos seus. Claro, que nada disto acontece por acaso. 

 Novos meios. A existência de «novos meios» é um facto. O vídeo, por exemplo. Mas é 

extremamente discutível que a novidade venha, ou venha principalmente, como consequência de um 

                                                 
1 artes-da-acção ] Or: artes-da-acção ; Col: artes-da-acção 
2 Or: porque parece através 
3 Or: estar 
4 santidade, senão do martírio, ] Or: santidade, senão do martírio, ; Col: santidade senão do martírio, 
5 Or: imporia 
6 Or: se estivéssemos estado em contacto com uma 
7 Or: de se manifestar 
8 Or: no sagrado 
9 Or: colectivas. 
10 Or: se estivéssemos em contacto 
11 Or: Por outro lado, que contactou 
12 Or: Wolf Vostell, compreenderá porque evoco aqui esta 
13 Or: e do sacrifício 
14 Or: cantar 
15 Or: Uma última observação neste rápido anotar: 
16 Or: demonstração ao vivo 
17 Or: portugueses se interessam 
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qualquer advento técnico, como pretendia, por exemplo, Marshall McLuhan (The Medium is the Message). 

Os apelativos «nova» fotografia, «novo» livro, «novo» filme ou «novo» correio, etc.,
1
 correspondem a 

realidades concretamente novas veiculadas por meios antigos.
2
 Por outro lado, e as análises e exemplos de 

Danni Bloch foram significativas do que vamos adiantar: as novidades do vídeo devem
3
 pouco ao que há de 

mais específico neste medium técnico, os efeitos electrónicos. Em todos estes casos o «novo» resulta 

fundamentalmente de transformadoras análises ou experimentalismos linguísticos. Talvez se pudesse 

reformular as teses de McLuhan, dizendo que os meios
4
 são sempre novos ou sempre geração de 

redundância.
5
 Neste encontro com uma especialista do nível de Danni Bloch ― uma das principais 

animadoras do Arc 2 de Paris ― e um público incipiente e em geral jovem, o que mais surpreendeu... foi a 

maturidade desse público: a especialista tentando fornecer, contra
6
 a sua escolha e preferência pessoais

7
, o 

fogo-fátuo do caleidoscópio electrónico, e a assistência manifestando-se a favor de peças vídeo mais 

amadurecidas e aparentemente mais duras, mais violentas ao nível do consumo. 

 Demonstração complementar do que acima se disse foi a exposição La Route des Indes, dos suíços 

Defraoui. Grande rigor, a qualidade e a rara inteligência. duas etapas nessa demonstração: primeiro, as 

relações ambíguas e enriquecedoras entre a pintura e a «nova» fotografia; segundo, a fotografia, enfim re-

descoberta para uma nova escrita, função da memória e do desejo. 

 Comentário um. Referimos análises ou experimentalismos linguísticos mas exigimos que sejam 

transformadores, o que de certo modo é um contra-senso. Porque é evidente que a transformação aponta a 

um indizível, aparentemente opaco e necessariamente longínquo. Poderíamos contra-dizer
8
 que toda a 

distância (liberdade) poética se dirige ao inacessível para o qual não há língua ou código que valham. 

Reforcemos que a poesia é posterior ao que obscuramente poderemos rotular de problemática da invenção, 

Índias de toda a partida que se justifique, legalize de descoberta. O que supõe uma ambígua relação com o 

poder (com o mercado, por exemplo). É evidente que face ao poder só pode haver ou submissão ou mentira. 

É evidente que toda a descoberta supõe uma mentira original. O ingénuo mente a si próprio sem o saber, o 

lúcido sabe o Príncipe e suas sequelas. Mas não pode ter das Índias senão um nome obscuro, um enigma da 

significação. Uma espécie de apelo. Daí lhe vem a força, inclusive para mentir ao Príncipe certezas que não 

pode ter.
9
 Chamemos a essa mentira análise e/ou experimentalismo linguístico: «le feu des langues», 

Antonin Artaud.
10 

                                                 
1 Or. "novo" correio... 
2 Or: realidades concretas que já não podem ser iludidas. 
3 Or: têm 
4 Or: de McLuhan que os meios 
5 Or: ou sempre redundantes 
6 Or: fornecer a esse público, contra 
7 Or: escolha pessoal 
8 Or: dizer 
9 Or: mentir ao Príncipe. 
10 Or: «le feu des langues» segundo Antonin Artaud. 
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 Comentário dois. Para bem compreender os acontecimentos referidos durante Abril e Maio na 

Quadrum, seria
1
 necessário epilogar sobre o conceito de crise, e em particular de crise do mercado (de arte 

também). Como não há epílogo sem enumeração e colecção; e nada disto se fez nem faz, e aqui não é o 

espaço; assentemos em algumas verdades in-discutidas. Que o mercado faz parte de um modo ou doutro da 

actividade criadora. Isto é: com ou contra o discurso do poder (que esse sim, tende a conservar, é anti-

criativo). Que o mercado está em crise. Que a crise do mercado (e a crise em geral) corresponde a uma certa 

reactivação da actividade criadora, destruição dos limites genéricos e fronteiriços, re-aproximação regional. 

E em geral: que os meios mais desenvolvidos procuram, são atraídos pelos menos desenvolvidos. Então Nice 

pode ser mais importante que Paris, Cáceres mais eufórica que Berlim, Lisboa mais legível do que Nova 

Iorque... 

 Resta à inteligência 
2
 dos «pequenos meios» saber aproveitar o movimento, não perder a sua hora. 

Que é mais ou menos breve. A actividade da Quadrum inscreve-se neste trânsito: quando os grandes meios 

falecem em majestade (Beaubourg) ter sabido erguer-se na hora exacta em actividade. Em descoberta que é 

sempre auto-descoberta, embora as Índias não passem de apelo. 

 Caminho, la route des Indes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gina Pane, A Hot Afternoon 3 

 

 

                                                 
1 O testemunho dactiloscrito acaba aqui. 
2 ES aportuguesa o eslavismo Inteligentsia. 
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   Silvie e e Cherif Defraoui, La Route des Indes 
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[Os Média Modernos]
1
 

 

 

 O Mundo, o ambiente em que vivemos,
2
 constitui um imenso, versátil e variado discurso,

3
 

inesgotável livro de imagens e sons. E mesmo quando
4
 não temos plena consciência do fenómeno, a verdade 

é que estamos constantemente lendo e interpretando esse livro. Nessa operação de interpretar
5
 os dados que 

se nos oferecem quotidianamente o factor visual é decisivo, não deixando todavia nunca a oralidade de estar 

explícita ou implicitamente sempre presente.
6
 Mesmo quando não se ouve nada. Um sinal de trânsito, 

DIRECÇÃO PROIBIDA; é quási
7
 como um grito: Alto! E cestos anúncios sussurram aos nossos ouvidos e 

exactamente
 
como se fossem palavras de ternura. É tão importante esta relação entre a palavra e a imagem, 

que existe já uma «literatura de expressão gráfica». Concentremo-nos,
8
 portanto, um pouco mais, sobre este 

fenómeno da comunicação audiovisual. 

 A «leitura» destes elementos audiovisuais que nos cercam constantemente faz-se segundo
9
 certas leis 

para as quais estamos mais ou menos preparados. Essa preparação pode ser mais ou menos consciente, mais 

ou menos
10

 lúcida ― mas ela é, em qualquer caso, um dos factores determinantes da cultura moderna. 

 Um grande mestre nesta matéria, o professor italiano Bruno Munari, diz que a leitura só é possível 

porque existem um, dois, muitos e diversos códigos que, consciente ou inconscientemente,
11

 formam parte 

do nosso intelecto, canalizam as nossas percepções. Alguns desses códigos são claros e explícitos; assentam 

em estruturas abstractas e quási exlusivamente intelectuais. É o caso do código da estrada e de toda uma 

série de códigos simples desse género: os distintivos dos militares, as bandeiras nacionais, os emblemas 

políticos, etc. Essas estruturas não são inteiramente intelectuais: de uma maneira vaga, há algo de emotivo na 

                                                 
1 Este artigo inédito ou não localizado está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Constituí-se em 6 páginas dactilografadas e numeradas a 

caneta de feltro azul com as cotas 6655-14F a 6661-14F. As páginas apresentam sinais de ferrugem no canto esquerdo na forma de 

um clip. A página 2 apresenta um borrão de tinta da china que elide algumas palavras. As 3 últimas páginas apresentam vestígios 

de grafite ou carvão (instrumentos de desenho). O texto não tem título; foi dado pelo contexto pelos organizadores do espólio, e aqui 

adoptado. Este artigo tem uma característica que não encontrei noutros textos de ES: aparecem muitas repetições inusitadas de 

expressões. O autor faleceu de doença prolongada. A minha hipótese é que este texto, pelas qualidades de temas e abordagem, mas 

também por se notar uma descoordenação motora, aponta para a sua feitura de meados da década de oitenta. 
2 vivemos, ] vivemos 
3 discurso ] <livr> discurso 
4 mesmo quando ] mesmo <sem termos diss> quando 
5 de interpretar ] de Ao interpretar 
6 sempre presente. ] sempre presente, explícita ou implicitamente 
7 é quási, ] <ME QÃSE> é quási 
8 Concentremo-nos, ] Concentremo-nos 
9 faz-se segundo ] faz-se <automaticamente> segundo 
10 menos ] <ouin*> menos 
11 inconscientemente, ] inconscientemente 
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aceitação da côr vermelha
1
 como sinal de perigo

2
... ou de revolução. Mas códigos extremamente complexos 

como os que presidem à linguagem falada e à escrita parecem simples e expontâneos
3
 só porque os 

aprendemos e apreendemos desde crianças. Ora, esta aprendizagem, em geral,
4
 estende-se hoje a domínio 

muito mais vasto e disperso,
5
 mas não menos exigente: o domínio audiovisual. Este domínio inclue todos os 

meios
6
 tradicionais de aviso e comunicação, compromete os próprios objectos da vida quotidiana, e 

finalmente,
7
 assume as consequências de uma série revolucionária de técnicas novas: a fotografia e as novas

8
 

técnicas de reprodução gráfica; a rádio e, de um modo geral,
9
 a gravação sonora e sua transmissão à 

distância
10

; o cinema e toda uma série
11

 de invenções no domínio da projecção de imagens; a televisão, e 

essa maravilha de intimismo comunicativo que é, que pode ser,
12

 a transmissão vídeo. 

 Penetremos um pouco mais neste domínio da comunicação de imagens, e sua oralidade ― explícita 

ou efectiva, ou potencial e, não obstante,
13

 fortemente presente. 

 Há duas grandes categorias de imagens. Umas são de significado estricto e único: os signos que 

referem determinados fenómenos fonéticos, os sinais de trânsito, os emblemas de clubes e partidos. Outras 

imagens têm interpretações difusas,
14

 por vezes diversas e até contraditórias, efectuando-se
15

 a sua leitura 

segundo
16

 códigos diferentes, mais ou menos vagos [†] frequência, não explícitos. Assim, um fumo que
17

 se 

eleva para lá do horizonte se dispersa no ar, pode falar-nos de comboios (a vapor), de partidas, de chegadas; 

mas também pode anunciar
18

 ameaçadora mudança de vento, chuva iminente, próxima tempestade, ou ainda, 

e bem ao contrário, pode ser o sinal de certa intimidade, em campestre casa tranquila que, em breve,
19

 

alcançaremos, abrigados, defendidos,
20

 ao calor da lareira
21

. A leitura correcta
22

 depende de muitos factores e 

exige, em geral,
23

 que à imagem visual se adicionem imagens sonoras e blocos
24

 de oralidade mais ou 

                                                 
1 côr vermelha ] côr <vermelh> 
 Apesar de riscado, a frase, sem este adjectivo perde sentido. 
2 sinal de perigo ] sinal de <proibição ou de revoluç> 
3 expontâneos ] exponstâneos <expontâneos só quando> 
4 Ora, esta aprendizagem, em geral, ] Ora esta aprendizagem em geral 
5 a domínio muito mais vasto e disperso, ] a domínio<s> muito mais vasto<s> e disperso<s>, 
6 todos os meios ] todos meios 
7 finalmente, ] finalmente 
8 e as novas ] e novas 
9 e, de um modo geral, ] e de um modo geral 
10 à distância ] a distância 
11 série ] <máq> série 
12 que pode ser, ] que pode ser 
13 e, não obstante, ] e não obstante 
14 difusas, ] difusas. 
15 efectuando-se ] segu efectuando-se 
16 segundo ] seguhd segundi 
17 Assim, um fumo que ] Assim, <o fumo que [†] [†] [†] é campestre e se dispersa no ar> 
18 anunciar ] <anu> anunciar 
19 que, em breve, ] que em breve 
20 defendidos, ] defendidos 
21 ao calor da lareira. ] ao calor, da lareira. 
22 correcta ] ci c correct 
23 exige, em geral, ] exige em geral 
24 e blocos ] e <precisa> blocos 
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menos
1
 precisos também. Esta comunicação audiovisual

2
 tornou-se, no nosso tempo,

3
 extremamente 

complexa e variada. Aos sinais e textos tradicionais acrescentou-se, no nosso tempo,
4
 e sobretudo nas 

últimas décadas, uma avalancha de informação visual e sonora cada vez mais intensa e massiva. Esta 

informação em catadupa tende
5
 a transformar o espaço e o tempo em que vivemos, a cidade e a estrada, e 

inclusive a vida íntima. Inclusivamente se transforma totalmente a maneira como aprendemos o mundo; a 

pedagogia já não é a mesma,
6
 as actividades didácticas devem transformar-se radicalmente. A propaganda de 

uma ideia ou serviço, ou publicidade de um produto, tudo mudou em função desta modificação dos meios e 

da quantidade de informação. inclusive mudou a maneira de fruir os bens deste mundo, a própria vivência 

estética. 

 O livro e a imprensa tinham já dado os primeiros passos. Depois vieram,
7
 como já referimos o 

cinema, a rádio, a televisão... mas também os cartazes
8
 de dimensões cada vez maiores e distribuição 

intensiva,
9
 as embalagens de pequenos e grandes objectos de consumo quotidiano, e até a introdução de 

novos materiais, os plásticos, o cimento
10

 armado, que vão tornar obsoletos certos utensílios e certas imagens, 

e crear outras. 

 Que fazer, perante estas transformações, por vezes catastróficas? cruzar os braços, lamentar que as 

belas
11

 e nobres imagens do passado e fazer de Velho do Restêlo, recusando-nos a vêr o mundo do futuro? 

Ou aceitar os novos meios
12

 e factos como evidências, como possíveis auxiliares da memória, aliados das 

nossas acções positivas... e, nesse caso, assumi-los,
13

 estudá-los e usá-los com conhecimento de causa? 

Parece-nos que a opção não oferece dúvidas, e que o necessário é estabelecer e estudar as novas cartas de 

marear, os novos instrumentos de navegação ― e com eles demandar a Boa Esperança. 

 Esta transformação profunda dos ambientes que nos cercam conduziu à noção de envolvimento, e já 

levou, por exemplo,
14

 o conhecido futurólogo Marshall McLuhan a considerar a rua como uma grande 

aula,
15

 uma aula-sem-paredes. E, efectivamente,
16

 ali se aprendem muitos
17

 dos novos códigos, geralmente 

estabelecidos na base de operações simples e altamente eficazes: a repetição e a insistência progressiva, a 

redundância. O primeiro cartaz que utilizou a imagem «suando frescura» junto a uns cubos de gêlo e outros 

                                                 
1 menos ] meb menos 
2 Esta comunicação audiovisual ] Esta comunicação Esta comunicação audio-visual 
3 tornou-se, no nosso tempo, ] tornou-se no nosso tempo 
4 acrescentou-se, no nosso tempo, ] acrescentou-se no nosso tempo 
5 tende ] tendd tende 
6 mesma, ] mzma mesma, 
7 Depois vieram, ] Dep Depois vieram <em cinema>, 
8 cartazes ] acr cartazes 
9 intensiva, ] inteniva intensiva, 
10 os plásticos, o cimento ] os plásticosps pu cimento 
11 lamentar que as belas ] lamentar as belas 
12 meios ] meios <como> 
13 e, nesse caso, assumi-los, ] e nesse caso assumi-los, 
14 já levou, por exemplo, ] já levou <o conh> por exemplo 
15 uma grande aula ] uma <aula-sem-paredes> grande aula 
16 E, efectivamente, ] E efectivamente 
17 muitos ] muuto muitos 
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sinais-frio, não terá dado lugar a uma leitura muito rápida. Nesse primeiro cartaz terão tido uma
1
 importância 

apreciável as palavras escritas e outros indícios «ordens verbais que levaram à identificação daquela 

específica imagem com a ideia do refresco». Os primeiros êxitos são
2
 imediatamente explorados em 

mensagens idênticas ou paralelas. A imagem simples transformara-se em «imagem forte», isto é, em imagem 

audiovisual.
3
 A leitura torna-se rápida, quási instantênea em certos casos. Vamos no automóvel a 100 à hora 

e bastou um grande
4
 cartaz para refresco. É claro que estas mensagens repetidas perdem em novidade aquilo 

que ganham em constituição de um código próprio e rápida leitura. Mas isto é fenómeno geral, em matéria 

de comunicação, com a palavra escrita, seja em livros ou em jornais, por exemplo. Por isso se modificam e 

estudam as apresentações gráficas. Estes fenómenos complexos e, por vezes,
5
 contraditórios mostram como

6
 

a comunicação audio-visual se converteu
7
 em factor de primeira importância na vida moderna. Verdadeiras 

disciplinas científicas permitem ver claro e com precisão neste excesso
8
 de comunicação que corre o risco de 

se tornar em autêntica incomunicação: a teoria da informação, a sociologia e o estudo das motivações, a 

cibernética e o estudo de sistemas, os estudos especializados de estética, contam-se entre algumas dessas 

disciplinas. Deve também
9

 mencionar-se os estudos interdisciplinares, que têm em conta os dados 

proporcionados pela arquitectura paisagística, pela sociologia da informação, pelo urbanismo, pelos estudos 

de mercado, pela linguística, pela antropologia cultural, etc. Todos estes estudos, por sua vez, beneficiam de 

um certo número de disciplinas essencialmente práticas que se agrupam sob a égide específica do audio-

visual, como o design, e mais especificamente o graphic design, o grafilm ou tv-film, etc. Por exemplo, o 

graphic design é uma investigação prática da comunicação visual, da sua eficiência, acuidade e oportunidade. 

Os graphic designers nos casos mais relevantes beneficiam de uma preparação que nunca consideram 

completa. Porém,
10

 como trabalham num mundo de intenso pragmatismo frequentemente se deixam 

pressionar argumentos de urgência que nem sempre são bons conselheiros. O mesmo pode acontecer
11

 

noutras especialidades: Nestes casos, o especialista pode ser arrastado para processos demasiado evidentes e 

geradores de obsolescência e redundância. No caso da comunicação didáctica esses processos dão lugar à 

indiferença ou à desorientação. Para que isto não aconteça é necessário que o princípio da investigação seja 

primordialmente defendido. Isto significa, em primeiro lugar, o estudo profundo do produto, da mensagem a 

comunicar, (que objecto, que ideia) do alcance e da natureza do receptor a quem a mensagem se destina. Por 

isso o especialista em comunicação audiovisual deve ainda ter em conta um outro factor de primeira 

importância: ele é um inventor, a imaginação é a sua matéria-prima. As técnicas, os novos processos, os 

                                                 
1 uma ] uma imp- 
2 os primeiros êxitos são ] os primeiros êxitos de <uma imagem forte> são 
3 audio-visual. ] audui adio-visual. 
4 grande ] <imenso> grande 
5 e, por vezes, ] e por vezes 
6 como ] como, 
7 audio-visual se converteu ] <audio-vi> audio-visual se converteu se converteu 
8 neste excesso ] neste <caos comunic> neste excesso 
9 também ] também também 
10 Porém, ] Porém 
11 pode acontecer ] <acontece> pode acontecer 
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materiais de suporte, por um lado; e por outro, as relações entre estas operações e processos com aquele 

estudo prévio ― e ainda a comprovação de tudo isto com os códigos disponíveis ou a invenção de novos ― 

são elementos que devem constituir os meios necessários para libertar completamente a respectiva 

capacidade
1
 em imaginar e inventar. No especialista em audiovisual, confluem assim duas características 

fundamentais e só aparentemente contraditórias. Por um lado,
2
 ele é um operador integrado, ou numa 

economia de consumo ou num sistema didáctico, etc. Por outro lado,
3
 ele deve trabalhar em condições de 

relativa liberdade e independência, que são aquelas que lhe permitem inventar. Porque essa é a sua função 

específica: inventor. É um inventor de meios audiovisuais que tornam efectiva uma determinada mensagem, 

num sentido mais geral. Tanto se pode tratar de uma ideia como do simples emblema de determinada 

instituição, uma informação prática, ou um sentimento vago, um simples sinal de advertência. Na prática a 

conjugação das duas vertentes é exigida a cada momento e não existe em duas fases separadas. Todavia,
4
 o 

momento de criação máxima produz-se quando foram inteiramente assimilados aqueles princípios e meios 

condicionantes. O audiovisual e as suas disciplinas paralelas ou subordinadas é uma matéria nova e mal 

definida sobretudo nos países em vias de desenvolvimento, quando se começa a verificar o consumo rápido e 

a rápida obsolescência dos objectos e das ideias, dos mitos e dos valores. É nesta urgência crescente de 

compreensão e consumo que surge a necessidade
5
 de um especialista da comunicação, da sua oportunidade e 

eficiência, um hábil utilizador dos códigos já existentes e, caso necessário, inventor de novos. 

 Todas estas características impõe aos especialistas dos audiovisuais de uma sociedade em 

transformação, uma estratégia e uma táctica bem definidas. A estratégia é a da qualidade, que neste caso se 

identifica com a eficiência; a táctica será uma grande mobilidade: tem que vencer e convencer. Tem que lutar 

contra hábitos antigos, e tradições supérfluas. E como é essencialmente um pedagogo só poderá conseguir os 

seus fins persuadindo, seduzindo. Por vezes lentamente, mas sem nunca transigir quanto ao fundo. O 

especialista em meios audiovisuais também tem que habilitar a uma grande dinâmica quanto à escala do 

auditório a que se destina o seu trabalho. Tanto se pode tratar de pequenos auditórios (dinâmica de grupos), 

como de comunicações
6
 de massa. Num caso terá, por exemplo, que esgotar as possibilidades dos processos 

manuais de transmissão de imagens. (por exemplo,
7
 o retroprojector); noutro caso terá que conhecer bem as 

virtualidades dos chamados mass media: tv, cinema, rádio, imprensa, cartazes, anúncios luminosos, livros de 

bolso, envolvimentos e montras... o próprio vestuário. A intervenção do especialista terá em conta as várias 

leituras que pode ter um determinado
8
 meio de comunicação. Valerá pela maior eficiência

9
 e eficácia da 

respectiva leitura. São técnicos de comunicação, não são professores, propagandistas ou publicitários. 

                                                 
1 respectiva capacidade ] [respectiva↑] capacidade 
2 Por um lado, ] Por um lado 
3 Por outro lado, ] Por outro lado 
4 Todavia, ] Todavia, 
5 necessidade <desta> ] necessidade 
6 comunicações ] <grandes> comunicações 
7 por exemplo, ] por exemplo 
8 um determinado ] um <object> determinado 
9 Valerá pela maior eficiência ] Velaré pela maio eficiencia 
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Estudarão estes casos particulares de comunicação, como qualquer outros, com suas exigências específicas e 

os seus auditórios adequados. Como técnicos da comunicação a sua importância pode ser extrema, no 

urbanismo, na pedagogia... mas nunca procurarão substituir-se aos respectivos especialistas. 
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Para uma Arte Pobre
1
 

 

 

 Os conhecedores (ou assim-assim
2
) conhecerão o livro de Grotowski editado em Londres e cujo 

título, em tradução aproximada, será: Para um Teatro Pobre. Os eruditos terão lido alguma coisa de 

Germano Celant,
3
 autor, segundo parece, da expressão arte pobre, com a sua actual conotação. Trata-se de 

mais um conceito, mais um ismo à procura de um lugar na fila, mais ou menos na forma, onde já alinhavam 

o novo-realismo e a mec-arte, o brutalismo (com seus antecedentes no gestualismo, mais ou menos lírico)
4
 e 

a figuração objectual? Ou de uma ideia-necessária, de uma ideia-força, rica de contradições e prenhe de 

alguns equívocos? Mesmo que se tratasse da primeira hipótese, e a julgar pelos resultados, esta novidade 

mereceria uma referência, um lugar epigonal das classificações, ainda que isso só fosse útil
5
 a alguns 

caçadores mais ou menos furtivos da última moda ― artesões necessários da nossa actualização e, coitados 

dêles!, êles próprios, objectos de consumo numa sociedade (quási) de consumo. Mas deixemos essa tarefa 

secundária aos úteis divulgadores ― tanto mais que o ilustre-leitor-comum (exactamente quem me está a lêr), 

não pode, ou escassamente, avaliar pelos resultados. Quando muito ― e já não seria um leitor tão comum 

como isso! ― o leitor terá posses para lêr, folhear digamos, revistas tão caras como a Opus e a Roho, e, 

ainda assim,
6
 ficará apenas com uma imagem mecânica (mec imagem) dos tais resultados. Um happening, 

por exemplo, que poderá
7
 (embora pouco tenha a ver com Grotowski) constituir o resultado de uma 

concepção bem entendida para uma arte pobre, como poderá ser descrito, fotografado? Ou mesmo filmado? 

Por definição: impossível. Para-teatro
8
 brutalista, os happenings

9
 constituem fundamentalmente um processo 

polémico, processualmente extremista, de inversão do binómio espectáculo-público: o público atingirá o 

máximo da participação no acontecimento, será ele o espectáculo. Isto constitui a demissão do actor 

profissional, e até do artista creador. No limite,
10

 bem entendido, e não esquecendo nunca que atingir tal 

limite deverá ser tão íntimo, laborioso e doloroso como pintar o tecto da Capela Sistina... Claro que uma tal 

                                                 
1 Este artigo inédito ou não localizado está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Constitui-se em 1 página dactilografada com emendas à 

máquina. O artigo está num dossiê que contém duas páginas. As páginas não contém cotas nem estão numerados. A segunda, 

também dactilografada à máquina, não parece ser a continuação da primeira. A segunda página é um esboço (muito ao estilo de 

tópicos e ideias-chave habitual em ES) sobre Alberto Carneiro. Se bem que Alberto Carneiro possa ser colocado dentro da Arte 

Pobre não parece que a segunda página seja necessariamente posterior à primeira. Também pode ter acontecido que ES iria 

escrever um texto sobre Alberto Carneiro enquadrando-o na Arte Pobre, mas tenha escrito essa introdução e só esboçado tópicos 

sobre Alberto Carneiro. De qualquer modo a primeira página pode funcionar como um texto acabado e a segunda é só um esboceto 

de ideias. O texto da segunda página é incongruente não tendo assim interesse em ser publicado. 
2 conhecedores (ou assim-assim) ]  [conhecedores ↑] assim assim <eruditos> 
3 Celant, ] Celant 
4 o brutalismo (com seus antecedentes no gestualismo mais ou menos lírico) ] o brutalismo [com seus antecedentes no gestualismo, 

mais ou menos lírico↑] 
 A inserção na linha superior não tem linha de chamada. Escolhi colocar entre parênteses porque essa expressão é um 

comentário a um dos itens dentro de uma enumeração. 
5 só fosse útil ] só <servisse> fosse útil 
6 e, ainda assim, ] e ainda assim 
7 um happening, por exemplo, que poderá ] um happening [por exemplo, que poderá↑ ] que 
8 Para-teatro ] <Teatro brutalista> Para-teatro 
9 os happenings ] os <happeings> happenings 
10 No limite, ] No limite 
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actividade coloca vulneravelmente o artista sério na vizinhança do cabotino. Mas isto é que não é novidade: 

nunca houve bilhete de identidade para o artista sério.
1
 Que o descubram, que se descubra a si próprio. Aí 

está o sentido da aventura. Nenhum artista sério deixou de duvidar da sua seriedade, e a êsse respeito deixou 

de ter gravíssimas dúvidas, ainda que o esconda a maior parte das vezes. O verdadeiro-artista-sério é sempre 

um clown: farei rir? Não farei rir? E o que ainda é mais: um clown, um artista, tem sempre um pouco 

vergonha das suas palhaçadas. 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta passagem pode ser uma alusão ao Diploma de Artista passado pelo grupo ACRE em 1977. Se assim for pode-se datar este 

texto como posterior a esse evento, o que é congruente com o facto de os temas tratados no texto serem «avançados». 
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Anti-cinema
1
 

 

escrevo este artigo revoltado     cada vez mais me é mais difícil escrever tudo     o que     obcessivamente e 

urgentemente 

(peço ao leitor que complete as frases como lá muito bem entender E a pontuação também 

       isto não é modéstia é convite a uma outra forma de 

trabalho colectivo       leitura operativa       e a culpa é nossa se o leitor        preguiçoso) 

 

Bom.         este artigo deveria chamar-se O FILME «ALMADA, UM NOME DE GUERRA» OU UMA 

TENTATIVA DE ENSAIO E PROVOCAÇÃO-PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DO CINEMA. 

era um título muito sério. Como diria o Cesariny: êle há tantas maneiras de compor uma estante! 

e, além disso,
2
       MAS 

chama-se anti-cinema, ou melhor: anticinema. 

 

Por razões circunstanciais 

se não fossem as circunstâncias 

(excelência da crítica, ausência da crítica, excelência da crítica, ausência da crítica, excelência da crítica) 

chamar-se-ia 

 

ANTI-ANTICINEMA
3 

assim      revolvemo-nos pela modéstia 

«Vivo pelo cinema e para o cinema» disse um cineasta português 

jóvem quási jóvem ainda jóvem 

Coitado! 

 

... portanto, o filme Almada, um Nome de Guerra
4
 (ou o «filme que-se-está fazendo» como disse um 

jornalista de quem até gosto muito) não é um filme. (Um filme está-o fazendo o Macêdo
5
, com muitos 

caches e contra-caches, naturalmente. E subsídio e produtor encartado. Aliás,
6
 o Macêdo sabe do ofício e vai 

                                                 
1 Este artigo está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Constitui-se em 8 páginas dactilografadas com emendas a caneta preta de tinta fina 

com as cotas 6080-13A a 6093-13A. numeradas pelo autor a caneta de feltro vermelha (algumas dos quais indicando, pela sinalefa 

«#» espaços a introduzir nas frases). O artigo contém espacializações que são muito importantes e que foram, na medida do 

possível, reproduzidas. O texto, pelas suas referências e estilo, é de meados de setenta. Este artigo seria, segundo Mariana Pinto dos 

Santos em Vanguarda e outras Loas, destinado ao Jornal de Letras. Este artigo está erradamente localizado na caixa 11 (dito de 

«artigos não localizados»). Pelas suas características de prosa experimental, neste artigo, as regras de sintaxe habituais ficam algo 

suspensas. 
2 e, além disso, ] e além disso 
3 ANTI-ANTICINEMA  ] ANTI-ANTICINEMA             <ANTI-ANTICINEMA> 
4 Almada, um Nome de Guerra ] almada um nome de guerra 
5 António Macedo, nascido em 1931, arquitecto, cineasta, professor universitário. 
6 Aliás, ] Aliás 
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«meter», consta e é lógico, entrevistas e a bomba atómica. Aliás, o Arquitecto Macêdo. Que além de saber do 

ofício je radote é um excelente colega e até vai perdoar que
1
 eu me «meta» com êle. E êle é mesmo bom 

rapaz e acredita na indústria e no  fomento. Foi por isso que êle fez as balas.
2
 O César

3
 ― outro cineasta 

novo, ainda mais novo e já-génio, é que não percebeu nada. De resto o César é inteligente e basta. E segundo 

o que êle diz ― e o que êle diz escreve-se ― é culto. 

Uma observação, antes do parêntesis acabar: isto pode parecer conversa de família. Mas não é. Quem de 

César só conhece o Augusto, não é do seu tempo, nem tem modos Agora e aqui, e para elucidação definitiva: 

o Macêdo (arquitecto) é pela dobragem, O César (culto) é contra. 

fecho parêntesis       só queria ainda chamar a atenção para o respectivo sinal ainda que seja assim pela 

ausência. 

 

com isto       abro um pequeno parêntesis     já é vício     com dois pontos     e agora escrevo-os: o leitor 

inteligente (!) já percebeu, eu estou a destruir-lhe a leitura habitual normal inconsequente digestiva.
4 

 

viva     participante e estética deverá ser a leitura aberta.     Não é apenas uma questão de forma     mas parte 

importante daquilo que 

(Por isso dantes havia belos livros     livros de-devoção. Agora também, mas só para vêr     com a menina 

dos olhos     Isto é uma consequência inevitável de uma cultura diacrónica, isto é, e no caso que nos ocupa: 

detestável clivagem entre o leitor activo e o leitor passivo, o voyeur e o libertino.
5 

livros revistas que se folheiam para vêr apenas ecrans ― ó saudades do Noronha da Costa, antes da 

descoberta do caminho trágico-marítimo para o Brasil!). 

ecrans e já génios    o César e o Noronha da Costa porque se fazem êles génios caseiros ainda agora ainda 

agora? Por causa da nossa preguiça, da nossa imensa preguiça
6
 e talvez a maior do mundo actual. Já não 

viajamos, ou só viajamos a fingir. Ao alcance da mão     que deveria ser de semear (e assim não é não senhor) 

em Trieste (200.000 habitantes), em Barcelona, em Londres,
7
 em Wroclaw, dezenas, centenas de operadores 

estéticos trabalham a mesma, a mesmíssima,
8
 comunicação     e não se incomodam com isso      e bem se 

lhes dá,
9
 até renunciaram à palavra artista e ainda aqui e ainda aqui entre-nós se anda com o duplo ― 

decímetro do génio, do artista de vanguarda, da vanguarda 

bem se lhes dá porque o objectivo fundamental é bem claramente outro, nem a glória caseira, nem o fomento, 

nem a indústria: 

                                                 
1 perdoar que ] perdoar<-me> que<e> 
2 escapa-me totalmente o sentido desta frase. 
3 Muito provavelmente refere-se a João César Monteiro (que nasceu em 1939, sendo portanto «ainda mais novo») 
4 digestiva ] digestiva iva 
5 o voyeur e o libertino ] o voyeur e libertino 
6 imensa preguiça ] imensa e preguiça 
7 em Barcelona, em Londres, ] [ em Barcelona, ↑] em Londres, 
8 a mesma, a mesmíssima ] a mesma a mesmíssima 
9 dá, ] dá 
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MAS UMA ARTE COLECTIVA UMA ARTE DE PARTICIPAÇÃO 

ARTE ABERTA OU ANTI-ARTE (é o mesmo) 

Por exemplo     o cinema 

destruir re construir
1
 (?) 

destruir o cinema 

não não como acto gratuito 

nem como provocação 

(hoje a provocação é uma técnica) 

mas sim 

como PRO VOCAÇÃO («Nós somos realistas, queremos o impossível») 

o cinema é o ópio do povo (e com «efeito» a maleita do intelectual-muito-culto). 

(acreditar ainda na indústria cinematográfica ― ó arquitectos! exclamação ainda citando o Cesariny ― é 

como acreditar nos estupefacientes... antigos.      Ora agora que já temos a televisão    que é o LSD do povo,
2
 

porquê voltar votar-se aos velhos alucinogénios, nítida e medicinalmente mais nocivos. Bibliografia 

recomendada sobre este assunto: Memórias de um Fumador de Ópio
3
, em livro de poche ao través dos 

PARAÍSOS ARTIFICIAIS). 

é o ópio do povo é tão somente um paraíso artificial 

bom para uma civilização de voyeurs e de apóstolos do fomento, da tecnologia e do milagre económico 

mas não para nós que somos realistas 

queremos o impossível 

absolutamente modernos   (o que não é uma vanguarda qualquer) 

mesmo nesta matéria: the dolls (a propósito, e só para que fique registado: o tradutorzinho que legendificou 

The Valley of the Dolls, último filme em que podemos ver a malograda Sharon Tate,
4
 cujos maravilhosos 

seios tiveram um destino vietnamita, porque
5
 Vale das Bonecas era um tradutor além de ignorante sem 

imaginação. A menos que fosse uma senhora, uma senhora também muito profissional, uma autêntica 

profissional portuguesa. É verdade que estes erros dão alguma razão aos arquitectos e aos tecnólogos. Mas 

que fazer? É preciso sustentar a batalha em duas frentes: uma contra o nosso atrazo tecnológico, outra contra 

a tecnologia). 

the dolls     a debatida questão     sociólogos,
6
 jornalistas e propagandistas obsoletos debruçam-se-sobre-ela 

quando hoje isso isso também não passa de uma técnica uma técnica de pro vocação. 

 

                                                 
1 destruir re construir ] destruir [re↑] construir 
 Parece-me que, neste caso, não é de usar a palavra «reconstruir» mas separar a sílaba. 
2 povo, ] povo 
3 Livro de Thomas de Quincey. 
4 Tate, ] Tate <,> 
 Sharon Tate era esposa de Roman Polanski, quando foi assassinada a mando de Charles Manson. O filme citado é de 1967. 
5 porque ] por 
6 sociólogos, ] <sociólogos> sociólogos 
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estimular para quê?  (Para o impossível encore Nós somos realistas encore). Ora o cinema transformara-se 

transformou-se (como toda a arte) em contra-estimulante. Em fechamento. Em máquina entrópica de 

calmaria 

em voyerismo 

mesmo nas suas formas     diziam os jornalistas críticos-muito-intervenientes     nas suas formas mais 

intervenientes o documentário o cinema (pseudo) verdade     a denúncia     o cinema     já não entrava em 

nenhuma batalha de nenhumas ideias      para razão simples       de que as ideias eram pobres ou nenhumas 

ideias      não eram já nem Ideias nem ideias-impossíveis ideias acção     Eram sinais mortos códigos de 

nenhuma mensagem     Fechamento também sobre a consoladora doutrina consoladora       farrapos de 

burocrata cadáver adiado militância sem risco só registo antes de útil         inútil       bolorento e retrógrado       

e como todo o registo       passado Digo isto mesmo das formas mais intervenientes a classificação é dêles      

E que dizer do resto? Do cinema-arte? Luxo de novo rico falso rico (por definição falso e rico) último luxo 

do condenado de homem sem definitivamente vocações           VOCAÇÃO. 

 

Hoje as coisas pelo menos podem ser claras. Só a vocação conta, o impossível. A vanguarda, a modernidade, 

só podem ser PRO VOCAÇÃO. 

demoremo-nos sobre a ideia de vanguarda, de modernidade      de ser querer ser absolutamente      moderno 

(se quizessemos dizer) extensamente
1
       sobre este assunto teríamos que repetir uma experiência já feita ― 

ó Lautréamont! exclamação citando ainda o Cesariny ― pegar na maioria dos textos escritos sobre a 

matéria
2
          de entre os mais ilustres é bem de vêr      e re-escrevê-los ao contrário       na impossibilidade e 

na impossibilidade de o fazer      resumamos) 

a ideia de vanguarda, de modernidade
3
         que não      que nada que nunca       a de estar europeiamente em 

dia         de ter o tal medo corrosivo e provinciano de ser provinciano        de ter relógios e acertados de 

continuar na oitocentista de um centro ou de centros culturais     de mâitres a penser de actualização 

a vanguarda é inactual 

nada tem a ver com a cultura (com a alienação) 

não se aprende 

faz-se 

é-se                    éticamente 

 

VANGUARDA a mais elementar necessidade de sobreviência      a todas as catástrofes da razão e da fé      a 

todas as outras      naturais ou seja humanas      humanas ou seja naturais catástrofes de um mundo sem 

centro      Elementar quere dizer do início sempre 

                                                 
1 (se quizessemos dizer) extensamente ] (se quizessemos [dizer ↑]) <sem> extensamente <correctos> 
2 sobre a matéria ] <o assunto> <dentre dos mais ilustres é bem de ver> 
3 de modernidade ] de modernidade <que não> 
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a vanguarda é um rito de passagem 

como a liberdade 

 

VANGUARDA como investigação     «Nós somos realistas, queremos o impossível» (isto ensinou-me o 

Fanha que o tinha lido, ou tinham lido por êle, em certa parede de Paris
1
 o Fanha segundo os códigos era 

meu aluno: aprendi muito) 

como investigação e descoberta, descoberta de um novo         ou de novos rituais de participação e 

unanimismo 

arte colectiva, operação estética, metafísica provisória 

re encontro 

PRO 

VANGUARDA regresso aos simples e ao humilde, COMEÇAR 

começar é a palavra-chave do jóvem Almada Negreiros (Palmada no 

Almada? Porque não? Mas que não seja a palmada de um tonto
2 

sim jóvem      ingénua e astuciosamente jóvem «eu sou um ingénuo 

voluntário», diz ele lucidamente     quem em 1915 escreveu a «A 

Engomadeira» (a mais bela     a mais jóvem      a mais vanguardista      a 

mais moderna      e a mais tradicional novela portuguesa) e em 1969 só 

pensa em 

COMEÇAR 

começar como um rito de passagem PRO impossível     (e não o impossível o que seria academizar 

intitucionalizar o rito ― absurdamente) 

a ideia de vanguarda     ou surge implicitamente     com acaso ou sem acaso quando os apelativos 

(impresionistas, fauvistas, dada) construtivamente ou surge explicitamente      e neste caso     não poucas 

vezes é já uma ilusão de modernidade, um academismo 

(atenção, é conveniente não confundir esta última situação com a de certos revivalismos     falsos 

revivalismos     exemplo: a Renascença, o neo-dada, a moda mais que moda     o modo hippie pela empatia, 

e outros) 

neste-nosso-tempo (hoje as coisas são      pelo menos claras      ou o podem ser)       a persistência do 

academismo é revolvida pela crescente obsolescência      da Obra     das obras      que se pretendem      

acabadas e completas de indivíduo para indivíduo-ou-indivíduos     romantismo serôdio da genialidade 

individualista      «Têr uma obra»     «a minha Obra»      «a obra de» são coisas que ainda se ouvem ou se 

pensam para aí       e para além do seu valor imediato de uso... êle há tantas maneiras de compor uma estante      

                                                 
1 em certa parede de Paris ] em certa parede de Paris <em certa Primavera> 
2 a palmada de um tonto ] a palmada de um <zoilo> [tonto ↑] < couve galega é com, mas só na sopa > 
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de levantar a gola do peludo      de endireitar os colarinhos e de os engomar     ou mandar engomar       ou 

comprar outros        Ilusões         ilusões obsoletas de continuidade. 

    Mas deixar crescer os cabelos       ou amarrotar os colarinhos, é como comprar       

apelas a Elle ou a Lui
1
        ou noutra esfera         os Cahiers du Cinema      ou fazer-viagens-a-fingir de avião 

ou ainda em pensamento       

é também  engomar com a papa feita do Moderno também, 

também nada tem a ver com a
2

 ideia-acção de 

VANGUARDA 

Em tudo isto         é preciso pensar        dizia a pobre da Gelsomina ao bruto do Zampano       é preciso 

pensar 

 

a descrição da vanguarda       por sua vez      no teatro e no cinema       e noutras esferas           o underground         

o cinema em expansão            os happening e os envolvimentos          a «Lanterna Mágica»            o novo 

realismo             a mec-art e desde o Berliner Ensemble ao Living e a Grotowski, o anti-teatro e o Arrabal          

estas referências        exaustivas classificações necessárias é certo        não chegam 

não chegam a descrição não chegam        e são muitas vezes detestáveis as exaustivas classificações       (à 

francesa) 

porque não passam          porque se resumem      quási sempre      senão a cópias e a preparação epigónica a 

mero trabalho de interpretação, e como disse, já não me lembro onde, ou lho ouvi, ao jóvem Almada ― a 

interpretação é a coisa mais ignominiosa do mundo
3
       a mais efectivamente pobre     «um rosário sem 

orações» 

a interpretação é sempre equívoco      o maior        engano de uma floresta de enganos        este-nosso-tempo        

este-nosso-modo 

fazer um filme sobre o Almada Negreiros? um documentário sobre 

o Almada? um registo, um retrato «para ficar alguma coisa?» 

como tudo isso seria ignominioso e pobre! 

o verdadeiro (?) homem não se retrata todos os retratos são mentiras e ainda que um homem
4
 pudesse ser um 

mito     um mito pudesse ser um homem (ó doutores! ó críticos!) êle está ali a trabalhar 

como um operador estético 

como um operário estético 

como um pro vocador estético 

 

se quizerem 

                                                 
1 a Lui ] o Lui 
2 com a ] com <o moderno> a 
3 do mundo ] do <modo> mundo 
4 que um homem ] que um <retrato pudesse ser um homem> homem 
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como um actor moderno (um actor do tempo dos happenings e do 

Living) 

como um actor-autor 

ou se ainda quizerem 

um poeta-sempre 

fingidor, clown e tudo 

 

êle dança na corda bamba? resistiu desde os tempos heroícos dos «humoristas»? constrói uma bela casa de 

que desconhece o plano (Rui Mário)? e até se deixa condecorar? e resiste? e resiste? 

e resiste como um autêntico humorista? 

e tudo isto cá (cá cá)? 

pois então tudo se explica: 

não faço um filme sobre
1
 o Almada 

faço um filme com o Almada 

ou melhor 

com o Almada (e porque êle é exemplar) tento fazer uma PRO VOCAÇÃO 

vocação a quê? para quê? 

PRO
2
 IMPOSSÍVEL 

O fim dos artigos (com os quais se fica revoltado só) o fim dos voyeurs (e o fim da sua espécie mais nefasta: 

os voyeurs comentadores de café ou anónimos comentadores de suplementos pseudo) o fim da passividade o 

fim da não-crítica (espírito e não profissão) o fim dos colarinhos engomados e dos cabelos-compridos-para-

ver 

o impossível 

e porquê exactamente o Almada? 

 

por causa desse carácter exemplar       exemplar re      re-existência sim        exemplar     com defeitos e tudo 

 

porque êle é     sem-mestre (José-Augusto França)      é ainda a melhor resposta à «nossa» apagada e vil 

tristeza 

nossa não      dêles 

porque nós somos realistas queremos o impossível 

 

                                                 
1 filme sobre ] filme <como> sobre 
2 PRO ] P<A>R<A> O 
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O «Gosto» e os Críticos
1
 

 

 

 Tem-se dito e redito: que é difícil e complicado ajuizar duma obra de arte. É curioso observar que, 

raras vezes,
2
 este problema do juízo, digamos assim, crítico, vem claramente destrinçado e relacionado com 

outro que lhe é afim, embora apresente aspectos totalmente diversos: o da aceitação, mais ou menos 

espontânea, de uma obra de arte por um grupo de indivíduos ou colectividade. Todavia,
3
 só o estudo das 

razões que levaram um grupo de homens, a «gostar» espontaneamente de uma determinada obra de arte, é 

que nos poderá dar indicações do significado desta
4
 na vida. Não oferecer dúvidas, haver factores individuais 

nessa aceitação espontânea. Mas sabemos, por exemplo, ter sido comum aos gregos dos séculos V e VI
5
 o 

mesmo gosto por determinadas formas artísticas; ter sido comum a toda uma colectividade o apreço pelos 

vitrais de Bruges, Chartres, etc. É certo que nem todos os holandeses do século XVII, contemporâneos de 

Rembrandt, estiveram à altura de gostar das suas obras... A esse respeito devemos observar que a maioria 

deles nem sequer as viram por razões óbvias; em segundo lugar a Holanda do século XVII atravessava um 

período de crise, de transformação violenta, de luta... inclusive, luta entre diferentes formas sociais de 

consciência; assim, não é difícil compreender porque
6
 nem todos podia gostar da Ronda da Noite. Mas isso 

não quer dizer que não houvesse um grupo de pessoas que aceitassem a obra do pintor como expressão dos 

seus interesses materiais e espirituais, e nós sabemos como, de facto, o individualismo e o romantismo de 

Rembrandt não foram, de modo nenhum, um facto isolado na consciência e gostos do século XVII e dos que 

se seguiram. Também não será difícil concordar que certo prato trabalhado por um obscuro artista alentejano 

ou transmontano
7
 é uma obra de arte, apesar das suas funções utilitárias ― o que não obsta a que seja 

espontaneamente aceite, espontaneamente agrade ao gosto de todos aqueles para quem é feito, apesar do seu 

estilo próprio e inconfundível. Deste facto,
8
 parece ser legítimo tirar a seguinte conclusão fácil, mas 

frequentemente esquecida: o gosto por uma obra de arte é sempre comum a uma determinada colectividade. 

 Mas não pretendo desenvolver aqui este interessante assunto. Somente fazer notar o seguinte. Tais 

problemas não são, é evidente, para desprezar e, sobretudo porque têm uma base comum, parece ser 

indispensável levantá-los, tentar resolvê-los,
9

 para melhor compreender a arte e a vida. Eles são o 

fundamento duma crítica que ultrapasse o simples comentário impressionista, exclusivamente pessoal, ou 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1009 de 30 Novembro de 1946. Há um original conservado na BN na caixa 9 

dossiê 1.2.1.32 com as cotas 1852-3p e 1854-3p, dactiloscrito em páginas de papel vegetal amarelo com algumas emendas a caneta 

azul. Usei como texto-base o texto que saiu na revista cotejando-o com o original e usando as siglas (Or.) para original e (SN.) 

para Seara Nova. O artigo não tem ilustrações. 
2 que, raras vezes, ] que raras vezes 
3 Todavia, ] Todavia 
4 Or: desta, 
5 Aqui não seria antes «gregos dos séculos V e IV a.c.»? 
6 Or: porquê 
7 transmontano ] transmontano 
8 Deste facto, ] Deste facto 
9 resolvê-los, ] resolvê-los 
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que se reduza a afirmações dogmáticas, mais ou menos metafísicas. Ora,
1
 entre nós, sobretudo no que 

respeita às artes plásticas, pouco se tem feito para a estruturação desses problemas em todos os seus aspectos. 

Não obstante (e aqui começa o espanto e... o artigo), ultimamente têm aparecido no «arraial» das nossas 

letras, veladas ou directas reacções àquelas poucas tentativas sérias. E, caso curioso, tais súbditos zelos 

surgem precisamente em pessoas para as quais a actividade esclarecedora destes problemas nunca mereceu a 

mínima atenção séria, e ainda hoje é tida, publicamente, como «uma maçada»... 

 Essas atitudes compreendem-se, porém, se nos lembrarmos que os conceitos artísticos (e dum modo 

geral os conceitos que o português fazia de si e da vida, ou seja, a sua cultura), sofrem nos nossos dias uma 

profunda transformação, cujos anúncios vêm de longe, mas já não é possível, agora, simplesmente ignorar 

ou pôr de lado. Por condicionalismos internos da arte e da vida, mais do que por influências estranhas (o que 

há muito tempo não sucedia), a coisa está a dar-se
2
 tão intensa e agitadamente,

3
 que os espíritos cautos e até 

aí «satisfeitos» se inquietam. «Quem vem poder o que só eu posso?»... Porém, a eloquência, os 

exclusivismos fáceis de estabelecer, as suficiências e confusões... não chegam para satisfazer a dignidade 

que os homens de hoje exigem para com a vida e a arte, sua incessante transformação e progresso. 

 O progresso e a renovação, eis todavia aquilo sobre cujo valor se formulam as dúvidas. Uns 

aparecem por vezes com o estandarte das «revoluções» fáceis ou passadas... isso, porém, é, por vezes,
4
 um 

óptimo processo de ficarem onde estão: Esses e outros não ignoram que tudo muda e incessantemente se 

renova, não ignoram que o Homem de hoje (e a arte) é diferente do Homem de ontem. Mas não admitem que 

alguém tente visionar o Homem de amanhã, procure estruturar em todos os campos (e no da arte) sistemas 

mais justos, mais válidos para um mundo modificado ― o que só é possível pela crítica séria ao passado e 

ao presente, na sua forma e no seu conteúdo. Isto não significa nem repúdio do passado a favor do futuro, 

nem o inverso, simplesmente a necessidade de fazer uma ideia justa das possibilidades dos homens e da arte. 

 De tempos a tempos, renova-se, para os homens, a necessidade imperiosa de fazer uma ideia justa 

das suas possibilidades e da vida, levar à origem a compreensão racional das suas certezas e aspirações, 

estabelecer os princípios teóricos, universalmente verdadeiros, que lhes permitirão o domínio da natureza. 

Atravessamos um desses momentos históricos: Descartes renova-se em todos os campos do pensamento 

contemporâneo. Quaisquer que sejam as nossas ideias e as soluções com que julgamos trazer alguma 

contribuição para problemas prementes, impõe-se a necessidade de fundamentar cada proposição, cada 

sistema, no estudo das condições ou sistemas que lhe deram nascença. Fundamentar o que se arrisca de 

novo ― e, quanto ao resto, ser bem claro nas posições tomadas... o pensamento sincero e cuja preocupação é 

elevar-se a si e aos homens, não teme comprometer-se ou comprometer. Por isso foge de ambiguidades ou 

hipocrisias... tanto quanto as circunstâncias o permitem. E assim é, porque com isso fica em jogo o Homem 

                                                 
1 Ora, ] Ora 
2 Or: está-se a dar 
3 agitadamente, ] agitadamente 
4 é, por vezes, ] é por vezes 
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e, consequentemente,
1
 a sociedade humana. É em nome desta que se julga o que faz cada um de nós: uma 

coisa é a liberdade, outra a responsabilidade que qualquer tem perante os outros. 

 

 Para a solução dos problemas artísticos e, em particular,
2
 para compreender o significado destes na 

vida (a contradição necessária entre o gosto individual e colectivo), uma primeira questão se impunha: saber 

o que é perante a arte, o homem, quer como apreciador, quer, portanto, como criador. A arte, como o homem, 

como o mundo, evoluem e transformam-se incessantemente. Perante esta transformação mais ou menos 

rápida (e sobretudo quando rápida), que sentido terá a afirmação dogmática duma estética que, uma vez 

feita,
3
 não oferece possibilidades de se renovar? A resposta àquela questão não pode ser dada por um método 

absoluto. A própria história das ciências é a história da eliminação sucessiva do erro. A arte, como fenómeno 

do pensamento, é o resultado da actividade concreta humana, e só pode ser julgada em função dessa 

actividade. Qualquer método crítico que, nesta matéria, queira ser objectivo, deve ter por base julgar 

utilmente os gostos. Quando um sistema do pensamento, condutor da criação artística, deixa de estar 

ajustado à prática, torna-se necessário um novo ajustamento, uma nova síntese... 

 

 No que respeita à arte de hoje, têm-se chocado as várias correntes de opinião, e nem sempre se tem 

conseguido ou desejado esclarecer o significado do progresso neste campo. Em nome da «arte moderna» 

(Escola da Paris, etc.) tem-se incompreendido a arte moderna (a arte de hoje), e vice-versa. 

 Do que ficou dito é fácil concluir que seria errado condenar o que foi o «modernismo», em nome do 

que é ou procura ser. A ignorância do verdadeiro pensamento moderno, e também ao desprezo pelas lutas e 

paixões colectivas dos homens, atribuímos o dramático espectáculo a que se assiste junto de alguns dos 

nossos intelectuais e artistas: o desfraldar a todos os ventos da palavra liberdade, enquanto se está sujeito, 

com consciência ou sem ela, a limitações tão grandes que o eco das palavras e «jeitos» que vêm de fora, sem 

sincero correspondente nas próprias necessidades, é que fundamenta a vida e justifica as crenças. 

 Resumindo, o artista e o crítico de hoje necessitam do conhecimento total do fenómeno artístico e 

das suas implicações com a vida. O artista não poderá renegar nem aceitar em bloco a chamada «arte 

moderna» ou a antiga ― o estudo daquela sendo-lhe ainda muito mais imprescindível do que o desta. Terá 

que conhecer as formas e a essência da arte anterior, terá que as analisar criticamente; na sua síntese das suas 

contradições encontrará a própria arte. Esse estudo, esse conhecimento verifica-se através duma interacção 

de dados experimentais e racionais. E, sem dúvida, um dado experimental necessário para o artista que não 

quer desinteressar-se da sorte dos homens é o conhecimento das condições que levam à aceitação espontânea 

de determinadas formas de arte por determinadas colectividades. 

 

                                                 
1 e, consequentemente, ] e consequentemente 
2 e, em particular, ] e em particular 
3 que, uma vez feita, ] que uma vez feita 
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Contra o Provincianismo
1
 

Galerias, Prémios, Comemorações, Prestígio, Promoção... Dinheiro 

 

 

 «A pintura já não se vende, a pintura está salva!», escrevia no período heróico da «já então» 

chamada arte moderna, o pintor e ensaísta André Lhote. Os anos vinte vão longe ― e não há que lamentá-

lo- A pintura, a antipintura, a escultura, os objectos de arte ou de antiarte, «já» se vendem, e por vezes 

muito bem. Inclusive em Portugal. Longe vão os tempos, heróicos também, das Gerais de Artes Plásticos ou 

da Galeria de Maio. O heroísmo é uma forma romântica de assumir o real. Uma atitude de excepção que o 

próprio real tornará inoperante e obsoleta, deixando nas margens do possível, talvez o quê? Talvez um novo 

heroísmo: o de ser lúcido. 

 Na abertura da nova temporada artística lisboeta, dois acontecimentos são de assinalar, porque se 

conforma com, e confirmam, um paradigma que se vai definindo, e diversificando, nos últimos anos: a 

utilíssima I Exposição de Arte Portuguesa dos Séculos XIX e XX em Colecções Particulares, apresentada 

nessa magnífica herança do passado que é o grande salão da SNBA, promovida e subsidiada pela 

Companhia Portuguesa de Petróleos BP, com a colaboração técnica da Funcação Calouste Gulbenkian; e a 

inauguração de uma nova galeria dedicada à arte moderna, a Galeria Judite Dacruz, correctamente instalada 

numa dependência do antigo Palácio Quintela. 

 Estes dois acontecimentos assinalam o reconhecimento da obra de arte moderna como um valor 

mercantil, e, simultaneamente,
2
 o seu valor emblemático de prestígio, bom para consagrar a nobreza de 

outras mercadorias, sejam elas o petróleo, um perfume ou... um automóvel. Num dos jantares para a 

atribuição do Prémio Soquil, disse-se isto, e sem ambiguidades. E,
3
 quem o afirmou, simultaneamente com 

simplicidade e justificado orgulho, foi um «homem de negócios». Digamos, desde já,
4
 que esta «queda» do 

objecto estético lá do céu inefável onde o tinha colocado uma concepção romântica (oitocentista) da arte e da 

vida, vem fortemente coincidir com outras obsolescências a cujo reconhecimento nos levou o 

prosseguimento de um itinerário mais íntimo da história da arte moderna. Itinerário com frequência doloroso, 

a que muitas vezes dá ganas de resistir- E a que muitos ainda se opõe, levados pela confusão das resistências, 

que tanto podem reflectir uma atitude «futurista», como apenas um nascente, mas de qualquer maneira 

empobrecedor conservadorismo. Esta confusão de caminhos é, talvez, agora e aqui, o que mais importa 

analisar. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1833, de 21 de Novembro de 1969. Embora na caixa 10, dossiê 1.2.1.39a 

exista a indicação da existência deste artigo, o mesmo dossiê não o contém. Além disso o dossiê assinala o artigo com o subtítulo e 

não com o título. Na revista, junto ao texto do artigo existe uma «caixa» com o roteiro das exposições na cidade de Lisboa, omiti 

esta «caixa» porque não há a certeza da autoria ser de ES e, além disso, só dá informação circunstancial. 
2 e, simultaneamente, ] e simultaneamente 
3 E, ] E 
4 Digamos, desde já, ] Digamos desde já 
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 Dinheiro, prestígio. Mas como tudo isto foi possível? Como foi possível que,
1
 sem perca de 

dignidade, as possibilidades dos artistas se tenham alargado (de viajar, de trabalhar, de se informarem, de ter 

êxito...)? De muita maneira se pode e deve explicar esta evolução; não devemos nunca esquecer, porém, que 

ela está intimamente relacionada com uma certa dignidade intelectual, uma coragem de afirmar e de afirmar-

se nunca desmentida, e das mais diversas maneiras também. Entre estas devemos assinalar o surgimento de 

uma literatura crítica e ensaística quando não de uma historiografia da arte moderna, quaisquer que sejam os 

seus limites, oscilações e erros. Um estudo socioeconómico da edição do livro de arte em língua portuguesa, 

originais e traduções, seria elucidativo a este respeito. 

 Com este problema, «da crítica de arte», se prende um outro, «o dos júris, comissões de selecção (ou 

de exclusão)», etc. E ainda um outro: o das próprias instituições e, sobretudo, «de quem as dirija», críticos, 

artistas plásticos, arquitectos, pioneiros... Podemos dizer, resumidamente, que,
2

 neste domínio, só a 

roupagem é confusa, embora essa confusão seja, por vezes,
3
 de tanta monta que poderá mesmo afectar o 

respectivo corpo. Os interesses profundos dos críticos e dos artistas são coincidentes; e para empregar uma 

curiosa expressão a este respeito suscitada, a verdade é que, num País como o nosso, onde os interesses 

profissionais se concitam tarde para se poderem ainda definir à velha maneira do individualismo oitocentista, 

eles «chutam todos para a mesma baliza». Todo o juízo, como todos os júris, é discutível. Mas,
4
 para lá de 

uma definição mínima de idoneidade, a maior parte das discussões são não só discutíveis,
5
 elas próprias, 

como altamente efémeras. O artista «não premiado» discute um ano ou dois até... ser premiado ― se 

persistir e tiver realmente valor (o que não exclui, naturalmente, as injustiças da má fortuna). Mas, em 

qualquer caso,
6
 esta «má fortuna» não será nunca a de Camões, que,

7
 por mais que fizesse ou mérito real 

ganhasse, acabaria sempre náufrago ou pobre como Jau.
8 

 Claro que nem tudo corre pelo melhor, no melhor dos mundos. Reconhecimento nem sempre é re-

conhecimento, e, nas malhas da qualidade,
9
 sempre vai passando muito oportunismo e mundanismo. Pior do 

que isso são, certamente, as contradições íntimas da noção mesmo de qualidade. A luta pela qualidade é a 

nossa, que é também a luta contra o provincianismo, por um estar na Europa e no Mundo, indispensáveis se 

queremos sobreviver, e vencer os fáceis valores regionais da farmácia-de-aldeia que pode ser... Paris! Mas,
10

 

uma vez definida a qualidade volta-se contra si própria e vira establishment, valor estabelecido, bitola e 

cegueira. Esse é o perigo maior, contra o qual só há um remédio: lucidez e coragem. Apetece-me aqui dizer 

um nome: José-Augusto França. Crítico, historiador e homem de acção, poucos têm lutado tanto como ele 

                                                 
1 que, ] que 
2 que, ] que 
3 seja, por vezes, ] seja por vezes 
4 Mas, ] Mas 
5 discutíveis, ] discutíveis 
6 Mas, em qualquer caso, ] Mas em qualquer caso 
7 que, ] que 
8 Jau. ] Jao. 
9 e, nas malhas da qualidade, ] e nas malhas da qualidade 
10 Mas, ] Mas 
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pela nossa modernidade. Quem não lhe deve já-muito-um-pouco das suas oportunidades actuais de 

reconhecimento e re-conhecimento? Personalidade sem erros? In-criticável? Claro que não, e, para já, ele 

não pode deixar de incorrer nos defeitos implicados dialecticamente nas suas próprias virtudes. Pensar o 

contrário, não passaria de maniqueísmo. Mas «o França» tornou-se paradigma, e, por isso,
1
 facilmente 

referenciável e criticável. Ainda bem. Mas vamos fazer isto e os seus necessários opostos: o re-conhecimento, 

e mesmo o simpático reconhecimento? Duvido que haja um só «artista plástico» a quem isso não 

corresponda, directa ou indirectamente, ao pagamento de uma dívida. 

 Quando há abundância, pagam-se as dívidas, e isso até é agradável. Mas,
2
 no cerne da abundância, 

novas carências se geram. Essas apontam dificilmente, e incertamente, para o impossível. Era bom ser 

romântico à antiga maneira, ou era mau, na altura mesma
3
 de o ser. Hoje ainda muita gente se disfarça de 

purismo e se veste de moral «à antiga». Se isto, por vezes,
4
 é confusão autêntica ou erro de incipiência, não 

poucas vezes também é capa de mediocridade. Os pretextos estão velhos e as confrarias obsoletas. Pode-se 

escolher o mais incómodo isolamento pela mais profunda necessidade de estar acompanhado. Os «tempos 

heróicos» autênticos nunca se apresentam como tal. 

   

            Colagem e pintura de Rocha de Sousa                    Pintura-objecto de Nuno Siqueira 

 

                                                 
1 e, por isso, ] e por isso 
2 Mas, ] Mas 
3 mesma ] mesmo 
4 isto, por vezes, ] isto por vezes 
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Os caminhos da antipintura, quando operatórios e reduzidos ao grande silêncio da 

investigação, confluem e podem aproximar modestamente uma certa incipiência da mais 

amadurecida experimentação. Os resultados deste caminhar, ameaçados pela facilidade das 

opções e das habilidades, podem constituir autêntica inquietação e desejo de descoberta. Na 

pior das hipóteses, e refinamento técnico,
1
 pode coincidir com um treino de actualização, 

epigonal, mas sempre útil. Na melhor... é a descoberta do caminho marítimo para as Índias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pintura de João Vieira                                            Pintura de Menez 

 

 

 O aperfeiçoamento oficinal exaustivo. A procura sólida da «qualidade pictural» e o 

prazer minucioso do bem executar, só são concebíveis num meio social que atingiu uma 

grande estabilidade. Não se tratando propriamente de qualidade artesanal, e não se opondo 

necessariamente à inquietação artística, essa estabilidade inscreve-se dialecticamente 

«contra» os modos efémeros deste nosso mundo. Ameaçada por uma certa entropia criadora, 

pode também constituir orgulhosa e necessária afirmação de permanência naquilo em que se 

acredita.

                                                 
1 técnico, ] técnico 
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Dois Anos
1
 

 

 

 ― És o pianista? 

 Um miúdo com seu ar berbere, de cabelo e nariz ao vento, interrogava-me muito seguro de si e dos 

seus conhecimentos da «casa» («...O Sr. José Aurélio está lá em cima e a «menina» Alice vem já abrir-lhe a 

porta», as barbas do Aurélio e a bela juventude inalterável de Alice
2
 estavam inteiras neste tratamento). 

Comemoravam-se os dois anos das novas instalações da Ogiva, galeria de arte em Óbidos, única no seu 

género. De tarde tinha havido banda e prendas, espectáculo e participação. «O espectáculo» das prendas 

sobretudo, desde as nozes que caíram em cascata pelos três andares da galeria, ao coração verde da Helena e 

o quadro do Cruzeiro Seixas; uma vitória de Samotrácia que dava às asas de Nery,
3
 o aquário-ambiente da 

Ana Vieira, a fotografia dos 4-20's a posarem espantadíssimos para a posteridade e... por aí fora. 

 ― Não... o meu instrumento é outro... 

 E foi. Uma intervenção-com-o-nome-de-Joseph-Beuys que ia quase virando para o torto. Porque 

assim é que é quando se descobrem interlocutores válidos e não um público passivo e masoquista que até 

aplaude quando é faz-de-conta insultado. O Círculo de Belas Artes (é este o nome?) de Coimbra estava 

presente e animou com essa efectiva presença um DIÁLOGO, mais importante do que muitas pedagogias 

ex-cátedra. Um diálogo talvez promissor de futuro. 

 ... promissores de futuro são, tudo o parece confirmar, estes dois anos da Ogiva. 

 Para já, Ogiva e Óbidos são dois nomes que as pessoas de alguma maneira preocupadas com os 

problemas culturais deste país não deixarão de evocar reciprocamente. Porque há muita coisa em comum, 

para além de uma incidência geográfica; uma coincidência conjuntural de virtudes e limites. 

 Óbidos. Uma vila inconfundível. Um aglomerado humano lutando valentemente pela sobrevivência 

de um passado nobre e rural presente em monumentos e heráldicas, em paredes camponesas e sobretudo em 

gente, que assoma às portas e às janelas a sua curiosidade e interesse pelos «de fora» que o turismo trás, e 

agora também a Ogiva. Muito bela, esta vila,
4
 deve a essa mesma beleza os seus limites mais indiscutíveis.

5
 

E lamentáveis: a mania turística de um embelezamento ainda mais evidente e fácil, kitsch, na pior acepção 

do termo. Vasinhos a mais, repintes e reconstituições cenográficas. Mas estes limites não conseguem, mesmo 

assim, tapar a inconfundível originalidade da vila. 

                                                 
1 A caixa 8, dossiê 1.2.1.21, contém o dactiloscrito do artigo com as cotas 8889-20C a 8893-20C e a revista onde foi publicado. O 

artigo foi publicado na revista Lorenti´s n.º 12, Abril de 1973. Para o cotejo das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Lor. 

para a revista. 
2 Or: da Alice 
3 Eduardo Nery. 
4 Muito bela, esta vila, ] Or: Muito bela esta vila, ; Lor: Muito bela esta vila 
5 Or: discutíveis 
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 Ogiva. Uma galeria única em Portugal. Primeiro,
1
 por se situar fora dos dois centros principais do 

país, contrariando assim a tendência macrocéfala bem conhecida da nossa sociedade. Única pela constante 

tentativa de associar às suas actividades, no domínio das chamadas artes plásticas,
2
 outras manifestações 

estéticas, a música principalmente. Única ainda pelo seu regulamento, que facilita e promove a organização 

de manifestações que excedem as simples exposições de pintura-mercadoria ou escultura-mercadoria, em 

que se resume na generalidade a actividade das nossas melhores galerias de Lisboa e Porto. Citemos alguns 

casos, coligindo de memória,
3

 e portanto com inevitáveis omissões, e sem nenhuma preocupação 

cronológica: 

 Natureza Envolvente, Ambiente e Bambinelas, três «ambientes»
4
 respectivamente devidos a Alberto 

Carneiro, Ana Vieira e Artur Rosa―Aurélio―Helena Almeida. Estes casos, em dois anos,
5
 bastam para 

classificar a Ogiva como a única galeria que se tem preocupado com este aspecto de continuidade. 

(Descontinuamente citaremos a Buchholz, a SNBA e a Quadrante). 

 Improvisação Colectiva, concerto simultaneamente e sucessivo pelo Grupo de Música 

Contemporânea orientado por Jorge Peixinho e um agrupamento de Jazz. 

 Homenagens a Josefa, Música, pintura e literatura para celebrar a pintora Josefa de Óbidos com 

numerosa participação, e, em especial,
6
 Confissão Tenebrosa, de António Areal. 

 Grande Projecção, «máquina cinética» de Júlio Bragança, talvez a mais importante realização 

portuguesa no domínio do lumino-cinetismo, e que, diga-se de passagem, parece ter deixado indiferente uma 

crítica de artes plásticas muito honrosa (tudo, todos ou quase todos muito meus amigos: falo a sério) mas 

que parece ainda quase só reagir ao nível do quadro, da pintura, da pinturinha para pendurar e tudo. 

 Estes exemplos e as numerosas exposições colectivas e individuais bastariam para sagrar uma 

entidade cultural independente e original. Mas há ainda duas características positivas a assinalar, porventura 

as mais importantes: 

 Ogiva é praticamente quase o único local do País
7
 onde se têm encontrado em número razoável, 

operadores estéticos (os outrora chamados artistas) do Norte e do Sul. 

 Ogiva é talvez a mais importante sala de exposições (ou sucessão de salas, numa aliciante 

arquitectura que associa os espaços interiores e os exteriores) onde se pode ver pintura de gente nova em 

abundância, e não só de Lisboa, principalmente do Porto. Ensaios às vezes, tentativas. Mas aposto que um 

coleccionador com espírito de aventura e algum gosto não perderia em fazer frequentes viagens até Óbidos, 

onde a par dos consagrados poderia arriscar a descoberta de futuras celebridades. 

                                                 
1 Primeiro, ] Primeiro 
2 actividades, no domínio das chamadas artes plásticas, ] actividades no domínio das chamadas artes plásticas 
3 memória, ] memória 
4 Derivado do inglês Environments. 
5 Or: Estes três casos em dois anos 
6 e, em especial, ] e em especial 
7 Or: país 
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 Limitações? Creio que as tem Ogiva, e graves, que naturalmente exigirão uma mais cuidada análise 

futura. Resumamos aqui o nosso parecer, secamente: Ogiva é ainda demasiadamente uma organização 

burguesa ― no melhor e no pior sentido da palavra. O miúdo que-queria-ver-o-pianista ficou do lado de fora, 

e se lá entrou fortuitamente, de lá terá sido oportunamente afastado... Bem sei que esta faceta não é apenas 

da Ogiva, é praticamente de todas as organizações culturais congéneres. (E se não, gostaria bem de conhecer 

exemplos do contrário). Mas a Ogiva vive em (embora não de) um meio pequeno e provincial, onde as 

carências culturais são ainda mais deprimentes do que nos grandes centros. Creio que, no futuro,
1
 os seus 

organizadores não vão poder ficar indiferentes a isto. Não basta contratar a banda local para dar uma nota 

regional e popular a esta comemoração de dois felizes, auspiciosos anos. Não basta sequer (mas já é muito 

positivo) pendurar nas suas paredes os quadros de «três pintores de Óbidos» ― é necessário assumir a fundo 

as responsabilidades nesse domínio acarretadas pelo simples facto de existir. É um voto que juntamos aos 

outros,
2
 de longos e belos anos de actividade futura. 

 

 

 

 

 

 

 

Música sem nomes, acontecimento musical em que 

participou um agrupamento musical muito jovem, o 

Ephedra. Na Ogiva, em Julho de 1972. 

 

                                                 
1 Or: que no futuro 
2 outros, ] outros 
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Quanto Custa a Vanguarda?
1
 

 

 

 Tratámos rapidamente de algumas características do mercado português
2
 de obras de arte moderna; e 

ficou apontado
3
 que o produtor de objectos classificáveis no domínio das chamadas «artes plásticas» vive da 

venda da respectiva produção, ainda que esta se apresente sob a forma de subsídios, encomendas oficiais, etc. 

Isto em regime capitalista. Também mostrámos que esta venda não assenta no valor da mercadoria vendida, 

no sentido da economia política; mas também, na noção de rareza que tentámos definir. Isto mesmo dá lugar 

a que o artista plástico tenda a uma actuação de tipo empresarial, directa ou indirectamente (marchand). É 

também neste quadro que se pode pôr o problema da vanguarda. 

 Avancemos uma delimitação do termo vanguarda ― que só ulteriores abordagens poderão 

efectivamente esclarecer. Não há várias vanguardas, no tempo ou no espaço. A vanguarda é só uma, de que 

nos aproximamos por sucessivas contribuições no tempo (diacronia) e no espaço (sincronia). Estes 

postulados decorrem logicamente de uma definição que tentamos com o máximo rigor, a qual se inscreve 

num ciclo histórico que vai do final da Renascença (Maneirismo) aos nossos dias. 

 Definição: Vanguarda no domínio estético é uma vasta operação de rotura da ordem (estética) 

burguesa
4
. Essa rotura tem a sua história, mas sobretudo uma rigorosa consistência estrutural, ainda aberta. 

(Enquanto à ordem estética burguesa corresponde já uma estrutura fechada). A grande perturbação barroca é 

um primeiro e importante passo na rotura do humanismo burguês. No nosso tempo, e com uma riqueza 

extraordinária, essa rotura está na ordem do dia. Numa primeira clarificação podemos apontar o movimento 

dadaísta e a obra
5
 de Marcel Duchamp, como os acontecimentos mais decisivos para a vanguarda. Podíamos 

citar,
6
 como facto capital, pela sua carga simbólica, a «obra» de Duchamp que consistiu em pôr bigodes à 

Gioconda. Mas este acto de provocação e amor, ocorrido imediatamente após o conflito mundial de 14-18, e 

não por acaso contemporâneo das primeiras grandes convulsões sociais do mundo moderno, é apenas 

símbolo
7
 do fim catastrófico da estética burguesa. Ao ciclo da vanguarda pertencem os investigadores que 

continuam na direcção de Duchamp; mas também os murais de revolução americanos
8
 e os camponeses 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1833, de 31 de Outubro de 1974. Existe um original dactiloscrito com as 

cotas 7643-17H a 7646-17H, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Escolhi como texto-base a revista (VM.) cotejei com o original usando 

(Or.) para o original dactiloscrito. 
2 Nos textos «Comprar quadros ou abrir conta num banco suiço?», «Comprar e gostar de obras de arte», «O mercado, a crítica e a 

confusão», publicados na Vida Mundial, nos números 1830, 1831 e 1832 de 10, 17 e 24 de outubro de 1974. 
3 Or: e ficou claramente apontado 
4 Or: estética burguesa 
5 e a obra ] e obra 
6 citar, ] citar 
7 Or: apenas o símbolo 
8  Suponho estar a referir-se ao muralismo mexicano. Se assim fosse talvez fosse melhor formulada a expressão «os murais 

revolucionários americanos»; ou mesmo «os murais revolucionários mexicanos». 
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chineses
1
 que quando acabam o lavor dos campos vão pintar as paredes das casas individuais e da respectiva 

comuna. 

 Voltemos à economia. Diz-se, com razão ponderável e discutível,
2
 que um dos obstáculos às 

operações de vanguarda é que estas não se traduzem em objectos vendáveis. Isto que é, grosso modo, 

verdade para Portugal que tem recebido um paradoxal desmentido nos países desenvolvidos. Aí a burguesia 

tem relativamente recuperado os «vanguardistas»,
3
 sejam eles do teatro (como ia acontecendo com o Living) 

ou das artes visuais. A este respeito é significativa uma lista «dos 100 mais caros» elaborada há cerca de um 

ano, por uma revista alemã de economia, Das Kapital. O critério (discutível) refere-se aos movimentos 

modernos, desde a Pop americana. É surpreendente ver aí cotados alguns dos operadores mais intransigentes, 

como Joseph Beuys (quarto da lista e primeiro europeu: e europeu mais caro
4
) e Robert Filliou (que diz de si 

próprio: «Eu sou especialista do mal feito.»). É claro que esta recuperação é marginal, e eivada de equívocos 

e ambiguidades e pode não prejudicar a independência do artista. Voltaremos
5
 ao assunto. Nestes países, em 

geral e mais compreensivelmente, a vanguarda é também paga
6
 por museus e outras instituições culturais. 

Pode citar-se o caso da Alemanha Ocidental, país onde a juventude se tem afirmado vigorosamente em todos 

os campos e, nomeadamente,
7
 na apetência a viver e discutir situações de vanguarda. De tal maneira há neste 

país uma procura multiplicada no sector que até os Museus de arte antiga organizam secções de arte 

experimental de vanguarda. Em consequência multiplicam-se as bolsas, os subsídios, as ajudas de toda a 

espécie. Resultado: em Colónia, num dos últimos anos, organizou-se uma estatística: e concluiu-se que o 

número de horas de frequência dos museus de arte moderna era superior ao número de horas de espectadores 

de televisão. 

 Trata-se, nestes casos,
8
 de uma riqueza material e espiritual de que estamos ainda longe. Certamente, 

mas não é razão para cruzarmos os braços. Antes de afirmar como é urgente e possível descruzá-los, façamos 

referência a outro obstáculo paralelo da questão da venda. É o problema do custo. É habitual dizer-se que as 

operações de vanguarda são caras, mais caras do que pintar quadros ou riscar gravuras. Efectivamente, certas 

operações Land Art de Richard Long ou Michael Heizer obrigam à deslocação de toneladas de terra ou rocha, 

ao emprego de custosas máquinas especiais; a cortina de Christo,
9
 lançada num vale do Colorado terá 

custado uma fortuna. Mas nem toda a investigação de vanguarda é Land Art, e nem toda a Land Art é 

custosa. Parente da Land Art foi a Operação Estética em Vilar do Paraíso de Alberto Carneiro, efectuada em 

                                                 
1 Or: Duchamp; mas também os camponeses chineses 
2 Diz-se, com razão ponderável e discutível, ] Diz-se com razão ponderável e discutível 
3 «vanguardistas», ] «vanguardistas» 
4 Or: o europeu mais caro 
5 Or: do artista e ambiguidades. Voltaremos 
6 Or: é paga 
7 campos e, nomeadamente, ] campos, e nomeadamente 
8 Trata-se, nestes casos, ] Trata-se nestes casos 
9 Christo, ] Or: Christo ; VM: Cristo 
 Idem na próxima ocorrência. 
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Março de 1973. O seu custo foi certamente inferior ao de um quadro de dimensão média. É preciso não 

esquecer que a verdadeira matéria-prima da vanguarda é a imaginação... 

 Há muitas coisas a não esquecer nesta matéria. Para terminar, por agora, lembraremos
1
 que a cortina

2
 

de Christo (a tal que custou uma fortuna) só durou umas horas. O carácter efémero e epifânico de quase 

todas as operações de vanguarda é uma das primeiras coisas a sublinhar. Contra a durabilidade da arte 

burguesa, o seu carácter monumental e mortalmente fechado, ergue-se uma atitude aberta, em que os 

processos e os projectos são mais importantes que os objectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Operação Estética em Vilar do Paraíso 

 

 

                                                 
1 Or: nesta matéria, voltaremos a este assunto. Para terminar lembraremos 
2 Or: a «cortina» 



 

372 

 

 

Possuir ou Amar?
1
 

 

 Olho pela janela... um longo fio dourado, leve,
2
 serpenteia preso por uma das pontas ao outono da 

faia, atravessa o largo, e perde-se na indolência da rua, degraus salientes, vizinhas, antenas de televisão e 

passeios estreitos. Isto para mim é obra de arte. Para outros, apenas uma inutilizada fita de telex, uma faia, 

duas vizinhas, uma rua. Se lhes digo Outono, ainda responderão, ah, o Outono, e a lembrança kitsch das 

canções pseudo-românticas das feuilles mortes e do Júlio Dinis. Sim isso fala-lhes de arte e coisas assim. A 

arte é para muita gente uma coisa exterior, um objecto ou pelo menos um objecto de referência. É isto, 

verdadeiramente o «kitsch» e não o mau gosto ou o pires, conceitos e palavras com que vulgarmente se 

traduz esta difícil expressão alemã, hoje tanto na moda... Moda, que ― quase sempre a moda ― por sua vez 

contém em si algo de «kitsch». Têm-se escrito muitos livros sobre este assunto, escrito artigos... e em grande 

parte a confusão vem dessa mesma literatura. Por exemplo, afirma-se que há objectos kitsch e as ilustrações 

de tal literatura comprovam-no reproduzindo pulseiras, mobílias e estatuetas e legendando, aí está estes 

objectos, de mau gosto, pires, kitsch. Neste caso ninguém saberá explicar porque foi recentemente lançada a 

moda dos adereços kitsch, patinhos a fazer cuá cuá, e braceletes da nossa avó ou cabos de sombrinha, letras 

de plástico, etc. E porquê, ufanas e ansiosas de esta al punto as elegantes os alfinetam no peito ou 

almofadam ou almofadam os «sofás» (os nossos avós diziam sófas) e os divans palavras que nos fazem 

torcer de gozo e memória com despropositadas almofadas psicadélicas ou de chita ordinária e de ramagens... 

Poucos sabem porquês, embora muitos sejam chamados a fazê-lo. Poucos os eleitos... 

 

 Afinal,
3
 na base de tudo isto está uma verdade muito simples talvez demasiado simples para os 

nossos classificadores. É que não há objectos kitsch, o que há (ou não) é uma relação kitsch com os objectos. 

Mesmo o mau gosto não tem nada de absoluto. É uma relação, e, em primeiro lugar,
4
 uma relação à cultura e 

à classe social, e à luta das classes sociais... Até aqui é evidente e já o sabemos, no tempo gostamos hoje do 

que não gostávamos ontem. Já seria mais difícil se quizéssemos aprofundar esta questão, fazer pensar, 

pensar mesmo. E então teríamos que dizer como Kierkegaard
5
 que a individualidade é uma relação que se 

dirige a si própria. Que é em mim que está o seio de todas as relações... Mas deixemos a filosofia, por agora, 

e tentemos
6
 apresentar o kitsch mais digestivamente. Podíamos

7
 dizer que o kitsch é precisamente o ilusório 

                                                 
1 Este texto saiu na revista Modas e Bordados, n.º 3276, de 27 de Novembro de 1974. O original é um texto copiado a papel químico 

em papel, com três páginas numeradas a caneta de feltro, com as cotas 8131-18A a 8133-18A, do dossiê 1.2.1.22, da caixa 9. Junto 

encontra-se o recorte da revista (com a cota 8144-18D) onde saiu esse texto, Usei a revista como texto-base. Para o cotejo das 

versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Mod. para a revista. 
2 fio dourado, leve, Or: fio dourado, leve, Mod: fio dourado leve 
3 Afinal, ] Afinal 
4 e, em primeiro lugar, ] e em primeiro lugar 
5 Kierkegaard ] Or: Kierkegaarde ; MB: Piekegaard 
6 Or: tentamos 
7 Or: Podemos 
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gozo
1
 da arte (ou da vivência estética) mas apenas de modo exterior, referencial. Inclina-se a cabeça como 

quando se entra no templo e diz-se, ah! é artístico! Exactamente assim, como aqueles que julgavam adorar a 

Deus olhando com olhar conspícuo para um bezerro de ouro
2
, colocado logicamente num

3
 altar. Mas não 

adoravam a Deus. Enganavam-se. Era só um bocado de ouro, com a forma de bezerro... 

 Não vamos falar aqui da experiência religiosa, mas alguns de vós, leitoras e leitores, saberão que 

para adorar a Deus temos que o imitar, o viver verdadeiramente. Falemos da experiência estética. Que só é 

verdadeiramente experiência
4
 tal quando a vivemos verdadeiramente, passo a passo, num esforço onde há de 

tudo e também um grande sofrimento. E a alegria,
5
 claro, tudo. Se calhar, a vizinha, a fita perdida e dourada 

do telex... 

 É por estas e por outras que muita gente pensa que lhe basta comprar, possuir, uma obra de arte para 

ser um apreciador, um amador, um coleccionador.
6
 Não digo que se torna impossível a experiência estética 

quando se compra um quadro, uma escultura... Possuir é uma história muito complexa. Sabe-se que o 

primeiro impulso amoroso é a posse. Que ― como Proust ― numa 
7
 primeira fase se quer aprisionar. 

Albertine. Aprisionar, matar!
8
 O amor começa por ser um lento assassinato, ou

9
 tempo perdido. Só quando o 

amor entra na fase de tempo reencontrado se aproxima da experiência estética ou da experiência religiosa. E 

então a posse é secundária ou mesmo sem sentido. Podia dizer: então, ou se possui tudo ou não se possui 

nada. 

 Restaria ainda analisar
10

 porque é que as senhoras usam ainda hoje berloques 

ditos kitsch... Dizer do nosso cepticismo e nostalgia de futuro: perante a qual todo o 

passado se veste no próprio e no figurado de ouropéis. Mas ficará
11

 isso para outra 

ocasião. 

 

 

 

 

As Jóias e adereços de 1920 que seria de péssimo gosto usar há uns 10 

anos, voltaram agora a estar na moda 

.

                                                 
1 Or: o gozo 
2 Or: bezerro de outro, 
3 Or: colocado num 
4 Or: só é experiência 
5 Or: também grande sofrimento, e a Alegria 
6 um apreciador, um amador, um coleccionador. ] um apreciador um amador um coleccionador. 
7 Or: Sabe-o quem amou ― como Proust ― que numa 
8 Or: matar... 
9 Or: numa primeira fase é um lento assassinato, ou 
10 Or: dizer 
11 Or: fica 
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Museus, Anti-museus e Vanguarda
1
 

 

 

 A propósito de Buren referimos na última destas crónicas a contestação do sistema museológico 

tradicional. Esta contestação há muito que se faz sentir e pode dizer-se que tem acompanhado muito 

estreitamente todas as acções de vanguarda verificadas no quadro geral da chamada arte moderna. 

Lembremos o propósito já defendido nestas colunas de utilizar a palavra vanguarda num estilo relativamente 

preciso, e único. («Direcção Única», diria Almada Negreiros). Há só uma vanguarda, como só há uma rotura 

por definição na passagem da sociedade-de-classes à sociedade-sem-classes;
2
 o que não exclui uma duração 

(uma história) para essa rotura ― que se realiza por aproximações sucessivas, e um avanço estratégico 

através de avanços e recuos tácticos. O que não excluí também,
3
 evidentemente, uma certa diversidade de 

caminhos, por vezes contraditórios e até dramaticamente contraditórios. Mas estes dramas são, como todos 

os dramas, conjunturais. Isso os distingue da tragédia. Vanguarda, tragédia (optimista) e rotura,
4
 são noções 

correlatas. Neste caso, também, o primeiro esquema desta tragédia foi-nos fornecido por Hegel ao conceber 

a morte da Arte, depois da morte de Deus. É assunto que não desenvolveremos aqui. 

 Ora,
5
 a própria ideia de Museu é relativamente recente e tem fundamento histórico bem conhecido. 

Está ligado a um certo amadurecimento e fim daquilo a que, por defeito,
6
 poderíamos chamar civilização 

burguesa. A invenção do Museu é precedida pela do Romance e da História. «Balzac e Michelet», diz 

Barthes, correspondem «à construção de um universo autárquico, fabricando, ele próprio,
7
 as suas dimensões 

e os seus limites, aí dispondo o seu Tempo, o seu Espaço, a sua população, a sua colecção de objectos e os 

seus mitos». Trata-se também, no caso do Museu, da construção de um mundo esférico e fechado, de um 

ritual de Belas-Artes. Neste sentido,
8
 o Museu surge já como um sucedâneo do Templo e outros lugares 

sagrados; consagra a morte de Deus e, ritualizando o culto das Belas-Artes, é um passo inventariante da sua 

própria dessacralização, da morte da Arte. «Templo da Arte» foi uma expressão banal dos académicos, 

aplicada a Museus e até aos ateliers dos artistas. Esta efémera consagração da Arte como substituto de Deus 

nasce com a angústia burguesa (Kierkegaard) e continha, desde o princípio,
9
 os gérmenes letais do seu 

próprio fim. De um modo mais prático diremos que à ideia forte de colecção sempre um pensamento 

museológico progressivo (liberal burguês) opôs a ideia de oficina. Essa ideia evoluiria e só se tornaria 

dominante com o sentimento crescente e os actos, de incipientes e provocatórios a definitivos e quase 

institucionalizados, de uma vanguarda possível. A ideia de Museu, universo autárquico e fechado, traço 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1832, de 19/12/1974. Não existe original deste texto. 
2 sociedade-de-classes à sociedade-sem-classes; ] sociedade-de-classes; à sociedade-sem-classes; 
3 também, ] também 
4 rotura, ] rotura 
5 Ora, ] Ora 
6 que, por defeito, ] que por defeito 
7 fabricando, ele próprio, ] fabricando ele próprio 
8 sentido, ] sentido 
9 continha, desde o princípio, ] continha desde o princípio 
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absurdo de um tempo parado, seria batida em brecha pela vanguarda que, na sua fase negativa,
1
 apelaria para 

as noções de estrutura ausente, obra aberta, etc. É nesta fase (negativa) que surge a ideia dinamizadora de 

antimuseu, correlata de antiarte, contracultura e outras. Numa descrição mais factual desta transformação 

seria necessário estudar em detalhe certos movimentos estéticos imensamente complexos e, em si próprios,
2
 

contraditórios como, por um lado, o futurismo e o construtivismo (e, com especial relevo, o caminho que 

estas correntes tiveram nos primeiros anos da Rússia soviética), e o dadaísmo. Fá-lo-emos noutras crónicas. 

Por agora limitaremos as nossas referências à acção decisiva de Marcel Duchamp, personalidade ímpar, ao 

mesmo tempo marginal e integrável no movimento Dada; e que evolui de um pós-cubismo, afim
3
 de certos 

aspectos morfológicos do futurismo para uma atitude fundamental e decisiva que funda muitos dos 

momentos e desenvolvimentos da vanguarda actual, ou mais correctamente, das actuais aproximações da 

vanguarda-rotura. E, em especial,
4

 das correntes antiarte, antimuseu. Esta actividade de Duchamp, 

profundamente inteligente, foi sempre caracterizada pela assumpção decidida do humor e da ambiguidade: 

da provocação. (A provocação é uma técnica de guerrilha, uma arma de dois gumes, não esquecer...) Tal 

actividade contestatária, como se diria hoje, começa em
5
 1913, define-se a si própria em 1919 (ano em que 

Duchamp põe bigodes numa reprodução da célebre Gioconda) e, depois de uma última provocação, desta 

vez dirigida aos seus inumeráveis admiradores (Duchamp declara cerca de 1923 que de futuro se dedicaria 

apenas ao jogo de xadrez), prossegue até à sua morte recente com a construção da última obra, cúmulo da 

ambiguidade e da sabedoria, intitulada Sendo dados: 1 A queda de água/ 2. O gás de iluminação; e assinada: 

M. D. 1946-1966. Em todo este período ressalta como mais significativa conceptualmente a criação do ready 

made (obras já feitas), objectos quaisquer aos quais Duchamp dá uma situação e um título, consistindo nesta 

decisão todo o seu conteúdo estético. Uma roda de bicicleta tendo como plinto um banco de cozinha, uma 

simples pá, um urinol de faiança na posição vertical e intitulado Fonte... e tantos outros. Este último foi o 

mais célebre, em parte consequência de todo o ritual provocatório com que Duchamp fez rodear a sua 

«criação». Com efeito Duchamp enviou a Fonte assinada com um pseudónimo ao júri de uma grande 

exposição de arte moderna na América, júri de que ele próprio fazia parte mercê do imenso prestígio que 

tinha alcançado com a mais célebre pintura da sua fase cubista Le Mariée Mise à Nu par Ces Celibataires, 

Même. Recusada a peça por maioria do júri, contra a opinião de Duchamp, este pede a demissão e declara-se 

autor. Não se poderia ter regulado com maior precisão uma atitude anti: anti-exposição e júris, e por 

extensão, antimuseus. Desde então não cessaram as obras e as atitudes que contestam o museu tradicional. 

 Mas como protestam? Há um denominador comum em quase todas estas manifestações: é que 

protestando contra o museu (lugar fechado, elitário, etc.) elas só se realizam inteiramente no quadro do 

museu, ou do seu correlato, as exposições institucionalizadas pelas galerias, vernissages e outras fases do tal 

                                                 
1 que, na sua fase negativa, ] que na sua fase negativa 
2 e, em si próprios, ] e em si próprios 
3 pós-cubismo, afim ] pós-cubismo afim 
4 E, em especial, ] E em especial 
5 em ] por 
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ritual das Belas Artes. Com efeito, expor uma roda de bicicleta num museu é, ao mesmo tempo que 

introduzir o banal (e a vida) no templo dos lugares selectos, também, servindo-se desse tempo e dessa 

moldura, fazer explodir esteticamente o banal. Hoje vai-se aparentemente mais longe nos domínios da «arte 

como atitude» e da «arte pobre»: expõe-se uma tábua, ou um monte de terra. E realmente acontece que esse 

monte de terra pode ser uma maravilha, mas porque foi transportado para o museu, e só aí explodirá em 

insólito, valor provocatório e até convite a uma revisão da nossa sensibilidade. O mesmo monte de terra na 

berma de uma estrada seria apenas um acidente no mundo banal. 

 O problema fica posto, veremos que para muitas respostas. Até respostas mais definitivas, os museus 

progressivos transformaram-se em museus experimentais, sem contrariarem com isso a sua função 

conservadora. Voltaremos a este assunto: entretanto lembremos que em Portugal não há nada disto, nem 

temos sequer um museu tradicional de arte moderna. E continuamos a não ter, sem que ninguém se espante 

com isso. 

 

 

 

Numa sessão experimental onde a música é composta 

por crianças com instrumentos da sua invenção, numa 

das salas do museu de estado de Amesterdão. O 

Stedelijk Museum, de Amesterdão, é um dos lugares da 

Europa mais importantes em experimentação e 

vanguarda (Foto do Museu). 
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Os Críticos e as Tentações
1
 

 

 

 O que é um crítico? Um ensaísta? Não. (O ensaísta precisa de mais tempo...) Um historiador? 

(Metodologias opostas, mesmo que não adoptemos a sentença de Picabia: «Só se interessam pelas datas os 

cretinos e os professores de espanhol!...»). Um professor? Não, que horror! Então, o quê? Um senhor que de 

lá do cimo de uma cátedra, conferida
2
 não se sabe porque acasos jornalísticos, confere

3
 notas e classificações, 

«bom», «mau», «sofrível»?... 

 Bom, para mim nada disso, que tudo são modalidades diferentes de parasitismo intelectual, máscaras 

de impotência e etc. Para mim, um crítico em legitimidade é apenas isto: um promotor cultural, um agitador, 

um agit-prop... Em larga medida, um franco-atirador, um guerrilheiro e, na melhor das hipóteses,
4
 um tipo 

incómodo, um destruidor de sistemas, um contra-culturalista. Tem as suas armas, claro, as suas opções, as 

suas tinetas
5
 ideológicas, e sabe-o. E sabe que disso tem que se servir, mas apenas como ferramentas, 

mediações e não-valores.
6 

 Mas deixemo-nos de prolegómenos e de definições. E vamos a um caso concreto. Há coisa de umas 

sete semanas assinalei numa das minhas notas «amarelas»
7
 o aparecimento de um novo crítico de artes 

plásticas, Eduardo Batarda ― o único que aparece empenhado actualmente na clarificação e defesa de uma 

actividade estética verdadeiramente moderna. Agora criticarei o crítico, porque o seu caso (e porventura a 

sua sincera generosidade) me parece paradigmático do que podem ser... as tentações dos críticos. Assim... 

 Eis as tentações, tomando como exemplo a Eduardo Batarda, 1ª tentação : O crítico ajuíza,
8
 decide, 

classifica... e muito severamente, exercendo mesmo um verdadeiro terrorismo cultural. Não fala de si, das 

suas obsessões ou preferências, perora em nome de um Valor (regra geral,
9
 situado longe; outrora quase 

sempre
10

 em Paris; agora, como quase ninguém estagiou pela América, Londres serve muito bem). A 

distância confere a esse valor um quase estatuto de transcendência. O leitor de Fernando Pessoa está mesmo 

a ver aqui um dos temas do grande poeta sobre o perfeito provincianismo. Exemplo: a crítica de Eduardo 

Batarda sobre o salão Figuração-Hoje. Apesar de desconhecer quase inteiramente o antes e o depois (a 

coerência) de cada obra isolada, esquecido de um mínimo de atenção para com as obras de autores mais 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1853, de 20 de Março de 1975. No espólio, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c, 

existe um original incompleto dactiloscrito com as cotas 8009-18A a 8011-18A. Escolhi como texto-base a revista VM, cotejei com o 

original usando Or, para o original dactiloscrito. 
2 Or: cátedra conferida 
3 Or: jornalísticos confere 
4 Or: e na melhor das hipóteses 
5 Or: tinetas 
6 não-valores ] não valores 
7 Trata-se da secção «Artes Plásticas», da mesma revista, que trata de pequenas notas e comentários ao panorama das exposições. 

Esta secção não foi tratada nesta edição. O fundo dos textos dessa secção é amarelo, daí as «notas amarelas». 
8 a Eduardo Batarda, 1ª tentação : O crítico ajuíza, Or: a Eduardo Batarda, único crítico de jeito que anda por aí: 
  1ª tentação: O crítico ajuíza, ; VM: a Eduardo Batarda: O crítico ajuíza, 
9 regra geral, ] regra geral 
10 Or: outrora era quase sempre 
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incipientes, como um Mestre (tomando-se o mais possível a sério), o crítico parece ir pegando com pinças 

em cada obra, tapando o nariz, só o tempo de deitar a «coisa» para o caixote do lixo.
1 

 Um corolário desta primeira tentação, mas suficientemente importante para a tratarmos em separado 

é a: 

 Segunda tentação: a mania da originalidade. Trata-se de uma doença académica, serodicamente 

romântica que ignora também o mais importante, a coerência (em extensão e em profundidade) de cada acto 

estético. Eduardo Batarda parece ter consciência disto, algures o afirmou correctamente, mas na prática nem 

sempre parece livrar-se inteiramente desta tentação. 

 Terceira tentação: o critério da qualidade. Bem feito/mal feito; bem executado/mal executado. É 

outro critério académico, com frequência disfarçado de conceitos mais actuais, «quantidade de informação» 

e coisas assim. Explicar que o critério do bem-feito é coisa obsoleta, resto de um idealismo platónico 

consubstanciado num Ideal de beleza muito oitocentesco
2
, é já tão, tão um combate de retaguarda...

3
 No 

fundo, trata-se também de situar o valor como referência a algo distante, mais distante ainda que o tal centro 

geográfico e social-culturalmente outro. Ora, está bem claro
4
 que a única relação válida é uma estrutura a 

estabelecer com o mundo, nunca esquecendo que eu, observador, faço parte humildemente desse mundo. 

Exemplo: o artigo que Eduardo Batarda escreveu sobre a exposição do Museu Nacional de Arte Antiga, 

motivada pelo tríptico de Bosch, e que o articulista intitulou precisamente «os Pintores e as Tentações». 

Eduardo Batarda ignora
5
 quase completamente uma exposição invulgar, tudo menos um mostruário de obras 

high college, e dedica-se ao juízo académico de cada obra de per si. 

 Quarta tentação: o culturalismo. Segundo esta tentação, tudo se explica por uma série de referências 

históricas, citações, etc. Dada a necessidade pedagógica (discutível) do geral dos nossos leitores não 

insistirei nesta tentação. Qual de nós não cai nela? (Embora isto não torne só por si pacífica tal tentação?)
6 

 Quinta tentação: Maniqueísmo crítico. Dizer bem/dizer mal. Em qualquer hipótese uma espécie de 

não-crítica. O exemplo mais espantoso fornece-o Eduardo Batarda nas suas referências ao Grupo Acre. Com 

efeito, depois de ter escrito uma extensa crítica que era quase exemplar na justa preocupação de 

problematizar aquilo em que participara e a própria participação;
7
 vem, uma semana depois, o mesmo autor 

explicar-nos, atenção, que aquilo que ele tinha escrito não era a dizer bem, era a dizer mal. Verdadeiramente 

notável! 

 Bom. Há um sem-número de outras tentações, mas fiquemos hoje por aqui. Exemplifiquei com o 

Eduardo Batarda porque é alguém que ousa desagradar, que (segundo parece) se busca sinceramente, e 

                                                 
1 como um Mestre, o crítico parece ir pegando com pinças em cada obra, tapando o nariz, só o tempo de deitar para o caixote do lixo. 
2 Or: oitocentesco 
3 Or: tão um combate de retaguarda que já cansa e muito. 
4 Or: outro; numa época em que está bem claro 
5 Or: ignorou 
6 Or: Qual de nós não cai nela? 
7 Or: participara, e própria participação 
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que ― apesar de todas as tentações ― sabe daquilo sobre que trabalha.
1
 Estas precauções serão suficientes 

para que se compreenda que não escrevi esta descosida nota para dizer mal? Espero que sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Tentador, pintura de Álvaro Lapa, que Eduardo Batarda declara peremptoriamente: 

«não presta». Tratando-se de obra tão íntima e despida de preocupações académicas, 

gostávamos de saber: porquê? Porque não presta? 

 

 

 

                                                 
1 O Or. faz aqui um parágrafo. 
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Carta a um Crítico Profissional
1
 

 

       Caro José Luís Porfírio, 

 

 Numa recente resenha crítica assinalei o seu caso como prova manifesta de algo positivo do que vai 

acontecendo entre nós (particularmente no domínio das artes plásticas), no meio de tanta confusão e 

negatividade. Um dia teremos que estudar demoradamente o papel da crítica e dos ataques que ela vai sendo 

alvo. Eu, que não acredito por aí além na crítica valorativa, penso que na sua maioria estes ataques são 

injustos e com frequência revelam mesquinhez ou oportunismo. Seja como for: passada a fase pioneira, as 

responsabilidades da crítica são cada vez maiores e mais precisas É necessário, sobretudo,
2
 acabar com o 

alheamento que frequentemente se estabelece entre nós; romper o silêncio... Admiração e respeito mútuo não 

significam complacência ou perdão. É o caso... 

 
3
Acabo de ler a sua referência crítica (Diário de Lisboa, 4 de Abril) ao Salão de Março, da 

Sociedade Nacional de Belas Artes ― que, como V. muito bem sublinha,
4
 pode vir a ter muita importância 

no saneamento das actuais relações entre, por um lado,
5
 os produtores de obras de artes plásticas e,

6
 por 

outro, o público em geral, e o público comprador,
7
 em particular. Há na sua nota, porém, algo que me parece 

inteiramente errado, e grave para a imagem que deste Salão se vier a fazer. Falemos só a linguagem dos 

números e deixemos as conclusões para outra ocasião. 

 Diz Você que o Salão é constituído por obras de 74 autores cujos nomes são pouco ou nada 

conhecidos. Ora isto não corresponde aos factos. Numa contagem muito rápida só cheguei a 34 nomes pouco 

ou nada conhecidos. Pelo contrário contei 36 nomes conhecidos, quer de importantes exposições individuais, 

quer de prémios (alguns internacionais) ou referências na imprensa, etc. Destes últimos, pelo menos 14 

podemos considerá-los consagrados, embora aqui entremos no terreno do discutível. Mas creio que ninguém 

discutirá a consagração (pelo menos à escala nacional), dos seguintes nomes: Rodrigo, Eduardo Nery, Gil 

Teixeira Lopes, Nikias Skapinakis, Rui Filipe, Nuno de Siqueira, Malangatana, Alice Jorge, Ângelo de Sousa, 

Eurico, Rocha de Sousa, Palolo, etc. Não discutirá, suponho eu, embora logicamente possa discordar da bem 

fundada
8
 consagração deste ou daquele caso ― mas isso é outra história. 

                                                 
1 Este artigo está no dossier 1.2.1.34., da caixa 10. Este dossier contem um dactiloscrito com riscados e acrescentos a caneta de 

feltro preta com as cotas 7514-17A a 7516-17A. O primeiro parágrafo do texto está na página com a cota 7519-17A. Existe uma 

versão mais incipiente do texto que tem as cotas 7511-17Aca 7513-17A O artigo foi publicado no Século Ilustrado de 13 de Abril de 

1974. O artigo que saiu na revista é mais extenso que o original, escolhi, portanto, a revista como texto-base e cotejei com o 

original (o que está mais acabado) usando as siglas SI para Século Ilustrado e Or. para o dactiloscrito conservado. 
2 É necessário, sobretudo, ] É necessário sobretudo 
3 O artigo começa neste ponto. 
4 sublinha, ] sublinha 
5 entre, por um lado, ] entre por um lado 
6 artes plásticas e, ] arte plástica e 
7 comprador, ] comprador 
8 fundada ] fundado 
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 Por outro lado fala V. em «prática da pintura como hobby de horas vagas e domingos» e de 

«amadores que se tornam profissionais». Não sei onde V. foi buscar esta informação (que só poderia referir-

se aos 34 nomes pouco conhecidos) dos artistas amadores. Que eu saiba, só um dos artistas expostos (o 

ingénuo, naïf, ou insíto como lhe chama Mário de Oliveira, Augusto Pinheiro) não é, ou não pretenderá (?) 

ser profissional. Creio que não erraria se apostasse que mais de 90 % dos artistas expostos trabalham numa 

perspectiva profissional ― e que (muito acertadamente) corresponderam ao convite para expor por razões 

em absoluto alheias a qualquer amadorismo. Aliás, e aqui apelo para os seus olhos de crítico, em geral,
1
 

aquilo que se vê na S.N.B.A. (com mais ou menos originalidade ou academismo modernista, mais ou menos 

invenção ou epigonismo) não é trabalho de amador. Mesmo a técnica de Augusto Pinheiro não lhe permitiria 

talvez, sem outra informação, jurar pelo seu carácter de pintura-como-hobby. E em que país do mundo é que 

a pintura näif, de autor consagrado como tal, deixou de se vender? Sabe que na socialista Jugoslávia um dos 

mais célebres ingénuos do mundo, o espantoso Generalic é o que nós chamaríamos um homem rico? (Tendo 

sido à partida, um camponês pobre, bem entendido). E saberá V. que nesse mesmo país, até há uma escola de 

arte ingénua, a também célebre Escola de Hlebine... Refiro isto só para lhe lembrar que esta questão da 

pintura profissional ou «dos domingos» não se resolve com duas penadas. O que seguramente nunca 

acontece é que a origem (escolar, self-made-man, «dos domingos».) de uma obra, uma vez conhecida, a livre 

das leis do mercado. Enquanto houver mercado... 

 

 Para terminar (V. imagina quanto eu gostaria de ficar aqui palrando consigo) um ponto só. Com 

frequência V., em nome da vanguarda e da verdadeira invenção ― que eu também defendo ― ataca a 

pintura-que-se-vende, e, de um modo geral,
2
 a arte para consumo... Creio que já aqui um falso problema. 

Que eu saiba ninguém nesta sociedade pode viver sem vender os produtos da sua força de trabalho ou 

inventiva. (Excluo, é claro, os filhos-família e os milionários, que, em geral,
3
 não entram nesta história). 

Viver e produzir... V. Já pensou quanto custa uma obra de vanguarda? E olhe que bolsas, ordenados e outras 

coisas assim, não passam de venda com outro nome... 

 ... Como é que nós havemos de sair disto? Para demasiadas certezas não me parece mal ficar por 

algumas interrogações fundamentais. Entretanto, para o ajudar a elaborar aquela resposta por que todos 

ansiamos, dou-lhe mais este elemento de informação: as revistas alemãs Art Aktuell e Das Capital 

elaboraram,
4
 com critérios objectivos,

5
 uma lista dos 100 artistas actuais mais caros do mundo, só com 

exclusão dos grandes mestres género Albers, Fontana, Lohse ou Vasarely. A maioria destes 100 nomes 

constituem elementos indiscutíveis da vanguarda actual, como Joseph Beuys, Klein, Christo, Dieter* Rotz*, 

Kienholz, Lewitt, Manzoni, Dibbets, De Maria, Huebler, Merz, Arakawa, Gilbert & George, Kosuth, Filliou, 

                                                 
1 geral, ] geral 
2 e, de um modo geral, ] e de um modo geral 
3 que, em geral, ] que em geral 
4 elaboraram ] elaboraram, 
5 objectivos, ] objectivos 
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Oppenheim, etc. etc. para citar só alguns dos mais agressivos: arte pobre, arte conceptual, land art, arte-

processo, artes-da-acção, happening, envio de postais
1
, comportamento, etc., etc. Essa lista foi traduzida para 

o italiano e publicada na revista de Milão, Flash Art de Janeiro de 1973. E eu, se alguém me ajudar em 

histórias de câmbio, talvez ainda publique nestas colunas. 

 Não é verdade que primeiro devemos estar informados? Senão acabamos na crítica näif, ou ínsito... 

sabe-se lá! 

 

   Um abraço do camarada                       E.S
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura de Ângelo de Sousa, exposta no Salão de Março, SNBA. Ângelo de Sousa é um dos 

«Quatro Vintes», com José Rodrigues, Jorge Pinheiro e Armando Alves. Grupo formado por 

razões de companheirismo, todos os seus componentes desfrutam actualmente de uma das 

mais destacadas posições nas "artes" portuguesas. Formados com "vinte" pela ESBAP 

(Escola Superior de Belas-Artes do Porto), de que são actualmente professores, continuam 

radicados na cidade nortenha. A produção de Ângelo de Sousa, de uma aparente 

simplicidade, é o resultado de uma evolução extremamente rigorosa, exaltando-se na procura 

do gesto mínimo e respectivo traço, com riqueza crescente do conceito (e seus sinais) em 

face da execução propriamente dita ― aliás meticulosa em extremo e quase ascética. 

                                                 
1 Também conhecida como mail art (ou fazendo parte da mail art) 
2 Apesar de, nos originais conservados de ES, ser frequente o texto acabar com a inscrião «ES» ou «Ernesto de Sousa», essa mesma 

inscrição não faz parte do texto (é-lhe paratextual e tem como função identificar o autor que vai aparecer a assinar o artigo no 

jornal ou revista). Neste caso específico a inscrição faz parte do texto porque a estrutura textual deste artigo tenta reproduzir a 

estrutura da carta. 
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Pintura em acrílico de Sérgio Pombo. Sérgio Pombo é um dos mais novos pintores 

portugueses. Temos assistido nos últimos anos a uma afirmação da sua pintura (e 

escultura) neofigurativa, não muito longe das modernas correntes hiper-realistas. 

Este avanço seguro (já com exposições individuais) constitui prova de 

personalidade e, bem entendido,
1
 profissionalismo. Sente-se que Sérgio Pombo se 

afirma e afirmará, cada vez mais,
2
 para lá das modas e dos "tiques" epocais. É 

exactamente aquilo que se costuma dizer: uma esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

     Homem Manietado, escultura de Virgílio Domingues 

 

 

 

 

 

Pintura de Ivan Rabuzin, um dos mais extraordinários pintores ingénuos jugoslavos. Rabuzin, 

que não pertence à escola de Generalic (Hlebine), tendo começado a sua vida como 

carpinteiro, é actualmente pintor profissional. Além das cidades jugoslavas, são as seguintes 

as que viram obras suas em exposições individuais ou colectivas: São Paulo, Londres, 

Edimburgo, Veneza, Leninegrado, Moscovo, Budapeste, Viena, Rabat, Nova Iorque, 

Roterdao, Paris, Tânger, Hamburgo, Darmstad, Baiona, Munique, Nantes, Brémen, Ferrara, 

                                                 
1 e, bem entendido, ] e bem entendido 
2 afirmará, cada vez mais, ] afirmará cada vez mais, 
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Amsterdão, México, Montevideu, Santiago do Chile, Modena, Basel, Lugano, Praga, La Paz, 

Roma, Bucareste, etc. Quantos pintores portugueses, profissionais ou não, ínsitos ou eruditos, 

terão conhecido uma tão larga expansão? Rabuzin nasceu em 1919 e, forte e valente como é, 

ainda não perdeu a esperança ― disse-me ele ― de ver obra sua exposta em Lisboa. 

 

 

 

Pires Vieira. Esta operador estético vive em Paris. Nos últimos tempos tem adoptado uma 

investigação metódica que o aproxima das actuais vanguardas. Transcrevo, por me 

parecerem muito significativas, as recentes palavras de um crítico e pintor (Eurico 

Gonçalves): «Especialismo... cada vez mais próxima do environment e da arte de 

comportamentos... Afigura-se-me estarmos em face de um novo caso muito sério de arte do 

comportamento, que não é facilmente comerciável e que, entre nós, não encontra paralelo 

senão com outro exemplo de inegável interesse, que se tem vindo a afirmar nesse campo: 

Alberto Carneiro.» 
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E Portanto...
1
 

 

 Reina um certo alarme em alguns meios e personalidades ligadas às artes plásticas; principalmente 

aqueles que,
2
 por razões de interesse directo ou indirecto,

3
 se preocupam com a vivacidade de um mercado 

ainda incipiente, mas de facto dinâmico e ainda em expansão. A razão do alarme é simples: está aumentando 

e confirmando-se o interesse dos compradores (coleccionadores, marchands, etc.) pelas obras de arte 

contemporânea (mais ou menos moderna) estrangeiras... isto acontece no cúmulo de um certo isolamento, 

quando aquela classe dos «ricos mal agradecidos» a que me referi em crónica anterior já tinha feito e refeito 

as suas contas, e verificado, reverificado as suas cotas... Quando tudo parecia marchar sobre rodas, tudo à 

escala nacional, os valores certinhos, a confiança reinante, assim a envelhecer lentamente, e com um certo 

conforto, lá admitindo um ou outro novo, respeitador e disposto a fazer a tarimba, que não viesse com 

grandes inquietações e novidades, e, ao fim e ao cabo,
4
 confirmasse o certinho dos tais valores e a paz das 

consciências. Isto era até uma novidade na cultura portuguesa, e não há dúvida que desta novidade se deveria 

fazer a análise, separar o menos bom do mais bom... assim por aí fora, sem sobressaltos nem beliscaduras. 

Novidade sim, que uma parte desta nacional cultura fosse tão bem estimada, e comprada. Essa parte: a 

pintura, bem entendido. Não por acaso,
5
 pois é a pintura um dos raros sectores em que o produtor é quase 

sozinho, produtor, quer dizer, não depende de uma indústria cultural, nem tampouco depende do mecenato 

moderno (que mais rigorosamente se deveria incluir no sector das public relations ou no da «publicidade de 

prestígio» das grandes empresas). Exactamente o contrário do que acontece com a literatura que depende da 

indústria editorial; do cinema que depende da indústria dos espectáculos; da música que depende da indústria 

do disco, dos espectáculos e dos tais ... «prestígios».6 O pintor depende só do mercado. E o mercado tinha-se 

indo organizando, parecia estável. 

 Ora agora esta invasão... 

 Ora estável é que o mercado da obra de arte não é7 nem nunca foi. Em primeiro lugar porque,8 

contrariamente a muitas previsões pessimistas, esse mercado está ainda em expansão (refiro-me sempre ao 

mercado da pintura-pintura, e da moderna mas não demais... estamos a falar de médias e de produtos 

médios). É assim que se multiplicam as galerias, e ainda este ano assistiremos à inauguração de mais 

                                                 
1 Este artigo está no dossier 1.2.1.34., da caixa 10. Este dossier contem um dactiloscrito do texto com as cotas 7501-17A a 7504-

17A O artigo foi publicado na revista Século Ilustrado, n.º 1894, de 20/04/1974. Usei a revista como texto-base e cotejei com o 

original (o que está mais acabado) usando as siglas SI para Século Ilustrado e Or. para o dactiloscrito conservado. 
2 que, ] que 
3 indirecto, ] indirecto 
4 e, ao fim e ao cabo, ] e ao fim e ao cabo 
5 Or: E não é por acaso, 
6 Or: dos espectáculos e... dos tais ... «prestígios» 
7 Or: não é, 
8 Or: porque 
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algumas. Julgo mesmo que se poderá dizer que só agora os grandes capitais começam a fazer seriamente as 

suas1 inversões neste sector. O que não será alheio a vinda de certos grandes nomes de-lá-de-fora. Mas não 

adiantemos. 

 Afinal estamos perante uma evolução lógica. Este alargamento de interesses corresponde a maior 

consciência dos amadores, e dos compradores em geral. No fenómeno da aquisição da obra de arte há muitos 

factores, e não só contam os factores mais «mundanais». Apesar de certos aspectos profanos e antipáticos 

dos valores positivos do gosto e da cultura,2 ainda se podem discernir no seio da confusão. O mais grave é a 

inexistência de instituições culturais (como museus, mas não só) que se ocupassem dos problemas da arte do 

nosso tempo, fazendo ressaltar o que não é, nem pode redundar apenas em propriedades privadas. 

 Quanto aos pintores portugueses, o panorama e a ordem justa das preocupações parecem-me simples: 

têm que se alarmar aqueles cuja cotação é frágil e que se impuseram mercê de circunstâncias favoráveis mais 

do que da profundidade da investigação própria, da seriedade do trabalho próprio: devem regozijar-se com o 

aparecimento no nosso mercado dos Vaserely, dos Corbusier e dos Oldenburg3 aqueles que terão assim uma 

oportunidade de confronto e convívio internacional. Este movimento de internacionalização dos gostos e das 

apetências (e dos bons investimentos) é inelutável. É um dos vários momentos de baralhar-e-dar-de-novo 

que irão agitar o meio. Só os medíocres têm a recear.4 Porque é evidente que muitos erros se têm cometido; 

erros e oportunismo que o tempo desmascarará mais ou menos depressa. E é evidente que sofrerá maiores 

decepções quem viu as coisas e agiu preponderantemente pelo exterior delas, sem verdadeira sinceridade e 

sério empenho cultural. Isto vai aplicar-se ao produtor, ao marchand, ao coleccionador. Este é precisamente 

um dos sectores em que o consumismo tende a jogar já com o jogo perdido. 

 Entre os erros mais evidentes é o aproveitamento de um mercado animado mas ainda vacilante nas 

suas razões, para o lançamento de estrangeiros «ilustres desconhecidos», e que nada têm a ver com a cultura 

portuguesa. Salvo honrosas excepções estes lançamentos traduzem-se por um puro oportunismo, em que só 

ganharão os lançadores, mas como é lógico só pelo tempo da descoberta do respectivo logro em que tenham 

caído os logrados... Nada disto se aplica aos verdadeiros valores, assim dados a conhecer ainda que seja 

quase só pela via marchand. 

 ... Que esta via, pelo menos, seja inteligente e se faça rodear de uma competência equivalente aos 

valores que agita. Numa exposição recente, uma certa galeria inaugurava as suas instalações com obras de 

um grande mestre contemporâneo. Francês. E havia o consabido folheto de apresentação ― regularmente 

bem apresentado. A certa altura citava-se o mestre. Assim (procedo a algumas ocultações porque não vale a 

pena facilitar identificações fáceis; e adiante digo porquê): 

                                                 
1 as suas ] a surs 
2 cultura, ] cultura 
3 Or: o aparecimento dos Vaserely, dos Corbusier e dos Oldenburg no nosso mercado 
4 Or: que recear 
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 Só me conhecem como... não me querem conhecer como pintor, e portanto1 foi através da pintura 

que cheguei à... 

 Esta frase é um disparate2 e o responsável pelo folheto traduziu a expressão francesa et pourtant 

foneticamente... A tradução correcta não é: e portanto, mas exactamente o contrário: e todavia. A frase como 

está nem faz sentido... 

 ... faz sentido que sejam assim abordados os valores de uma cultura séria? Mas não nos precipitemos 

e não tiremos conclusões fáceis. Talvez se trate só de um deslize. Um deslize qualquer tem... e portanto nós 

ficamos na dúvida. 

Aguarela de Corbusier (pormenor), de uma colecção de 50 aguarelas para um espectáculo de 

music hall (hall) expostas juntamente com mais dois quadros, pela nova galeria Távola. 

Corbusier é muito conhecido como um dos mais importantes expoentes da arquitectura 

moderna. A sua revelação como pintor é da maior importância para a experiência dos 

portugueses apaixonados pelas "belas-artes". A colecção em si constitui uma maravilha de 

graça e espontaneidade e um dos mais belos "espectáculos" que actualmente se podem 

desfrutar em Lisboa, só com a despesa de subir à Costa do Castelo. Corbusier e Vaserely em 

Lisboa ao mesmo tempo, eis que não pode significar algo mais que aspectos mercantis. 

 

 

 

                                                 
1 portanto, ] portanto 
2 Or: é disparate 
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A Cidade e a Serras
1
 

 

 

 «Em Portugal é Paris ou Freixo-de-Espada-à-Cinta», dizia mais ou menos por estas palavras o José-

Augusto França; e eu respondia-lhe «Em Portugal é Paris e Freixo-da-Espada-à-Cinta»; isto era (e é) um 

diálogo que se repetia assim em forma epigramática e vagamente tautológica há para aí mil anos e mais. 

Somente que entretanto a vaguidade tautológica acabava, as coisas mudaram muito, Paris deixou de ser o 

centro do mundo e nem Maio de 68 que veio depois dos tais mil anos (como nem agora Beaubourg) voltou a 

dar a Paris as luzes de Capital. De resto, o vento mudou, cada vez mais a nossa atenção foi chamada para 

uma mesma rede de centros e, sem negar o fenómeno e a importância da urbanidade, outros mundos 

(terceiros se quiserem) vieram ao nosso dia-a-dia apresentar-se, impor a sua presença preocupante e 

descongestionadora: a cidade passou a viver obsessivamente das serras, aí também não haverá
2
 dúvidas, 

mesmo onde se conservarem «paraísos ecológicos»... ainda
3
 que relativos, como pretende Eduardo Lourenço 

num artigo recente. Repensar Portugal (Abril, Março) é o que nos propõe estes escritor que vive em Nice e 

que é, no entanto, um atento analista das coisas portuguesas. «Os portugueses não convivem entre si... 

controlam-se uns aos outros; não dialogam, disputam-se, e a convivência é uma osmose do mesmo ao 

mesmo». Isto é bem verdade, mas a provar que não é uma fatalidade, um vezo de raça ou nação, eu peço 

licença
4
 ao Eduardo Lourenço e aos meus leitores para mencionar aqui aquele meu diálogo de há mil anos 

com o José-Augusto França. Durante esses mil anos, não só o convívio mas a estima e o respeito mútuo 

nunca foram desmentidos.
5
 Apesar de que... 

 Apesar de que não pode haver pessoas e destinos mais diversos, e não só ideologicamente. 

Vestimentária, comportamento perante os outros e os poderes; estudos e forma de estudar... interesses 

históricos e críticos e forma de os escrever... Menos uma área mínima intelectual, a rectidão e a 

incorruptibilidade (José-Augusto França foi mais «resistente» do que muitos que agora que se pavoneiam) 

mas sobretudo, sobretudo ― e com rigor ― o desejo, a necessidade de dialogar com o outro... Isso, 

suponho, foi sempre uma reserva comum, constantemente renovada. E nesse diálogo Freixo-de-Espada-à-

Cinta e Paris estiveram sempre como pólos, e atraindo-se necessariamente. Diga-se de passagem (e de 

passagem porque quero passar ao concreto de um artigo recente de José-Augusto França) essa necessidade 

não se me oferece como inteiramente esclarecida no artigo de Eduardo Lourenço, o que parece sugerir que é 

possível «pensar» o interior só ou principalmente com os modelos do que é interior (autognose)... o que 

                                                 
1 Este artigo dactiloscrito está no dossier 1.2.1.26., da caixa 9, do depósito 6. Ocupa as cotas 7288-16F a 7292- 16F. O artigo saiu 

nas revista Opção n.º 102 de 6 de Abril de 1978. Usei como texto-base a revista. Para o cotejo das versões usei: Or. para o original 

dactiloscrito e Op. para a revista. 
2 Or: havia 
3 Or: «paraísos ecológicos» ainda 
4 Or: Licença 
5 Or: desmentidos? 
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descambaria em Júlio Dinis e no «olhar mesmo português médio». Ou seja, noutra fábrica de imagens 

idílicas, não muito diferentes das que o autor combate. 

 Mas voltemos, por agora,
1
 ao França, e aos seus «folhetins» tão efectiva e confessadamente da 

França. Refiro-me concretamente a um recente (Diário de Lisboa, 25 de Março), intitulado «Os Museus da 

Província»; o qual artigo começa precisamente assim: ... Não, porém, os de cá: é dos de França que falo... 

 

Não, porém, os de cá 

 

 Albi, Angers, Valenciennes, Vallauris e seus esforços museológicos e «o muito do que a arte 

moderna neles existe» são referidos no «folhetim»... Annecy, Mulhouse, Les Sables-d’Olonne, Bagnols-sur-

Cèze, dezenas e dezenas de museus da «província francesa», e etc., são referidos num artigo em que se 

estabelece a teoria correcta da necessidade da descentralização cultural, artística, e da memória... «os museus 

fazem o país ― que o não há sem memória de si próprio». De passagem, o autor de
2
 Lisboa Pombalina vai 

advertindo: «arte moderna nos museus da província portuguesa, é claro que não há». Reconhecendo
3
 que os 

não há também na própria Capital «que possam servir de exemplo, de norma, ou de guia». 

Ora, meu caro França... 

... há aqui três pontos que gostaria de verificar-analisar consigo e os leitores: 

primeiro: como é que é claro para si, que não há na província portuguesa, etc., etc.; 

segundo: como é isso de continuar a haver necessariamente uma Capital para exemplificar, 

normalizar, guiar...; 

 terceiro, e finalmente: como é que se relacionam o moderno e a memória?
4 

 

Comecemos pela memória 

 

 ...tratar-se-à de qualquer coisa como a memória-do-futuro? Talvez pudéssemos estar de acordo sobre 

uma fórmula deste género, embora complicada. Mas eu receio bem (e é um receio que excede de longe o 

amigo França) que a ideia seja: pendurar uma Vieira da Silva ou um Souza Cardoso (no contexto francês, um 

Picasso) é já fazer museologia moderna. Aí eu direi simplesmente que não, que se trata de um erro redondo. 

Que o moderno é o futuro; que a Vieira da Silva é tão antiga como um menir da pré-história; que sobretudo 

hoje, um museu ou a parte  moderna de um museu tem que ser largamente um anti-museu... 

                                                 
1 voltemos, por agora, ] voltemos por agora 
2 de ] da 
3  Or: não há»; e reconhecendo 
4 Or: como é que é isso de moderno e memória? 
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Modelo e anti-modelo 

 

 Muito haveria (e haverá) a dizer sobre a noção de anti-museu, como de anti-arte, anti-cinema... 

contra-cultura. Noções que até já têm história, memória e passado na sincronia a que chamamos algo 

arbitrariamente: a contemporaneidade. Digamos desde já que um museu moderno, ou com actividade 

moderna não tem modelo. Ou,1 pelo menos, não tem que ter. A ideia de modelo e a de centro são mesmo de 

um passado, cartesiano e estreitamente racionalista, de Pai e de Filho, de causa e efeito que ― pelo menos 

― não se podem considerar com simpleza em termos de futuro. A título de exemplo2 é por isso que em toda 

a parte de par l'Europe são com frequência os museus de arte antiga os que melhor compreendem a 

necessidade de pensar e instalar secções ou departamentos de arte moderna e experimental.... 

 ... e por isso que em Lisboa (para começar por Lisboa3 como província) vimos o museu das Janelas 

Verdes apelar frequentes vezes ― descontinuamente, é verdade ― para a intervenção de artistas modernos; e 

lá actuou o Living; que também actuou em Coimbra por intercessão e entusiasmo do Director do Museu 

Machado de Castro. É por isso que no Porto o Centro de Arte Contemporânea actua no Museu Soares dos 

Reis (o José-Augusto França terá visto as medas de feno do Alberto Carneiro a substituírem provisoriamente 

as telas paisagísticas de Pousão?). 

 É por isso que o Museu Regional de Évora acolhe a segunda exposição do Grupo Oito (Palolo, José 

Conduto, Carvalho, Dr. Nelson, etc.) e a sua directora4 evoca para tal a orientação de um Mário Tavares 

Chicó; e que eu próprio me dirijo ao Museu de Arqueologia e Etnologia de Setúbal para acolher o grupo 

Mass and Individual Moving, etc. etc. 

 Mas estes últimos exemplos, ao acaso de um dos casos, que se podem verificar (no mais antigo surge 

o mais moderno) fazem-me lenbrar o primeiro dos três recados que queria enviar daqui ao meu caro José-

Augusto França, e a toda a alta cultura portuguesa: como e donde é que se pode pensar ou re-pensar 

claramente Portugal? Como saber, lendo os catálogos das exposições do Grand Palais o que se passa no 

Palácio de Dom Manuel em Évora? 

 Não é uma interrogação em forma de ironia. É uma angústia. 

 ............................................................................................................ 

 

 

 

 

                                                 
1 Ou, ] Ou 
2 Or: Afinal de exemplo 
3 Or:  i.e. para começar por Lisboa 
4 Or: Directora 
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Problema visual-teórico relativamente à ilustração deste artigo: trata-se do artista italiano Fernando 

de Filippi, durante uma sua performance numa Galeria de Milão. Tema da performance: escrever à 

Lenine. Pergunta: como pendurar num Museu esta «obra»? 
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E... QUE VIVA LA MUERTE! 
1
 

 

 

 Nas últimas imagens de um filme muito belo, e já antigo Orson Wells afastava-se lentamente 

enquanto se ouvia a sua voz num lento e doloroso exame de consciência. Tudo tinha morrido à sua volta. Ela 

também, a Dama de Xangai. Qual era ao certo o seu grau de culpa? Sem encontrar resposta, o personagem 

desaparecia na lonjura ao mesmo tempo que se ouvia
2
 esta impressionante conclusão: «NÃO IMPORTA! O 

QUE INTERESSA É ENVELHECER BEM!»
3 

 Estas palavras sempre se associaram no meu espírito ao grito paradoxal de revolucionários 

românticos e latinos: «Que viva la muerte!»... E agora, estranhamente,
4
 penso nisto tudo depois da última 

conversa com um coleccionador de obras de arte moderna, destes que começam a haver entre nós, mais 

sinceros, mais apaixonados (e desorientados...) do que se pensa normalmente. Como todos nós temos 

tendência para as explicações fáceis e superficiais,
5
 é frequente interpretar o recém surgido mercado de obras 

de arte em Portugal, através de razões puramente económicas e... mercantis. Pobre explicação, estilo 

pescadinha-com-o-rabo-na-boca! Como se o dinheiro (para lá de certos limites, claro) não fosse também 

uma mercadoria cuja acumulação exige explicações profundas e graves... Ninguém negará o factor 

económico e de investimento razoavelmente seguro na compra de obras de arte; também não negarão outras 

razões ainda superficiais, embora menos; adquirir prestígio, social e... íntimo; exercício do poder sobre o 

espírito e os seus fautores,
6

 tradicionalmente supostos mais independentes e irrequietos, os artistas. 

Esquecem-se no entanto com frequência, as razões profundas. A essas, costuma classificá-las em dois grupos: 

 O GOSTO, O PRAZER. São as razões mais legítimas e difíceis de analisar e,
7
 ao contrário do que se 

afirma também, podem coincidir, e coincidem
8
 geralmente com uma total ou parcial falta de preparação 

intelectual, conhecimentos, informação. 

 RAZÕES EXISTENCIAIS PROFUNDAS: «Envelhecer bem» ou «Que viva la muerte». Aqui me 

deterei um pouco nesta crónica. Marcel Broothers, importante operador estético do nosso tempo, inventor de 

um anti-museu e de uma anti-cinemateca, em Dusseldórfia, deu uma excelente definição desta ordem de 

                                                 
1 Este artigo está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.21. O dossiê contém o dactiloscrito do artigo com as cotas 7608-17G a 7610-17G, 

com emendas a caneta preta e riscados com caneta de feltro azul e o recorte da revista onde foi publicado. O artigo foi publicado na 

revista Lorenti´s nº. 14, Julho de 1978. Para o cotejo das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Lor. para a revista. Usei a 

revista como texto-base. O artigo não tem ilustrações. 
2 Or: ouviam 
3 Or: Não importa! O que interessa é envelhecer bem! 
 Também as próximas ocorrências estão, no orig., em caixa baixa mas sublinhadas. 
4 agora, estranhamente, ] agora estranhamente 
5 Or: superficiais 
6 fautores ] Or: fautores ; Lor: factores 
 Parece ser um erro de tipo facillior introduzido na composição do texto. 
7 analisar e, ] analisar, e 
8 e coincidem ] coincidem 
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razões: «A arte vende-se porque as pessoas têm má consciência». Esta má consciência, por sua vez, 

precisaria de ser definida. Por agora vou direito ao essencial. A má-consciência é um feixe de nostalgias. A 

nostalgia do Pai (autoridade, autenticidade), da Mãe (origem, pureza); a nostalgia do tempo, da própria 

personalidade que se escapa nas malhas do dia-a-dia, no espelho do envelhecimento e da morte previsíveis, e, 

simultaneamente, impensáveis.
1
 A obra de arte é assim amável logro, e a sua acumulação uma tentativa entre 

outras de fugir ao tempo, adquirir eternidade ― e que viva la muerte! 

 Mas voltando
2
 ao coleccionador. Todo um mundo se organiza à sua volta. Multiplicam-se as galerias 

de arte moderna (ou pelo menos, assim designada); as exposições sobem de nível, a cultura organiza-se e 

profissionaliza-se ― o que só aparentemente é contraditório. E o coleccionador? Neste pequeno universo, e 

neste tempo (entre parêntesis) é dele verdadeiramente a aventura. E as dúvidas, as alegrias, os terrores... o 

ávido desejo de aprender depressa, encontrar aliados e informações sólidas. Na maior parte das vezes (com 

frequência antes dos próprios artistas e críticos!) sabe que o simples gosto é um critério menor e altamente 

falível. O terreno é movediço, como orientar-se? Eu conheço alguns e cada vez me apaixono mais por uma 

aventura com a qual só muito longinquamente me identifico. 

 São eles que vêm até mim. Amigavelmente e com vagares felinos, numa vernissage, num café, ao 

acaso dos encontros, e,
3
 como quem não quer a coisa, numa conversa de nada, lá vêm as solicitações de 

informação, as peritagens disfarçadas, a comprovação desta ou daquela
4
 mezinha. «Você acha que um 

desenho do Sá Nogueira vale X?». «Gostava que visse o meu Nadir». E eu que amo o amor, finjo deixar-me 

roubar, se é que tenho alguma coisa para ser roubado... Às vezes até me sinto fraternamente envolvido. 

Vamos nisto? Os museus (que em Portugal não há) e as colecções (que em Portugal começam
5
 a haver) são a 

morte da arte? Sim, de certo modo. Mas é morte iludida (pelo menos aparentemente), morte viva... pois: Que 

viva la muerte! 

 

P.S. Mas quando as coisas são realmente sérias eu dou o melhor das minhas mezinhas. 

 Uma colecção deve ser um trabalho para-científico. Uma aventura, e apaixonada,
6
 sim, mas uma 

aventura do conhecimento. Neste sentido não basta comprar as obras, e acertar nos respectivos critérios. É 

necessário adquirir também, conhecimentos e documentação. Investigar. Organizar a colaboração. Pelo 

menos com tanto método e abnegação estudiosa como os bons filatelistas e numismatas. E, na melhor das 

hipóteses: ser inconformista. Coleccionar deixará assim de se identificar com a simples acumulação e 

apontará a mundanidades menos superficiais. E até o problema (ou a obsessão) da morte ― mesmo 

romântica ― deixará de se por. No fim dos acasos, voltaremos a este problema. 

 

                                                 
1 Or: previsíveis e, simultaneamente impensáveis 
2 Or: voltemos 
3 e, ] e 
4 daquela ] aquela 
5 começa ] começam 
6 Uma aventura, e apaixonada, ] Uma aventura e apaixonada 
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O Amigo de Francastel
1
 

 

 

 Que existe. Mas que nós vamos desfulanizar porque o leitor não tem nada a ganhar com as amizades 

de cada um. O «amigo de Francastel» é um tipo, que existe com seus benefícios, e hoje, muitos malefícios 

― e que interessa pelo menos esconjurar, já que as advertências, as cartas, os conselhos e até as provocações 

não lhe furam o coiro cada vez mais endurecido. Esse coiro é constituído socialmente por uma complexa 

mistura de estimas, privilégios, honras ameaçadas, e uma total perca de espírito de aventura, frescura para o 

novo e suas confluências, aptidão para o risco. E uma imensa tendência para afastar, ou como a avestruz 

fechar-se a tudo que possa vir perturbar o tal rom-rom. Chamemos-lhe Mário. 

 

O que os Mários esqueceram 

 

 Discípulos de Francastel, contemporâneos fascinados pela cultura francesa que atingira os cumes de 

uma descida inevitável, voltaram para o seu país como para um país de beócios a quem agora era necessário 

ensinar tudo, tudo o que a gloriosa cultura francesa acumulara,
2
 em particular no domínio da sacrossanta 

pintura: nascimento e destruição de um espaço plástico. Vinham como profetas e/ou
3
 evangelizadores. Eram 

jovens. Vinham também conquistar Rastignacs, um lugar na Cidade. Queriam ser críticos, viriam a ser 

professores, locutores, mentores com reforma e tudo. O «futuro da história da arte» desenvolver-se-ia 

«através de uma disciplina fechada», apesar das recomendações do mestre. 

 Mas esqueciam ou ignoravam várias coisas simples,
4

 os discípulos de Francastel. Duas 

principalmente. Primeiro: que enquanto andaram lá pelas Sorbonnes trabalhando, o seu próprio país tinha 

evoluído, e muito; que isto não é nunca como nas fotonovelas sul-americanas em que uma acção espera pela 

outra para retomar exactamente o seu curso exactamente onde, e como,
5
 tinha sido deixada; a vida (pelo 

menos) tem que se comparar ao paradigma das acções paralelas descoberto por Grifith e teorizado por 

Eisenstein para o cinema «clássico»: e quando cá chegaram já não era o mundo de beócios que julgavam ter 

deixado. Daí por diante o desentendimento foi sempre a dobrar. Segundo, esqueciam também ou ignoravam 

sempre: que tendo sido Francastel um excelente teórico da Escola de Paris, a sua obra se refere ao momento, 

perfeito, acabado e contemporaneamente obsoleto
6
 desta escola, que a partir daí (finais dos anos 60) 

entregava a alma aos respectivos criadores; que algures em Nova Iorque e, por um momento, Londres; em 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste texto está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9. Trata-de de uma cópia a papel químico com emendas a 

canetas esferográficas azul e preta. O original tem as cotas 7344-16F a 7347-16 F. O texto está numerado, no canto superior direito, 

à máquina. O texto saiu nas revista Opção n.º 120 de 10 de Agosto de 1978. Usei como texto-base a revista. Para o cotejo das 

versões usei: (Or.) para o original dactiloscrito e (Op.) para a revista. 
2 acumulara, ] acumulara 
3 Or: e ou 
4 Or: simples 
5 onde, e como, ] onde, e como, 
6 Or: relativamente inútil 
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Dusseldórfia, Turim e Milão, Genebra, quiçá Aalst ou Nice algo de profundamente importante (e realmente 

novo) estava a nascer, e a renascer também porque isto é da sabedoria comezinha, mesmo fora da fúria 

genealógica, há sempre um passado. Estas duas circunstâncias fizeram dos amigos-discípulos de Francastel 

apóstolos nado-mortos, sobrevivendo a um impacto didáctico que serviria as zonas mais sombrias da nossa 

ignorância; iniciando, mais uma vez,
1
 uma lenta e langonhosa batalha contra moinhos de vento com seus 

silogismos de outrora, designações sem objectos vivos, insistindo em relações antitéticas de obsoletos 

sujeitos e predicados, adjectivando a toda a brida. Isto ― claro! ― é um esquema geral, alguns mudaram um 

pouco ou muito,
2
 adaptaram-se. Mas quase todos apresentam os estigmas de terem sido os discípulos do 

grande Mestre (que afinal já o não era); de não saberem como renunciar ao apostolato. 

 

 O Mário,
3
 não se esqueçam, é um personagem de ficção baseado no real. Ninguém em particular. O 

tal discípulo-de-Francastel que julgou durante anos capitanear um processo, e afinal teve de se resignar à 

inglória defesa das rectaguardas. Escreve por exemplo: A vanguarda autêntica, a verdadeira, caracteriza-se 

momentaneamente por uma certa superficialidade barulhenta. 

 O que é que isto quer dizer? Então uma vanguarda pode ser verdadeira e superficial? Ora o Mário 

não é parvo nenhum não senhor, em certos aspectos (apesar e por causa do Francastel mais o seu génio 

próprio) tem até chegado a conclusões brilhantes. O que isto revela é um profundo mal-estar que, de resto,
4
 

podemos melhor detectar se utilizarmos outro tipo de frases. Por exemplo: estamos num país 

subdesenvolvido (necessariamente de beócios, a velha mania) e por culpa dos respectivos promotores (é a 

teoria tão conservadora e francesa do meneur, e tão reaccionária do «agitador»
5
) a vanguarda é levada a um 

consumo demasiado rápido. Este medo conservadorista do rápido explica aquele dislate. Tudo se pode narrar 

assim: há de facto uma vanguarda, verdadeira, autêntica e há uns senhores (nós, os Mários, etc.) que a 

podem promover; mas esta acção deve fazer-se sem gritarias, lenta e catedraticamente, se possível com 

solenidade. Esta lentidão garantirá uma lição bem aprendida, amadurecida; e sobretudo impedirá que se 

diluam as diferenças entre professores e alunos, cresce e aparece... 

 Mal-estar
6
 dizíamos nós. Mas para a sociedade (para nós) isto pode ter consequências dramáticas. 

Imaginemos que lá fora há uma Bienal para jovens; que calha a um destes Mários a incumbência de indicar 

os jovens (artistas) que devem ser recomendados à Comissão Seleccionadora dessa Bienal. Ora esse Mário 

pensa assim: isto é consumo rápido;
7
 é estar a coroar tipos demasiado jovens (enquanto coitadinhos «os 

                                                 
1 iniciando, mais uma vez, ] iniciando mais uma vez 
2 Or: um pouco, eu muito, 
3 Or: Uma frase do Rui. O Rui, 
4 que, de resto, ] que de resto 
5 Or: do «agitador» que está na origem de tudo. 
6 Or: Mas estar 
7 Or: isso é consumo rápido, 
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antigos» nunca tiveram tais oportunidades). Ele é que sabe...
1
 e vá de meter na algibeira todas as cartas, todo 

o processo que se responsabilizara: e não há representação portuguesa na dita Bienal!... 

 Assim. Soma e segue... 

 E segue: é com estas boas razões que assumem todas as responsabilidades, conservam prestígio, 

escrevem e... deixam apodrecer os Casarões que ficam à sua guarda. Para iludirem o mal-estar multiplicam 

as maneiras e os convencimentos de boa consciência. 

 

A vanguarda barulhenta 

 

 Eles, os do Grupo do «Orpheu» eram muito barulhentos. Manifestos, escândalos, canção do ódio. 

Nada era pouco para atacar (barulhentamente) o inimigo comum: o Lepidóptero
2
. Isso levou mais tarde um 

deles a declarar: nós nessa altura só sabíamos gritar. «Entre nós havia o mesmo mal-estar da impertinência 

da presença dos metidos na mesma cela, na mesma não-identidade». 

 Quanto à arte? «Era o neutro entre nós». 

 Alguma coisa mudou, entretanto: parte do mal-estar passou para os lepidópteros, e entre estes, o 

Mário ― o amigo de Francastel. 

 O que não mudou foi o sentido do grito, do barulho, do escândalo. Assim, e segundo Almada 

Negreiros: «Há dois escândalos: o premeditado, forçoso, decidido, à Cristo, e outros estagnado, cadente, 

abismal. O que varre vendilhões do Templo, e o dos vendilhões no Templo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção de body art realizada há uns 

anos pelo CAPC. «Que barulho» fez a 

crítica portuguesa com esta acção de 

vanguarda? 

 

                                                 
1 Or: que sabe, 
2 Or: o lepidóptero 
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Como Devolver
1
 

 

 Nas relações
2
 entre a produção artística e a contemporânea sociedade de consumo; na cadeia 

produção-consumo (que neste domínio comunicação estética é sempre
3
 a produção do excesso e o consumo 

legal, despesa inútil,
4

 há vários pólos, centros de condensação e paragem, figuras portanto duma 

dramatização provisória social: o artista, o marchand, o crítico, o coleccionador... 

 Tomemo-las nesta dramatização aproximativa como figuras artificialmente separadas e definidas, e 

definidoras. A verdade desdramatizada é que estas figuras tendem a um limite comum, e que também uma 

delas «fala no Outro». Numa época de rotura como a nossa é impossível ir-se-ao-fundo-das-coisas
5
 se não 

prevermos a morte das definições, a queda dos ídolos lógicos e denotativos.
6 

 

O Coleccionador 

 

 Nada mais falso do que a ideia vulgar do que seja um coleccionador de obras de arte: arquivo (mais 

ou menos) cego e apropriação
7
 de objectos. Quando muito, também numa visão maniqueísta provisória, isto 

seria o mau coleccionador,
8
 instituição, particular ou Estado

9
. O bom coleccionador: arquivo e posse 

(lúcida...) de projectos. Assim, neste teatro à pressa montado, o bom coleccionador adquire não só obras-de-

arte, como toda a respectiva história e estrutura, esboços, apontamentos, primeiras formas ou ideias, 

evolução posterior... o processo. Claro toda a lógica conduz a uma atitude assassina: o próprio artista é peça 

fundamental do processo, e portanto... Mas deixemos por agora de parte os excessos
10

 de uma lógica 

possessiva e capitalista. Não podendo possuir o artista, o bom coleccionador, procura possuir também as 

relíquias da actividade artística (o que nos levaria longe...) Claro que,
11

 neste teatro, o que se diz do bom 

coleccionador aplica-se ao amador
12

 em geral. Insiste-se no coleccionador principalmente porque queremos 

pôr o assento num estado de poder (dinheiro, posição social, etc.) mais do que nos efeitos de sedução. Há 

pessoas que coleccionam obras e relíquias por sedução, o que é também uma forma de poder. Deixemos isso, 

a contradição é a mesma: possuir o impossível. 

 Refiro-me, concretamente, ao poder de compra. 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste artigo está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9. Trata-de de uma cópia a papel químico com emendas à 

máquina 7357-16F a 7358-16F. O texto está numerado, no canto superior direito, à máquina. O texto saiu na revista Opção n.º 122 

de 23 de Agosto de 1978. Usei como texto-base a revista. Para o cotejo das versões usei (Or.) para o original dactiloscrito. 
2 Or: Na compreensão das relações 
3 Or: que neste domínio (comunicação estética) é sempre 
4 Or: despesa inútil), 
5 Or: ir-ao-fundo-das-coisas 
6 Or: a queda dos ídolos. 
7 Or: posse 
8 Or: o mau coleccionador, 
9 Or: estado 
10 Or: por agora de □ os excessos 
11 Claro que, ] Claro que 
12 Or: o que se diz do bom coleccionador aplica-se ao amador 
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A táctica do exemplo
1 

 

 São conhecidos os casos, passados ou actuais, de vários coleccionadores. Peggy Guggenheim, 

Calouste Gulbenkian, Karl Ströher (de Darmstad, indústrias Wella), de Gino di Maggio (industrial de Milão, 

edições, Multiphla, etc.) O estudo detalhado (que faremos oportunamente) de todos estes casos, como de 

outros, mostra-nos que o grande problema do (bom coleccionador) é como devolver. Como devolver à 

sociedade
2
 aquilo que adquiriu (e nos melhores casos

3
 conservou, estudou, preservou do esquecimento, 

defendeu na memória). Que adquiriu (o processo estético)
4
 mas não pode alienar. Não pode comer: como 

lembrava Marx,
5
 a produção estética distingue-se precisamente da restante produção humana, nisto:

6
 é 

inalienável. Uma obra de arte (ainda mais o respectivo processo) pode estar mais ou menos tempo reclusa, 

mas ― para além da destruição material ― não pode ser alienada
7
. O coleccionador vulgar (o mau)

8
 pensa 

no património adquirido como um bem material, que se pode conservar indefinidamente no reduto familiar, 

transaccionável ao infinito. O bom coleccionador pensa (projecta) em como e a quem doar.
9
 (A dádiva é,

10
 

claramente uma forma superior e inteligente de egoísmo e de realização própria no Outro). Formação e 

conservação de museus, constituição de serviços, herança social, empréstimo, toda esta actividade está 

documentada e tem a sua história própria. Como toda a doação (Le Don, Marcel Mauss),
11

 estes actos não se 

desgarram duma lógica do poder e não têm que ser lidos (embora isso também aconteça, eventualmente) em 

termos de generosidade ou gratuita contemplação, militância social. Aqui achamos que a psicologia fica 

muito bem com as urtigas. O sacrifício é matéria divina (qualquer que seja o destino de Deus). 

 

Um Coleccionador Fluxus 

 

 Destes casos destacamos o de Gino di Maggio. Não só porque é um dos principais coleccionadores 

do movimento Fluxus, mas porque é, como veremos, um verdadeiro coleccionador-fluxus... ele próprio.
12

 Na 

próxima SACOM 2, em Malpartida de Cáceres (a que nos referimos na semana passada) haverá uma 

exposição-demonstração da sua actividade como coleccionador: Maciunas, Ben, Paik, Higgins, Chiari, 

Simonetti, Filliou, Brecht (Georges), Spoerri, Jones, Knowlws, Hendricks, Koepcke, Schmidt, Vostell e 

                                                 
1 Este título de secção está ausente na revista. Embora o texto-base seja a mesma, neste caso, repus este título porque, possivelmente, 

terá sido por falta de espaço na revista que terá desaparecido. 
2 Or: do (bom) coleccionador é como devolver à sociedade 
3 Or: melhores dos casos 
4 Or: O que adquiriu, o processo estético, 
5 Marx, ] Marx 
6 Or: nisto, 
7 Or: inalienada 
8 Or: vulgar (mau) 
9 Or: pensa projecta doar. 
10 Or: a dádiva seria, 
11 Mauss), ] Mauss) 
12 Or: Fluxus ele próprio. 
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outros. Diga-se de passagem (e para os amantes da pequena história): Di Magio não é o único coleccionador 

de Fluxus. A maior revisão histórica desta
1
 fase ainda actuante da arte contemporânea foi realizada em 1970 

em Colónia, por Szeeman,
2
 que dois anos depois organizaria a célebre Documenta. A manifestação de 

Colónia que se chamou «Happening & Fluxus» contou essencialmente
3
 com a documentação e o material de 

um coleccionador, Von H. Sohm. 

 Referimo-nos ao que há de essencial no perfil de Di Maggio. Coleccionador e impulsionador não só 

do Fluxus em geral, mas particularmente de um grupo activíssimo em Milão, de escritores e artistas. Edição 

de revistas e livros, direcção de galerias, promoção de happenings, reuniões, discussões. Muitas revistas hoje 

adultas, e de grande tiragem, devem-lhe financeiramente os começos; mas também pequenas revistas, quase 

só de trabalho interno (do grupo
4
) e saída irregular, Errata, Beta, que delimitam um meio investigador e 

experimental. Estudos de fundo, como o da obra de Oyvind Fahlstrom, de origem pop, ou experiências 

particulares, como a cozinha estética de Daniel Spoerri; ou estudos musicais, ou ensaios sobre o alcance 

político da arte ou anti-arte actual, foram empreendidos pelo grupo das edições Multiphla. Nestes aspectos 

Gino di Maggio, segundo uma tradição bem italiana define-se como mecenas, excedendo assim a simples 

função do coleccionador.
5
 E claro, o mecenato é também uma maneira de devolver aquilo que se adquiriu 

aos artistas. Junto, com os artistas.
6
 Mas o objectivo expresso de Di Maggio vai mais longe, e reveste-se de 

maior precisão: devolver aos artistas ― e à sociedade em geral tudo o que lhes adquiriu, aumentando. E 

nesta despesa proceder a uma autêntica (e voluntária e entusiasta) des-apropriação. Negar-se como 

capitalista e afirmar-se com-os-artistas.  Obstinadamente: a anedota é secundária, Di Maggio é filiado no P.C. 

italiano, e é também um produto do «compromisso histórico». Mas é isto é realmente secundário:
7
 também 

poderíamos dizer que o «compromisso histórico» (qualquer que seja a nossa posição ideológica final ou 

principal) é produto de homens como Di Maggio. Que é sobretudo um coleccionador-fluxus: Conviver, Dar. 

 

 

 

 

 

 

 

Multhipla: actividade e edições de Gino Di Maggio

                                                 
1 Or: revisão histórica desta 
2 Or: em Colónia, «Happening & Fluxus», por Szeeman, 
3 Or: Documenta V, essencialmente 
4 Or: ao grupo 
5 Or: coleccionador, mesmo do bom coleccionador. 
6 Or: aos (junto, com) os artistas. 
7 Or: Mas é secundário 
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Coleccionadores-Exposições-Imaginação-Inteligência
1
 

 

 

 Durante muito tempo a crítica de arte mais responsável em Portugal referiu, e lamentou, a ausência 

de boas galerias, de coleccionadores, etc. Essa crítica chegou a levar a sua consequência até à prática de um 

pioneirismo exemplar e votado inevitavelmente (nessa altura) ao falhanço comercial. Foi o caso da Galeria 

de Março de José-Augusto França. Hoje tudo mudou... e deparamos frequentemente com as lamentações 

contra-o-mercado de outros tantos críticos (quiçá os mesmos), egualmente responsáveis e lúcidos. Ora, esta 

contradição parece
2
 mostrar que alguma coisa está errada. E essa coisa será, qualquer das duas afirmações: 

 O mercado é bom e necessário para a independência e evolução da actividade artística; ou 

 O mercado é prejudicial a uma actividade artística independente e verdadeiramente creadora. 

 A minha resposta é: o mercado não é bom nem mau em si próprio; o coleccionador (quaisquer que 

sejam as suas motivações como tal) não é necessariamente nem o amigo-dos-artistas nem o seu inimigo-

argentário-e-só-a-pensar-no-investimento; as galerias não são prejudiciais nem úteis por abstracta definição... 

 Uma primeira abordagem desta questão conduz em geral a afirmações deste género: os 

coleccionadores seriam bons se comprassem por gosto e não por outros interesses alheios à arte; as galerias 

seriam úteis se se interessassem também pelo aspecto cultural da respectiva actividade, etc., etc. 

 Estas afirmações, para lá da sua verdade aproximativa, elementar, não me satisfazem. É que elas 

resultam também de considerações que, essas, julgo
3
 inteiramente erradas e enganadoras. E perniciosas para 

o entendimento desta questão. Citarei dois desses considerandos. 

 O papel do gôsto. Normalmente pensa-se que o gôsto, deverá ser a mola real do coleccionador, do 

amador de arte. Ora o gosto tem sempre um papel secundário nestas coisas. É como um historiador da 

pintura europeia que goste menos de Rubens do que de Rembrandt; um historiador e crítico da escultura 

grega que prefira (sentimentalmente) Fídias a Praxíteles... Se o tal historiador ou crítico fôr consciencioso, e 

bom na sua especialidade, ao escrever o seu ensaio ou tratado não vai por isso enjeitar o autor de que gosta 

menos. Outros critérios racionais e científicos ou para-científicos o dominarão; ou lhe servirão para afrontar 

os seus próprios sentimentos... Não é por acaso que lanço êste símile do historiador. É que o coleccionador, 

bom na sua especialidade, penso eu que deverá ser (sempre) alguém que pratica nos
4
 campos da história e 

do ensaísmo. Sózinho ou, como fazem os melhores, com a ajuda
5
 de críticos, historiadores, conservadores e 

outros especialistas competentes. Não se guia só pelo seu gôsto, mas preferentemente por critérios racionais 

e inteligentes. E isto lhe servirá para melhor fortalecer aquilo que realmente estará mais ao seu alcance: a 

                                                 
1 Este artigo inédito ou não localizado está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. com as cotas 7626-17G a 7630-17G, constituí-se em 5 

páginas dactilografadas com emendas a caneta de feltro preta numeradas pelo autor. Há indicação, pelos organizadores do espólio, 

de o texto ser posterior a Fevereiro de 1974 (refere a EXPO AICA 1974 e o artigo da Colóquio sobre Alberto Carneiro). 
2 esta contradição parece ] <n>esta contradição <me> parece 
3 julgo ] <considero> [julgo ↑] 
4 pratica nos] pratica <já> nos 
5 melhores, com a ajuda ] melhores, <precisamente> com a ajuda 
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imaginação. Repare-se que é exactamente o que acontece
1
 com qualquer bom coleccionador mesmo fóra do 

campo das artes plásticas. Visite-se a colecção de um coleccionador de caixas de fósforos, um «filomenista» 

(estou a pensar em casos concretos): êle não se limita a coleccionar caixas de que gosta, completa as suas 

séries
2
, compra livros sobre o assunto, adquire catálogos de exposições, associa-se em clubes especializados 

com outros coleccionadores, consulta os competentes; e algum mais entusiasta até será leitor apaixonado da 

Psicanálise do Fogo de Gaston Bachelard... devorará todas as obras sobre Prometeu ― o herói por quem o 

fogo veio aos homens. O que não poderá conter-se num simples fósforo? Tudo está em tudo. 

 O outro grande êrro diz respeito ao negócio, ao mercado, às galerias; ao marchand, como ao 

coleccionador-enquanto-marchand (quere dizer aquele-que-compra-por-razões-de-investimento). Ora,
3
 nesta 

especialidade (como em qualquer outra) há o bom e o mau. Simplesmente os valores aqui (mesmo apenas os 

mais venais) fazem parte de um mesmo complexo: a
4
 obra de arte, a actividade estética... que egualmente 

tem que ser abordada com inteligência e conhecimento autêntico. Resumindo: o marchand bom na sua 

especialidade (realmente bom) não pode deixar de se interessar pela arte, como fenómeno cultural, etc. E a 

mesma coisa se pode dizer para o coleccinador-que-investe. Aí ainda mais claramente deparamos com um
5
 

verdadeiro equívoco: é pensar-se que há outras seguranças para lá do
6
 conhecimento e da ciência. Não há. A 

«segurança»
7
 na cotação de uma obra é sempre uma aposta que para ser uma Aventura e não uma 

aventurazinha tem que se basear no estudo e na seriedade. Portanto, à Aventura meus Senhores: comprar! 

mas saber o que se compra!!!!! 

 Ora aí ainda há mais, e é neste mais que pode jogar a imaginação
8
 bem equipada, e um verdadeiro 

espírito de aventura. É a descoberta
9
 dos valores do futuro. Esta é a marca

10
 dos grandes coleccionadores, 

dos grandes marchands ― dos outros... dos grandes Tudo. Mas para isso a intuição e o gosto de pouco 

valem se não estiverem equipados de estudo
11

 e respectivas ferramentas (e seu modo-de-emprêgo). 

 Que ferramentas? 

 Ora aí está o que nem as dez crónicas chegariam para simplesmente enunciar.
12 

 Abordemos um só aspecto (de que, de facto,
13

 os coleccionadores portugueses parecem andar
14

 

bastante alheados): exposições e a sua documentação, principalmente, catálogos. Este,
15

 como aconteceria 

                                                 
1 Repare-se que é exactamente o que acontece ] Repare-se que <isto> [é* exactamente* o que ↑] acontece 
2 as suas séries ] as suas <séiis> séries 
3 Ora, ] Ora, 
4 a ] a<s> 
5 deparamos com um ] deparamos [com↑] um 
6 do ] do<s> 
7 A «segurança» ] A <outra*> «segurança» 
8 a imaginação ] [a↑] imaginação 
9 É a descoberta ] É [a↑] descob<rir>erta 
10 Esta é a marca ] Esta a marca 
11 estudo ] estudo<s> 
12 enunciar ] <o> enunciar 
13 de que, de facto, ] de que <,> de facto <,> 
14 parecem andar ] parece andarem 
15 Este, ] Este <exemplo>, 
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com outros, é particularmente agudo quando se trata de exposições polémicas e de vanguarda
1
 (ou que o 

querem ser). É natural que o futuro e a descoberta estejam desse lado. 

 E por hoje fico em dois exemplos: 

 Em 1971,
2
 o escultor Alberto Carneiro (cuja obra importantíssima estudo noutro lugar, Colóquio-

Artes n.º 16) fez a sua primeira exposição marcada por inquietações que clarificaremos, grosso modo, de 

vanguarda. Intitulava-se Uma Floresta para os Teus Sonhos. Única coisa vendável: um livro de projectos, o 

«caderno preto» tirado
3
 a 100 exemplares e assinado pelo autor. Preço: 100$00. Na Buchholz

4
, onde foi a 

exposição lisboeta, vendeu-se um exemplar. Mesmo só falando de cotações, quanto valerá esse livro agora, e 

dentro de dez anos? 

 Outro exemplo: a secção Projectos-Ideias da Expo-AICA-SNBA-1974,
5
 de que eu próprio me ocupei. 

Era sobretudo uma exposição de documentação. À excepção de dois «projectos» de Helena Almeida
6
, a 

«exposição» não parece têr interessado aos coleccionadores que corriam para as ábsides da Sociedade onde 

estavam os valores seguros. E certamente que seriam seguros esses valores porque se tratava de obras 

seleccionadas por críticos competentes... mas descoberta, o futuro (embora incerto) não estaria mais da 

banda dos projectos? 

  

[Legenda] 

 

Um exemplo de projekt-art: O Universonauta com Emissor de Raios Côr, Modêlo 4, de 

Costa Pinheiro. A obra de Costa Pinheiro, que vive e trabalha em Munique, era referida na 

secção Projectos-Ideias (Ernesto de Sousa) da Expo-AICA-SNBA-1974.
7 

 

 

 

                                                 
1 e de vanguarda ] e <que querem ser> de vanguarda 
2 Em 1971, ] Em 1971 
3 tirado ] <assinado> [tirado↑] 
4 Antiga galeria e livraria lisboeta. 
5 Expo-AICA-SNBA-1974, ] Expo-Aica-SNBA-1974 
 Como AICA é uma sigla (Associação Internacional dos Críticos de Arte) não deve ser grafada em minúsculas. Também na 

próxima ocorrência. 
6 de Helena Almeida ] de <Henelna> Helena Almeida 
7 Esta legenda acompanha o texto mas a fotografia não. Ter-se-á perdido. 
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A Arte e o Público
1
 

 

 

 Os homens pré-históricos cobriram de formas e cores as pedras dos seus abrigos; as grandiosas 

edificações do antigo Egipto igualmente foram cobertas de pinturas e desenhos, e a própria escrita 

hieroglífica foi desenho também; gregos e romanos encheram vasos e templos de formas picturais; depois 

foram as páginas dos manuscritos e as gravuras dos primeiros livros impressos; as paredes das catedrais 

românicas cobertas de frescos e os maravilhosos vitrais góticos; e o romance da pintura continuou com a 

descoberta de novos processos, em quadros, paredes, pratos e ânforas. Desde os rítmicos bailados mágicos 

das pinturas rupestres de Hoggar, os galos, os bois, os músicos de coreto e os corações entrelaçados das artes 

camponesas, às iluminuras medievais, aos abstractos arabescos dos azulejos cuenca, à reelaborada pintura de 

um Cézanne, ao denso drama pictural de Picasso ou à pintura intensamente humana de Brueghel ou 

Portinari ― são todas as lutas e crenças dos homens, todas as abstenções, todos os empenhamentos... O 

Homem compreendeu a profunda capacidade emocional das formas picturais e não descurou pô-las ao 

serviço das suas intenções. 

 Assim,
2
 a pintura sofreu tantas divisões e mudanças como os homens... Vejamos alguns aspectos 

destas. 

 Não há grande diferença entre a natureza duma pintura mural ou de cavalete, uma iluminura, um 

vitral ou a variada pintura da loiça popular, por exemplo. As diferenças são outras. Onde há pintura ou 

desenho, há sempre encontro de dois factores essenciais: uma superfície que é necessário animar e uma 

cultura (complexo de conceitos e sentimentos) que procura concretizar-se em imagens formais. Por vezes 

um destes elementos parece preponderar. Na pintura de cavalete, a superfície (tela, madeira ou outra) parece 

não ser um objecto de uso, um elemento anterior à pintura. Porém,
3
 o quadro de cavalete não é mais que 

mero substituto da parede, à qual se encosta, da qual se afasta mais ou menos, mas continuando sempre a 

desempenhar o mesmo papel: parte integrante duma sala, indirectamente animando a parede ou 

multiplicando-lhe os aspectos. Por outro lado,
4
 há a pintura especificamente decorativa, onde parece que só a 

superfície é elemento primário, por julgar-se que de tal pintura estão ausentes conceitos e sentimentos. É 

fácil constatar que assim não é: ninguém ousará negar profundas diferenças entre os elementos 

exclusivamente decorativos da arte grega e os do século XVIII francês... Por conseguinte, mesmo a 

decoração mais simples é reflexo duma cultura, um diverso modo de pensar, de sentir, etc. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 998; 24 de Agosto de 1946. Há um original conservado na caixa 9 dossiê 

1.2.1.32 com as cotas 1866-3p e 1868-3p. Usei como texto-base o texto que saiu na revista cotejando-o com o original e usando as 

siglas (Or.) para original. 
2 Assim, ] Assim 
3 Porém, ] Porém 
4 lado, ] lado 
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 Assim,
1
 toda a pintura tem uma parte activa nos pensamentos e sentimentos dos homens: faz parte da 

sua linguagem. Mas o seu papel não é nunca passivo, não se limita a simples narrativa. Ela exprimirá sempre 

a «opinião» do artista através desta, a «opinião» da colectividade a que pertence e para quem é concebida. 

Eis a primeira diferença: de colectividade para colectividade,
2
 a pintura tem uma linguagem diferente, densa 

de emoções e ideias gerais ― só espontânea e facilmente compreendidas por cada uma. Uma mesma 

sociedade está, regra geral,
3
 dividida em várias, com interesses e cultura diferentes: assim se compreende 

que um burguês de cultura média tenha sorrisos de superioridade complacente perante a pintura com que o 

camponês vai cobrindo as superfícies dos seus pratos ― apesar da alta qualidade atingida frequentemente 

por esta,
4
 e de ela ser profundamente sentida pelos seus iguais que não precisam de conhecer as «regras do 

jogo». Desconhecidas,
5
 aliás, em parte, pelo próprio artista. É evidente que afinidades várias podem dar 

lugar a que a obra de arte seja aceite com maior ou menor espontaneidade por colectividades diversas ― o 

que sucede, regra geral,
6
 com deformação do verdadeiro conteúdo. É o que tem sucedido com a arte grega, 

por exemplo, onde se reflectem religião, constituição, política, classes da sociedade, acontecimentos 

históricos, costumes... e que hoje se admira quase exclusivamente pelo lado das suas qualidades formais, 

abstractamente. 

 Do facto da pintura, qualquer que seja a superfície em que foi realizada, ter uma parte activa nos 

pensamentos e sentimentos duma determinada colectividade, resulta que toda ela é mais ou menos actuante, 

no sentido de constituir um modo específico de agir sobre o meio. E esse meio nunca é os artistas isolados, 

mas uma colectividade mais ou menos extensa, que, espontaneamente a aceita como expressão dos seus 

interesses, suas lutas, sua cultura. 

 Creio que estas considerações interessam para esclarecer o tão debatido problema do divórcio entre a 

arte de hoje e o público. À base delas pode afirmar-se que não há divórcio. Há públicos tão diferentes e 

interesses por vezes tão antagónicos que as manifestações picturais dum não podem espontaneamente, 

sequer, interessar outro. A pintura dos últimos tempos, a chamada «pintura moderna» é um dos derradeiros 

refúgios da cultura burguesa, ainda progressiva e criadora neste sector, quando há muitas dezenas de anos 

tinha murchado noutros; dizia respeito, exclusivamente, a um grupo reduzido de pessoas,
7
 constituindo uma 

colectividade mais ou menos isolada adentro da sua própria classe. E,
8
 diga-se de passagem, que a arte, 

isolando-se assim dos restantes factores de progresso do pensamento humano, iria encontrar-se a sós consigo 

própria e se tornaria cada vez menos actuante (abstraccionismo), ou cada vez mais actuante no sentido 

negativo, a mistificação da vida em seus aspectos mais comuns ― apesar da sua profunda experiência 

humana e pictural, cada vez mais limitada. (Aragon: «O vício chamado surrealismo é o emprego desregrado 

                                                 
1 Assim, ] Assim 
2 colectividade, ] colectividade 
3 está, regra geral, ] está regra geral 
4 Or: essa, 
5 Desconhecidas, ] Desconhecidas 
6 sucede, regra geral, ] sucede regra geral 
7 pessoas, ] pessoas 
8 E, ] E 
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e passional do estupefaciente: "imagem". Com efeito, é bem dum estupefaciente que se trata, tem um valor 

de freio. É o "ópio do povo"»). Nestas condições creio não ser exagero considerar que, no que respeita à 

indiferença da maioria do público (ou mais precisamente: do povo) perante a pintura moderna, não estamos 

em face dum divórcio ou afastamento. 

 Essa «maioria do povo» procura a sua própria arte.
1
 Quais as características desta? Seria errado 

defini-las precisamente, já hoje. Vimos que, quando acontece o fenómeno pintura, dois factores o 

precederam indispensavelmente: uma superfície e uma cultura, determinadas. Essa cultura não é nunca 

definitiva. Uma vez que a evolução económico-social dá lugar a que certo sector se enfeude e isole, 

indiferente à maioria dos problemas humanos, leva também a parte restante da sociedade a engendrar a sua 

própria cultura. E como essa se não afasta dos interesses gerais, certamente não teme o espectáculo da 

realidade, antes a deseja esclarecida e lhe agrada conhecê-la bem, para seu melhor governo. Vejamos agora o 

que respeita à superfície de que o artista dispõe para pintar. As rochas das cavernas pré-históricas foram as 

superfícies do pintor primitivo. As paredes das igrejas românicas, os espaços deixados pelas janelas das 

catedrais góticas e as páginas dos manuscritos, forneceram as superfícies da pintura medieval. Mais tarde 

surgiram a tábua, a tela, etc., prolongamentos da parede que continuaram a ser utilizados até hoje. 

Paralelamente, noutros meios, os camponeses iam pintando em pratos e púcaros, gravando em objectos de 

uso e em brinquedos...
2 

 Quais as superfícies em que os artistas pintarão para a maioria do povo? Aqui se verá,
3
 mais uma vez, 

o encontro desses dois factores determinando-se reciprocamente: por um lado, uma vida colectiva mais 

intensa e em formas mais evoluídas, está oferecendo ao pintor vastas construções colectivas, com vastas 

superfícies; por outro lado,
4
 essa cultura que vimos ser a da maioria dos homens, a do povo, determinará 

uma pintura que não se poderá contentar com os quadros de cavalete, mais interessantes para as intimidades 

recônditas de quem se isolou dos homens. Estes dois factores concorrerão para uma nova pintura mural ― o 

que já começou a acontecer. Porém, e se atentarmos em especial no caso português, uma pergunta se formula 

no nosso espírito: Quando essa cultura surge e se estrutura no coração e na consciência dos homens e dos 

artistas,
5
 sem que se verifique (por razões que aqui não interessa enumerar) o seu correspondente de 

realizações arquitecturais ― há-de o artista continuar acanhado com seus cavaletes, seus quadros mais 

próprios para paisagens idílicas? Não haverá outras superfícies, em que seja possível divulgar a pintura ― a 

sua linguagem ― como é exigido pelo próprio modo de ser desta? Não é um problema fácil de resolver: é 

necessário uma superfície que corresponda exactamente ao espírito da cultura em questão. Suponho que 

seria apressado responder pela negativa. Por ora, uma coisa me parece não ser para desprezar: o cartaz. Tem 

sido bem explorado com intuitos lucrativos, tem servido magnificamente o comércio e até, uma vez ou outra, 

                                                 
1 Or: a arte própria 
2 Este parágrafo não existe, no orig. 
3 verá, ] verá 
4 Or: por outro, 
5 Or: na consciência dos <das formas> e dos artistas, 
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tem dado lugar a verdadeiras manifestações artísticas, como é o caso dos cartazes de Toulouse-Lautrec. 

Porque não utilizá-lo em associações recreativas e culturais, clubes, escolas, etc., para uma grande 

divulgação duma nova arte que não consente em ficar na sala de jantar ou na sala de visitas? 

 Finalmente, convém mais uma vez observar que conseguir um tal encontro não é tarefa fácil; só 

possível quando houver uma integração completa do artista nessa cultura e um conhecimento profundo do 

fenómeno pictural. E esse conhecimento é, naturalmente,
1
 o resultado de um longo diálogo entre a 

experiência e a razão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecem a organização e a hierarquia na sociedade e na arte: ritmo, 

composição (Pré-história) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Definição de Poderes: desenho rígido, figuras fechadas. (Ordenações de D. Manuel) 

                                                 
1 é, naturalmente, ] é naturalmente 
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Reforço de determinados antagonismos picturais: tentativa de emancipação do 

Homem (Orozco)
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Para Melhor Compreender a Arte
1
 

 

 

 Quem não sabe arte não a estima... 

 Camões 

 

 

 A persistência de certos temas em arte está na razão directa de certas preocupações fundamentais do 

Homem e da Sociedade. Esta questão do tema, do assunto duma obra d’arte, é das mais delicadas e 

fundamentais. Ela está no espírito até dos menos avisados: a pergunta frequente ― «o que é que isto quer 

dizer?», «o que é que significa?» ―, traduz essa preocupação. E se,
2
 na maior parte dos casos, é formulada 

com um espírito exagerado de explicação detalhada, de pretender justificar anedoticamente todos os aspectos 

da pintura ou escultura observada, não é todavia inteiramente destituída de fundamento. 

 A pintura ou a escultura constituem uma linguagem específica, que é preciso saber entender. Se, por 

exemplo,
3
 no caso da pintura, não nos preparamos humildemente para poder sentir certas harmonias de cores, 

o jogo dos claros e escuros, dos contrastes entre cores quentes (alaranjado e cores vizinhas) e frias (azul e 

cores vizinhas), os equilíbrios das linhas dominantes, as seduções mais ou menos onduladas do desenho... 

isto,
4
 independentemente de toda a significação imediata, é inútil tentar saber ― o que significa um quadro! 

Do mesmo modo para a escultura: as subtilezas do modelado, onde a luz se perde num jogo complexo, a 

arquitectura dos diferentes planos... são o vocabulário, a gramática que é preciso estudar para aprender a sua 

leitura. Suponhamos que dois indígenas de qualquer ilha perdida no Pacífico falam animadamente ao nosso 

lado, no quadro habitual da nossa vida, ali no Café Chiado, por exemplo! A sua linguagem estranha quase 

nos faz sorrir... francamente, faz-nos mesmo rir, por vezes. No entanto, eles podem estar a dizer coisas 

maravilhosas, densas de poesia e sentido. O desconhecimento dum vocabulário, duma gramática... podem 

ser a causa de que as coisas mais belas revistam para nós um interesse nulo, ou mesmo um aspecto burlesco. 

 Mas a arte é apenas uma «mnemónica do Belo», como a definiu Baudelaire? E o que é o Belo? Se 

por Belo entendermos inclusivamente os mais profundos sentimentos humanos: a alegria, a dor, etc., e 

também certas preocupações fundamentais da Espécie Humana e da Sociedade, como a ideia de Maternidade, 

de Progresso, etc., então a definição de Baudelaire parece justa. E a pergunta: «O que é que isto quer dizer?», 

tem a sua justificação. A obra d’arte significa sempre qualquer coisa, mas: ― é preciso saber entender a sua 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Shell News, n.º 275, Nov-Dez, de 1949. Não existe original deste texto. 
2 E se, ] E se 
3 exemplo, ] exemplo 
4 isto, ] isto 
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linguagem específica para atingir esse significado; sendo portanto muito pouco apenas olhar para as figuras 

segundo uma lógica vulgar. 

 ― Êsse significado (nas boas obras de arte), nunca é apenas anedótico, descritível em palavras, etc.; 

se dissermos, por exemplo, «este quadro de Gros (1), significa esta ou aquela fase da campanha da Rússia 

por Napoleão e o seu Exército»... pouco ou nada dizemos sobre o verdadeiro, o profundo conteúdo de tal 

quadro. 

 Assim, se pretendermos saber o que significa uma qualquer obra 

de arte, seja qual for a sua origem, estilo ou antiguidade, devemos 

procurar contempla-la sem preconceitos, antes de cuidarmos do que 

significa. O seu mais profundo conteúdo se irá desprendendo a pouco e 

pouco. 

 Vejamos, por exemplo, uma reprodução do quadro Madona com 

o Menino Jesus ao colo de Fra Angelico, do Museu de S. Marcos de 

Florença. Se apenas nos preocuparmos com uma explicação literal, «o 

que o quadro significa» pode encontrar-se no próprio título. Não 

precisamos de procurar mais... Mas quem não se deterá na delicadeza 

destas feições a Madonna, enquadradas ainda numa estrutura algo 

hierática, medieval? 

 Sem dúvida que o tema aqui, sem deixar de ser 

profundamente místico, atinge camadas mais profundas e primitivas: 

este doce lirismo formal, este rendilhado delicado sem ser 

absorvente, esta atitude de expectativa e de sonho... são sobretudo 

expressão dum amor cheio de exaltação pela Mulher, e da ideia de 

Maternidade, que vêm da Idade Média. Mas o lirismo e a 

expectativa quase triste são ― se bem repararmos, ― um hino 

directo e triste, romântico no sentido próprio do termo, sobre 

Florença, a gloriosa e trágica Hora que começava soando para Ela, e 

para a Itália. 

 Observemos agora a fotografia duma escultura manabi, 

povo primitivo do Equador (Museu do Homem, Paris). 

Primeiramente, para aqueles que pouco habituados ao exotismo da 

arte destes povos, pensarem que esta escultura é grotesca, «sem arte», etc., recordemos o exemplo da 

conversa entre dois indígenas do Pacífico, cuja linguagem desconhecíamos. 

 Ela corresponde apenas a uma linguagem esteticamente diferente à da arte europeia, particularmente 

da Renascença; mas é cheia de carácter e força expressiva. Porém, o que significa? Se conseguirmos 

compreender que ela é uma expressão dessa constante «ideia» da Espécie: a Maternidade, já não ficaremos 
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num aspecto simplesmente anedótico. Todavia resulta evidente, por comparação com o exemplo anterior, 

que, mais do que isso, a obra de arte é aqui (como sempre) um testemunho sobre uma infinidade de 

sentimentos, característicos da Civilização respectiva. Por certo que não encontramos na escultura manabi o 

mesmo lirismo quase doentio acerca da Mulher, e da Mãe... os planos simples e sem modelação, as arestas 

rígidas, e uma espécie de crueldade na atitude e no desenho, mostram-nos sentimentos mais primitivos e 

rudes, mas sem dúvida mais sãos: a mulher não é aqui exaltada como qualquer coisa de frágil e intocável, 

mas muito simplesmente como um elemento indispensável ao bem estar e prosperidade da tribo... E além 

disto, em ambos os casos, e porque sentimos que não é tudo, nenhumas conjecturas mais podemos fazer: 

 A obra de arte é também em parte, como uma flor... nela há sempre qualquer coisa inteiramente sem 

discrição; é preciso aceitá-la como um facto, uma nova realidade. Bela como uma flor, sem descrição. 

 

 

 

(1) Conhecido pintor francês do Século XIX. Celebrou nos seus quadros as lutas e as glórias 

de Napoleão. Mas não se limitou a ser um simples cronista. As suas obras são percorridas 

por uma paixão e um lirismo tão evidentes que pertencendo à Escola do Neoclássico David, 

é considerado por muitos como o verdadeiro precursor do Romantismo, cujo expoente mais 

decisivo foi Delacroix. 
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A Cultura e a Arte num Bêco
1
 

 

 

  Todos sabem, todos entendem,
2
 que os conceitos artísticos (e dum modo geral os conceitos que o 

homem se fazia, isto é, a sua cultura), até aqui suficientes e cuja evolução se bastava a si própria, estão 

sofrendo uma transformação, cujos primeiros anúncios vêm de longe mas só nos últimos tempos foi 

impossível ignorar. Em Portugal, por condicionalismos internos da arte e da vida, mais do que por 

influências estranhas (o que há muito tempo não sucedia), a coisa está-se a dar tam intensa e agitadamente 

que os espíritos cautos e até aí «satisfeitos» se levantam e inquietam. «Quem vem poder o que só eu 

posso?»... Aparecem. Vêm ensinar. Vêm relembrar coisas, as «suas» coisas: convicções, valores, sistemas... 

 Não há nisto a mínima generosidade, nem sombras de qualquer grandeza. Aparecem e barafustam... 

descem ao insulto e à vociferação: uma espécie de «terror branco» no campo das ideias. Pouco mais fazem 

do que isso: vociferar e repetir as mesmas velhas árias. Na verdade, é tam
3
 aborrecido ver-se o mundo andar 

mais depressa que nós... Mas enfim, há ainda com que a gente regalar-se, há os «paralelos» ignóbeis e 

desonestos, há os malabarismos da eloquência palavrosa e há
4
 a facilidade dos nivelamentos capciosos, e,

5
 

ainda peor, há o aproveitamento de situações e condenações que o meio proporciona. Há, enfim, o despeito. 

 A eloquência, a superioridade aparentada em exclusivismos e facilidades de julgamento, a falsa 

erudição, etc., são tudo explêndidas coisas ao serviço de tais «espíritos». Mas como se pode conciliar isto
6
 

com o âmbito da investigação científica? Como pode, quem ignora os fundamentos mêsmo da ciência e os 

seus mais elementares aspectos, vir falar em nome dela? Nós sabemos que êstes «espíritos» são sábios, 

porque êles nos dizem que o são... mas uma atitude científica para com o Homem, quando foi que 

assumiram? Para com o Homem e o natural desenvolvimento humano... 

 O desenvolvimento e a renovação, eis todavia o que os aflige. Aparecem por vezes, ao inverso, com 

o estandarte das «revoluções» fáceis ou passadas... mas só na medida em que elas lhe servem para ficar onde 

estão.
7
 São «espíritos» ilustres e eruditos, mas alguma vez tentaram meditar sinceramente sôbre êsse 

                                                 
1 Este artigo inédito está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Constituí-se em 3 páginas dactilografadas e numeradas a letra azul clara com 

um final manuscrito com as cotas 1856-3p a 1858-3p. Além disso tem algumas emendas a lápis. Junto conserva-se uma cópia a 

papel químico sem o final nem as emendas.. Usei, portanto, para texto-base, o texto dactilografado a azul. Pela quantidade de 

arcaísmos e o aspecto formal da mancha gráfica, posso remeter este texto para os primórdios da actividade crítica do autor, ou seja, 

anos 40. O texto está assinado J. E. de Sousa (José Ernesto de Sousa). O nome com que assina vai sofrendo simplificações ao longo 

dos anos (Sucessivamente José Frade Ernesto de Sousa; José Ernesto de Sousa e, por fim e como ficou conhecido, Ernesto de Sousa). 

Este facto, além do modo de seriar argumentos e a posição ideológica, além de maior densidade de arcaísmos, apontam para que o 

texto seja situado no fim dos anos 40. De notar também que a sua letra vai ficando mais ilegível com o tempo. De uma letra pequena, 

regular e legível nos primeiros anos, formando linhas regulares, passamos, nas últimas décadas, para uma letra irregular, muito 

menos legível e algumas vezes ilegível, de grande dimensão a maior parte das vezes, mas por vezes também muito pequena, e muito 

livre quanto à ocupação do espaço. 
2 entendem, ] entendem 
3 é tam ] é <a> tam 
4 e há ] e, há 
5 e, ] e 
6 conciliar isto ] conciliar <in> isto 
7 ficar onde estão ] ficar <†> onde estão 
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desenvolvimento, ou melhor (para evitar a ambiguidade nas expressões, tão caras
1
 a êstes defensores do 

obscuro),
2
 sôbre o progresso do homem, da vida e da sociedade humana? Não ignoram que tudo muda e 

incessantemente se renova, não ignoram que o homem de hoje (e a arte, espêlho dêle) é diferente do homem 

de ontem. Mas não querem sequer que alguém tente visionar o homem de amanhã, procure estruturar em 

todos os campos (e no da arte
3
) sistemas mais justos, mais válidos, para um mundo modificado ― o que só é 

possível pela crítica ao que é, ou melhor, ao que
4
 foi. Essa crítica é que lhes dói... Todos trazemos uma carga 

do que somos ou fomos (o passado), que simultaneamente é condição do que viremos a ser (futuro). Não 

repudio o passado, nem a sua forma, nem a sua essência, simplesmente o submete à crítica, o julgo à luz de 

novas realidades. Esta é a base da própria razão de sêr da ciência: equivale à previsão do futuro. Se é 

verdade que alguns
5
 não chegaram a ter consciência dessa mudança incessante, outros mediram-lhe já a 

fôrça, mas não se resolveram a abandonar convicções anteriores e reagem, enveredando pelo caminho da 

mistificação: aceitam as mudanças, mas só enquanto elas conduzem às posições adquiridas. Uns se agarrarão 

a tudo o que lhes der uma imagem permanente de homem, outros a uma imagem mistificada. Ai! Que bom 

material é a linguagem complicada, os termos pseudo-científicos cujo significado, no fundo, se não 

conhece.
6
 Ter lido três livros complicados e alardear ciência, fazer tábua rasa de todo o respeito pelo 

pensamento de outrém em nome das próprias convicções
7
; que bom é ser petulante!... 

 Mas está em discussão o Homem. Contra tais «suficiências» e confusões interesseiras, protesta 

precisamente aquela tão citada necessidade de fundamentar cada proposição, casa sistema, no estudo das 

condições ou sistemas que lhe deram nascença. Fundamentar o que se arrisca de novo ― e,
8
 quanto ao resto, 

ser bem claro nas posições tomadas... e pensamento sincero e cuja primeira preocupação é a elevação dos 

homens, não teme comprometer-se ou comprometer. Por isso fogem das ambiguidades ou hipocrisias... tanto 

quanto as circunstâncias o permitem. E só quem tem má fé não compreende isto. Está em jogo o Homem. 

Pois que fique claramente escrito: o conceito que temos do Homem, só é possível atravez do conceito que 

temos dos homens, só tem significado como expressão destes, dos seus problemas, suas lutas, suas ambições. 

Não interessam jogos de palavras, o julgamento faz-se da sociedade para o homem. Uma coisa é a liberdade, 

outra é a responsabilidade que qualquer um tem perante os outros. Essa é a contradição que está na base do 

progresso da sociedade humana. Porque não tentam os ilustres «espíritos» descer à base mêsmo do seu 

pensamento? Encontrar-se-iam, sim, no caminho dum Descartes. 

 A arte é uma manifestação do pensamento. O que é perante ela o homem
9
 ― quer como criador, 

quer como apreciador? A arte, como o homem, como o mundo, evoluem e transformam-se incessantemente. 

                                                 
1 tão caras ] <†> tão cara 
2 obscuro), ] obscuro) 
3 da arte ] da <†> arte 
4 ao que ] ao <xqe> que 
5 que alguns ] que <†> alguns 
6 significado, no fundo, se não conhece. ] significado no fundo <e> se não conhece, 
7 convicções ] <condiç>convicções 
8 e, ] e 
9 perante ela o homem ] perante [ela↑] o <num*> homem 
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Perante essa transformação mais ou menos rápida (e sobretudo quando rápida), que sentido terá a afirmação 

dogmática de uma estética que uma vez «feita» não oferece possibilidades de se renovar? Para que servirão 

as impressões individuais puramente subjectivas, quando se tomam com fundamento crítico? A arte e o 

homem, a vida, mudam... E não encontraram já os homens, um método que lhes permita cientificamente 

compreender (e portanto prever), uma tal realidade em movimento? Não há métodos absolutos. A própria 

«história das ciências é a história da eliminação sucessiva do êrro, quer dizer a sua substituição por um êrro 

novo, cada vez menos absurdo. Assim, ser objectivo nesta matéria é justificar utilmente os seus gostos. Útil e 

racionalmente: cada novo sistema do pensamento, condutor da creação artística e do julgamento crítico, é 

verdadeiro enquanto estiver ajustado à prática humana. Passado tempo, chegará uma altura em que as suas 

contradições internas tomarão aspectos francamente positivos a par de aspectos
1
 francamente negativos, será 

necessário um novo ajustamento, uma nova síntese... Será útil
2
 lembrar a êstes ilustres «espíritos» que nem 

sabem o que se pensa hoje duma «lei natural», que não sabem o que é «função» e «variável» na linguagem 

matemática e das novas lógicas?...) 

 É claro, falando-se da arte é inevitável, sobretudo em épocas como a nossa, falar do «modernismo». 

Do que ficou dito é fácil concluir,
3
 porém, que não se trata de condenar o que foi o «modernismo», mas de 

mostrar que, hoje, há outro modernismo, que aquele já não é suficiente e consequentemente fazer o estudo 

do que êle foi no nosso
4
 meio artístico. Por desconhecimento, confessado ou não, a falta de humildade, pode-

se condenar o que se não compreende... mas não é isso que está
5
 em dúvida. Não é honesto nivelar os êrros 

de quem não sabe ao estudo e consequentes convicções dos que, sériamente, procuram ser justos para com 

os homens e a vida. De resto o espírito das conquistas estéticas da época que era finda ― não será, nem 

precisa ser, assimilado por um público, o qual, por várias razões, em pouco ou nada participou na sua 

concepção. Isso reforça mais a ideia de que essas conquistas e êsse espírito começam a ser, pelo menos 

anacrónicas, sobretudo
6
 depois de se têr consciência do significado daquela evolução. 

 Não nos estamos a referir a ninguém em particular, mas ao «meio»
7
 cujas «manifestações» 

provocaram esta rápida análise, concretisando, a um aspecto dos intelectuais
8
 e artistas portugueses de hoje; 

vemos aí o dramático espectáculo do desfraldar ao vento da palavra liberdade, enquanto se está sujeito, sem 

consciência ou com ela, a limitações tam grandes, que o eco
9
 das palavras e «geitos» que vêm de fóra sem 

sincero correspondente na própria necessidade, é quem fundamenta a vida e justifica as crenças. A maior das 

sujeições: um bêco sem saída. Entretanto, outros homens, que incarnam, a própria juventude espiritual, 

                                                 
1 a par de aspectos ] a par de <todos*> aspectos 
2 útil ] <necessário>[útil↑] 
3 concluir, ] concluir 
4 do que êle foi no nosso ] do que êle foi nosso 
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7 ao «meio» ] ao <todo*> «meio» 
8 dos intelectuais ] d<a>os <sociedade portuguesa de hoje, ou [†] concretamente ainda dos seus> intelectuais 
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recusam submeter-se ao que lhes não é próprio, procuram encontrar em si e portanto nos homens de cujas 

lutas são o processo, a justificação de suas lutas ― e disso fazem condição de liberdade. 

 Resumindo, ao artista progressivo de hoje impõe-se querer
1
 ser substancialmente artista, não se 

isolar da sociedade como condição de se isolar de si próprio. (Como poderia de resto, isolar-se de si próprio 

sem se isolar da sociedade?) Para isso, necessita do conhecimento total do fenómeno da arte (feito de razão e 

de experiência) o que arrasta o estudo das suas implicações com a vida. Não poderá renegar em bloco, como 

não poderá aceitar em bloco, nem as formas nem a essência de qualquer aspecto da chamada «arte moderna», 

ou da antiga ― o estudo daquela sendo-lhe ainda muito mais imprescindível do que o desta. Terá que 

conhecer profundamente as formas e a essência da arte anterior, terá que as analisar criticamente; na análise 

das suas contradições terá encontrado a sua própria arte. Quanto à apreciação crítica da obra de arte 

(classificações e valorizações) há que ter em conta estas mesmas realidades, só um método funcional pode 

dar julgamentos úteis à arte, aos artistas, aos homens. Fora disso não há clareza possível: os que protestam 

contra as afirmações sem fundamento, fazem afirmações sem fundamento; os que sempre viveram da 

confusão e procuram confundir, falam de justiça e de injustiça; os que reagem contra o que os ultrapassa 

vestem os atavios do moderno e do «avançado», e, o que é peor, ultrajam em nome dêste. Partiremos em 

defesa da «arte moderna» se o que ela trouxe de novo e útil ao Homem, estivesse em perigo. Mas não está! A 

questão é somente sobre as lutas, as esperanças e as intenções dos homens de hoje... 

 Só há um caminho para que os intelectuais,
2
 e em particular os artistas, possam livrar-se do público: 

consistem em encontrar em si a razão de ser irrefutável do seu caminhar junto dos homens e compreender
3
 

portanto a responsabilidade que têm perante êles. Captar a vida e conseguir que a arte a exprima, cumprirem-

se os homens artistas totais e tornarem-se socialmente úteis ― nada disso exige uma acomodação do 

ambiente à sua maneira de ser pessoal e «única», mas uma integração desta no ambiente por meio da 

compreensão profunda da vida e consequente vontade de ser justo e completo.
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O Espectáculo e o Espectador
1
 

 

 

 Creio que foi Almeida Garrett quem, falando do teatro possível em Portugal, estabeleceu o que ainda 

hoje deveria ser olhado como uma das regras fundamentais da nossa vida cultural: não basta escrever as 

peças ― disse ― é necessário também montar o teatro, carpinteirar a cena, dirigir os actores... Não basta, 

generalizando, ser intelectual no seu gabinete, é também necessário empreender uma vasta acção cultural, 

organizar a associação ou cooperativa, fundar a galeria de arte, participar no grupo de teatro experimental. 

Apesar desta necessidade, bem portuguesa, que hoje coincide, aliás, com a mais moderna orientação da 

cultura popular, não são ainda muitos os nossos intelectuais que sentiram o gosto e encontraram o jeito 

necessário para este diálogo das ideias e das obras com a prática cultural. Esta situação modifica-se. O 

renovo do teatro experimental e os cineclubes são bem uma prova disso. Mas estamos muito longe de uma 

consciência generalizada, da parte dos nossos escritores e artistas, quanto às exigências actuais, que 

justificam aquele pensamento de Garrett,
2
 não somente como o resultado de uma carência, mas também 

como uma das características da cultura moderna, da cultura do futuro. A Cooperativa da Gravura é um 

excelente exemplo do que os artistas podem fazer para além do seu atelier individual, na provocação de um 

mais largo encontro entre o espectáculo que oferecem e o espectador. Um movimento de ateliers colectivos 

ligados a Galerias de exposições é possível se os artistas, não só em Lisboa e Porto mas em todo o País, 

souberem encontrar a fórmula justa para uma profunda associação com o público. Neste sentido não lhes 

bastará saber das técnicas da pintura, mas ser-lhes-á necessário, também, conhecer as técnicas do debate e da 

cultura popular. De um modo geral, será necessário que os intelectuais e artistas saibam forçar o gelo da 

especialização. 

 Estas considerações foram suscitadas ao pensar na personalidade de José-Augusto França, que agora 

nos deixou, por um tempo maior, após a publicação recente de mais um livro, Situação da Pintura Ocidental 

(1), e depois de ter participado, com os Professores Mário Tavares Chicó e Artur Nobre de Gusmão,
3
 na 

organização de um útil Dicionário da Pintura Universal (2).
4
 José-Augusto França tem-se distinguido não só 

pelo estudo e pela criação literária, mas também por uma incessante luta cultural, particularmente no 

domínio das Artes Plásticas e do Cinema: fundando Galerias de Arte, orientando sessões de cinema de 

qualidade, editando Revistas onde um ensaísmo polémico se pôde manifestar sobre a vida portuguesa, o 

autor de Charles Chaplin, le self-made-mith, tem sabido acompanhar de acção válida a sua obra de escritor, 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na Revista Seara Nova, n.º 1367 de Setembro de 1959. Há um original conservado na caixa 9, dossiê 

1.2.1.32, com as cotas 2294-4B a 2299-4B, dactiloscrito com acrescentos a esferográfica azul de ponta fina (acrescentos que 

aparecem no texto publicado). Segue-se a última secção do texto com as cotas 5718-12A e 5719-12A. Usei como texto-base o texto 

que saiu na revista cotejando-o com o original e usando as siglas (Or.) para original e (SN.) para Seara Nova. O artigo não tem 

ilustrações. 
2 Garrett, ] Garrett 
3 Gusmão, ] Gusmão 
4 Diga-se, de passagem, que ES também participou com artigos neste Dicionário. 



 

416 

 

oferecendo assim um dos raros exemplos de intelectual completo, numa inquieta e moderna tentativa de dar 

corpo às obras do pensamento, e de tornar este válido na acção prática. Observadas em conjunto, a sua 

actividade como animador cultural e a sua obra de escritor, não deixam de oferecer algumas contradições, 

claramente significativas. Um jogo formal, um rebuscamento de expressão, desorientam com frequência os 

seus leitores, ou aqueles que lhe ouvem as conferências ou participam nos colóquios,
1
 em que aparece como 

principal animador. Não é, porém, por uma sem-razão que a prosa de José-Augusto França é, com 

propriedade, maneirista. Trata-se de uma certa coerência com as próprias ideias. Propositadamente, José-

Augusto França se procura situar num terreno de ambiguidade, plataforma onde possa evitar, segundo as 

suas próprias palavras, uma «efectivação irremediável». Do ponto de vista pedagógico, não estamos perante 

uma incoerência, mas propriamente, de uma contradição interna. É, pois, na discussão dessas mesmas ideias 

que podemos situar uma discussão de conjunto. Não o faremos,
2
 porém, sem mais uma vez salientar o 

alcance imediato, a honestidade de objectivos de uma acção cultural que não precisa de se negar na prática, 

apesar de, confessadamente,
3
 o seu autor fundamentar todo o seu pensamento numa não-decisão. 

 Na prática e em teoria, José-Augusto França tem sido um divulgador da arte moderna e um defensor 

da arte abstracta. O seu último livro é-nos extremamente útil,
4
 na medida em que constitui um resumo das 

ideias que permitem situar e polemicamente entender uma corrente de arte moderna que pretende ser a mais 

significativa do nosso tempo. «É o fenómeno estético mais importante do nosso tempo na Europa Central e 

Ocidental e nas Américas», escreve no Dicionário ― acrescentando, no entanto,
5
 que, outra coisa, outra arte, 

haverá no futuro: «ultrapassada... a crise de ambiguidade do mundo moderno, a consciência estética deste 

movimento não se anulará, mas jogará dialecticamente nas imprevisíveis formas artísticas que hão-de-vir». 

Imprevisíveis: é porque José-Augusto França se limita na sua crítica à arte contemporânea a uma função de 

constad, que lhe é impossível prever a arte do futuro. Trata-se, a nosso ver, e por razões que não poderemos 

senão aflorar em seguida, de uma involução da ciência estética, que, para lá da roupagem ideológica,
6
 tem 

tendido para a formulação de leis, e, portanto,
7
 para a previsão.

8 

 Combater a arte abstracta tem sido a preocupação daqueles que vêem nela ― e com razão ― a ponta 

extrema dessa crítica, desse
9
 desinteresse pela vida quotidiana que é o fundamento maior do anti-realismo de 

uma parte importante da arte contemporânea. É necessário, porém, entender a arte abstracta porque, ao 

contrário do que pensa J.-A. F., nos parece que essa compreensão ajudará a evidenciar outros aspectos da 

arte contemporânea e a prever o futuro. Esses outros aspectos a que me refiro, são os que interessam ao 

                                                 
1 colóquios, ] colóquios 
2 faremos, ] faremos 
3 de, confessadamente, ] de confessadamente 
4 útil, ] útil 
5 acrescentando, no entanto, ] acrescentando no entanto 
6 estética, que, para lá da roupagem ideológica, ] ideológica estética, que para lá da roupagem ideológica 
7 e, portanto, ] e portanto 
8 Or: para a previsão. (É certo que J-A.F., a propósito de determinada concepção de espaço na pintura não-figurativa, cita «os dados 

da ciência física moderna»; parecendo referir-se àquela indeterminação, defendida por um Edingthon ― e que não será a última 

palavra em física moderna...) 
9 Or: dessa crítica, em breve, desse 
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realismo ou à crítica que esteticamente ele supõe, os quais J.-A. F. ilude, deixando sem resposta as imensas 

perguntas e a perturbação que lançariam no seu sistema teórico. É por isso que, perplexivamente, não entra 

no estudo da vivíssima arte de Picasso («A sua invenção de portas que ninguém mais teve coragem para 

passar, como poderemos nós saber que valor tem?»); que não pondera a lição da Escola Mexicana («...uma 

arte nacional sui generis»!); que ao mencionar os dramaturgos modernos, Adamov, Beckett, Ionesco... deixa 

de fora o nome de Brecht. É porque o estudo das obras destes autores tornam o futuro não só previsível, mas 

presente. É por isso, também, que ao escrever esse magnífico capítulo dedicado à ausência de um estilo 

correspondente à arte moderna, ou pelo menos à arte abstracta, não nos explica suficientemente essa 

ausência. Com efeito, para uma arte que se atribui uma tão considerável importância estética não se 

compreende que não lhe corresponda um estilo, a implantação de um gosto específico. Mas,
1
 a este respeito 

se revela todo o dramático desamparo de uma teoria que se obstina a fechar os olhos à extraordinária 

vitalidade do mundo contemporâneo (vitalidade que, mesmo a da ambiguidade, «nunca terá sido tão alta ― 

mas não nos damos conta dela, habituados, fartos talvez...»). Esta questão conduz-nos à base sobre que 

assenta o sistema de argumentos, segundo os quais a arte abstracta é considerada como o ponto mais alto, e 

exclusivamente moderno, de uma evolução em si própria discutível. 

 Nisto se podem resumir essas bases: atravessamos uma época de profunda crise, caracterizada pela 

ausência do gosto sensual e por uma falência mitológica.
2 

 

O Problema do Gosto 

 

 «... Sob as ameaças que o próprio mundo fabrica, que gosto sensual poderia resistir?» 

 «Um universo variadamente concentracionário não permite gostos.» 

 J.-A. F. generaliza. Estabelece um corte entre o sentido e o recordado, «entre o mundo circunstante e 

a própria matéria que o artista elabora, do acto em si, e o gesto com que executa», quando é mais certo que o 

recordado é de certo modo anterior ao sentido («os sentidos são directamente teóricos», diz a dialéctica). É a 

uma exaltação da sensibilidade que se refere Picasso, por exemplo, quando nos fala do «gosto» em tocar a 

matéria, participando assim daquela confusão agónica com os objectos, que é uma das características do 

super-naturalismo abstracto. Por outro lado, a generalização do mau gosto é uma prova que funciona ao 

contrário das conclusões do autor. 

 O estudo do mau gosto é indispensável, porque ele explica o isolamento da arte abstracta, que outra 

coisa não é senão a incapacidade de certos artistas em participarem nas noites e nos dias da
3
 vida 

contemporânea. O mau gosto é um fenómeno, e bem do nosso tempo.
4
 De Lisboa (os móveis que para aí se 

                                                 
1 Mas, ] Mas 
2 Or: do gosto sensual, de mitologia. 
3 da ] de 
4 Or:  conclusões do autor. 
 O mau gosto é um fenómeno novo, e bem do nosso tempo. 
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fabricam) a Paris (articles des Paris), de Chicago, (as gravatas, os automóveis...) a Moscovo (os candeeiros 

com borlinhas, muito vitorianos), o mau gosto manifesta-se na vida quotidiana, impado, indiferente, 

comum... Paralelamente a que não há um estilo de vida, não há um estilo para a vida. Gerações inteiras o 

estão vivendo, nas casas que habitam, nas tampas das caixas de chocolates, nos pijamas que vestem, nos 

calendários que lhes orientam o tempo. Este defeito do gosto, que tem as suas raízes no século XIX, na 

chamada Revolução Industrial, e no que deu lugar a esta, tem que ser considerado se queremos compreender 

a arte do nosso tempo. 

 Mas observemos, que mau gosto não significa ausência de gosto. Não esqueçamos também a 

relatividade destas noções: o Palácio da Pena, típico exemplo do mau gosto romântico, precursor do nosso, 

tem os seus encantos; e um acordo se verifica com frequência entre os mais fabricados dos produtos 

industriais e o que poderíamos chamar, simplesmente, o gosto, num acerto com a moda versátil... Enfim, a 

ausência de estilo não significa ausência de gosto. Este fenómeno é bem mais complexo. Para o 

compreender não basta negá-lo, é necessário proceder a uma sua análise minuciosa. Nisso a sociologia, que 

se tem arredado muito dos estudos de estética comparada, terá a sua palavra a dizer. Uma coisa é certa: o 

mau gosto é uma consequência da democratização da cultura, do acesso da província aos costumes urbanos, 

da generalização do usufruto da beleza. Isso não pode ter comparação quase nenhuma com o passado, é o 

novo. Se avançarmos um pouco mais verificar-se-á que é nos países regulados por uma economia socialista 

que este fenómeno terá que revestir-se de aspectos mais surpreendentes. O «metro» de Moscovo é um 

Palácio construído pelo povo e para o povo: a súmula do mau gosto reveste-se (dentro daquela relatividade 

que apontamos) de uma inegável grandiosidade. No século passado, quando um alemão
1
 culto e aristocrata 

construía essa estranha flor de estufa arquitectónica que é o Palácio da Pena, já o objecto estético vivia de 

um prestígio procurado e voluntário; agora, uma nação inteira, constrói um «metro». Entre os dois 

monumentos há uma linha estética contínua e compreensível: à redescoberta dos valores estéticos inventados 

pelo homem, por uma elite em crise, segue-se a ingénua descoberta desses mesmos valores, pela massa. 

Claro, que estas coisas seguem diversos caminhos, e isto não é mais que uma indicação geral. Em todo o 

caso, é talvez absurdo falar de crise a respeito desta última fase da evolução. Não é crise mas começo. E 

começo, cujo caminhar futuro não é dificilmente previsível nas suas linhas gerais. Em primeiro lugar,
2
 dar-

se-á uma exaustão disso a que chamamos o mau gosto (já há indícios claros); a pedagogia terá a sua pequena, 

mas importante,
3
 palavra a dizer; a tradição impor-se-á (a da arte camponesa, por exemplo); a literatura, 

entre outras formas artísticas, que se subtrai
4
 a estas flutuações do gosto, domínio das grandes e pequenas 

artes plásticas, contribuirá para a solução das formas
5
 (e neste sentido o cinema é um intermediário); um 

novo teatro, o circo, o desporto, serão cadinhos colectivos. Enfim, as ideias far-se-ão forma. Há limitados 
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exemplos, explosões do futuro, comunas artísticas significativas. Tudo o que agora acabamos de dizer 

aconteceu, por exemplo, no México: a exaustão do mau gosto simultânea com a catarsis da arte moderna, o 

papel da tradição, os ateliers colectivos e o sentimento dos camponeses que efectuavam longas 

peregrinações para virem ler 
1
 os frescos de Rivera. Bem entendido que esta comuna foi isolada, como a 

Outra; factores particulares e de fraca probabilidade a propiciaram, mas o facto da sua efémera constituição é 

uma prova, um argumento. Por outro lado, já hoje e aqui, na Europa, algumas coisas são perturbadoras: a 

Guernica, de Picasso, o sensualismo de Goya projectado na obra de Pomar, por exemplo, são factos isolados, 

significativos ― mas o teatro de Bertold Brecht é uma realização colectiva que aponta ao futuro. Não são já 

os efeitos de uma crise, mas a glória das grandes certezas. 

 Estas realizações «arredam-se das estéticas do seu tempo» porque pertencem à estética do futuro ― 

mas não constituem «desculpas polémicas», são argumentos e provas a que a des-«crença lírica e individual» 

de J.-A. F. não saberá, naturalmente, responder. Elas resultam duma convicção (e não crença) colectiva. 

 

Dos Mitos e da Mitologia 

 

 Falando de convicções colectivas e do seu reflexo nos indivíduos, os artistas que propiciam o 

espectáculo e os espectadores, necessário nos é analisar as considerações de J.-A. F. sobre a «necessidade 

mítica», que, para o autor,
2
 é uma inelutável «fome»

3
 de qualquer época histórica, e da nossa também. Por 

isso defende uma arte que seria a resultante da inexistência do gosto sensual e da falência da «construção 

mitológica», o que o leva a postular que o resto
4
 são «pequenas ou grandes seitas com mitos internos, num 

código particular». Esquecendo o que há de pejorativo na palavra «seita», bastaria sublinhar que onde houve 

construção mitológica foi sempre adentro de um limitável e não universal domínio ou classe de homens, 

internamente portanto. Falando de exemplos recentes, os heróis do Oeste americano, nenhum significado 

mitológico tiveram para os nossos avós, situados exteriormente ao grande drama do avanço americano para 

ocidente. E a esses mitos internos correspondia um código particularíssimo, que só por interposta literatura 

(e cinema!) chegou até nós: o cavalo, o coldre, o rancho... Mas o que é para José-Augusto França (na esteira, 

é verdade, de uma actualíssima filosofia), um mito, uma construção mitológica? 

 «É uma história que se vai inventando», desde que se tenha uma «crença colectiva no mundo». Não 

precisa esta definição, quem vai inventando... E assim J.-A. F. substitui o conceito de ideologia (com tudo o 

que isso implica de pensamento alegórico, ou marginalmente, simbólico), e o próprio conceito de herói, por 

aquilo a que chama organização mitológica. Esta confusão não se verifica ao considerarmos como mito 

apenas o que for criação popular espontânea, tendente a organizar uma corrente de sentimentos e conceitos 

colectivos, actuantes sobre a natureza. Criação diferente da criação artística, que eventualmente virá depois 

                                                 
1 Or: ler 
2 que, para o autor, ] que para o autor 
3 Or: inelutável necessidade 
4 resto ] resto, 
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reelaborar o mito, inflectindo-o já no sentido ideológico. A «fome» mítica deixa assim de ser, como pretende 

J.-A. F., uma necessidade universal, uma fatalidade... 

 Fazendo uma constante tradução de termos, podemos entender a problemática resultante de tais 

definições, mas não nos furtaremos a uma larga zona de indeterminação, e não se furtou o autor. Porque 

fenómenos diferentes, com uma convicção política, uma crença religiosa, certa moda que determinado 

personagem de ficção suscite, etc., são tratados no mesmo plano e confundidos com os autênticos mitos. (O 

«indiferente» de Watteau corresponde a uma moda, não 

é um mito, como um teddy boy o não é...) Na realidade estas coisas têm causas sociais e psicológicas 

diferentes, explicam-se e resolvem-se de diversa maneira. 

 Esta indeterminação inicial explicará uma concepção histórica cíclica, perfeitamente arbitrária, onde 

as analogias com esquemas abstracto (os ponteiros do relógio) substituem os apenas invocados argumentos 

«psico-sociológicos». Na sua ronda histórica tudo são mitos.... Fala-se assim do «mito da elegância» (!), do 

«mito da fartura» (!!); a propósito da pintura holandesa do século XVII, do «mito de uma burguesia sem 

senhor». O feudalismo
1
 supõe «uma mitologia hierárquica» (?). Detenhamo-nos num exemplo: o poder 

absoluto de Luís XIV é... um mito. O «homem que venerava» as pinturas desta época «encontrava nelas a 

certeza do poder do rei». Ora, o lado «sagrado» ou «divino» deste poder real foi coisa sabiamente fabricada 

e artificial, e para «venerar» tais pinturas não haveria mais do que insignificantes cortesãos... Se os 

«caracteres» de La Bruyère não chegassem para o comprovar, a leitura das Memórias do Duque de Saint-

Simon, onde todas as divindades se diluem numa aluvião de intrigas e mal-entendidos palacianos, 

mostrariam a saciedade que nenhum sentido tem falar da «organização mitológica» do Rei-Sol. 

 José-Augusto França considera que a única atitude consequente numa época como a nossa é a 

irresponsabilidade objectiva, a falta de gosto e o desinteresse pelos destinos do homem colectivo. De 

qualquer modo, aquela irresponsabilidade seria uma consequência daquilo a que chama «crise mítica». 

Sublinhei quanto isto o situa contraditoriamente em face da sua própria actividade pessoal. E permito-me 

lembrar-lhe agora que «desgostos» desta natureza não constituem nenhuma espécie de novidade. O que faria 

o autor desse mundos senescit proferido numa Idade Média
2
 sagrada pela tal «mitologia hierárquica»? E o 

célebre «c'est assez d'être» de M.
me

 La Fayette, que viveu numa época onde medraria o «mito» do Rei-Sol, 

com o que isso implica de «venerações» e «elos sagrados»? Mas falando de Madame de La Fayette, por 

exemplo, e do século XVII, poderíamos invocar alguma coisa que se opõe à
3
 «organização mítica», e que 

seria: a organização da consciência. Aquela
4

 escritora contemporânea do Rei-Sol é, também 

contraditoriamente com o seu desgosto, a criadora dessa maravilhosa Princesse de Clèves, que bem alto 

proclamava a necessidade de viver segundo «un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination». Ou,
5
 por 

                                                 
1 Or: senhor», e o feudalismo 
2 Or: idade média 
3 Or: que se opõe à sua 
4 Or: Esta 
5 Ou, ] Ou 



 

421 

 

outras palavras, afirmava que é possível e necessário viver por algo que não existe na natureza, nem depende 

de nenhuma mitologia ou engano colectivo, uma criação do homem: tomada de consciência, moral integrada 

na realidade social. No século XVI este despertar de consciência humanista reflectir-se-ia nas artes plásticas, 

numa procura de auto-domínio e isenção mítica. Esta procura nunca cessou de aumentar, através mesmo dos 

enganos e das voluntárias demissões, embora possa estar reduzida, em certos momentos,
1
 a um dramático 

apelo. É assim que termina, por exemplo, Fahrenheit 453 de Bradbury, numa sociedade que atingira o 

cúmulo da alienação, com o propósito de se construirem espelhos em profusão de modo a que todos se 

pudessem ver tal qual são... E,
2
 em pintura, como no cinema ou no teatro, o caminho do futuro é 

perfeitamente previsível: o espectador fará parte do espectáculo. Neste sentido a ambiguidade será um meio 

e nunca um fim desejado. 

 

 

 

(1) Edições Ática, Lisboa. 

(2) Estúdios Cor, Lisboa. 

 

 

                                                 
1 reduzida, em certos momentos, ] reduzida em certos momentos 
2 E, em pintura ] E em pintura 
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As Formas e o Pão de Cada Dia
1
 

Notas sobre a iconografia da culinária 

 

  

 A representação gráfica e plástica dos temas relacionados com a culinária faz parte da vasta 

iconografia da vida quotidiana. Para se compreender o sentido da forma e das cores assumidas por aquelas 

representações, devemos ter bem presente que a própria noção de vida quotidiana não reveste um carácter 

autónomo senão em determinados períodos da história e da arte. Assim, aqueles temas só se apresentam com 

autonomia na civilização ocidental, em determinado período da época romana e depois do século XVI. 

Noutras épocas só encontraremos referências indirectas à culinária através da sua significação sagrada. 

 Com efeito, as acções quotidianas mais importantes do homem são, em quase todas as religiões, 

objecto de uma projecção no divino: nascer e morrer, trabalhar, comer... O pão e o vinho, símbolos mais 

puros da alimentação exprimem também as verdades divinas, mais sagradas. Desde a «Ceia de Cristo», às 

«Bodas de Canã»,
2
 aos «Banquetes de Herodes» ― todos estes aspectos da mesa servida são outros tantos 

passos do drama religioso; e até os trabalhos do ano, a caça e a pesca, a obtenção e o fabrico de alimentos, 

estão integrados na meditação e no recolhimento. As respectivas imagens ajudam a rezar nos «Livros de 

Horas». Se recuarmos até à antiguidade clássica, veremos então os próprios deuses ocuparem-se destas 

coisas (o tema de Diana caçadora, por exemplo; e os sacrifícios e as libações têm sempre um significado 

religioso ou mítico). 

 A partir do século XVII, com o advento dos primeiros estados burgueses e a elaboração de uma 

cultura profana, esses temas começam a apresentar-se como um valor em si próprio. Essa valorização está 

necessariamente relacionada com o surgimento de determinadas correntes filosóficas e estéticas. Assim, é 

possível encontrar um paralelo entre o romantismo e o novo carácter assumido por aquelas representações. 

Com a tendência abstractizante da arte moderna, por sua vez, assistimos a uma nova desvalorização da vida 

quotidiana e a um desinteresse pela forma natural, pelo significado utilitário das coisas representadas. Na 

arte moderna, estilo Escola de Paris, há uma tendência para desprezar a forma exterior das coisas, e também 

«do pão e do vinho», para lhe penetrar na estrutura íntima, para entrar em contacto com a matéria. Os artistas 

realistas,
3
 porém, voltam de novo a sua atenção para os actos dos homens, relacionando-os com uma nova 

tentativa de alargamento dos horizontes humanos. 

 

                                                 
1 No espólio não existe nenhum testemunho deste artigo. Este artigo saiu em duas partes na revista Banquete, n.º 11, Janeiro de 

1961, e no n.º 16, Junho de 1961. O artigo tem um subtítulo Notas sobre a Iconografia da Culinária que tem a indicação (I e II) 

respectivamente na metade do artigo que saiu no número 11 e na metade que saiu no nº 16. Indica-se em nota de rodapé o ponto em 

que ocorre essa mudança. 
2 Canã», ] Canaan», 
3 realistas, ] realistas 
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A alegoria
1 

 

 Uma das formas mais frequentes assumidas pelos temas culinários profanos é a forma alegórica. A 

alegoria é uma composição figurativa reunindo símbolos e signos de particular significado, de modo a expor 

e divulgar uma ideia abstracta, um princípio, uma concepção genérica da sociedade, do real. O alcance da 

alegoria tem sempre qualquer coisa de apologético ou didáctico; as ideias são fortemente vulgarizadas, 

tornadas acessíveis ao maior número possível de indivíduos de uma sociedade ou ciclo cultural. Em 

contrapartida, as limitações da alegoria resultam da sua própria definição: fora da sociedade em que é 

produzida é impossível alcançar o seu significado abstracto. Com efeito, o simbolismo é uma linguagem, 

mais ou menos regional ou nacional. Os signos do Zodíaco, por exemplo, têm um significado limitado no 

tempo e no espaço. 

 Na antiguidade, todos os símbolos ligados à alimentação assumiam um carácter mais ou menos 

sagrado. Nos tempos mais recuados esses símbolos andaram associados às ideias de fecundidade e 

abundância. Expressão das primeiras civilizações agrárias, a fecundidade assumiu sempre um carácter 

feminino relacionado com os mitos da terra-mãe. Da Antiguidade Clássica veio até nós, numa evolução 

marcada para o profano, por exemplo, a ideia de abundância, simbolizada por uma cornucópia a transbordar 

de flores e frutos. Foi com a arte italiana da Renascença e a sua repercussão na Europa, que estes símbolos 

foram renovados e a alegoria começou a assumir um carácter laico. Todos nos lembramos, por exemplo, da 

Primavera, de Boticelli: num fresco pomar, úbere dos frutos e das flores da Terra, os Deuses da Antiguidade 

surgem como elementos de uma vasta alegoria. 

 Com o século XVII começa a predominar uma das mais importantes formas alegóricas da arte 

ocidental, relacionada com os temas da alimentação: a natureza morta («still life»), vida parada ― 

compromisso entre a abstracção das alegorias e a descrição concreta da vida íntima ― dedicaremos, pela sua 

importância da culinária, o exclusivo de uma destas notas. 
2 

* 

                                                 
1 Este subtítulo, inclusive, e o texto subsequente está na revista nº. 16, e constitui a segunda parte deste artigo. Não sendo assim dois 

textos diferentes (Uma curiosidade tipográfica, nesta segunda parte do texto os éles «l» são «I». Assim: «fIores»; em vez de «flores»; 

«aIegoria» em vez de «alegoria». Muito provavelmente, na casa tipográfica, faltavam tipos da letra éle). 
2 Haveria, da parte de ES, intenção de prosseguir. Mas a colaboração com a revista foi interrompida. 
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O grande movimento de cultura e arte conhecido pelo nome de 

Renascença (séculos XV e XVI) é orientado para uma decisiva 

curiosidade pelas coisas naturais. A Natureza apresenta-se como um 

campo inexplorado aos sentidos despertos dos artistas. Numa 

primeira fase os pintores e escultores, poetas e arquitectos, 

limitaram-se à contemplação amorosa. Este entusiasmo, porém, 

misturava-se ainda aos ideais cavaleirescos da Idade Média; e as 

novas descobertas foram sobretudo o cenário dos antigos temas, das 

maravilhas do mundo sobrenatural. 

Só depois a análise começou a ser uma das preocupações maiores. 

Essa análise das estruturas do teatro-do-mundo teve o seu 

correspondente no estudo e valorização da vida quotidiana. 

Aparecem então os tratados de culinária simultaneamente com as concepções laicas da etiqueta e do 

comportamento. Reproduzimos nesta ilustração uma das gravuras em madeira da obra de Christoforo di 

Messiburgo, intitulada Banchetti, impressa em Ferrara,
1
 em 1549. Além desta gravura, que representa, 

curiosamente,
2
 um banquete renascentino, numa sala onde o fausto se mistura ao à-vontade dos grandes 

senhores; o livro inclui um retrato do autor e a representação de uma cozinha ― já reproduzida nesta revista. 

 

A partir do século XVII, 3  o conhecimento e a 

compreensão da vida quotidiana tomaram um rumo 

verdadeiramente novo. Com a pintura holandesa, logo 

seguida da flamenga, francesa, etc., encontramos não só 

a natureza descrita, mas ainda exaltada, em relação aos 

novos ideais a vida burguesa: os «bens da terra» 

significavam a estabilidade dos sentimentos, e o 

conforto de uma vida caracterizada por uma certa 

coerência entre o espírito e a acção. Em certos casos,4 estas concepções assumiam um valor religioso até, 

era o sinal de uma «graça» divina (calvinismo, jansenismo, etc.) Uma das criações desta nova ordem de 

ideias foi, na pintura, a natureza morta. Reproduzimos uma dessas pinturas representando cenas de caça. Na 

sua forma concentrada esta pintura evoca uma série de problemas de culinária. A lebre, que já no tempo dos 

romanos tinha reputação de proporcionar beleza, alegria, espírito, avizinha com outras peças como o faisão, 

                                                 
1 Ferrara, ] Ferrara 
2 representa, curiosamente, ] representa curiosamente 
3 século XVII, ] século XVII 
4 Em certos casos, ] Em certos casos 
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o javali, a perdiz, etc. Já nesta época, os paladares delicados evocavam toda uma série de problemas: deve-se 

comer faisão, fresco ou deixá-lo «envelhecer»? Questões desde género eram, como o são ainda hoje, a 

expressão requintada de uma cultura altamente 

evoluída. 

 Apesar de se encontrar ainda pouco ou nada 

estudada, a iconografia portuguesa dos temas directa 

ou indirectamente relacionados com a culinária é 

abundante e de grande valor documental e estético. 

Pinturas, iluminuras e gravuras oferecem, a par da 

escultura, da arquitectura e das colecções de objectos 

utilitários, um vasto material de estudo e meditação 

para quem queira compreender os temas da vida corrente na sua relação com os ideais e os sonhos da nossa 

sociedade. De entre estes elementos plásticos, aqueles que mais avultam porventura, entre nós, são os que 

dizem respeito à pintura de azulejos ― forma característica da decoração portuguesa, na sua origem 

hispano-árabe. Portugal e o México são, hoje,1 os países do mundo que 

conservam maior número de decorações parietais com azulejos, as quais 

serviram frequentemente para o registo das cenas da vida corrente. Entre 

estas, como é lógico, contam-se2 as que dizem respeito ao «pão nosso de 

cada dia»... 

 Nesta ilustração reproduzimos um aspecto de uma cozinha do 

século XVIII; criados e cozinheiros preparam diversos pratos, cercados os 

acessórios e dos condimentos indispensáveis: a jarra, as formas, o corta-

massas, etc. Este quadro de azulejos3 é um dos vários painéis que decoram 

uma curiosa cozinha de um palácio, cerca de Loures, chamado Palácio do 

Correio Mor. Todo o edifício é rico em colecções de azulejos, do século 

XVIII, sendo frequentes as cenas relacionadas com a culinária. A pintura de 

alguns destes azulejos de inspiração regional, constitui, por isso mesmo,4 

uma fonte importante dos nossos costumes. Voltaremos a analisar alguns destes espécimes nas notas que 

publicaremos posteriormente nesta revista (Foto do autor). 

 Esta estátua, proveniente do antigo Jardim Público, e agora exposta no Museu da Cidade, constituí, a 

vários títulos,5 uma curiosa demonstração de como era composta uma alegoria pela Arte Académica. A 

sereia e a cornucópia da abundância são sobrevivências, banalizadas, da Antiguidade. Os frutos e as flores da 

                                                 
1 são, hoje, ] são hoje 
2 como é lógico, contam-se ] como é lógico, contam-se, 
3 quadro de azulejos ] quadro de azulejos, 
4 constitui, por isso mesmo, ] constitui por isso mesmo 
5constituí, a vários títulos, ] constituí a vários títulos 
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cornucópia clássica, porém, foram aqui substituídos por peixes. Qualquer pessoa de média cultura saberia ler 

nesta figuração: ABUNDÂNCIA EM PEIXES. Por outro lado, o personagem mitológico significa, 

obviamente: MAR. MAR ABUNDANTE EM PEIXES, é, pois, a leitura limitada e literal desta alegoria. 

Observe-se que as tendências estéticas e temperamentais do artista fizeram-no trair, de certo modo, o que 

não podia deixar de ser parte do programa proposto, a ideia apologética de uma das grandezas do mar 

português. Com efeito, e esse resulta ser o principal encanto da obra, a sereia tem um ar perfeitamente 

doméstico e burguês: como pouca alteração se trataria, não de uma alegoria, mas de uma rapariga que volta 

da praça com a alcofa cheia de peixe fresco, ainda há pouco leiloado na lota... (Foto do autor). 

 

País vinícola, a tradicional simbologia sagrada referente ao vinho, encontrou um terreno favorável em 

Portugal. Os cachos e uva foram aproveitados até como forma ornamental, 

sobretudo no século XVIII, envolvendo colunas salomónicas em 

magníficos altares barrocos de talha dourada, ou no granito das portadas. 

 Neste pequeno painel de azulejos, da igreja de São Tiago, em 

Sesimbra, deparamos com uma graciosa alegoria aos frutos da terra: dois 

meninos transportam um pesado cacho; um deles ergue ao alto um fruto. 

É outra apologia da abundância (Foto do autor).
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O Romantismo e a Sensibilidade «Ingénua»
1
 

 

 

 A palavra francesa naïf surge no domínio da crítica de arte e do ensaísmo estético actuais com uma 

conotação universalmente conhecida. Como mais longamente expomos noutro lugar (1), a nossa tradução 

desta palavra para o português ― ingénuo, assenta nos seguintes pontos: 

 a. Temos
2
 verificado uma significativa coincidência daquela conotação, e ainda que apenas no 

domínio de uma certa prática sócio-cultural, com o conceito husserliano, traduzido para o francês, 

precisamente por naïf. 

 b. Ter a tradução do naïf husserliano para «ingénuo» sido sancionada por Joaquim de Carvalho, no 

seu prefácio à tradução de A Filosofia como Ciência do Rigor (2). 

 c. Não haver obstáculos culturais a este preciso uso da palavra, dada a quase ausência de estudos em 

português sobre a cultura e a arte ingénuas, e logo,
3
 transpondo-nos para o plano psicológico, sobre uma 

sensibilidade ingénua. 

 Digamos, desde já,
4
 que esta falta de estudos tem sido certamente prejudicial ao entendimento em 

profundidade, senão em extensão, da cultura e da arte em Portugal, em virtude do carácter 

predominantemente rural que sempre tem caracterizado este país. Os raros estudos de arte popular existentes 

não são estudos de estética, e confundem arte e artesanato. O próprio termo «popular» é equívoco e restritivo. 

Aos olhos dos «cultos», ironizados por Garrett, tem resultado daqui um obscurecimento da coisa portuguesa, 

e daí um acentuado mal-estar. Que nem sequer é o sentimento de viver num país arcaico ou arcaizante ― o 

que ainda seria incorrecto ― mas, mais brutal e simplesmente, numa «piolheira», para me referir a uma frase 

célebre e tão frequentemente mencionada. Parafraseando Garrett diríamos que o simples e o original lhes 

surge sempre como tosco e grosseiro (3), ou ainda, sob a acusação perfeitamente fútil
5
 do mau gosto. Nem 

sempre foi assim. Precisamente não foi assim numa fase primeira do Romantismo (sobretudo com Almeida 

Garrett), e em certos períodos do que pode ser considerado um prolongamento do Romantismo: o discutível 

mas apaixonado e apaixonante nacionalismo de Teófilo, as «viagens na minha terra» de homens como 

Joaquim de Vasconcelos, José Leite de Vasconcelos, etc. 

 Façamos ainda uma outra observação de ordem geral: 

                                                 
1 Este ensaio serviu de base a uma comunicação no âmbito do 1º Colóquio sobre Estética Romântica em Portugal, que se realizou 

em Lisboa, em Maio de 1970, no Grémio Literário, colóquio presidido por Vitorino Nemésio. As actas foram publicadas em 1974. 

No espólio, caixa 48, dossiê 1.8.1.13. existe o programa do colóquio, os textos de apresentação das comunicações, notas de ES 

sobre o Romantismo, correspondência relacionada com o colóquio, notícias do jornal sobre o mesmo, e duas versões do texto, sendo 

que a segunda é a final com as cotas 6018-12Z a 6024 -12Z e 5925-12 Q a 5927 12-Q. Escolhi como texto-base o texto que saiu nas 

Actas comparando-a com a segunda versão. Usei as siglas (Or.) e (Act.), respectivamente para o texto-base e o texto que saiu nas 

Actas). O dactiloscrito fixa romantismo em todas as ocorrências,quando nas actas está Romantismo. 
2 Or: Termos 
3 Or: ingénuas e logo, 
4 Digamos, desde já, ] Digamos desde já 
5 Or: acusação perfeitamente fútil 
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 Encarar os aspectos estéticos de um momento ou movimento cultural, obriga a um método que há-de 

ser comum a todo o estudo especificamente estético, e que, por força, terá que ser diferente dos métodos da 

sociologia e da história ― sem todavia ignorar estas disciplinas, antes, pelo contrário,
1
 apoiando-se nelas, 

pedindo-lhes o fornecimento de informações objectivas,
2
 que constituirão balizas, andaimes de todo o 

conhecimento estético. No nosso caso, fomos pedir à fenomenologia certos fundamentos, como princípio 

para um método de rigor ― que naturalmente não podemos expor aqui (4). Fundamentalmente trata-se de 

considerar os objectos estéticos como realidades em si, ou por uma suspensão das evidências lógicas ou 

mundanas, a pô-los em parêntesis. A seguir assim um percurso que nos reduza a um olhar mental 

primeiro ― ponto de partida e não ponto de chegada das mais diversas vias genealógicas e associativas, 

sequer ― friso-o bem: as de estilo e forma. A utilização da fotografia como re-presentação de imagens, e um 

método comparativo, constituirão as modalidades práticas de um caminho que vai da forma vívida
 
(e 

portanto transportando todas as suas intencionalidades) até ao estabelecimento de identidades e diferenças 

estruturais. Procuram-se significados que visam a uma descoberta de sentido, que terá, antes de mais,
3
 um 

significado antropológico cultural; e em seguida poderá, deverá atingir-se outros níveis ― estilístico-

linguístico, social, histórico, político, etc. Limitamo-nos nesta comunicação a uma táctica do exemplo ― 

para a qual,
4
 no entanto, nos pareceram úteis as reservas iniciais que acabo de expor. 

 Há, no entanto,
5
 um conceito para o qual desejaria chamar a vossa atenção. Nesta epifania do objecto 

estético à consciência, há já virtualmente aquilo a que chamamos valor de uso, por oposição à noção de 

valor noutras disciplinas, nomeadamente na economia política. O valor de uso relacionado com uma 

problemática de liberdade tem
6
 decisiva importância em estética, e em estética da sensibilidade ingénua, eu 

diria, em certos casos, descomprometida. Para nós o valor de uso é tanto maior quanto maiores os graus de 

liberdade que envolvem a experiência estética: os «autores selvagens» a que se referia Lautréamont, o «saber 

alegre» de Nietzsche, correspondem a um máximo valor de uso; qualquer disciplina canónica ou académica, 

a um mínimo valor de uso (5). 

 

A Decoração como Sinal de Liberdade. O Revivalismo 

 

 É nesta perspectiva que temos abordado o estudo ― decisivo para o entendimento do Romantismo, e 

do Romantismo
 
em Portugal ― da decoração na arquitectura, e da arquitectura como «décor» ― cenário de 

um teatro total, não propriamente no sentido wagneriano,
7
 mas num sentido que foi talvez definido pela 

primeira vez pelo grande psicólogo Moreno. Para os teóricos da arquitectura funcionalista, que já não é a 

                                                 
1 Or: antes pelo contrário, 
2 Or: objectivas<,> 
3 terá, antes de mais, ] Or: terá, antes de mais ; Act: terá antes de mais 
4 Or: para qual 
5 Há, no entanto ] Or: Há todavia ; Act: Há no entanto 
6 Or: liberdade, tem 
7 Or: wagneriano<,> 
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última palavra da modernidade, «a decoração é indecorosa» (6). Num entendimento exactamente contrário 

diríamos que a decoração pode ser encarada como uma manifestação de liberdade, contra a ordem 

arquitectónica; como acto destruidor da arquitectura, naquilo em que esta tende a favorecer uma ordem mais 

ou menos preconcebida, a imposição alienatória de uma cultura. A decoração pode abrir o fechamento 

arquitectónico a insuspeitados valores de uso, quer individuais, quer colectivos. Isto permitir-nos-á abordar, 

segundo uma nova perspectiva, o estudo estético do revivalismo; e, por coincidência ou incidência, o estudo 

de uma certa exaltação do gosto decorativo, ligado ao Romantismo. «A ornamentação é a parte principal da 

arquitectura», afirmava Ruskin, com grande espanto dos comentadores historicistas que, em geral,
1
 

desentendem alegremente esta época (7). O fascínio por épocas e estilos passados, paraísos perdidos, «belles 

époques» de ilusória felicidade e liberdade, manifesta-se com frequência ― embora não exclusivamente ― 

através da decoração. Isto é tão verdade para os movimentos e modas de carácter universal ou 

universalizante, como foi o caso da Renascença, ou o actual gosto pelos estilos e modos do princípio do 

século; como para certos casos intencionalmente particularizantes, «nacionalistas» ou regionalistas, que são 

os que caracterizam o Romantismo, propriamente ou historicamente dito. 

 Podemos dizer, em geral, que há sempre um balanço, no domínio da criatividade e da experiência 

estética, entre uma atitude revivalista e uma atitude futurista, no sentido mais geral do termo. 

 Inscrevendo-se contra a ordem arquitectónica, o revivalismo tende a constituir-se no território do 

efémero, que é, por tendência, o território teatral. Não qualquer teatro, bem entendido, mas sobretudo aquele 

teatro em que o cenário exerce uma função primordial. E, nesse caso, a função é sempre a mesma: irrealismo, 

ilusionismo, fantasmagoria. Há teatro, no europeu palácio da Pena, como no «provinciano» palácio-hotel do 

Buçaco. Como ainda, mas num espírito de outro modo actual, nas arquitecturas de um Gaudí ou de um 

«Facteur Cheval». 

 Assim, e referindo os casos que mais particularmente nos interessam, os revivalismos 

neomanuelinos e neogóticos, neo-românicos e outros, além de corresponderem a um movimento universal, 

caracterizadamente romântico, contra a ordem (classicizante), foram ainda uma afirmação de liberdade, 

embora essa liberdade se exprimisse em termos pseudo-tradicionalistas. É assim possível associar estes 

comportamentos sociais e individuais a significados surrealizantes: os palácios, palacetes, e jardins do 

Romantismo são tentativas mais ou menos conscientes de afirmar os direitos da fantasia e do sonho sobre a 

ordem social; ligam-se a cosmovisões (a ideia de Natureza, por exemplo) que contrariam as estreitezas 

racionalista e moral
2
 impostas. 

                                                 
1 Or: que em geral 
2 Or: moral, 
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As Estruturas Ingénuas 

 

 Vejamos agora a incidência das estruturas ingénuas, incidência que, como dissemos, predomina no 

panorama da arte em Portugal. Estas estruturas podem ser: 

 a. Rurais e não eruditas, não cultas no modo literário ― o que acontece na maior parte dos casos. 

 Mas também: 

 b. Ingenuamente eruditas e mais ou menos urbanas, Ainda nestes casos a ruralidade surge, em geral, 

como passado efectivo. A designação de provinciano seria aqui de grande propriedade. É de evitar por causa 

do seu corrente uso pejorativo. Na verdade, os exemplos maiores de um Jerónimo Bosch ou de todo o teatro 

elisabeteano, são casos de provincianismo... Em Portugal, a cultura no modo literário, a cultura erudita, dado 

o pouco desenvolvimento urbano a que está sempre ligada, carece com frequência de continuidade,
1
 dando 

lugar àquilo a que José-Augusto França
2
 designou como a «lei do eterno recomeço». O que se tem mantido 

com uma certa coerência e força condicionante (até uma fase actual de aculturação acelerada) são as 

estruturas ingénuas e selvagens, com suas raízes rurais e «provincianas». Neste sentido, por exemplo, se o 

Palácio da Pena pode ser considerado obra de requinte cultural (e onde a ingenuidade se descobre a um outro 

nível), é possível encontrar no Romantismo, ou com ele relacionada, toda uma série de obras nas quais se 

pode verificar que as correntes cultas foram assumidas sem um entendimento canónico das relativas relações 

formais e literárias, tomadas como realidades absolutas, descobertas brutas, novidades totais ― ou seja, com 

um descomprometimento máximo, um máximo valor de uso. As contribuições cultas foram pontos de 

partida, mas ignorando-se a respectiva genealogia ― constituíram assim objectos dum mundo real e sem-

razão. Encontramos este fenómeno com frequência ― já o estudámos noutro lugar ― nas sociedades 

camponesas em fase de aculturação lenta. Noutros casos, fenómenos algo semelhantes podem ser verificados, 

em casos de aculturação rápida, e de ordem inversa quanto ao binómio cidade-campo. Uns e outros casos 

constituem constantes a predominaram na vida artística portuguesa. 

 Os exemplos de aculturação acelerada, e mais ou menos urbanos,
3
 são em grande número. Toda a 

produção cerâmica das Caldas, desde pelo menos meados do século XIX, poderá utilmente vir a ser estudada 

sob este ângulo. Ter-se-ia em conta, além dos respectivos antecedentes, a actividade do ceramista Manuel 

Cipriano Mafra, que trabalhou para D. Fernando e para a Pena, e teria tido conhecimento de reproduções do 

célebre ceramista de Quinhentos, Bernard Palissy, trazidas de França por José Palha. Dar-se-ia um lugar 

principal à vida e obra, magníficas de vitalidade romântica, de Rafael Bordalo Pinheiro. E dar-se-ia um lugar 

à parte à obra do 2.º Visconde de Sacavém ― que construiu ou mandou construir uma invulgar casa de 

habitação, revestida de decorações cerâmicas. Quanto ao conjunto das produções cerâmicas das Caldas, 

                                                 
1 Or: continuidade<,> 
2 Or: a que o José-Augusto França 
3 Or: acelerada mais ou menos urbanos 
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explicar-se-ia assim, porventura, como a adopção de contribuições «cultas» se traduzia numa intensa 

produção «popular» ― em todas as conotações do tema. 

 

O Visconde de Sacavém e uma Romântica Ingenuidade Industrial 

 

 O revivalismo, a polémica sobre a «casa portuguesa», a moda das construções revestidas de 

cerâmica (que o próprio José de Queirós confessa vir já do quinhentismo italiano), o intuito, ingenuamente 

industrializante, de renovar métodos construtivos tradicionais, e até, porventura,
1
 de construir

2
 catálogos do 

processo de fabrico, informam a iniciativa do 2.º Visconde de Sacavém ao construir o palacete da Rua do 

Sacramento, em Lisboa. 

 Vejamos quem foi este homem:
3 

 José Joaquim Pinto da Silva, 2.º Visconde de Sacavém (n. 1863 ― m. 1928), foi uma personagem 

significativa daquela «aventura industrial» a que se refere José-Augusto França a propósito de Rafael 

Bordalo. Filho de um proprietário e comerciante do Norte (o 1.º Visconde), neto ― por via materna ― do 

célebre «Manuel dos Contos», 1.º Barão de Barcelinhos, que explorara e enriquecera a viticultura da ilha da 

Madeira ―, o 2.º Visconde é, pois,
4
 um descendente de primeira geração de barões e viscondes, cuja 

situação económica e política está bem estudada. Homem de cultura, foi também, certamente, para lá dos 

seus interesses artísticos, um homem de acção, acreditando no «progresso», envolvido nos problemas 

nacionais a que um homem desta classe social e cultural teria o lógico
5
 acesso: a casa e a indústria. Amigo de 

Rafael Bordalo e sobretudo de Columbano, que lhe pintou dois retratos (1889, com 28 anos; 1920, com 57), 

assim como o da esposa, que é talvez o melhor retrato feminino do pintor. Era um homem «moderno»: 

primeira licença de condução automóvel; pioneiro da fotografia, um dos primeiros amadores a usar o 

processo de
6
 colódio húmido. Nas Caldas, o exemplo de Bordalo foi para ele de óbvia emulação. Aí teve 

fábrica de 1892 a 1896, transferida depois para Lisboa, onde teve também um depósito para venda, 

denominado Pallisy-Galvany, o que prova o lado consciente e culturalmente epocal dos seus interesses 

cerâmicos (8). A fábrica das Caldas fora dirigida por um artista natural de Viena, José Fuller, também 

professor da
7
 Escola Industrial. A naturalidade deste artista e as suas funções docentes numa escola industrial 

revestem-se de um significado que não passará despercebido. Os interesses do Visconde,
8
 nas Caldas, fora 

dos domínios cerâmicos, aproximam-se curiosamente de algumas singularidades de Bordalo, como as 

colecções de animais e plantas da região. Aí construiu também uma casa «original», (9)
9
 e se interessou por 

                                                 
1 Or: e até porventura, 
2 Or: constituir 
3 Or: Vejamos quem foi este homem, figura típica do romantismo português. 
4 Or: é pois 
5 Or: teria lógico 
6 do ] Or: do ; Act: de 
7 na ] Or: na ; Act: da 
8 Or: Visconde<,> 
9 Esta nota de fim de página está ausente nas actas. 
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teatro, contribuindo para a construção do Teatro Pinheiro Chagas, risco do proprietário e «um dos 

incunábulos de revivescência nacionalista da nossa arquitectura» (Guia de Portugal).
1 

 

A Casa 

 

 Mas,
2
 ao contemplarmos hoje o palacete

3
 do Visconde, que despertou o significativo entusiasmo de 

homens como José de Queirós (10), Joaquim de Vasconcelos (11) e outros contemporâneos, o que sentimos? 

José-Augusto França (12) classifica-o de «bizarro», e acha-lhe um «aspecto estranho». Para nós trata-se de 

uma obra-prima de ingenuidade; ou, mais precisamente, de erudição ingénua ― no sentido em que vimos 

defendidos estes conceitos. Delírio revivalista, fascínio pelos exotismos manuelinos e os grotescos da 

Renascença, teatral, romântica modernidade, com seu acento surreal, «paysan de Paris». O bizarro de José-

Augusto França estará certo, se o entendermos como Aragon, «à la lumière de l'insolite» (13). Como toda a 

autêntica manifestação de ingenuidade devemos descobrir-lhe o valor próprio, não canónico; «a toute erreur 

des sens correspondent d'étranges fleurs de raison » (14). 

 Uma das características frequentes da obra ingénua, choque de estruturas sempre, é o inventário. O 

inventário é da ordem da maravilha, da ordem da descoberta; da des-ordem: enumera-se aquilo que nos 

espanta. E não é certamente por acaso que encontramos aí uma frequente característica de muitos produtos 

do Romantismo em Portugal. Sintra é um inventário. O manuelino já o fora ― e não é por acaso que o 

manuelino, como estilo, é uma invenção romântica. E não é por acaso também que, romanticamente,
4
 

Joaquim de Vasconcelos inicia uma cruzada antimanuelina, que se repercute, ainda hoje,
5
 nas opções do 

nosso caríssimo confrade, e mestre, Santos Simões. O que estes magníficos investigadores condenam no 

manuelino dão as suas «estranhas flores da razão», protótipos daquilo que Eugénio d'Ors chamava barrocus 

romanticus. Não admira, pois, que o neomanuelino se encontre, entre os revivalismos românticos, em lugar 

de honra. Mas na obra promovida pelo Visconde encontramos o neomanuelino e a casa portuguesa. O 

ilusionismo teatral neomanuelino compromete-se aqui a outra ilusão,
6
 esta de sistema: a da casa portuguesa. 

 Outros investigadores e outras disciplinas se ocuparão das genealogias, das influências, dos modelos, 

e até, das supostas imitações. Tudo isso é importante para que se complete o quadro de uma invenção ― 

ainda que se está intentando negá-la. Para nós, porém, a invenção situa-se ao nível da aventura individual ou 

colectiva, do valor de uso, que se relaciona com aquilo a que Husserl chama começo criador, e é a conversão 

do adquirido a uma nova actualidade (15). Podem-se descobrir um sem número de modelos e de origens 

propícias, ficará sempre por explicar o principal: porquê se optou por tal ou tal modelo. Relativamente à casa 

«inventada» pelo Visconde de Sacavém há que sublinhar um vector de alcance sociológico particular: o seu 

                                                 
1 Or: a construção do Teatro Pinheiro Chagas. 
2 Or: Mas ― 
3 Or: Palacete 
4 que, romanticamente, ] que romanticamente 
5 repercute, ainda hoje, ] repercute ainda hoje 
6 Or: com outra ilusão, 
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responsável tentara também ser um industrial. Segundo consta,
1
 essa tentativa relevaria de um industrialismo 

assaz romântico, o que ia acontecendo também a Bordalo Pinheiro e seus associados. A construção do 

palacete da rua do Sacramento, segundo me informa Santos Simões, teria absorvido a quase totalidade dos 

lucros da empresa cerâmica a que se votara o Visconde. Sob todos os aspectos há nesta casa
2
 e no seu 

empreendimento um clima eufórico de aparente absurdo ― o que é acentuado quando a desordem decorativa 

simula a destruição do sistema arquitectónico. É nestas condições que surge a casa ― com todas as suas 

implicações fenomenológicas. 

 Em primeiro lugar, tenhamos em conta o carácter ilusionístico que todo o revestimento cerâmico, 

interior ou exterior, assume relativamente à arquitectura. Não só pelo trompe-l’œil que lhe vai tão a carácter, 

mas pela própria matéria cerâmica. Não é também coincidência fortuita que este ilusionismo cerâmico faça 

lembrar as grutas de Bernard Palissy, em cujo interior, segundo a referência de Marcel Brion, os visitantes 

deviam tomar por vivo o que era inerte, e duvidar da realidade das personagens vivas. Brion estudava as 

metamorfoses fantásticas (16). Aqui a metamorfose vai dialecticamente mais longe: envolve a casa. 

Passemos sobre as relações imaginárias entre a gruta e a casa. Revestindo esta, o ilusionismo cerâmico, 

defende-lhe a intimidade e o silêncio do espaço interno, a estrutura, o valor de uso. Se examinarmos a planta 

e o alçado do edifício, vemos confirmada aquela intencionalidade. 

 Trata-se de uma construção extremamente hábil, estruturalmente certa. Alçada em dois planos 

sucessivos, os «baixos» do edifício permitem à casa, propriamente dita, recuar e elevar-se num espaço 

urbano, assim já um pouco resguardado da rua e dos edifícios à volta. A entrada para esta casa, faz-se agora 

através de um espaço intermédio, ambíguo: curiosamente pavimentado pelo característico processo dos 

calceteiros lisboetas, é um espaço interior que ainda participa da imagem da rua. (Exemplo comparável, só 

conheço o do Coliseu dos Recreios, espantoso monumento do século XIX, ultrajado pela pouca importância 

que se lhe tem concedido.) Acentua-se assim, no exacto espírito da casa, um dinamismo que vem das 

moradias barrocas. Tal como nestas, segue-se depois a dupla escadaria. As zonas de convívio, repouso e 

serviço articulam-se inteligentemente, com intercomunicador em altura, solucionando a lógica dos percursos 

e uma relativa autonomia. Em conclusão: o que parecia ser um caso de superficial fachadismo, salda-se em 

algo muito mais profundo. Um edifício onde as imagens se metamorfoseiam
3
 em percursos, vivencialmente 

certos. Imagens fantásticas ou ilusionistas, destruição aparente da solidez arquitectónica, que melhor 

preservam a concha de um interior articulado com lógica rigorosa, e preservado de um espaço urbano hostil. 

Assim,
4
 o estilo metamorfoseia-se em estrutura e vice-versa. 

                                                 
1 Segundo consta, ] Segundo consta 
2 Or: Casa 
 idem nas próximas ocorrências 
3 metamorfoseiam ] metamorfoseia-se 
4 Assim, ] Assim 
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 Nesta comunicação fizemos apenas um apontamento do método e demos um exemplo. Num artigo 

sobre Douanier Rousseau
1
, José-Augusto França falou sobre uma ingenuidade inocente e respeitosa (17). 

Sem o estudo da ingenuidade, sempre inocente, numa variável medida, e respeitosa (de modelos, de estilos 

estranhos, de novidades mecânicas e industriais, no nosso caso) parece-nos difícil compreender amplamente 

o Romantismo em Portugal, porventura todo e qualquer Romantismo. Com efeito, quase todo o teatro 

romântico, com o seu historicismo apaixonado, é largamente ingénuo. Todo o romance histórico, também. 

Em relação à história, todo o Romantismo,
2
 com suas tendências revivalistas e inventariantes, desencadeou, 

e não só entre nós, um processo de ignorância ― que só podia conduzir, como sabemos que aconteceu, a 

uma crise da história. Kierkegaard, um dos mais geniais escritores do Romantismo, tinha-o previsto (17),
3
 ao 

discutir o mistério da aquisição do conhecimento: 

 Nous pouvons... faire intervenir l'ignorance et la laisser en quelque sorte détruire historiquement, 

morceau par morceau, l'historique. 

 Com o Romantismo, o século XIX foi o grande século de paixão pela história, acumulando 

sabedorias,
4
 simultaneamente necessárias e falsas. Assim chegamos a um ponto de partida ― segundo a 

expressão de Kierkegaard; a HOJE, um estado zero, antropologicamente falando. 

 

 

 

 

  [Notas] 

(1) O Selvagem e o Ingénuo na Escultura Portuguesa (em preparação).
5
 V. tb.: Para o 

Estudo da Escultura Portuguesa, Porto, 1965; «Arte «popular» e arte «ingénua»», 

comunicação ao XXIX Congresso Luso-espanhol para o Progresso das Ciências, Lisboa, 

1970. 

(2) Coimbra, 1952.
6 

(3) Viagens na Minha Terra, Lus. Ed., p.8; Romanceiro, II, Lisboa, 1963, p.140. 

(4) V. nota 1. Um método de trabalho que obriga a precisar certos termos e a inaugurar, pelo 

menos ao nível da respectiva aplicação, um certo número de normas de estudo, exige 

explanação que excede os limites de uma simples nota. O estudo de monumentos 

«discretos» como são as obras de arte plástica não é fácil. Referimos aqui, em breve síntese,
7
 

a bibliografia sobre que se fundamenta o nosso método. É em Mikel Dufrenne que a palavra 

                                                 
1 Or: sobre o Douanier Rousseau 
2 Or: o romantismo <,> 
3 Or: previsto (18)<,> 
4 Or: sabedorias<,> 
5 Obra que não foi acabada, existindo num estado fragmentário no espólio. 
6 A obra em questão é de Husserl. 
7 Or: aqui em breve síntese 
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naïf é objecto pela primeira vez de um emprego aproximado daquele que nós fazemos, 

coincidente com um uso já então corrente no ensaísmo e crítica de arte. V. Phénoménologie 

de l’expérience esthétique, I, Paris, 1953, p. 149. Ver tb., a p. 270, as relações entre a 

redução e o conceito de
1
 pôr-entre-parêntesis, depois tão vulgarizado.

2
 Em ambas as 

passagens se menciona a Phenomenologia hegeliana. Sobre a potência do elementar: p. 289. 

A obra de Merlau-Ponty também explora e vulgariza este problema, especialmente em Le 

visible et l'invisible, Paris, 1964, especialmente a discussão das noções de fé perceptiva, naïf 

e pensamento pré-crítico e ainda a discussão sobre o imaginário, particularmente referida a 

Sartre. Este ponto obrigaria a uma indicação bibliográfica particular, o que faço na obra 

referida em 1), desde L'imaginaire de Sartre e à contradição do próprio autor, em Qu'est-ce 

que la littérature?; até à importante obra de Gilbert Durand, Les Structures 

anthropologiques de l'imaginaire, Paris 1963; passando pelas obras de Bachelard, e, num 

território mais prático (fotografia), ao inquérito sociológico de Pierre Bourdieu, Un Art 

Moyen, Paris, 1965. A discussão básica do método situa-se em Husserl, e particularmente em 

Idées directrices pour une phénoménologie, Paris, 1950, esp. a p. 124: A concepção do 

homem naïf. As noções de olhar mental, táctica do exemplo, forma-intencionalidade, pôr-

entre-parêntesis, passagem da percepção «naïve» ao conhecimento científico, 

transformação do adquirido, baseiam-se nesta obra. 

 Este método é de coincidência entre um método estético geral e uma explicação 

particular da obra ingénua. Uma e outra disciplina desdobram-se em diferentes bibliografias. 

No segundo caso, a antropologia cultural fornece-nos importantes títulos que fundamentam 

o método, mas que dispensamos de citar aqui. 

(5) Horácio, citado por Kierkegaard, in Ou bien... ou bien, Paris 1949, p.49, trad. p. 611: «La 

maison ne possédant pas beaucoup de choses superflues est pauvre». 

(6) A expressão é do Arq. Manuel Tainha, que a emprega criticamente nos seus cursos do 

Centro de Formação Artística (SNBA)
3 

(7) Por exemplo, esse magnífico historiador Pevsner, ao citar os Discursos sobre 

Arquitectura (1853), in Perspectiva da Arquitectura Europeia, Lisboa, Ed. Ulisseia, p. 333. 

(8) O exemplo de Palissy estava na moda nesta época entre uma certa elite do Romantismo, 

como o prova o facto de, cerca de 1872,
4
 a Duquesa de Palmela e a Condessa de Ficalho 

lerem e Sintra (!) uma vida do ceramista, e decidirem montar oficina própria. O facto é 

sugestivamemente narrado em José de Queirós, Cerâmica Portuguesa, Lisboa, 1907, p.95. 

                                                 
1 Or: conceito husserliano de 
2 Or: hoje tão vulgarizado. 
3 Algo de muito semelhante apregoava o arquitecto Adolf Loos (1870-1933) ao escrever um ensaio cujo título em português é 

«Ornamento e Crime» Possivelmente o dito de Manuel Tainha seria inspirado naquele arquitecto. 
4 de, cerca de 1872, ] de cerca de 1872 
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(9) Risco do proprietário. Segundo o Guia de Portugal, «um dos incunábulos de 

revivescência nacionalista da nossa arquitectura...»
1 

(10) José de Queirós, Cerâmica..., pp. 166/7. 

(11) José de Vasconcelos, «Arte Decorativa Portuguesa», in Notas sobre Portugal, 1908, 

p.184. 

(12) José-Augusto França, A Arte em Portugal no Século XIX, II, Lisboa, 1966, p.136. 

(13) Aragon, Le Paysan de Paris, Paris, 1966, p.20. 

(14) Id., p.15. 

(15) Idées... § 122, e part. pp. 414/15. 

(16) Marcel Brion, L’Art Fantastique, Verviers, 1968, p. 209. 

(17) José-Augusto França, «O Douanier Rousseau 1961», in Colóquio, Revista de Artes e 

Letras, n.º 14, Julho de 1967. 

(18) Kierkegaard, Les Miettes Philosophiques, Paris, 1967, p.108.
2
 

 

 

 

                                                 
1 Esta nota de fim de página está ausente das actas. Nas actas a nota 9 é ocupada pela nota 10 e assim sucessivamente até à nota 17 

(que aqui, nesta edição, é a nota 18). 
2 Esta nota está ausente em Act. No Or. trata-se de uma inscrição manuscrita a caneta que falhou na transcrição para Act. 
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Incomunicação
1
 

 

 

 Um grande problema que os responsáveis culturais têm que resolver neste País, e provavelmente não 

só neste País, é o da comunicação. Com efeito não basta organizar exposições, conferências e debates, 

projecções de filmes e diapositivos, concertos... inaugurações e respectivas solenidades ― mais ou menos 

festivas. Não basta dispor de um serviço informativo por demais repetido e banalizado. Obsolescente. A 

notícia na imprensa, mesmo o programa enviado sob forma
2
 personalizada... não chegam. Não chegam para 

vencer uma grande doença do nosso tempo: a incomunicação. 

 Na verdade, e paradoxalmente, à medida que aumentam em extensão e profundidade os grandes 

meios de comunicação massiva, à medida que a sua força cresce, eles tornam-se relativamente mais fracos e 

cada vez menos eficazes. Por exemplo, aquilo que no comércio se chamou a P.D.P. (Publicidade Directa 

Personalizada), e que se baseava em intensivos envios de mensagens pelo correio,
3
 na base de poderosos 

ficheiros constantemente actualizados, é afectado por um constante decréscimo da sua taxa de eficiência, na 

medida em que o processo se divulga e intensifica. 

 Isto acontece em geral, com a Imprensa, com a Rádio, e até mesmo com a T.V. Estes grandes meios 

são progressivamente afectados de incomunicação. Que é afinal uma coisa muito simples (se bem que possa 

ser estudada cientificamente): uma verdade ― uma mensagem ― reiterada é uma verdade que, sem deixar 

de o ser, cria à sua volta uma zona de indiferença, operando-se nela uma mudança fundamental do subjectivo 

ao objectivo. A verdade, a mensagem,
4
 torna-se um objecto, e um objecto fechado. Isto é: (como um gadjet). 

Vamos mais longe, embora isto possa parecer um pouco paradoxal: a sua existência em termos de 

comunicação garante-lhe um estatuto inexistencial. 

 Aliás, isto que nos afecta agora de um modo mais geral, já acontecia com certos manuais escolares: a 

informação reiterada da excelência dos Lusíadas, sem se proporcionar ao aluno nenhuma necessidade de o 

descobrir por si próprio, criou gerações e gerações de portugueses de média cultura para quem o grande 

poema nacional existe apenas em lombada, em pretexto para a sua inexistência subjectiva. Quando muito nas 

bibliotecas de alguns haverá um exemplar, nunca lido. Um objecto. 

 O que é necessário fazer? Façamos, por agora,
5
 apenas uma chamada a conclusões e a estudos, que 

não caberão num simples artigo. E mencionaremos alguns exemplos. Em geral, a comunicação eficiente é 

aquela que se impõe e surpreende com um novo código, baseado não só no conhecimento das motivações 

                                                 
1 Este artigo está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.21. O dossiê contém dois fragmentos do dactiloscrito do artigo (em 4 páginas, 

faltando-lhes oito parágrafos de texto) com as cotas 7621-17G a 7624-17G. O artigo foi publicado na revista Lorenti´s n.º 19, de 

Dezembro de 1973. Para o cotejo das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Lor. para a revista. Usei a revista como texto-

base, o original é omisso em alguns parágrafos. 
2 Or: sob a forma 
3 correio, ] correio 
4 mensagem, ] mensagem 
5 Façamos, por agora, ] Façamos por agora 
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daqueles a quem se dirige (fica por aqui o processo publicitário), mas também, e sobretudo,
1
 numa constante 

abertura às suas próprias motivações. Descendo a um território mais prático, digamos, que se vai re-

descobrindo e re-impondo no nosso tempo a comunicação oral (ou a comunicação audio-visual), como a 

única que verdadeiramente pode confiar numa luta sem opacidade pela eficiência. Porque a oralidade é, por 

excelência,
2
 diálogo e risco. 

 Por outras palavras ainda: um acontecimento só é verdadeiramente comunicado quando se criou à 

sua volta aquilo que antigamente se chamava Fama: alertamento, escândalo, nomeada, desejo de se falar na 

coisa, de saber «qual é a sua opinião sobre...» Quando um responsável cultural quiser anunciar algo, deverá 

agir de tal modo que antes de acontecer em facticidade aquilo que pretende comunicar... a coisa se verifique 

em imaginação previamente no sujeito a quem se dirige o comunicado. O que não é simples... 

  

 ...Que o diga o Meyer-Clason e os bons coleccionadores de que se tem rodeado para a organização 

das excelentes jornadas culturais do Instituto Alemão. Dessa qualidade ímpar é paradigmático o Ciclo sobre 

o Expressionismo Alemão realizado em Outubro/Novembro deste ano. Da irregularidade da assistência a 

estas sessões, muito haverá que aprender. (Essa irregularidade vai desde a impossibilidade de encontrar um 

lugar sentado até ao desconforto de participar apenas com algumas escassas dúzias de pessoas em 

acontecimentos maravilhosos, como o concerto de Carla Henius, Grito e Emudecimento). Mas deixemos, 

por agora,
3
 as sessões do Instituto Alemão (que estudaremos noutra ocasião) e vamo-nos referir ao que 

consideramos um caso extremo. Uma iniciativa também de uma entidade cultural estrangeira, o Instituto 

Britânico. 

 

O Caso de Paolozzi 

 

 Paolozzi é um dos mais importantes artistas ingleses contemporâneos. Escultor e gravador da 

geração Pop, numa lista recentemente estabelecida pelas revistas alemãs Das Capital e Art Aktuel, dos 100 

artistas modernos mais famosos os «100 magníficos» ― A obra de Paolozzi ocupa o 15º lugar. Pois bem... a 

obra de Paolozzi esteve em Portugal ― e passou quase despercebida. Realizaram-se, por iniciativa do 

Instituto Britânico, duas exposições, uma no Porto (ESBAP) e outra em Lisboa (nas próprias salas daquele 

Instituto). Paralelamente houve gravuras de Paolozzi numa exposição da Galeria Judite da Cruz.
4 

 Diga-se de passagem que aos malefícios da não-comunicação se acrescentava, no Porto, um arranjo 

expositivo menos que indigente: desrespeitoso. 

                                                 
1 também, e sobretudo, ] também e sobretudo 
2 é, por excelência, ] é por excelência 
3 deixemos, por agora, ] deixemos por agora 
4 Em Or. é omisso o parágrafo seguinte, inclusive, até ...Mas estamos aqui 



 

439 

 

 Em Lisboa, a exposição foi razoavelmente organizada, dado o espaço de que dispõe o Instituto. Mas 

duvido que lá tenham ido muitas das pessoas que estariam logicamente interessadas em conhecer alguns 

aspectos da obra de um dos maiores escultores britânicos do nosso tempo. 

 ― Não gosto... ― dizia a jovem professora de inglês ― destas esculturas, parecem-me drain-pipes. 

 ... e,
1
 para nós percebermos melhor a expressão inglesa, apontava para esses canos que vão 

desaparecendo dos edifícios modernos ou pseudo-modernos, e que se revestem já, para nós,
2
 de conotações 

fortemente positivas. 

 ― Mas são tão belos!... ― Questão de gosto. Mas aqui a dialéctica inverte-se: se os gostos não se 

discutem subjectivamente, discutem-se, devem discutir-se objectivamente. O gosto ou o fascínio de Paolozzi 

pelos tubos e pelas maquinarias é um gosto bem moderno de pôr à mostra, manifestar, usufruir, o lado de 

dentro das coisas. Poderíamos até dizer que esta é uma dominante fundamental para a compreensão da arte 

moderna. E até, mas isso seria entrar em contos muito largos, daquilo a que se poderá chamar anti-arte. 

 De um modo geral, a arte moderna segue um caminho de sinceridade, de mostrar o processo, até ao 

gesto, até à mais ínfima concepção criadora. Até ao projecto. E assim fazendo se cumpre, ou procura cumprir, 

outra vocação da arte moderna: interessar o espectador mais no fazer-a-obra do que na obra. Transformá-lo 

em participante. 

 A complexa obra de Paolozzi não se resume em poucas linhas. Poderíamos dizer que a sua maior 

contribuição consiste numa fraqueza que, dentro das linhas gerais expostas, o leve do fascínio pelo 

mecanismo ao fascínio pelo mecanismo da comunicação. E isso explica a sua obra actual, e principalmente 

as gravuras. (Aquelas maravilhosas gravuras que passaram também pela Galeria Judite da Cruz, sem 

porventura terem despertado o interesse que merecem). 

 
3

...Mas estamos aqui no centro de um problema de 

incomunicação. Com efeito, perante uma obra cuja temática tem sempre 

que ver com certa objectivação do material comunicante (os «canos» da 

sua antiga escultura já introduziam estas preocupações) uma paradoxal 

indiferença só pode explicar-se por defeito de informação. Dizer que as 

pessoas são ignorantes não é científico nem é justo. As pessoas precisam 

de ser informadas. Melhor: as pessoas precisa de ser alarmadas. Esta 

informação de choque é uma técnica a que um dia voltaremos. Digamos 

desde já que o seu objectivo principal é este: provocar a palavra. 

 

Gravura de Kirchener, patente na exposição do Instituto Alemão 

em Lisboa, Gravuras do Expressionismo Alemão. 

                                                 
1 e, ] e 
2 já, para nós, ] já para nós 
3 O texto é omisso, no orig., desde Diga-se, de passagem, até este ponto. 
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Programa
1
 

 

 

 • Informar. Mas uma informação selectiva, polémica e também humildemente didáctica, no sentido 

mais moderno da palavra. 

 • Intervir criticamente. Mas uma crítica que consiste mais num discurso sobre as opções e 

preferências do crítico do que num julgamento valorativo das obras e dos projectos dos artistas. Os objectos 

e os projectos devem valer por si próprios. 

 • Dar a ver, sempre que possível, pela ilustração, e pelo incitamento à frequência das exposições e 

dos museus. As galerias actualmente existentes, e cujo número tende ainda a aumentar, para lá dos seus 

objectivos comerciais devem cumprir um serviço público e convidar à visita dos não clientes e dos não 

iniciados. A este respeito há muito a dizer. Um exemplo: Portugal é um dos países onde os catálogos de 

exposições de arte moderna são mais luxuosos, e a preços inacessíveis à maioria das pessoas que não 

frequenta as vernissages. Seremos um dos países mais luxuosos do mundo? Entretanto,
2
 a edição de livros 

sobre arte moderna portuguesa é, salvo raríssimas excepções, inexistente... 

 • Esclarecer, tanto quanto possível, os fenómenos do animado e contraditório mercado da obra de 

arte, em Portugal e no mundo, agora. Aqui e algures. 

 • Para além dos acontecimentos do mercado e da moda, abordar ou simplesmente apontar os 

fenómenos sociológicos mais ou menos profundos, implícitos no «mundo das artes». 

 • Pôr em evidência a integração, a cultura estética e a arte na cidade e na casa; as relações entre as 

diversas disciplinas estéticas. 

 • Não distinguir entre artes menores e artes maiores. Propor uma esteticização crescente da vida 

quotidiana. Os «esgrafitos» das crianças nas paredes das ruas também são... arte. 

 • Descobrir e discutir a tradição, onde ela for útil e ferramenta da futuro. 

 • Salientar as atitudes e obras de vanguarda, agora e aqui. Mas a vanguarda é sempre um absoluto no 

relativo. Parafraseando alguém: «informação em segunda mão pode ser experiência em primeira mão». 

 • Não comprometer, em nome da vanguarda (ou das vanguardas),
3
 o amor simples e o talento 

espontâneo que continuarão a revelar-se sem preocupações históricas, e para além das polémicas e das 

poéticas. Uma preocupação maior pela vanguarda só é incompatível com o academismo e o oportunismo, 

que em nome da modernidade pretendem vender (é o termo) gato por lebre. 

 • Combater o vedetismo que infelizmente vai progredindo no nosso meio artístico. Incitar os novos 

para a grande aventura da descoberta em prejuízo de um conformismo argentário ― que também vai sendo 

norma em alguns casos. 

                                                 
1 Conserva-se uma fotocópia do artigo que saiu na revista O Século Ilustrado, de 30 de Março de 1974. Na caixa 10, dossiê 1.2.1.34 

não existe original. 
2 Entretanto, ] Entretanto 
3 comprometer, em nome da vanguarda (ou das vanguardas), ] comprometer em nome da vanguarda (ou das vanguardas) 
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 • Os marchands e os coleccionadores não são o inimigo. Pelo contrário também nesses sectores o 

imediatamente importante é lutar pela qualidade. Uma colecção de obras de arte pode realizar-se com 

elevados critérios, inclusive com preocupações científicas (históricas, estéticas, etc.) 

 • O consumidor não é o inimigo. Evidentemente que a meta do futuro é que todos sejamos 

esteticamente produtores. Mas o consumo pode (embora isto seja raro) resultar em intervenção activa e 

lúcida. Que as pessoas não sejam dominadas pelos objectos (estéticos ou outros) mas sim pelos projectos, 

cada vez mais livres e libertadores. 

 • Chamar a atenção para as iniciativas sérias e para as instituições independentes. Uma das misérias 

de cá é estar de tesoura aberta para dizer mal de quem faz alguma coisa, só porque faz alguma coisa... e 

assim incomoda a atitude tão generalizada dos braços cruzados. 

 • Combater o amadorismo, que não o amador, o verdadeiro amador. E combater igualmente o 

profissionalismo ― que se traduza de facto em especialização fechada e amputação cultural e sensível. Há 

um amadorismo condenável nas artes, mas há-o também na crítica e no ensaísmo ― que num caso e noutro 

têm a ver com a espontaneidade tão necessária e desejada. 

 • Combater o isolamento dos produtores, sobretudo das diferentes disciplinas estéticas. A incultura 

portuguesa é também isto: a seita dos «artistas» plásticos não sabe nada de música e de músicos; os músicos, 

nada de literatura; os escritores são analfabetos em pintura... Há a gente do teatro, a do cinema..., opostos 

como inimigos, ou simplesmente ignorando-se. Sem falar nas outras divisões, ideológicas, de geração, etc. 

Isto é um dos aspectos mais graves da nossa pobreza espiritual. 

 • Combater o nosso isolamento, não pela preocupação de «acertar o relógio pela hora da Europa»,
1
 

como ainda há pouco se dizia, mas para poder afirmar uma originalidade autêntica e autenticamente actual. 

 • Descentralizar as nossas atenções e preocupações. A actividade artística portuguesa não se reduz a 

Lisboa, nem só a Lisboa e ao Porto. No Algarve, em Coimbra, em Óbidos, Leiria, Aveiro e muitas outras 

localidades, atitudes, obras e projectos modernos, ou pelo menos que se querem esteticamente modernos, 

acontecem e estruturam-se. Os centros perdem cada vez mais o direito ao monopólio cultural. 

 • Nunca evitar o esforço que é sempre necessário para compreender em profundidade a característica 

fundamental da modernidade: os actos estéticos mais válidos são aqueles que envolvem os maiores 

compromissos éticos. «Um travelling é um acto moral», disse um dia o cineasta Jean-Luc Godard. 

 • Pedir a colaboração do leitor, o seu esforço e a boa vontade também: não simplificar os problemas 

ao nível do passatempo e da cultura fingida. Na variedade e até na oposição das preferências ainda é possível 

e válida a direcção única proposta por Almada Negreiros. Neste sentido, o leitor poderá considerar esta 

página como realmente sua, enviando-nos críticas, sugestões, e pedidos de esclarecimento. 

                                                 
1 Europa», ] Europa» 
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Artur Varela. Exposição na Galeria de Arte Moderna, 

da SNBA (Lisboa). O autor vive e trabalha há mais de 

uma dezena de anos na Holanda, praticando sobretudo 

a escultura. Produz também filmes, gravuras, etc. 

Nesta exposição de gravuras e de pinturas sobre vidro 

acrílico o tema principal resulta de uma atitude irónica 

sobre a noção académica de arte, arte-consumo e arte-

investimento. Os objectos expostos resultam ambíguos, 

dada a sua evidente beleza plástica e carácter também 

decorativo. Uma exposição que se contesta ao mesmo 

tempo que se afirma a si própria. Uma proposta de distanciamento relativamente ao objecto estético como 

mero pretexto exterior de contemplação. Observemos que até a modéstia dos preços expostos para estas 

peças pretende revestir-se de um sinal polémico. 

 

Vaserely, Farbwelt: Óleo sobre tela. Da exposição individual na 

Galeria Quadrum. É a primeira exposição em Portugal de um dos 

grandes mestres da modernidade. Na esteira da célebre Bauhaus, 

Vaserely é um dos maiores criadores das artes «tecnológicas», 

estando no cruzamento do Construtivismo, da Op-art, do Cinetismo, 

e das actuais investigações de arte-pelo-computador. Em todas estas 

correntes sobressaem duas ideias fundamentais para a 

modernidade ― o conceber é mais importante do que a própria 

execução; mas estes modelos, estas matrizes pretendem vir 

carregadas de uma profunda responsabilidade ética, de um novo 

humanismo para a cidade ― a natureza deixa de ser um código de 

referência num mundo inteiramente compreendido e produzido pelo 

homem, numa constante relação criador-objecto, alheio a qualquer 

preocupação naturalista. Voltaremos nestas notas a referir e analisar esta maravilhosa utopia. Entretanto,
1
 não 

podemos deixar de referir o título do anúncio da exposição, tal como apareceu num dos nossos quotidianos 

«mais responsáveis»: Vaserely (o pintor mais caro do mundo) numa exposição em Lisboa. A que ponto 

chegamos para que seja possível que a primeira característica a salientar de um grande criador seja o valor 

                                                 
1 Entretanto, ] Entretanto 
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mundano dos seus produtos? É esta cultura en vision, aquela que todos estamos dispostos a promover e 

acalentar? Necessariamente teremos de rever a realidade e as utopias... 

 

 

Clara Meneres Semide. Contribuição ao Salão de 

Março, da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA – 

Lisboa). Uma jovem artista cuja coerência se vem 

afirmando solidamente. Aqui a introdução de um 

objecto real (ready-made ou made-ready-made) num 

espaço cultural, museu, sala de exposições ou 

sociedade artística, é, já em si, uma proposta estética 

revulsiva e perturbadora dos hábitos consumísticos ou meramente contemplativos dos meios ligados à arte 

moderna. Mas,
1
 mais do que uma descrição violenta (natural) e de uma denúncia, a crueza desta atitude põe-

nos em face da nossa mais íntima responsabilidade. Como já lembrava Jung, o homem verdadeiramente 

adulto é aquele que é capaz de não atirar constantemente a responsabilidade do que acontece para os outros, 

para o mundo exterior; e que, pelo contrário,
2
 encontra coragem para se interrogar: «Qual é o meu grau de 

culpabilidade?! Em que efectivamente eu contribuí para que isto seja possível?». Na resposta a esta pergunta 

se verá então que nada é acidental, por muito que a crueza das aparências nos sugira o contrário. As 

lamentações de Job renovam-se na observação do «automóvel» de Clara Semide. 

 

 

 

                                                 
1 Mas, ] Mas 
2 pelo contrário, ] pelo contrário 
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O Síndroma Provinciano
1
 

 

 

 Estar à la page, dans le vent... as expressões são significativamente francesas e são do tempo em que 

quase só das bandas de Paris se buscavam as modas vestimentárias e as novidades culturais. «Acertar o 

relógio pela hora europeia» foi expressão que também aqui se inventou e que significava mesmo: Paris! 

Paris! Os mestres da Sorbonne, os Cahiers, a saison!... Quem podia resistir?, quem? 

 «...Quem não produz é que admira a produção», afirma Fernando Pessoa, que assim resume o 

síndroma provinciano: «o entusiasmo e admiração pelos grandes meios e pelas grandes cidades; e 

entusiasmo e admiração pelo progresso e pela modernidade; e, na esfera mental superior, a incapacidade de 

ironia.» 

 Voltaremos a este tema ― o síndroma provinciano português ― que não se terá alterado tanto 

quanto seria para desejar desde a época em que o mal foi assim diagnosticado por Pessoa (1928). Notemos, 

por agora,
2
 uma diferença fundamental entre este nosso tempo e os anos que vão aproximadamente até à 

primeira metade do século. Deixou de haver um centro: Paris já não é a capital de um bem definido império 

cultural. E, ao mesmo tempo,
3
 que nas principais ruas de Paris se multiplicam os Wimpy-Bar e os Snack, os 

responsáveis culturais parisienses esfalfam-se para bienalmente inventarem qualquer coisa que se pareça 

com as manifestações de Kassel ou os museus de Amesterdão, Milão, Dusseldórfia, Nice ou Zagreb, 

Edimburgo, Pamplona ou Bréscia... por toda a parte se multiplicam os centros, ou simplesmente se criam os 

núcleos de trabalho com programa próprio, actividade
4
 informada e independente. 

 Produzir e estar informado. É claro que esta multiplicação dos centros de interesse não resolve o 

problema dos meios afectados de provincianismo. O que pode acontecer é que as
5
 admirações pelo alheio se 

tornam
6
 ainda mais obsoletas, por vezes trágicas, por vezes cómicas; pode ainda dar lugar a uma

7
 

desorientação maior. É o caso de uma
8
 variante da mesma doença cujos sintomas só aparentemente 

contrariam o síndroma apontado por Pessoa: é o caso daquilo a que chamarei o «rico mal agradecido». 

Exemplo: tal pintor absorveu nos anos 60 tudo o que era novidade e invenção nos anos 50 em tal e tal grande 

centro; com isso enriqueceu (nos anos 70 e cá em casa
9
) a sua artesania, o seu hábil produzir e até (na 

melhor das hipóteses) a sua diminuta capacidade de invenção. Enriqueceu também a bolsa, claro! E então 

                                                 
1 Este artigo está no dossiê 1.2.1.34, da caixa 10. Este dossiê contem um dactiloscrito com riscados a caneta de feltro azul e 

emendas e acrescentos a caneta preta fina. O artigo foi publicado no Século Ilustrado, n.º 1892 de 6 de Abril de 1974. O espólio 

contém ainda um dactiloscrito sem emendas com as cotas 7496-17A a 7498-17A. Cotejei com a revista usando as siglas Or 

(Original) e SI. (Século Ilustrado), usei a revista como texto-base. 
2 Notemos, por agora, ] Notemos por agora 
3 E, ao mesmo tempo, ] E ao mesmo tempo 
4 Or: próprio actividade 
5 Or: é as 
6 Or: se tornarem 
7 Or: ainda ser uma 
8 Or: Neste caso está uma 
9 Or: cá em casa 
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cessa toda a sua curiosidade pelo que se passa lá fora, tudo frioleiras, as novas invenções, as novas poéticas, 

não passam de aldrabices, agora que chegou a resultados tão sérios e sólidos; é o que eu digo: um rico mal 

agradecido. Este sintoma (epigonismo mais academismo) não deixa de estar implícito no texto de Pessoa, na 

medida em que estes produzem; é certo, mas mais do que tudo admiram (a sua própria) produção. 

 Ora,
1

 é evidente que estar informado é fundamental, e faz parte decisiva daquele remédio 

apresentado pelo mesmo autor que estamos comentando: «Para o provincianismo há só uma terapêutica; é 

saber que ele existe». É claro que estar informado não tem nada que ver com estar à la page; e, em primeiro 

lugar,
2
 é estar informado acerca do que se passa «lá fora», quando do que se passa «cá dentro». Ora este é 

outro ponto implícito no síndroma diagnosticado de primordial importância, pois efectivamente vivemos 

num país e nos referimos a um meio de máxima incomunicação. Em Lisboa não se sabe nada, ou quase nada, 

do que
3
 se passa no Porto, e vice-versa. Um artista natural de Coimbra e radicado em Lisboa não sabia, anda 

há bem pouco tempo, da existência do Círculo de Artes Plásticas, de Coimbra. Podia multiplicar os 

exemplos. Não vale a pena. Até porque o mal é íntimo e profundo, e não-exemplar: é que tende a aumentar o 

oportunismo e o total desinteresse por tudo o que não seja exclusivamente pessoal. Claro, trata-se de uma 

atitude suicida... E, em breve,
4
 veremos como fatalmente se descobrirá desarmado aquele(s) que quer(em) 

resolver tudo egoistamente, egotisticamente. 

 

 

Porto: cooperação. Na Árvore prepara-se mais uma 

exposição, a de Alfredo Queiroz Ribeiro, que se vai 

juntar à do jovem De Albuquerque e à de Jochen Maria 

Bustorff. A Árvore é um organismo de grande relevo 

cultural na cidade, o equivalente à Sociedade Nacional 

de Belas Artes de Lisboa ― e que, como esta 

instituição, deveria ser reconhecida «de mérito 

público». 

                                                 
1Ora, ] Ora 
2 e, em primeiro lugar, ] e em primeiro lugar 
3 nada, ou quase nada, do que ] Or: nada ou quase do que SI: nada ou quase nada do que 
4 suicida... E, em breve, ] Or: suicida; e em breve SI: suicida... E em breve 
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Porto: pedagogia. Grupo de cinco alunos indicados 

pelo respectivo professor para o concurso de decoração 

de stand de um banco, a inaugurar em breve. O júri foi 

constituído pelos próprios alunos, que em seguida se 

comprometeram a trabalhar na execução do projecto 

distinguido (aluno Manuel de Oliveira). Do júri 

fizeram também parte o professor pintor Júlio Resende, 

Armando Alves e um representante do banco
1

. 

Assinalemos que a decisão do júri foi tomada por 

unanimidade. Projecto e execução em quinze dias. 

 

 

Porto: as artes gráficas na cidade. Cartaz de Armando 

Alves, um dos «4 vintes», ex-professor da ESBAP. A 

actividade de Armando Alves como grafista (ou 

graphic designer) tem influenciado profundamente os 

hábitos visuais dos portuenses. Este cartaz assinala as 

comemorações do II centenário do grande arquitecto 

Nicolau Nasoni. 

 

 

 

 

Porto: a vanguarda, um futuro em hipótese e aposta. 

Objecto de Da Rocha, na Galeria 2, parte de um «ciclo 

internacional» denominado Perspectiva 74. Este ciclo, 

dedicado a certos aspectos da vanguarda, oferece-se 

com o seguinte subtítulo: Intervenções ― Arte 

Processo ― Arte Conceptual. Os nomes portugueses, 

nossos conhecidos ― e que correspondem a certezas 

ou esperanças justificadas ―, são, além de Da Rocha: 

Alberto Carneiro, Alvess e Dixo. Estrangeiros (todos 

nossos desconhecidos): Tomek (Polónia), Yokoyama 

                                                 
1 Or: do Banco 
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(Japão), Miller, Cameron (Inglaterra), Pineau (França), Hubert (França), Moucha (Checoslováquia), 

Klassnick (Inglaterra). Um só nome nosso conhecido, o francês Oldenbourg (não confundir com o célebre 

operador estético americano). Em geral o conhecimento da actividade geral e a avaliação da respectiva 

coerência é fundamental para apreciar justamente a maioria das operações relativas às actuais vanguardas 

que, em geral,
1
 constam mais de processos do que de obras. Voltaremos a este assunto. 

 

 

 

 

Porto: a arquitectura. Uma nova faculdade, obra de um 

dos mais notáveis responsáveis da arquitectura 

moderna portuguesa, arquitecto Viana Lima. Escultura 

integrada de José Rodrigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto: o convívio. No S. Lázaro, encontram-se 

professores e alunos da ESBAP. E as paredes são o 

grande cartaz artístico da cidade. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 que, em geral, ] que em geral 
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Poesia Visual
1
 

 

 

 Durante muito tempo discutiram-se as semelhanças e as prioridades da «poesia visual» e da «arte 

conceptual». Essa polémica animou certos meios de vanguarda, estimulando a combatividade e o poder 

criador de grupos diversos. Foi, portanto uma polémica útil. Actualmente os campos de intervenção destes 

«irmãos inimigos» encontram-se mais ou menos determinados e diferenciados, sendo possível chegar à 

conclusão de que existe um abismo entre estas duas correntes. Poderia dizer-se que a matéria da arte 

conceptual é a própria ideia de arte («Art as ideia as idea»,
2
 na expressão de Joseph Kosuth); enquanto a 

poesia visual se volta para o real mas em estado de permanente ruptura. A confusão vem de que esta ruptura 

se estabelece na poesia visual na base de uma constante revalorização semântica, a partir das palavras e até 

das letras
 
na mais completa liberdade operatória. Num caso e noutro,

3
 é muitas vezes o insólito de uma frase 

ou palavras deslocadas que se nos oferece como coisas semelhantes.
4
 Mas, enquanto na «arte conceptual» há 

principalmente uma interrogação fechada sobre o discurso;
5
 na «poesia visual»

6
, o «discurso» está lá sempre 

como poética provocatória, aberto para o real. Por exemplo, as «intervenções na cidade» de Alain Arias-

Mission, ou as fotografias alteradas de Sarenco. Num e noutro caso se estabelece um curto-circuito entre as 

imagens (a cidade,
7
 no primeiro caso, as imagens fotográficas,

8
 no segundo) e o elemento verbal. De Arias-

Mission são notáveis aquilo a que chama as «estruturas profundas». Ele chega a uma rua (previamente 

estudada) com um carregamento de letras e outros sinais gráficos... e procede à sua colocação nos edifícios, 

portas, montras, etc. Esta colocação foi estudada de modo a integrar numa nova «frase», nova estrutura 

verbal, os acidentes já existentes na rua: letras e frases publicitárias, intervalos, etc. A rua passa a ter uma 

leitura totalmente diversa, e geralmente não tolerada pelas autoridades. Para Arias-Mission,
9
 o carácter da 

surpresa e de provocação é cuidadosamente preparado. Em operações semelhantes têm sido utilizados 

«homens-sanduíche», colaboradores do artista, que pela sua mobilidade, podem fazer e desfazer várias 

leituras. Ele diz: «eu aprendo a ler o texto/cidade», «espreito os índices que afloram à superfície», «aprendo 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1838 de 5 de Dezembro de 1974. Na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c., existe um 

orig. deste texto com as cotas 7983-18A a 7985-18A. Usei o texto que saiu na revista como texto-base (VM) cotejando-o com o orig. 

Or. 
2 idea», ] idea» 
3 Num caso e noutro, ] Num caso e noutro 
4 Or: que se nos apresenta em evidências. 
5 discurso; ] Or: discurso; VM: discurso, 
6 Or: poesia visual 
7 a cidade, ] a cidade 
8 fotográficas, ] fotográficas 
9 Arias-Mission, ] Arias-Mission 
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a ler diferentemente». E define deste modo a cidade: «A cidade: a) um produto das classes dominantes; b) a 

expressão habitada da história de um povo; c) linguagem
1
 pública apta a ser caçada pela minha retícula». 

 Para Sarenco trata-se de uma outra disponibilidade, trata-se sobretudo da disponibilidade. Isto é 

conseguido através de um sarcasmo visual, que tanto pode ser atingido por um jogo de absurdos verbais face 

a imagens já feitas como pela utilização de sinais que vão fazer explodir sentidos comuns e lugares 

convencionais. E, às vezes, é o contrário:
2
 a frase é um lugar comum e é a imagem, com o seu peso histórico 

ou de actualidade que a vai destruir ou reconstruir
3
 num novo sentido ― como no exemplo que ilustra esta 

nota. 

 A poesia visual tem hoje os seus mestres, e um sem-número de alunos. Forçoso é estudar 

separadamente a obra maravilhosa de Jiri Kolar, e não esquecer os inúmeros poetas que intervêm nas ruas, 

nos jardins e nas estradas, por vezes com grande simplicidade, escrevendo as palavras que os livros já não 

saberiam conter. Entre estes, forçoso é referir
4
 os inúmeros autores anónimos que cobrem as paredes, quer no 

secreto da pornografia quer nos acentos do grande canto político, como aconteceu
5
 em França em Maio de 

1968. Nessa altura se escreveram alguns dos mais belos poemas da contemporaneidade: por mais literários 

que fossem tinham
6
 sempre um eminente carácter plástico, pelo menos aquele que lhe conferiam a cidade e o 

muro.
7 

 Em muitos desses casos também se verificou que a mais bela arte nem sempre se ficou
8
 a dever aos 

profissionais «artistas», servos do artesanato e da perfeição formal. Num contexto ainda mais vasto seria 

necessário fazer e desfazer algumas fronteiras. Como é lógico, a poesia visual tem que ver historicamente 

com as várias modalidades de poesia experimental e de poesia concreta. Num outro contexto tem que ver 

com a publicidade e outros meios de comunicação social-visual: enfim, com a ruptura do discurso 

tradicional, aprisionado na imagem tipográfica. Pelo seu lado provocatório, efémero
9
 e directamente actuante, 

tem que ver com a segunda geração-happening, o grupo Fluxus. Não esquecer que Ben Vautier foi (e ainda é) 

um poeta visual, que a palavra provocatória tem tanta importância como a música na maioria das 

manifestações ou «artes da acção». 

 Com efeito. Mas uma «arte de acção»: atenção, portugueses, hoje e aqui, atenção à modernidade. A 

modernidade é a arte para a boca de que nós precisamos... 

                                                 
1 Or: um povo; linguagem 
2 E, às vezes, é o contrário: ] Or: E às vezes é o contrário: ; VM: E às vezes um o contrário 
3 Or: destruir, ou reconstruir 
4 Or: Entre estes é forçoso referir 
5 Or: da pornografia até ao grande canto político, como aconteceu 
6 Or: que fossem estes poemas tinham 
7 Or: [pelo menos aquele que lhe conferiam ↑] quanto mais não fosse aquele que a cidade ou muro lhe conferiam 
8 Or: fica 
9 provocatório, efémero ] provocatório efémero 
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Licença Poética ou a rapariga irlandesa transformada em paradigma poético-

revolucionário por Sarenco. 
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Varsóvia, o Passado e o Presente
1
 

 

 

 Nós aprendemos muitas coisas. Ao longo dos anos, tem sido um longo sacrifício de leituras e 

discussões,
2
 de prática hesitante e que às vezes até acerta. No fundo toda a nossa sabedoria tem andado à 

volta da memória. Ou da Memória se quiserem. Sua metodologia, seus arquivos e conservação, seu 

aproveitamento para agora, para amanhã, para depois de amanhã. Bem ou mal, é com esta memória 

conservada que somos o que somos, a personalidade, ou um qualquer personagem («que se impacienta por 

entrar em cena, e quando o faz se esquece do papel...») num espectáculo duvidoso. Este papel, por exemplo, 

o discurso nele construído, e tantos livros à minha volta, o cachimbo de madeira de tojo e a sua história 

particular e, até,
3
 este conforto relativo severo de que fazem também parte a escultura de Lise, o tabaco Mac 

Baren´s,
4
 que não é só a minha origem burguesa, mas também a conversa no avião com aquele cultivador de 

Gales que fuma o mesmo «ready rubbed»... A memória circula,
5
 não só para um atrás presente, mas também 

num à volta, ao longe presente. A presença do ausente. Nesta condensação de tempo, quase óptima, o desejo 

que aflora levemente aos lábios de Zítnia, a vodka polaca. A Polónia. 

 Nós aprendemos, por exemplo, como conservar os monumentos, as suas pedras e, os seus dourados 

e a memória também,
6
 da usura, do traço dilacerante, da ruína. A ruína também é Memória. Porém, nada 

disso em Varsóvia. (E que vamos fazer? Para lá da paixão, falar contra ou a favor? Essa antiga metodologia 

do militante, pode ser boa ou má, mas,
7
 como lembra Julia Kristeva,

8
 é certo que assim se perde a 

possibilidade da descoberta do outro, e de nos interrogar sobre (quanto, «agora e aqui, é o novo, vagamente 

audível, incómodo»). 

 Vagamente audível, incómodo: o outro. Varsóvia, tão perto do sentimento, tão longe dos sonhos... 

 Antes de abordar o problema das modernas artes plásticas na Polónia (que, por exemplo, com a 

«escola de Cracóvia» é, certamente,
9

 um dos ocidentalmente mais apaixonantes), temos que nos 

desembaraçar da memória, da memória de Varsóvia.
10

 É claro que uma cidade,
11

 em qualquer dos seus 

aspectos, humano, arquitectónico, urbanístico, paisagístico, é necessariamente também comunicação visual, 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1882, de 9 de Setembro de 1975. Existe um original dactiloscrito com as 

cotas 8094-18A a 8094-18A e 7244-16D, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Escolhi como texto-base a revista VM, cotejei com o 

original usando Or, para o original dactiloscrito. Este artigo não tem ilustrações. 
2 leituras e discussões, ] Or: leituras e discussões, ; VM: leituras discussões, 
3 e, até, ] e até 
4 Mac Baren´s, ] Mac Baren´s 
5 circula, ] circula 
6 também, ] também 
7 mas, ] mas 
8 Kristeva, ] Kristeva 
9 é, certamente, ] é certamente 
10 desembaraçar da memória, da memória de Varsóvia ] desembaraçar da memória, da memória, da memória de Varsóvia. 
11 cidade, ] cidade 
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obra-de-arte-plástica, escultura, paisagem culturalizada... Neste sentido Varsóvia tem os seus paradigmas, 

uma tónica e uma dominante, pulso para ritmo próprio. Isso é ainda mais evidente se revirmos rapidamente 

os paradigmas de outras cidades polacas, Cracóvia (a história e a cultura sem interrupção), Wroclaw (a 

modernidade, as flores), Lods (monótona e industrial por fora, com a cultura a resistir por dentro). O 

paradigma de Varsóvia é de ordem dramatúrgica: uma cidade-teatro, meticulosamente reconstituída em puro 

decor à beira das lágrimas. Neste capítulo, nada do que aprendemos nos serve, Varsóvia é única. 

Praticamente destruída a cem por cento,
1
 foi reconstituída rapidamente, cimento por pedra, material leve por 

material pesado. E a coerência (e o peso) deste imenso teatro é um sentido muito especial da História e das 

suas crises, drama e tragédia no lugar de argamassa autêntica e da patine de facto. Mas não só. Por esta via, 

os habitantes de Varsóvia que sobreviveram à destruição intencional e meticulosa dos nazis tornaram a sua 

cidade moralmente vivível. Por outro lado,
2
 nunca perderam de vista um outro objectivo primordial: o seu 

enriquecimento material. É assim que a área de Varsóvia é hoje três vezes superior ao que era no tempo que 

precedeu a guerra, tendo aproximadamente o mesmo número de habitantes. O espaço a mais são jardins, 

grandes vias de circulação (auto-estradas) que em nada sobrecarregam a estrutura ou o tecido urbano, 

grandes alamedas e avenidas. Imaginem Lisboa ou o Porto ampliadas para o triplo, metendo jardins e 

avenidas nos vazios assim criados, imaginem a respiração a que isto daria lugar! É evidente que estes 

espaços permitem também a racionalização e a eficiência dos transportes colectivos, minimizando as 

distâncias e permitindo a diversificação das funções e serviços. Observe-se, no entanto, que se combate em 

Varsóvia a marginalização dos habitantes, não há bairro de escritórios ou serviços «mortos» a partir de uma 

certa hora. Na verdade,
3
 ainda hoje se constroem grandes blocos habitacionais em todos os centros culturais 

ou administrativos da cidade. Inversamente,
4
 espalham-se pela cidade os «centros», de cultura e educação, 

por exemplo. Neste contexto ainda se destaca mais o centralismo do «Palácio da Cultura» único testemunho 

de uma época que todos os polacos se apressam a sublinhar «que já passou», que é doutro tempo ― o que,
5
 

para um polaco (a história no presente), significa
6
 qualquer coisa como violentamente-fora-da-história. 

Trata-se, evidentemente,
7
 do período que vai do fim da guerra ao XX Congresso. O fim do estalinismo é 

uma questão nacional, mesmo quando (se), isto tiver apenas um valor emblemático. Nenhum guia, por mais 

indiferente, deixará de nos assinalar que tal edifício «monótono e com muitas janelas» foi construído noutro 

tempo. Em Varsóvia,
8
 sobretudo, estes raros edifícios são os únicos que pertencem ao presente... tudo o resto 

é actual,
9
 mesmo quando se trata de tal igreja medieval ou colunata barroca. Este presente-presente 

                                                 
1 cento, ] cento 
2 Or: Mas, por outro lado, 
3 Na verdade, ] Na verdade 
4 Inversamente, ] Inversamente 
5 que, ] que 
6 presente), significa ] presente) Ssignifica 
7 Trata-se, evidentemente, ] Trata-se evidentemente 
8 Varsóvia, ] Varsóvia 
9 são os únicos que pertencem ao presente... tudo o resto é actual, ] Or: são os únicos nestas condições... tudo o resto é do presente, 

VM: são os únicos pertencem ao presente... tudo o resto é actual 
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carregado de História, esta afirmação teatral de existência, de raiz, de personalidade, atingem um tal grau de 

convicção e emotividade que tudo o que aprendemos outrora sobre reconstituições e conservação parece 

fútil. Por outro lado,
1
 este amor-do-passado não é ostensivo ou jactante; não se refere às glórias mas ao ser (à 

simples memória), é humilde e confunde-se ou assume-se na vida quotidiana... seja qual for a definição 

ideológica dos que a vivem. Sejam quais forem as inquietações e as esperanças. É neste sentido que a 

Polónia, e sobretudo Varsóvia, é o Outro, em relação a quem fala, ou do lado deste discurso. 

 É neste tempo presente, em que só é violentamente rejeitado para o passado um curto período 

recente (de 49 a 55) que se situam as artes plásticas polacas. Correlativamente assinalemos: em nenhum 

lugar, particular ou oficial, museu, galeria ou palácio, notamos o mais ligeiro vestígio do chamado realismo 

socialista. Tudo foi rigorosamente apagado. Com o mesmo rigor com que se reconstituiu o passado (presente) 

de Varsóvia. Neste domínio a Polónia (e em particular Varsóvia) são lugares de espantoso voluntarismo.

                                                 
1 lado, ] lado 
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Carta da Polónia
1
 

 

 

 1943, a guerra, a ocupação. Nas ruas de Cracóvia, praticamente a única cidade que as 

circunstâncias pouparam à destruição, um pequeno grupo de indivíduos de aspecto não muito comum 

transportava,
2
 de um lado para o outro,

3
 um canhão... Tratava-se, é certo, de um objecto estranho, que uma 

análise atenta mostraria não passar de um acessório de teatro, cartão e pintura. Mas as patrulhas alemãs não 

eram muito propícias a análises atentas, atira primeiro e observa depois, e o pequeno grupo por isso se 

afadigava.
4
 Mas dali a pouco... o canhão aparecia de novo, noutra rua. O pequeno grupo pertencia ao teatro

5
 

clandestino de Tadeusz Kantor, e a representação do Ulysses fora várias vezes obrigada a mudar de poiso. A 

representação fez-se, o teatro clandestino viveu. Mais tarde, Tadeusz lembrar-se-ia deste episódio num dos 

seus happenings, modalidade de que é o introdutor na Polónia. Aliás, ele fora um dos mais importantes 

pintores informalistas; a partir dos anos 50 torna-se mundialmente célebre com as suas embalagens e 

ambientes. Depois os happenings, e em 1956 a fundação do teatro experimental Cricot 2, hoje ainda em 

magnífica actividade. 

 O teatro viveu. A Polónia vive. A Polónia é teatro. 

 É preciso compreender isto para entender seja o que for neste país, e particularmente a sua cultura 

e arte. Mas é preciso também, desde logo,
6
 advertir que teatro

7
 é qualquer coisa em violenta oposição a tudo 

o que se limite a ser profunda ou superficialmente espectáculo.
8
 Embora com muita frequência,

9
 o teatro se 

sirva de meios e técnicas espectaculares, o verdadeiro teatro nunca se confunde com estas. Isso acontece 

com o teatro degradado, geralmente quando a própria sociedade se está transformando, ela própria,
10

 em 

espectáculo. Isto é,
11

 em mentira e alienação puras. Passividade. Quando se vive (apenas) a própria
12

 

representação, consumo e desenvolvimento programado. Ilusão: como a da pedra que ao cair se diz, é disto 

que eu gosto,
13

 cair é o que eu quero. A liberdade nestas condições é também uma mentira. 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na revista Colóquio-Artes n.º 24, de Outubro de 1975. Existe no espólio, na caixa 7, dossiê 1.2.1.8,  um 

original dactiloscrito (Or.) que cotejei com a revista (Col.). Esse orig. tem as cotas 8138-18A a 8144-18A. Usei como texto-base o 

texto que saiu na revista. 
2 transportava, ] transportavam 
3 Or: para outro, 
4 Or: afadigava. ] Or: afadigava. ; Col: afadiga. 
5 Or: constituía o teatro 
6 também, desde logo, ] também desde logo 
7 Or: advertir de que teatro 
8 em violenta oposição a tudo o que se limite a ser profunda ou superficialmente espectáculo.] Or: que se opõe violentamente à ideia 

profunda e superficial de espectáculo. ; Col: em violenta oposição a tudo que se limite a ser profunda ou superficialmente 

espectáculo. 
9 frequência, ] frequência 
10 Or: degradando ela própria 
11 em espectáculo. Isto é, em mentira ] Or: em espectáculo, isto é mentira ; Col: em espectáculo. Isto é em mentira 
12 Or: vive a própria 
13 Or: é disto que eu gosto, 
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 Ao contrário, o teatro é história, colectiva e individual. Realidade e aventura. Quando no teatro se 

emprega o décor ou outra mentira espectacular é uma mentira fingida: o teatro mente tão completamente que 

chega a fingir que é dor a dor que deveras sente... As paredes de Varsóvia, por exemplo, as reconstituições, 

são uma paixão de cimento, a mentira de uma dor deveras sentida, história e verdade. Varsóvia viveu. 

 Varsóvia e a Polónia vivem. As paredes «falsas» da capital, ou as obsessivas flores de Wroclaw, 

valem as paredes autênticas de Cracóvia. A verdadeira autenticidade de todas estas urbes é outra, a do teatro; 

isto é, da história autenticamente vivida, vivida como projecto existencial. Como morte, diria Kantor. 

 Como morte,
1
 uma presença só é violenta quando vista, vivida, sentida nas suas ausências. História, 

isto é, sociabilidade e escritura. É como morte que deve ser entendida a vida cultural da Polónia, hoje,
2
 e em 

particular as suas artes plásticas; hoje, tal qual a Polónia é, depois do XX Congresso, e das mais recentes 

tragédias sucessivas, a guerra, 1956, 1970. O primeiro traço desta negatividade positiva é ainda de ordem 

textural, mas não perde com isso um imenso significado. Referimo-nos à ausência total (absoluta, teatro) de 

qualquer sombra do chamado realismo socialista. Durante o discurso da XXVII Assembleia Geral da AICA, 

visitámos várias cidades, um número grande de exposições, alguns ateliers e oficinas colectivas, palácios, 

palácios, palácios... Em todos esses locais nem um só traço do que terá sido a «arte» oficial da Polónia desde, 

grosso modo, 1945 a 1956, o «realismo» concebido segundo as teorias de Jdanov. Assim, enquanto Varsóvia 

era reconstruída, em imagem e seu rigor; com idêntico rigor foi destruída a imagem de dez anos de uma 

ficção cultural, espectáculo apenas, e como tal eliminado na altura possível. É fácil imaginar que durante 

esses dez anos acontecera a muita actividade estética, o mesmo que à escola de Cracóvia, ao teatro de Kantor, 

a clandestinidade. Isso explica que as retrospectivas da arte polaca contemporânea se apresentem em 

magnífica continuidade e profunda coerência. O que hoje existe, sempre existiu (em teatro, em morte); o que 

é eliminado não faz lacuna, é como se nunca tivesse existido. De facto, epifenómeno não é história, nunca 

existiu. Quando, por exemplo, o Museu Nacional de Wroclaw organiza uma exposição, Tendências 

Metafórico-expressivas na Arte Polaca, uma das coisas mais surpreendentes é a continuidade de certo 

discurso cultural e artístico, perto do surrealismo e do dadaísmo, e sempre do lado de uma certa eclosão do 

imaginário, sempre perto da fronteira onde o imaginário e o real tendem a provocar recíprocas explosões, 

fontes de energia e mais
3
 ― liberdade. E isto, diga-se desde já, numa situação cultural específica, que é a da 

importação aparente de algumas ideias mestras, escolas e linhas de rumo. Aparente, como quando Cézanne 

julgava imitar o El Greco, copiando uma péssima reprodução e fazendo ― sem o saber ― obra 

profundamente original. No caso polaco, no entanto, houve sempre quem sempre soubesse... É o caso, 

nomeadamente,
4
 do já mencionado Tadeusz Kantor, figura central quase obsessiva da cultura polaca 

contemporânea. Autor, agitador, provocador, profundamente europeu e «influenciado» pela chamada cultura 

ocidental, faz desta influência um projecto próprio, consciente até à agonia, numa constante atitude de meta-

                                                 
1 Or: É como morte, 
2 Or: Polónia hoje, 
3 Or: mais 
4 Or: por exemplo, 
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vanguarda cujos limites (sociais, políticos) obrigariam a um estudo global do projecto ― Polónia ― hoje, 

que obviamente não faremos aqui. Digamos apenas que tendo experimentado todas as vanguardas, Kantor 

trabalha hoje, e magnificamente, no sentido da sua negação total, a morte, enfim,
1
 como violenta afirmação 

de vida. A Polónia. 

 Kantor em toda a parte. Evidentemente na exposição referida. Em todos os museus de arte moderna, 

e, em especial,
2
 nesse impressionante Museu de Lodz (museu da vontade: vontade de cultura numa cinzenta 

cidade mineira e industrial, a sua história, como a de Varsóvia, é, confunde-se com o teatro total que é a 

Polónia); na exposição Ver e Conceber (Museu Nacional de Cracóvia), onde o século XIX, o século da 

«história» era confrontado com a modernidade; na exposição Os Críticos de Arte Propõe (Zacheta, Oficina 

Central das Exposições de Arte, Varsóvia) que nos mostrava os resultados de um inquérito, realizado 

segundo uma ideia de Starzynski: vinte
3

 críticos de arte, membros da Secção Polaca da AICA, 

estabeleceram
4
 uma lista das trinta melhores obras polacas do período 1944-1975. 

 Esta última exposição, de resto, poderia ser tomada como introdução polémica, ao conhecimento 

das contemporâneas artes polacas. Aí se confirmam alguns traços, e, em primeiro lugar,
5
 a tal ausência total 

de qualquer referência a obras características do «realismo socialista». A importância do teatro, e, em 

particular,
6

 a tendência para a continuidade. Exemplo: pintura-escultura-teatro,
7

 referindo agora 

genericamente estas diferentes categorias culturais. E não só o caso Kantor, também, por exemplo, J. Szajna, 

cujas montagens e ambientes são teatralmente desenvolvidos no seu Teatro-Estúdio (Palácio de Cultura, 

Varsóvia). E outros casos inespecíficos. Por exemplo, e intensamente, as novas tendências, próximas da arte 

conceptual ou pós-conceptual. 

 É sabido que a Polónia é um dos países da Europa Ocidental onde mais se tem desenvolvido as 

investigações pós-minimais, pós-objectuais, e agora, pós-conceptuais. Este vir depois, também aqui, tem na 

Polónia uma intensidade própria, é parte de um projecto íntima e necessariamente nacional (isto é, original), 

que tende a transformar o epígono em criador. Por outras palavras, o epigonismo, afinal,
8
 não o é. Mesmo 

através de uma floresta de enganos. Nestas
9

 condições, mesmo aquele que a si próprio se julga 

epigonicamente, é, faz parte, de um projecto profundamente original, parte da história, teatro total. (Isto não 

é novidade nenhuma, a história cultural é uma história de falsos renascimentos, falsos revivalismos; e 

quando assim é, o falso,
10

 é a verdade, teatro, o que se imita, invenção: isto não se vê, porque, pelo contrário, 

tudo o que se vê é falso, como diria Tzara). 

                                                 
1 a morte, enfim, ] a morte enfim 
2 e, em especial, ] e em especial 
3 Or: Starzynski de vinte 
4 Or: da AICA de acordo com o qual cada um estabeleceu 
5 e, em primeiro lugar, ] e em primeiro lugar 
6 e, em particular, ] e em particular 
7 Or: continuidade também pintura-escultura-teatro 
8 o epigonismo, afinal, ] o epigonismo afinal 
9 Or: enganos, nestas 
10 assim é, o falso, ] Or: assim é, o falso, ; Col: assim, o falso, 
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 Estas verdades poderiam ser verificadas nas importantes e activas galerias de vanguardas polacas, 

na Foksal de Varsóvia, em algumas das galerias da cadeia oficial Desa (a Pawillon, perto de Cracóvia, e em 

particular, na Wspolczcesna, Galeria Moderna, ligada também a importantes linhas organizativas oficiais, 

RSW, Ruch, etc. 

 Na Wspolczesna, como em muitas outras galerias, como nos centros de estudantes (o «Velho 

Arsenal», em Varsóvia, por exemplo), predominam os jovens. Regra geral, além dos activistas e autores, 

encarregam-se eles próprios da direcção e administração. Assim, nesta galeria,
1
 vamos encontrar Haka e 

Sosnowski, dois jovens operadores estéticos que começam a ser citados nas revistas ocidentais, dirigindo e 

organizando. A exposição Os Aspectos da Arte Moderna na Polónia era sintomática das novas tendências, 

do tal epigonismo que, negando-se,
2
 comporta em si um projecto original. Havia muito a dizer a este respeito. 

Assinalemos apenas algumas linhas gerais. A primeira coisa a observar, a presença obsessiva do corpo. Que 

seja com o pretexto pré-conceptual da Body Art ou o pretexto pós-conceptual de uma arte vagamente 

etnológica, o corpo é com muita frequência utilizado até à exaustão.
3
 Como presença erótica (erotismo 

primitivo, e sua nostalgia, memória exaltada da Mãe), como ultrapassagem erótica (sociabilidade, passagem 

ao símbolo, escritura). Citaremos só o caso de Natália L. L., já celebrada nas ocidentais lojas da vanguarda,
4
 

mesmo antes da sua presença na corrente Bienal de Paris. 

 Antes de desembrulhar este parágrafo em local próprio, assinalemos outra linha, porventura mais 

importante e de mais perduráveis consequências, a de uma vanguarda comprometida, isto é, voltada para o 

convívio e o afrontamento como real social e até político. Citaríamos, por exemplo, as experiências de Morel 

(Acontecimentos com um pano vermelho e escultura) e o casal Sofia Kulik / Przemyslaw Kwiek. A visita ao 

que estes jovens chamam «Oficina de Acções e Documentações» foi certamente um dos acontecimentos 

mais importantes desta nossa estadia na Polónia. Voltaremos a falar na importância dos seus «jogos» e, em 

particular,
5
 do acontecimento ocorrido em 1972, para uma assistência algo espantada, de dirigentes políticos 

(e agora documentado em filmes e diapositivos), intitulado significativamente As mudanças do vermelho 

mais Eduardo Gierek ou ainda Proagit II. No fundo é também de morte que se trata, e no sentido de Kantor. 

Nós diríamos, arte do contrabando, afirmar negando. 

 Mas quanto mais deveríamos citar? A importância do poster no tecido urbano, e a visita ao museu 

do poster em Wilanow. A importante exposição Terra I em Wroclaw (Exposição Internacional de 

Arquitectura Internacional), onde iríamos reencontrar Natalia L. L. com seu projecto de «arquitectura 

íntima» ou, sempre o corpo, o hiper-realismo de Ana Wojno-Szkurat, lembrando outro projecto que fez 

correr tinta, a Ninfa de Chicago. O terrível impacto que foi a exposição retrospectiva da escultora recém-

falecida em Paris, Alina Szapoznikow (Museu de Lodz). E mais, e mais. E de como nisto tudo está presente, 

                                                 
1 Assim, nesta galeria, ] Assim nesta galeria 
2 que, negando-se, ] que negando-se 
3 Or: com muita frequência utilizado. 
4 vanguarda, ] vanguarda 
5 e, em particular, ] e em particular 
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de alguma maneira,
1
 (em morte, em ausência, e aqui ausência severa de espectáculo) o teatro de Grotowsi.

2
 

Esta riqueza, de resto, não pode ser descrita, aqui neste papel,
3
 ela só pode aflorar em ausência. 

 

 

Natália LL, Consumers Art  

  

 

 

 

 

      V.P. Kwiek e Z. Kulik, Open Form, Meta-Filme, 35mm 

  

 

   Exposição na Galeria Wspolczesna    Kantor e o seu Teatro 

 

                                                 
1 presente, de alguma maneira, ] presente de alguma maneira 
2 Or: de espectáculo) de Grotowsi. 
3 papel, ] papel 
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Em Estado de Emergência
1
 

 

 Saímos à rua. Obsolescência dos sinais, inanidade das mensagens. Multiplicação das mensagens. 

Multiplicação das imagens, cruzamento dos códigos. Os espaços de comunicação aumentam, intensifica-se a 

repetição dos slogans. Esgotados os recursos à qualidade (à diferença) é a vez da quantidade, o reino da 

redundância. Que queria fazer a propaganda de uma ideia ou anúncio de um detergente, êste é o terreno 

(urbano) a que não podemos fugir. Uma simples notícia, o anúncio de uma sessão deverá ser objecto
2
 de uma 

táctica e de um
3
 tratamento da respectiva motivação. Se isso não acontecer arrisca-se a ser esmagada na 

quotidiana tonelada de mensagens. 

 Esta situação não é boa nem má: é a realidade. O que é mau ignora-lo; é continuarem a conceber as 

coisas como se vivêssemos no século passado, ou, vá lá, na primeira metade deste. Quem trabalha com 

imagens, desde o graphic designer ao artista chamado artista plástico terá em conta isto, ou viver num 

mundo de fantasmas. A própria operação estética do tipo plástico, verdadeiramente inovadora e eficiente 

(aos mais variados graus de eficiência),
4
 terá em conta um envolvimento que o resultado paralelo das 

mesmas artes plásticas no seu íntimo entrelaçamento com o real, e em particular com os códigos visuais que 

fazem o nosso quotidiano, explícita ou implicitamente. 

 É assim a tarefa prioritária para todo o operador estético: reflexão e determinação sociológica das 

mensagens visuais e visuais-sonoras, e em particular: relações entre o factor icónico de cada mensagem, e o 

respectivo factor sonoro; análise da informação, e sobretudo do constante desvio, manipulação; acumulação, 

redundância; combinação e influência recíproca dos diferentes media; tendência para o questionamento e 

participação do espectador (que assim deixa de o ser); importância do envolvimento, peso negativo do 

espaço; prevalência dos conceitos sobre os objectos (ou, na pior das hipóteses, os objectos dominam 

conceptualmente); e sobretudo, uma constante saturação do sentido. neste nosso mundo moderno, a 

percepção, a comunicação e a informação são três dados em constante, que no entanto definem o 

acontecimento e lhe determinam o peso real, a força efectiva. 

 Pode-se ser artista ignorando tudo isto, ignorando o mundo-à-volta? Parece-nos bem que não? 

 Parece-nos sobretudo que não quando, como agora e aqui, se está em estado de emergência. É certo 

que este estado de emergência ainda não entrou-pelos-olhos-dentro, ainda não caiu o prédio em cima, ainda 

não ardeu a rua... E, todavia,
5
 é bem disso que se trata, Londres está a ser bombardeada; os mercenários 

apertam a fivela; os gases tóxicos queimaram os campos do Planalto Central; a cidade foi ocupada... Que 

mais é preciso? Que mais é preciso para que nos mobilizemos a todos, em estado de emergência? 

                                                 
1 Este artigo foi escrito para ser publicado na revista Vida Mundial. Existe um original dactiloscrito com as cotas 8113-18A a 8114-

18A, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. (A revista foi interrompida no seu funcionamento aquando do 25 de Novembro de 1975, o artigo 

é, semelhante em extensão e tom com os anteriores destinados à revista). 
2 ser objecto ] ser objecto <colocada> 
3 de uma táctica e de um ] de uma táctica táctica <mesmo> e de um 
4 de eficiência), ] de eficiência) 
5 E, todavia, ] E todavia 
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Cartaz Polaco
1
 

 

 

 ... Nunca
2
 será demais lembrá-lo: nós estamos numa sociedade em transição. Estamos-não-estamos. 

Instabilidade, crise. Rotura. Nenhuma sociedade é, mas esta muito menos. Revolução e ditadura. 

Democracia interrompida, como é que os amigos podem continuar amigos? 

 Paradoxo: é numa tal sociedade que coincide um máximo de instrumentos de unanimidade. No 

princípio era o livro multiplicado, a tipografia. Mas o livro, «como a porta, servia ainda para fomentar o 

isolamento». Agora temos os mass media, e a aposta de um novo predomínio da oralidade, a televisão, a 

electrónica. Porém,
3
 tudo isto se joga no seio das maiores contradições, e é também no nosso tempo que a 

imagem visual atinge a sua maior força, ainda imperialista. Mas os impérios, como todo o excesso, contém 

em si, desde o começo, um máximo da própria ruína. A imagem é rainha, imperadora, quando já não se basta 

a si própria. Quando inevitavelmente se nutre de oralidade. Tais imagens só são fortes quando contém, 

implícita ou explicitamente, uma frase. Tecnicamente: um slogan. O símbolo puramente visual dilui-se, 

mediatiza-se. Passa à palavra, ao discurso falado. O cartaz nasce desta conjunção. 

 O cartaz, o envolvimento urbano, a rua. «Uma aula sem muros» como diria o futurologista. 

 No domínio do cartaz ainda, contradições e divisão. Podemos analisar o mundo-do-cartaz-no-mundo 

em duas grandes metades. Países de economia do mercado, ou simplesmente, países dominados pela 

economia: sedução e condicionamento, emprego exaustivo da fotografia, a escala como expressão, os 

objectos tendem a iludir os projectos. Países onde (em princípio) se tenta subordinar o económico ao social: 

a máxima imaginação é exercida sobre as espécies tradicionais, o desenho, a cor; tentativa de conservar a 

juventude do discurso moral; metafísica do projecto e do planeamento. Digamos dois exemplos 

paradigmáticos, Londres e Varsóvia. Em Londres os cartazes monumentais rompem as paredes com a 

sedução do gesto, erótico e familiar, e, de alguma maneira irresistível. Estes maravilhosos cartazes devem 

muito menos à imaginação do que à estudada técnica da motivação. A sua discutível modernidade faz parte 

de uma geral alienação ao consumo, ao mercado de uma sociedade em ritmo vertiginoso. Curiosamente em 

Varsóvia, o ritmo parece (aparece) mais lento. Mais crítico, mas também mais conservador. Os cartazes não 

se excedem em escala, as dimensões são praticamente sempre as mesmas. Têm na cidade um lugar 

determinado: não rompem as paredes, não iludem as perspectivas, respeitam um projecto anterior de cidade. 

A imaginação (plástica) dificilmente poderá ir mais longe, em profusão, em intensidade. Todas as técnicas 

visuais picturais, antigas e modernas, são exaustivamente exploradas; assim como todas as técnicas gráficas. 

                                                 
1 Este ensaio foi publicado na revista Colóquio-Artes n.º 25, de Dezembro de 1975. Usei como texto-base o texto que saiu na revista 

(Col.) cotejando-o com um original dactiloscrito (Or.) situado na caixa 7, dossiê 1.2.1.8 com as cotas 7221-16D a 7223-16D). 
2 Or.: Nunca 
3 Porém, ] Porém 
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Diga-se de passagem que esta prática torna irrisória nos nossos dias a persistência elitista do quadro de 

cavalete. 

 Poderíamos atenuar esta divisão excessivamente sumária, com exemplos que a contrariam. Os 

magníficos cartazes cubanos, por exemplo, que pertencendo ao segundo grupo e se encontram
1
 com 

frequência na encruzilhada com o primeiro. Mas é bem melhor constatar que em vez de divisão ― há aqui 

contradição, parte de uma contradição bem mais profunda do tal nosso mundo. Podemos imaginar 

futurologicamente a respectiva ultrapassagem: realismo fotográfico (predomínio económico) / imaginação 

plástica (planeamento social). Ou,
2
 por outras palavras: uma sociedade onde as palavras de ordem (moral) se 

inscrevam instantaneamente na sedução, no erotismo. Não haverá mais ditaduras e a(s) revolução(ões) 

terá(ão)
3
 acontecido. Ter-se-á entrado num período em que a sociedade será relativamente intransitiva. Aí os 

cartazes e as paredes da cidade confundir-se-ão. 

 Entretanto... saudemos o cartaz polaco, e a magnífica (embora pequena) exposição do Palácio Foz. 

Saudemos o trabalho das escolas de Katowice, Poznám, Wroclaw e Varsóvia, seus alunos, seus mestres, 

Tomaszewski, Jesef Mroszczak, Waldemar Swierzy ou Maciej Urbaniec. São com certeza os autores de uma 

das mais fortes expressões deste nosso tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Romanowicz 

Liberta-te dos teus Opressores/ 1920 

 

 

                                                 
1 Or: grupo, se encontram 
2 Ou, ] Ou 
3 terá(ão) ] terá   



 

462 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Urbaniec/ O Circo / 1970   Maciej Urbaniec/ ABC 
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Não evocarás o meu santo nome em vão
1
 

 

 

 O Santo-Nome pode ser o 25-de-Abril ou um ismo qualquer, sobretudo quando começa a entrar no 

circuito dos chamados meios de informação social (mass media... melhor deveríamos dizer: no circuito da 

incomunicação), quando enfim começa a ser moda. Dizer hiper-realismo, minimalismo, conceptualismo, 

ismo, ismo. Exemplo de uma frase típica: «... encenação de Fulanos, que no seu realismo vai até ao ‘hiper-

realismo’ ». Isto, rigorosamente, não quer dizer nada, nada. É ruído. Incomunicação. 

 Mas a primeira modalidade é mais grave: utilizar um Nome venerado para a propaganda dos 

produtos quaisquer que se trazem na mala; para defender, por exemplo, o mais acrítico pluralismo estético 

Diz-se assim: «... o 25-de-Abril veio para que todos sejamos livres... tudo é moderno mesmo o pior 

academismo». Claro que a «prosa» não é bem esta. Na frase jornalística esconde-se habilidosamente esse 

evocar, mais repelentemente em vão de outro Santo Nome, o de Liberdade. 

 Ora é precisamente porque se preza a liberdade que é necessário combater
2
 estas falcatruas 

intelectuais. A liberdade de ser moderno, actual, operatoriamente oportuno; de ser um inventor e não um 

passadista repetidor de formas e fórmulas, becos sem saída, não impede ninguém de pintar 
3
 o que lhe 

parecer, a manta ou a tela, a cara ou o guardanapo. Com pincéis-pelo-de-marta que encontrados na mala do 

avozinho ou com baton (que os franceses não sabem o que é, chamam-lhe «rouge-aux-lévres»). Pinte-se a 

manta, façam-se riscos ou borrões, nada disso é razão de arte moderna ou actual. Nem o contrário. 

Tampouco a boa qualidade artesanal pode valer, e muito menos uma benzedura qualquer ou o primeiro 

nome-santo invocado. 

 Este é, no entanto,
4
 um dos fumos de que se serve a contra-informação, e com ela um mercado que 

além dos seus males específicos (mercado é mercado) sofre de maleitas cada vez «mais piores»: corrupção, 

ignorância, provincianismo, conto do vigário. 

 É assim que abrimos o jornal... lemos a televisão, e por maior que seja o nosso espanto topamos com 

o mais longo e desbragado marketing sobre as últimas operações comerciais-artísticas. No mesmo espaço 

nada ou muito pouco sobre os acontecimentos realmente novos e polémicos do nosso agora e aqui. Trate-se 

de um pintor respeitável, do suplemento cultural de um vespertino respeitabilíssimo também, a ignomínia 

chega ao ponto da longa notícia começar assim: «Já estão vendidas 17 das 23 belas aguarelas que...» ou 

terminar deste jeito: «... uma informação adicional, trata-se de... e os felizardos que adquirirem a edição 

especial ficam com três gravuras novas do autor». 

                                                 
1 Este texto está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9. O dossiê onde se encontra este texto contém a versão final deste texto em 4 páginas 

dactilografadas, com emendas manuscritas a esferográfica azul, com as cotas 7302-16F a 7305-16 F e outras versões que não levei 

em consideração para esta edição. O texto está numerado, no canto superior direito, à máquina. O texto saiu na revista Opção n.º 

107 de 11 de Maio de 1978. Usei como texto-base a revista e usei as siglas Or. e Op. como Original e Opção respectivamente. 
2 Or: porque se prega a Liberdade é que se têm que combater 
3 Or: pintar 
4 é, no entanto, ] é no entanto 
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 Aqui já não se trata só de vãs invocações, é o templo (da... arte, cultura e suas páginas) que está a ser 

infestado pelos piores vendilhões. Aldrabões, lhes chamam nas feiras. Eu direi só se não há um bocadinho
1
 

mais de vergonha, eles têm que ser expulsos nem que seja à chibatada. Doa a quem doer, inclusive os 

«grandes nomes» da nossa literatura que talvez de boa fé abrem tenda em tais feiras. 

 

O que realmente interessa 

 

 Entretanto,
2
 o que realmente interessa (e à parte as habituais honrosas excepções) é silenciado, 

distorcido, reduzido. Cortam-se linhas, trocam-se datas, alteram-se os nomes. Não chega a ser sabotagem, é 

uma conspiração antropológica. Ódio ao desconhecido, aversão aos códigos não banais, alergia ao futuro. 

Estamos, no entanto,
3
 em plena efervescência, aparecem novos, vêm estrangeiros, querem-nos lá fora. Um 

vento arrasta (e arrasará, pelo menos, em grande parte) a mediocridade e o oportunismo. 

 Façamos um balanço. 

 A performance de Gina Pane: A Hot Afternoon... Outras se seguirão, como Ulrike Rosenbach, Mass 

Moving, uma grande exposição de Wolff Vostell; as «novas fotografias» dos Defraouis, e em breve, 

exposição e outras operações estéticas de Jochen Gerz. Acrescentemos a esta animada e incompleta lista, as 

lições de video-arte de Dany Bloch. Através delas foi possível um contacto com algumas das personalidades 

mais marcantes da modernidade, e muitos jovens polémicos: Nam June Paik, John Cage, Emshwiller, Daniel 

Spoerri, Nil Yalter, Lea Lublin, General Idea, etc., etc. A contrapartida «internacional» é constituída por 

manifestações de portugueses no estrangeiro, Malpartida, Milão, em breve Basileia, Bolonha; as exposições 

individuais de Jorge Pinheiro, Helena Almeida... 

 E já agora, que isto assume carácter de enumeração de acontecimentos de grande validade neste 

domínio, escassamente ou mal referenciados pelos meios de comunicação social, aí vai uma lista: exposição 

de Leonel Moura na Opinião; exposições e performances de José Conduto e José Carvalho na Grafil; 

exposições colectivas do Grupo Oito, no Museu de Évora e na Galeria de Belém, em Lisboa; exposições-

instalações individuais de Ana Vieira, na Quadrum; Fernando Calhau, na SNBA; e de Julião Sarmento, no 

Porto (Centro de Arte Contemporânea, Museu Soares dos Reis). Nada disto é exaustivo, mas serve para dar 

uma ideia da diversidade e dos múltiplos interesses polémicos do meio artístico português nos últimos 

tempos. Pouco ou nada foi «tratado»
4

 na televisão portuguesa; algumas referências na rádio, raras 

reportagens em jornais e seus «suplementos»
5
, nada. Algumas críticas (o costume),

6
 noticiário estropiado. 

                                                 
1 há um bocadinho ] há bocadinho 
2 Entretanto, ] Entretanto 
3 Estamos, no entanto, ] Estamos no entanto 
4 Or: ou nada disto foi «tratado» 
5 Or: suplementos 
6 Or: Raras críticas (costume), 



 

465 

 

 De tudo isto permita-se-me destacar, o que seria notável e notório em qualquer país (e eventualmente 

tratarei com mais detalhe): a exposição do Grupo 8 ― pela rara coerência
1
 do esforço colectivo, vencendo 

ingenuidades involuntárias e insipiência óbvias
2
 (por favor, não chamem minimais aos rapazes,

3
 não 

comecem pelas etiquetas que nem os inventores do apelido nem os apelidados sabem exactamente o que 

é...); a exposição de Fernando Calhau, rigor e intuição
4
 extremas, certas em qualquer parte do mundo: 

criação de um exacto espaço negativo; finalmente as fascinantes «leituras» analíticas e, no entanto,
5
 neo-

românticas de Julião Sarmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Juan, uma «leitura» de Julião Sarmento
6 

 

 

                                                 
1 Or: pela notável e rara coerência 
2 Or: óbvia 
3 Or: não chamem minimais, 
4 Or: exemplo de rigor e intuição 
5 Or: e, no entanto, ] e no entanto 
6 Obra que data de 1976 e esteve exposta em Lublin, na Polónia. 
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Imaginar Portugal
1
 

 

 

 1. O artigo de Eduardo Lourenço
2
 publicado nestas páginas é o documento-base

3
 a que nos vamos 

referir na nossa colaboração sistemática a Abril... 

 2. Isto não quer
4
 dizer que no fundo, esse documento não nos suscite muitas dúvidas; porventura será 

esse o seu primeiro mérito. Noções como autognose, o olhar mesmo do português médio, e outras deverão 

ser aprofundadas e avaliadas na sua capacidade operatória quando se trata de «repensar Portugal». Terá sido 

o olhar de Luís António Verney, um olhar mesmo de português médio? E a acção dos «estranjairados»
5
, que 

desde o Infante das Sete Partidas foram tão importantes na formação e trans-formação
6
 deste país confunde-

se com ou cabe dentro dos limites de um qualquer processo de autognose? 

 Estas questões deixo-as em suspenso... 

 3. ... mas não, a que me mencionarei
7
 em seguida, embora o mais sucintamente possível. 

 Refiro-me a um vezo frequente nos melhores intelectuais portugueses, mesmo aqueles que se 

apresentam com uma «consciência adequada da vida e do país em que realmente
8
 vivem e morrem»: trata-se 

de uma espécie de vício literário, de ausência de olhar sobre as coisas; ou, por outras palavras,
9
 de um olhar 

que só
10

 vê a escrita, num obscurecimento
11

 total da oralidade verdadeiramente originária. Um diálogo
12

 

essencialmente discreto, cujo estudo pode ser hoje tentado até cientificamente (semiótica), e que dificilmente 

resiste quando passado à escrita está quase ausente da cultura portuguesa. (Refiro-me à cultura culta, e que 

supõe uma certa continuidade) de facto
13

 fazem-se estudos pessoanos
14

 e até se atenta em tal cancioneiro, tal 

                                                 
1 O orig. deste texto está na caixa 7, dossiê 1.2.1.1; ocupa 8 folhas, tendo estas as cotas no verso 7465- 16 F a 7472-16F. As duas 

últimas folhas com as cotas 7472 e 7473 -16F referem-se a duas versões do final. Este testemunho embora aqui definido como 

«original» é uma cópia a papel químico. O texto foi publicado na revista Abril, Associação de Cultura Socialista Fraternidade 

Operária n.º 4; de Maio de 1978. Usei a revista como texto-base Para o cotejo das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e 

Abr. para a revista. 
2 Trata-se de «Revolução abortada ― ou impossível?», in Abril Socialista, nº.4,, Maio de 1978. O que pressupõe uma leitura prévia 

de ES, anterior à publicação, do referido artigo. Ou seja, de uma colaboração «por dentro» da mesma. 
3 Or: é documento-base 
4 Or.: 2. ...isto não quer 
5 «estranjairados» ] Or. : «estranjairados» ; Abr. : «estrangeirados» 
 ES ao colocar as aspas está a citar como Verney escreveu. Por isso não se trata de uma gralha que a revista corrige 

erroneamente. 
6 trans-formação] Or. : trans-formação ; Abr. : transformação 
7 Or: me referirei 
8 Or.: fealmente 
9 ou, por outras palavras, ] ou por outras palavras 
10 Or.: olhar só 
11 Or.: oscurecimento 
 Cf. Dicionário Morais, entrada «oscuro» com o significado de «escuro». Não é possível determinar se, no orig., ES 

escreveu isso de propósito ou cometeu um lapso de uma letra. 
12 Or.: Esse diálogo 
13Or.: continuidade). De facto 
14 No orig. a frase está inacabada no fim da página 7465-16f «e até se atenta o cancioneiro.» continuando na página seguinte «nos 

e até se atenta em tal cancioneiro, tal ou qual [...]». Facto semelhante repete-se de 7466-16F para 7467-16F. (a última palavra da 

frase «plásticas)»; «plásticas)» repete-se no fim e no princípio dos dois documentos. Há duas hipóteses para este facto: Isto leva a 
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ou qual forma espontânea de expressão «popular»; nas paredes de Lisboa (pombalinas ou não) se alguém 

repara nelas é sob uma perspectiva sociologizante, por exemplo, nunca na mira do imaginário. Essa carência 

é tão definitiva que num ensaio como o referido de Eduardo Lourenço nem se manifesta a propósito a mais 

leve inquietação. Essa des-inquietação
1
 existe porque há uma experiência que falha. É quase tudo. E como 

não estou muito preocupado em autognose permitam-me que mencione o que talvez ainda seja um ensaio 

universal sobre este assunto, a Lettre sur le aveugles a l'usage de ceux qui voient, de Diderot: «... c'est à 

l’expérience à nous instruire sur des analogies qui semble être de pure institution». O imaginário é melhor 

(para citar uma clássica fonte portuguesa) experimenta-lo... mas nós parece que nos fixámos desde 

quinhentos na segunda recomendação de Camões: julgar sem experimentar... 

 4. Desculpem-me fulanizar um pouco: Tive consciência, talvez pela primeira vez,
2
 desta profunda 

carência, na primeira leitura, adolescente e apaixonada, da História da Cultura em Portugal de António José 

Saraiva. Discuti o assunto com o autor, em magníficas tardes de Paris… e escrevi no meu livro Para o 

Estudo da Escultura Portuguesa (1965): «Um exemplo flagrante deste estado de coisas é-nos fornecido pela 

discutível, mas de qualquer modo fundamental, obra de António José Saraiva, História da Cultura em 

Portugal, ainda incompleta. Apesar do que se poderia esperar do seu título e da justa afirmação do seu autor, 

relativamente às «formas de expressão da sensibilidade, mais directas, menos conceptuais» (no número das 

quais inclui as artes plásticas) ― que o historiador da cultura «deve ter em conta»; a verdade é que o estudo 

dessas formas de expressão quase não transparece no curso dos três volumes publicados». Mas a discussão 

entre a cultura e a escultura não se adiantou, e hoje verificamos as mesmas dificuldades a que de resto já se 

referia o historiador. 

 5. É talvez interessante lembrar agora que o volume Para o Estudo da Escultura Portuguesa teve 

origem em notas breves publicadas anos antes nas páginas de Seara Nova. Essas notas que eram sempre 

acompanhadas de uma imagem,
3
 também captada por mim, tinham um fim prático principal, imediato: 

provocar a atenção para
4
 imagens que ninguém vira, tão-pouco experimentara; dar conta da minha própria 

experiência com a máquina fotográfica (e propô-la aos outros como método); e em certos casos denunciar o 

desaparecimento, verificado ou provável, da respectiva imagem… (A indiferença não foi geral, e lembro-me 

de uma conversa
5
 propositada de Fernando Piteira Santos, com quem não tinha nenhum convívio por aí além. 

A excepção
6
 que confirma a regra.) 

 6. Pois bem. vou iniciar uma série de notas em Abril, não sobre a escultura portuguesa, ou a pintura, 

ou as artes plásticas… mas sobre algo que pertencendo a domínio afim (digamos: a comunicação e a 

actividade estética audiovisual) tem que ver com um processo de vanguarda e de «tendência polémica» nas 

                                                                                                                                                                  
crer que o que testemunho que está no espólio é um texto misto de duas versões (páginas de versões diferentes interpoladas), mas 

que, no essencial, mantém a coerência do texto. 
1 des-inquietação ; Or.: des-inquietação ; Abr.: desinquietação 
2 consciência, talvez pela primeira vez, ] Or.: consciência, talvez pela primeira vez, Abr.: consciência talvez pela primeira vez 
3 imagem, ] Or.: imagem, ; Abr.: imagem 
4 Or.: fazer ver 
5 Or.: uma comunicação 
6 Or.: por aí além, a felicitar-me da iniciativa. A excepção 
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«artes» de hoje. E mostrar,
1
 pela experiência da imagem (mas a experiência tem que ir mais longe) que este é 

um dos meios indispensáveis para imaginar Portugal ― sem o que não se pode pensar... correctamente.
2
 As 

artes plásticas hoje já quase não representam, actuam. Mostrar que a Operação Estética no Alto de S. João 

(Aregos) de Alberto Carneiro, o Mar-Água-Terra-Tempo de Fernando Calhau ou as correias de lagar de José 

Carvalho, são realidades de experiência (não de instituição) indispensáveis para conhecer Portugal hoje.
3 

 Neste capítulo alguma coisa se tem feito para imaginar-pensar Portugal, fora do insuficiente ensaio 

escrito. Citarei apenas Alternativa Zero, exposição-manifestação que teve intenções perspectivas (últimos 

dez anos) e prospectivas, e acerca da qual pensamos, petulantemente se quiserem, que o seu estudo é hoje 

indispensável
4
. Se Eduardo Prado Coelho escreveu: «Esta manifestação cultural não se vê de fora, vê-se de 

dentro: operatoriamente: Percorrê-la é aceitar-se cada um como um elo vivo deste trabalho inacabável. É 

fazer do espaço a casa. Fazer do olhar o encontro. Do encontro o jogo. E desta cidade ― por dentro 

iluminada como transparente. Alternativa para uma cidade ― em última instância, cívica também. Se o 

quiserem». E José Luís Porfírio: «…não lê, porque vive e não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, 

pondo em circulação palavras-chave ou ideias-força, veiculando sonhos e utopias, a carne e o sangue duma 

comunicação artística que perdeu ou abandonou se não o seu corpo pelo menos o seu esplendor físico… 

apostando-se ― quem sabe ? numa outra característica indispensável a uma modernidade, a toda alternativa: 

A Lucidez!»
5 

 7. É claro que continua a ser indispensável imaginar o passado. E nesse sentido tanto são 

importantes as paisagens de Silva Porto, os «heróis» de Nuno Gonçalves (ainda que seja um nome suposto), 

como as gravuras pré-históricas do vale do Tejo ― hoje submersas 

os menires do Alentejo ou as frágeis esculturas em estuque 

«populares» ― do Algarve. Quem estudará esteticamente este pais 

de granito e estuque? A este passado me refiro numa imagem 

simbólica neste numero de Abril ― que é também uma 

homenagem ao meu próprio trabalho. Se me dão licença. (É 

sempre a táctica do exemplo.) 

 

 

 

Desenho de João Abel Manta 

 

                                                 
1 Or.: e de «tendência polémica» nas «artes». E mostrar, 
2 Or.: indispensáveis para pensar Portugal. 
3 Or.: para conhecer Portugal. 
4 O orig. repete «[...]que o seu estudo é indispensável e muito simplesmente que o seu estudo é indispensável se. Se Eduardo[...]». 

Trata-se de um erro de tipo homoteleuto. A revista corrige este erro. 
5 Or: a toda alternativa: A Lucidez!» 
 para conhecer Portugal, hoje. 
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A Lição Feita
1
 

 

 

 Isto é assim, eu escrevo mostrengo e há um
2
 tipo ao lado, perto, regra geral até bom rapaz e tudo, 

que pensa: fulano está a meter-se comigo, está a chamar-me mostrengo, é o que é. E vai desforrar-se,
3
 como 

pode, nhan, nhan, corta relações, insinua (escreve ou diz), ai agora vou desancá-lo, mesa do café, grãozinho 

na rodagem administrativa que porventura exerça, quando puder fico-lhe com a pele. E a gente ainda nem 

reparou que aquele enfiou o barrete, e continua, sempre que um valor mais se
4
 alevanta: mostrengo, 

mostrengo... Tudo o que neste país há de mau e inútil, na sombra congeminado e na sombra apagando-se, 

sem rasto, sem história, mas mau, mauzinho... É claro, e como diria o Mestre: «Quando digo eu não me 

refiro apenas a mim, mas a todo aquele que couber dentro do jeito em que está empregado o verbo na 

primeira pessoa». É regra geral um «jeito» polémico, vivo, mas muito pouco fulanizado. Porque todos têm 

aqui lugar, até o meu amigo Lord, se fazem favor. 

 Bom, o meu amigo Lord é um cão, e tem mesmo vida de cão. No outro dia foi na «carroça», e por 

um triz não sofreu a passagem final. A «carroça», ao fim e ao cabo é a lei e embora dura e justa, e eu tenho a 

certeza que se pensasse, o meu amigo Lord aceitaria filosoficamente a morte como Sócrates. Mas o Lord não 

pensa, essa é a sua (não) liberdade. 

 

 As máquinas e a liberdade 

 

 Isto fez-me lembrar algumas observações de Lacan, só agora publicadas no Le Seminaire II, mas que 

datam de 1954. Segundo Lacan meditando nas novidades de Lévi-Strauss, a máquina é mais livre que o 

animal. «As críticas filosóficas (...) supõe a máquina privada de liberdade. Seria muito fácil demonstrar-lhes 

que a máquina é mais livre que o animal. O animal é uma máquina blocada. É uma máquina onde certos 

parâmetros não podem variar. E porquê? Porque é o meio exterior que determina o animal, e lhe fixa o 

respectivo tipo. Em relação ao animal, nós somos máquinas, algo em decomposição; e é nesse sentido que 

manifestamos uma maior liberdade, isto é, multiplicidade de escolhas possíveis». Esta afirmação polémica, 

que Lacan terá rodeado um pouco depois não se pode desligar do grande fascínio que a máquina tem 

exercido em todos que têm imaginado ou pensado o homem, e particularmente os artistas mais na «linha da 

frente». 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste artigo está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9 com as cotas 7369-16F a 7372-16F.. Trata-de de uma cópia 

a papel químico com emendas a caneta preta de tipo esferográfico ou similar. O artigo saiu na revista Opção n.º 125 de 14 de 

Setembro de 1978. Usei como texto-base a revista. Para o cotejo das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Op. para a 

revista. 
2 Or: há logo um 
3 Or: desforrar-se 
4 Or: mais alto se 
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 Em 76, um grande animador Harald Szeemann (Quando as atitudes tomam forma, Happening e 

Fluxus, Documenta V) organizou uma exposição notável, e indispensável para pensar este assunto, As 

Máquinas Celibatárias. Aí eram passados em revista desde os célebres Três Esquemas do Aparelho Psíquico 

segundo Freud até à não menos célebre A noiva desnudada pelos seus celibatários, eles próprios, de Marcel 

Duchamp; desde os autómatos do século XVIII até à obra de autores como Alfred Jarry, Raymond Russel ou 

Kafka. 

 Este fascínio da máquina, que atravessa grande parte do movimento Dada, informa e enforma quase 

todo o futurismo; que pela via da química e da teoria das cores já apaixonava Goethe (Afinidades Electivas, 

por exemplo) é afinal um dos grandes temas do homem moderno; e nosso, agora e aqui, se queremos ser 

homens e mulheres modernas. 

 Diga-se de passagem que há
1
 um texto altíssimo, agora em cena em Lisboa que é isto mesmo, 

Woyyseck. Inclusive na sua actual encenação. O Homem, a humanidade são máquinas, com tudo o que isso 

tem de pejorativo, como rodas dentadas num relógio, repetindo os mesmos movimentos, voltando ao mesmo, 

o destino. Mas alguma coisa se desarranja neste mecanismo. Vagamente, obstinadamente, a morte. Mas 

desde que a morte está incluída num projecto, uma vontade, cessa o seu carácter final, é transitiva. A 

máquina, a escrita (essa outra máquina) desarranja-se. O destino
2
 é não ter um destino certo, feito (ao 

contrário
3
 do meu amigo Lord). 

 

Os animais-máquinas e as máquinas-animais 

 

 É claro, podemos descer ao meio-tom. Podemos dizer, por exemplo, parafraseando outro Mestre: 

que há mais diferença entre um homem-máquina e um homem-com-a-lição-feita do que entre este último e 

um animal. Por isso quando queremos mesmo insultar o próximo proferimos: é um animal, é uma besta! Ou 

ainda: é um mostrengo! Um homem com a lição feita e na ponta da língua, porque ― apesar de tudo ― não 

é um animal, é isso mesmo um mostrengo. Absolutamente condicionado pelo meio, sem liberdade (um 

animal) mas,
4
 ainda assim, andando com a gente, falando como nós, arremedando o homem, metendo o 

bedelho, fazendo figura, com a imensa capacidade psitácica de imitar, repetir as palavras e os nomes de 

ouvido, um mostrengo. Como a gaiola de Sintra (o mamarracho), engranitado e absurdo, duro e áspero 

enquanto realidade mas lógica e inteligentemente inexistente; fechado a todo o transitivismo. Opaco na 

matéria e opaco no espírito. Menos que máquina, e seguramente menos que homem. 

 

Agora e Aqui 

 

                                                 
1 Or: de passagem, há 
2 Or: O se destino 
3 Or: certo (ao contrário 
4 mas, ] mas 
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 Agora e aqui,
1
 o mostrengo está entre nós abundantemente. Factor de repetição e obsolescência, 

caranguejo do sentido, tanto pode ser uma (não) construção absurda e iníqua como um professor bem 

comportando com a lição bem feita e bem-feita-para-os-outros. O professor (e, atenção, isto não é alusão a 

ninguém em particular) é que é (pode ser) bem típico: menos que a máquina, o animal. Ou melhor, e aqui 

podemos voltar à classificatória meio-tom. Que de um lado estão as máquinas e os homens, mas também 

certos animais simpáticos (como o meu amigo Lord, mesmo sem filosofia nem liberdade, certos animais 

selvagens). Do outro estão os animais, as bestas, os mostrengos: mamarrachos, professores-com-a-lição-feita 

(e os fiéis
2
 alunos, coitados!!), e toda a essa gente (?) executivos (chamam-lhe?) que andam para aí, pelas 

secretarias e instituições num combate condicionado a tudo o que seja imaginação e caminho-para-a-frente. 

Incomunicação, mostrengos. 

 

E os artistas? 

 

 Por definição os artistas (ou anti-artistas) têm que ser os maiores adversários dos mostrengos. 

Inimigos mais-que-mortais. Os artistas só têm uma matéria prima, a imaginação. Um ponto. Adiante: assunto 

para outro artigo. Mas «a arte deve ser feita por todos». A poesia. Os revolucionários em
3
 1972 vestiram dois 

porcos de almirante foram, produziram,
4
 como verdadeiros

5
 artistas. Artistas e revolucionários. Outro ponto: 

outro artigo. Metáfora e metonímia dos homens, das máquinas livres. Anti-mostrengos: com todos os riscos, 

aqueles que não têm a lição feita. 

 

 

     Dürer e as «máquinas» ópticas 

 

 

 

                                                 
1 Agora e aqui, ] Agora e aqui 
2 Or: e seus fiéis 
3 Or: de 
4 produziram, ] produziram 
5 Or: dois porcos de almirante como verdadeiros 
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O Bravo «Artista» Schweik
1
 

 

 

 ... Também poderia dizer-se o bravo revolucionário Schweik, mas adiante. Não se trata propriamente 

de artistas ou revolucionários, de soldados ou de qualquer outra profissão bem definida. Trata-se de um 

personagem, com vários nomes e disfarces, marginal e perturbador, cuja incómoda razão é a sem-razão da 

sociedade em que se vive. Anti-herói, quantas vezes é ele que assume o único heroísmo possível, como o 

Schweik de Brecht na Segunda Guerra Mundial. Mas há um heroísmo da vida corrente (se se pode dizer) de 

qualquer sociedade em que este herói-anti-herói surge com frequência e se torna o personagem mais 

necessário e significativo do respectivo meio. Ainda nenhuma sociedade histórica ou actual descobriu a sua 

dispensa possível. O Carnaval, as suas mil variantes, não fazem senão celebrar-lhe ritualmente a existência. 

E seria curioso observar que os países que desprezam o Carnaval se tornam eles próprios num grande 

carnaval de Janeiro a Dezembro. Em Espanha, o personagem picaresco tornou-se universal (e não é por 

acaso que isso se acentua desde o primeiro meado do século XVI,
2
 origem da grande repressão); o pícaro 

passa para a Europa, e numa das suas expressões mais modernas (Goethe, Reineke Fuchs) fazendo parte 

estrutural da sociedade burguesa. Mas este personagem, esta função tem uma origem verdadeiramente antiga, 

arcaica, mesmo. Alguns dos seus traços encontram-se no Satan da religião cristã, outros no Hermes da 

mitologia grega.
3
 Em muitas tribos primitivas, ele aparece, a-social mas ao serviço da totalidade da vida, 

anti-herói mas condição indispensável ao verdadeiro heroísmo, simia dei, delight maker, entre o demónio e o 

medicine-man, trickster, fripon divino, tal Till Eulenspiegel
4
, Diego Hurtado de Mendosa, Rabelais, Goethe e 

Brecht limitaram-se a recolher alguma tradição e romancear ou dramatizar figuras, personagens 

encarnadoras. Outros, sobretudo os etnólogos e antropólogos, assim como os historiadores das religiões, 

limitam-se mais ou menos a uma função de constad; os psicólogos, estudam-nos de acordo com as suas 

sistemáticas distorções teóricas: para Carl Gustav Jung, por exemplo, trata-se de um psicologema com tudo 

o que isso implica (Ver o livro básico Le Fripon Divin, de P. Radin, Kerénye e Jung, Genéve, 1958). Para 

uma ciência mais moderna o bobo divino deveria ser analisado numa zona mais precisa, na sombra de 

formas gerais de reciprocidade que fundam o social, tema de referência exigido na dilaceração entre a cadeia 

dos significantes e os significados... (Claude Lévi-Strauss; Anthropologie Structurale); e enfim, poderíamos 

dizer como função simbólica do grande drama moderno: como? quando? para quê? Esse drama não cessará 

                                                 
1 O original dactiloscrito deste artigo está no dossiê 1.2.1.26, da caixa 9, com as cotas 7366-16f a 7369-16f. Trata-de de uma cópia 

a papel químico com emendas a caneta preta de tipo esferográfico ou similar. O artigo saiu nas revista Opção n.º 127 de 28 de 

Setembro de 1978. Usei como texto-base a revista. Para o cotejo das versões usei: Or. para o original dactiloscrito e Op. para a 

revista. 
2 Or: XV XVI 
3 Na caixa 5, existem alguns apontamentos do autor sobre a figura de Hermes. Cf. vol. II dos anexos, Inéditos de Ernesto de Sousa 

sobre Arte e Estética. 
4 Figura medieval germânica de um camponês que prega partidas, por vezes brutais mas mais normalmente obscenas. No dossiê 

1.1.2.10, da caixa 5, há vários textos que referem este assunto. Especialmente o texto «Um drama escatológico», editado no capítulo 

2.1.2.5. «Mestre de Lamego», da parte «3. Renascimento», dos Inéditos. 
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de aumentar ― a profecia parece evidente ― à medida que nos afastamos da Lei Amarga do Pai: se o Pai 

morre tudo é im-possível. Eu digo que então nos faltará mais do que nunca o Santo, o Intercessor, e esse 

santo dessacralizado (nosso agente, não do Pai) só pode ser o trickster, ou se quiserem o artista-anti-artista 

ou o revolucionário-anti-revolucionário (quero dizer, por exemplo, o artista ou o revolucionário 

eminentemente sozinhos, marginais... enfim, a leste do Paraíso, do Partido, dessa mesma Sociedade que não 

pode viver sem o seu imenso potencial de contestação). 

 Contestação, lá iremos. 

 É necessário dizer que esta descoberta se faz lentamente. Que na óptica doutras disciplinas, ela se 

reveste doutros nomes: Por exemplo, bem expurgadas as coisas e os porquês, para Lacan, o Santo
1
, (o 

trickster, o bufão-divino) é o psicanalista. Percebe-se isto quando se sabe o que tem sido a imensa luta do 

leitor-número-um de Freud contra, por exemplo, a degradação «behaviorista» da psicanálise (escola 

americana, v.g.) É evidente quando atacado e confrontado com os mass-media e seus mais respeitáveis 

lugares comuns («mourrir pour des lendemains qui chantent») ele confessa: «(...) voltemos ao psicanalista... 

situá-lo objectivamente... ser um santo» (Télevision, Paris, 1974). Mas precisa: «um santo durante a sua 

própria vida não se impõe ao respeito que lhe valeria por vezes uma auréola»... «um santo, para me fazer 

compreender, não pratica a caridade. De preferência o que faz são despesas inúteis: il décharite» (...) «o 

santo é a escória da fruição»... «está-se nas tintas para a justiça distributiva» (...) etc. E, tipicamente, Lacan, 

termina: «quantos mais santos houver, mais nos havemos de rir, é o meu princípio ― ou seja o fim do 

discurso capitalista; o que apenas será um progresso para alguns». 

 

Despesa Inútil, Des-Caridade 

 

 Foi também Brecht que disse, mais ou menos: «Pobre da sociedade que precisa de heróis!». Ou de 

santos
2
, acrescentaríamos. Hoje sabemos que esta sociedade nova (queiram o que quiserem) se está forjando 

na fome dos seus heróis, que lá vão enchendo as prisões «pour des lendemains qui chantent». Mas não se 

trata de heróis que não sejam também anti-heróis; santos, vítimas que têm horror à caridade (e às auréolas), e 

cujas partidas pregadas à sociedade estão marcadas pelo selo do desperdício. Como certos artistas, como 

talvez todos os artistas válidos do nosso tempo, Ou: os mais válidos. Arte pobre, minimal, conceptual, eis 

designações parentes, de uma mesma família: contra a caridade (quer dizer: o espectáculo), contra o luxo (a 

beleza, e outras paródias estéticas provenientes de uma má interpretação de Platão) contra o espírito de posse 

e todos os outros símbolos do poder. 

 

  O bravo artista Schweik 

  O bravo psicanalista Schweik 

                                                 
1 Or: santo 
2 Or: Santos 
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  O bravo revolucionário Schweik 

  O bravo santo Schweik 

  O bravo poeta Schweik 

 

 ...Saibam-no ou não são todos filhos de Lautréamont («eu recebi a realidade como uma ferida»... 

tudo o que faço «é em memória dos autores selvagens»), de Artaud («...conheceis coisa mais ultrajantemente 

fecal/ do que história de deus/ e do seu ser
1
: SATANÁS? de Rimbaud (Ó meu BEM! Ó meu Belo!... Eis o 

tempo dos ASSASSINOS.»). 

 

No Tempo dos Assassinos 

 

 O nosso. Não se limpam armas. Só a fingir. Mas o fingimento dura,
2
 dura... e o riso aumenta, 

aumenta... Não é qualquer riso, não é o riso alarve dos professores (salvo seja!) e o dos autores cómicos. 

(Autores cómicos a sério só aqueles que escreviam: do assassinato como uma das belas artes... Ou: de uma 

nova receita de ragout para cozinhar as criancinhas das famílias pobres que afligem o Reino de Sua 

Majestade...) Cómico como desperdício, artista divino, preso divino, psicanalista divino. Isto hoje quer dizer: 

a mais, para-o-futuro, Carnaval, cante ou seja marcado por um silêncio silêncio. 

 

O Carnaval na Europa 

 

 

                                                 
1 do ser ] do se ser 
2 dura, ] dura 
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Pre Texto: Pretexto e Pré-Texto
1
 

 

 

1. Cada vez acredito menos na eficácia dos textos longos, das explicações exaustivas. Compare-se os curtos 

e incisivos textos de Platão com os infindáveis «romances» medievais... «Só se aprende aquilo que já se 

sabe». 

 

2. Quando digo texto quero dizer texto-de-alguma-maneira-poético: arte, profecia, texto-utopia... 

Manifestação tendencialmente atópica, futurista ou outrora-agora, tanto faz. Também, como é evidente, não 

me refiro apenas a textos literários. Uma casa, uma rua, aquela pintura (rigorosa e tecnicamente formada, 

performada ou ready made), uma viagem, a minha vida (ou a tua), uma ruína da «arquitectura do ferro», 

certo pôr-do-sol... et caetera et similia, podem ser textos neste sentido. Duplo. 

 

3. Por um lado, algo de radical, definida e claramente transitivo: pretexto para o-que-há-de-melhor-na-vida, 

o convívio, o diálogo (monólogo até com as pedras), e na melhor das hipóteses: as festas, a Festa. Enfim: 

ponto de partida orgiástico. 

 

4. Por outro lado: haver, construir-se ou descobrir-se, enfim, decidir ou performar, um pré-texto. 

Starobinski-Saussure. (1) 

 

5. Um pré-texto. Ou vários. Um texto, e mais as suas camadas profundas, como as que vemos num corte 

geológico: sucessivas, sujeitas a falhas, afloramentos diversos, dobras, erosões... de tal simples mas 

penetrante olhar. O que é mais raro: regra geral, e glosando Tristan Tzara, tudo o que simplesmente se vê é 

falso. (2) 

 

5a) ... tudo o que simplesmente se vê... é o kitsch: relacionar com a célebre «receita» de Franz Fanon: «Todo 

o espectador é um cobarde e um traidor». 

 

6. De fundura em fundura, passaremos necessariamente aos mitos que nos fundam. Aos deuses, a deus. Isto é: 

a Nada ― como muito bem o compreenderam alguns dos primeiros filósofos cristãos, mais ou menos neo-

platónicos, desde o misterioso Dionísio até Giordano Bruno, queimado em Roma em 1600. Símbolo ardente 

de como nos aproximamos da mais perigosa arqueologia do sentido. Sentido sempre renascente: teologia 

negativa. (3) 

                                                 
1 Este texto saiu na revista Sema, n.º 4, de Maio de 1982. Este número é substancialmente maior que os anteriores embora seja 

também o último. O texto de ES tem a particularidade de remeter para uma exposição de ES com o mesmo título (o que pode levar a 

alguma confusão, actualmente). Não existe original deste texto. Segundo os organizadores do espólio, este artigo foi republicado no 

Domingo de Coimbra, acompanhado por uma entrevista ao autor, em 22 de Junho de 1986. Não tive acesso a este jornal. 
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7. Com a teologia negativa tem que ver aquilo que na contemporânea aceleração das vanguardas, ficou 

conhecido topicamente pelos nomes de minimalismo e conceptualismo ― a extrema inteligência estética (via 

analítica) do nosso tempo, hermenêutica do processo estético e das muito ambíguas relações entre arte 

(criatividade) e crítica. O que em nada apouca as correntes, ou mesmo modas, que «voltam» à pintura; isto é, 

à cor. À sensibilidade e ao espontaneísmo (ou até, ao brutalismo). Claro que isto de «voltar» é conversa fiada. 

Mas adiante: o que está também fora de discussão é que a cor, a pintura de hoje, é outra: por exemplo, é pós-

minimal, pós-conceptual. Exactamente como qualquer azul passou a ser outro depois dos azuis de Giotto. (4) 

Por muito que pese aos nostálgicos de Pollock, a todos os nostálgicos. Nostálgicos e académicos ― e 

amigos dos marchands, eventualmente. 

 

8. Esta é a (minha) estética. Fora disto só questões secundárias, ou que um pouco de esforço e estudo 

esclarecerão ― porque passadas e pacíficas, experimentadas e verificadas; nem precisam de ser validadas: 

fazem parte da enciclopédia do saber actual. Que a diferença entre prática e teoria, criação e crítica, 

emergência do novo e identificação com as origens, abstracção e figuração, arte e anti-arte, etc., etc... são 

apenas jogos elementares de linguagem, é tão conhecido e evidente como a função do acaso na guerra dos 

mundos, na teologia negativa. Só algumas coisas mereceriam maior referência e análise, mas fica para outra 

oportunidade: os binómios explosão/implosão, «regresso ao enraizamento» ou vernacular/cosmopolitismo; 

morte do Pai/morte do nome do Pai; a emergência do terrorismo numa sociedade altamente tecnológica; a 

menipeia, a paradoxologia, a sedução, a agonística. A dádiva e o potlach... 

 

9. Demonstrar e performar são coisas diferentes. O amor ainda tem muito que se lhe diga... Contra o extremo 

individualismo e o carreirismo «nas artes», inventei que era necessário exercer um «canibalismo de amor». É 

o que tenho andado a fazer, em Colónia, Munique e Berlim; Veneza, Lião, Malpartida, S. Paulo, Amsterdão... 

E sobretudo,
1
 entre nós, com PRE TEXTO I (Coimbra) e PRE TEXTO II (Lisboa). E segue no próximo... 

Convívio. 

 

10. Numa breve, aguda e inteligente, nota publicada no Expresso (6/II/82,
2
 acerca de PRE TEXTO II, e 

assinada apenas pelas iniciais do respectivo autor, M.C.B. (Maria do Céu Baptista?), pode ler-se: 

«A cor explode nos meus olhos» ― diz ES ― e explode também para quem, de nariz no ar, souber reparar 

no pequeno quadrado em demolição, palco de outros quadrados. A partir daí tudo é possível... 

Numa carta que me escreveu em
3
 7/7/82, e que me autorizou a transcrever, escreve Maria Estela Guedes, 

acerca da mesma instalação: 

                                                 
1 E sobretudo, ] E sobretudo 
2 6/II/82, ] 6/II/82 
3 em ] a 
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A tua instalação não é criticável. Ela não está ali para ser vista, está lá para apontar com o dedo para ti. 

Todos fazemos isso, afinal. Simplesmente, o Ernesto de Sousa é capaz de o fazer de maneira mais ostensiva. 

Eu julgo que já te vou conhecendo, e acho que és digno de atenção. Realmente, entre apreciar um objecto 

convencionalmente designado por obra de arte e apreciar um homem, é mais estimulante apreciar um 

homem, Por isso, na tua exposição, havia realmente uma coisa digna de ser vista ― tu. Parabéns por te 

fazeres obra de arte com encanto. A tua arte és tu, e já não é pouco. 

O Eduardo Prado Coelho tem razão quando te chama «militante cultural», e eu, como vítima das tuas 

militâncias, sou a prova do que és. E como dizia esse outro teu amigo, és um detonador. Também sou prova 

disso. Quando tiveres de ser julgado pelos teus actos, poderei testemunhar em tua defesa. 

Em suma, és elemento indispensável para que uma cultura seja dinâmica: ......... és um mestre e eu orgulho-

me de ter recebido lições tuas. 

Relativamente às artes visuais, concordamos que só tenho elementos para te ver a ti. Sinceramente admiro a 

tua inteligência: tudo o que se encontra na Diferença (um avental, uma sequência de fotografias, umas 

palavras emolduradas) está lá para obrigar as pessoas a olharem para ti. 

E tu és digno de admiração, repito: és a tua melhor criação. És o texto, o pretexto, o contexto, o su, o inter, 

o supra e o metatexto. É preciso ter uma certa coragem para aguentar com tanta responsabilidade. 

Estas duas apreciações só aparentemente são contraditórias; de facto são complementares. Uma diz que no 

meu PRE TEXTO se aponta para um quadrado em demolição («Este terreno está à venda»); e que a partir 

daí tudo é possível... Outra diz que a minha instalação não é critícável: ela apenas aponta para mim. 

As duas afirmações são verdadeiras. Desde a minha instalação na Quadrum (A Tradição como Aventura, 

1979) que ando a proclamar a biografia-como-obra-de-arte; mas lembrarei que à cabeça
1
 das várias citações, 

vinha esta de Maiakovsky (em francês, porque não encontrei outra tradução conveniente): Moi, pour moi, 

c'est trop peu. 

 

Nessa instalação,
2
 eu procurava já o meu pré-texto. Não vou agora chamar a atenção do leitor para o que 

Hegel escreveu, fundamental, sobre a consciência infeliz. (5) Acrescentarei só, ao maravilhoso paradoxo de 

Maiakovsky, a palavra também de um poeta, Tristan Tzara: eu sou ― todos o somos ― apenas um homem 

aproximativo: (6) 

 

tu es en face des autres un autre que toi-même 

.......................................................................................................................................... 

et tant d'autres et tant d'autres 

 

mas acrescentaria o poeta 

                                                 
1 cabeça ] cabaça 
2 Nessa instalação, ] Nessa instalação 
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je veux la lutte ... mesmo (les) cachots monotones des phénomènes/ que l'exercice de l'infini (imprime) aux 

blocs de connaissance. 

 

É verdade: eu, a luta, a consciência infeliz. Mas também a paradoxologia, a invenção do futuro. 

 

11. Resta escrever uma palavra sobre a Sema ― lugar livre de encontro, tentativa de combater o nosso pior 

mal, a ausência de memória. E outro: a mania da especialização. Outro ainda: a dificuldade em conceber a 

alteridade. A revista vai acabar? Claro há um tempo para a heroicidade e outro para o repouso do guerreiro. 

Quando quiserem voltar à guerra: cá estaremos. 

 

Janas, 13 de Fevereiro de 1982 

 

 

[Notas]  

(1) Ver Jean Starobinski, Les mots sous les mots (Les anagrammes de Ferdinand de Saussure), 

Paris, Gallimard, 1971; e também Jean-François Lyotard, La condition postmodern (rapport sur 

le savoir), Paris, ed. De Minuit, 1979. 

(2) Ver Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Paris, ed. Gallimard, 1964. 

(3) Evidente: se Deus tivesse sentido era coisa, imanência. Era um ser, tinha nome... Ver, v.g., 

Felipe Martinez Marzoa, História da Filosofia, volume I, pp. 370, Madrid, ed. Istmo, 1973. 

(4) Ver, v.g., Júlia Kristeva, «La Joie de Giotto», in Polylogue, Paris, ed., Du Seuil, 1977. 

(5) La Phénomenologie de l'Esprit, tomo I, IV capítulo, trad. de Jean Hyppolite, Paris, ed. 

Aubier, 1939. 

(6) L'homme approximatif (1925-1930), Paris, ed. Gallimard, 1968. 
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As Modistas e os Macacos de Imitação
1
 

 

 

 Sem ofensa para as modistas, e muito menos para os macacos. Mas quem não nasceu macaco, nem 

aprendeu só a costura por moldes inventados alhures... deve inventar qualquer coisa. Isto parece certo, mas, 

na verdade,
2
 é que também pode estar errado. 

 (Não esperem de nós, nestas crónicas, verdades inflexíveis, preto no branco. Fulanizaremos e 

meditaremos
3
 do nosso fazer, da nossa própria produção. E, sempre que possível,

4
 procuraremos pôr à 

mostra o problema que se esconde em cada caso. Preguntaremos, mais do que responderemos.) 

 Quando Liverpool era ainda uma cidade de província, com seus
5

 poetas «de província» 

influenciados pela América de Ginsberg, um dos seus autores disse lucidamente: «Um conhecimento em 

segunda mão é (pode ser), em Liverpool, uma experiência em primeira mão». E foi. Hoje sabemo-lo bem, 

nessa experiência em primeira mão, forjava-se inteira «the Liverpool scene», daí sairia um dos mais célebres 

movimentos poéticos do mundo. Célebres
6
 e controversos: os Beatles. E outras coisas. 

 É claro que, neste exemplo, o que é importante
7
 é que a experiência seja efectivamente em primeira 

mão. E nisso pode-se imitar, mas tem que ser com ciência e cons-ciência...
8
 E, sobretudo,

9
 com autoridade 

moral. Homenageando as origens em vez das ocultar; ostentando orgulhosamente os modêlos em vez dos 

ocultar, roubando-os furtivamente das páginas das revistas ou entrevistos em não menos furtivas viagens... E 

sofrendo o longo caminho do estudo e do saber. Nada é fácil. 

 

 Yoko Ono 

 O que sabemos nós?
10 

 O que sabemos de Marcel Broathers, que teve, há semanas,
11

 uma magnífica instalação ali na Av. de 

Berna ― e que foi um dos mais luminosos artistas-de-ponta
12

 da cena contemporânea?! 

                                                 
1 Este artigo inédito ou não localizado está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Constitui-se em duas páginas dactilografadas com as cotas 

5747-12E e 5747-12E. 
2 mas, na verdade, ] mas na verdade 
3 Fulanizaremos e meditaremos ] Fulanizaremos e [†] meditaremos 
4 possível, ] possível 
5 seus ] <meus> seus 
6 Célebres ] Céleres 
 A palavra é translineada por mudança de linha exactamente em Céle-res. ES terá impresso o «b» fora da página. 
7 É claro que, neste exemplo, o que é importante é que ] É claro que neste exemplo é evidente que o que é importante 
8 ciência e cons-ciência... ] <cons> ciência e cons-c consciência... 
9 E, sobretudo ] E sobretudo 
10 Yoko Ono 
 O que sabemos nós 

 Estas inscrições repetem-se na página seguinte, por isso retirámos uma delas. 

 
11 que teve, há semanas, ] que teve há <dias> semanas 
12 artistas-de-ponta ] «artistas-de-ponta 
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  O que sabemos de Yoko Ono ― que tanto andou nos linguados dos jornalistas,
1

 sempre 

exclusivamente a propósito do seu assassinado marido,
2
 o célebre beatle John Lennon? 

 O que sabemos pode avaliar-se pelo seguinte: nem uma dessas crónicas e notícias (só as que li, claro: 

mas foram muitas
3
) fez contar algo da artista japonesa que não seja relativamente ao marido. Mesmo o facto 

dela sêr escritora, poetisa, aparece, quando referido, relacionado com as letras
4
 das célebres canções. Ora,

5
 

Yoko Ono tem outras letras... e muitas. É um dos mais importantes
6
 protagonistas do movimento Fluxus (que 

evoluiu logo paralelamente ao movimento happening); é autora de belíssimos filmes experimentais;
7
 

trabalhou, por exemplo, com personagens que tínhamos a obrigação de conhecer já, como Wolf Vostell, etc., 

etc. 

 

 Nada se disse, nada se sabe... 

 Assim é que não pode ser: assim não passaremos de macacos de imitação e de modistas. 

 Voltaremos às modistas. 

 

                                                 
1 O linguado era uma caixa onde se fazia a composição do texto, determinando-se assim as áreas de texto, as colunas, e a inserção 

das fotografias. 
2 Esta informação remete a feitura deste texto como posterior a 1980. 
3 muitas ] ûitas muitas 
4 relacionado com as letras ] [relacionado com ↑] às letras 
5Ora, ] Ora 
6 importantes ] cé importantes 
7 de belíssimos filmes experimentais; ] <filmes> de belíssimos filmes es ex erimentais; 
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Resumo de «O Exotismo e o Espaço na Arte Portuguesa»
1
 

 

 

 

I – Importância de um contacto cruciforme (Jaime Cortesão), como «factor democrático na formação de 

Portugal». As navegações como mediação nêsse contacto e a necessidade de um estudo fenomenológico 

a elas aplicado. Proposição de uma iconografia náutica marítima. Caso do estilo «manuelino».
2 

II – Importância do conceito de exotismo, e as suas relações com o espaço, na arte portuguesa. Os temas da 

«descoberta» e o conceito de um Homem Novo (correlato de um Novo Mundo). Diferença moral e 

exotismo. Descrição naturalista e sua transposição simbólica. Da descrição denotativa do «homem 

silvestre» à sua conotação simbolizante ou à sua des-semantização
3
 decorativa. O «índio» do Brazil, v.g., 

aparece figurando um dos Reis Magos, ou o Diabo – numa pintura representando o Inferno. 

III – Encontro do fantástico e da racionalização classicista nos séculos XV e XVI, na Europa, e em Portugal. 

O verismo
4
 na arte portuguesa da primeira metade do século XVI, em correlação com uma moral da 

acção. O importante exemplo das figurações em peças de ourivesaria. 

IV – Ensaio de uma teoria geral das formas pré-barrocas, denunciando uma nova intuição do espaço. A 

«Assunção», tema da verticalidade da fuga, e outros exemplos em que se demonstra uma nova 

consciência íntima do espaço. Exemplificação com pinturas de Mestre do Sardoal e outros Mestres 

relacionados com a escola de Viseu. Identificação fenomenológica do sentimento da distância com a 

noção de vôo, arrebatamento. 

 

 

 

 

                                                 
1 Texto manuscrito, a caneta preta esferográfica fina ou similar, com a cota 6001-12Z, situado na caixa 7, dossiiê 1.2.1.2. 
2 do estilo «manuelino». ] do [estilo↑] «manuelino». 
3 des-semantização ] desemantização 
4 O verismo ] <O realismo de> O verismo 
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O Exotismo e o Espaço na Arte Portuguesa Quinhentista
1
 

 

 

... Jamais l'humanité n'avait connu aussi déchirante épreuve, et 

jamais plus elle n'en connaitra de pareille. à moins qu'un jour, à 

des millions de kilómetres du notre, un globe se révèle habité 

par des êtres pensants, encore savons-nous que ces distances 

sont théoriquement franchissables tandis que les premiers 

navigateurs craignaient d'affronter le néant. 

 

Claude-Levi Strauss 

Tristes Tropiques
2 

 

 Na Costa Oriental Africana, no Sião, e noutras partidas
3
 do Oriente, ainda é possível fazer pequenas 

e demoradas viagens em veleiros construídos segundo modelos antigos de origem portuguesa. Também ao 

longo do nosso litoral centenas de calafates riscam
4
 barcos de rigorosa

5
 concepção, cuja origem, ainda mais 

antiga, remontará aos navegadores normandos, aos fenícios...
6
 Estas embarcações, destinadas ao trabalho das 

pescas ou aos transportes fluviais ― as barcas de passagem, por exemplo ― constituem
7
 o mais vivo 

testemunho actual de um passado marinheiro, e são objecto de uma intensa actividade artística e técnica, 

«popular» ― na medida em que este termo ambíguo tem ainda algum sentido.
8
 Estes barcos tendem a 

                                                 
1 No espólio, na caixa 7, dossiê 1.2.1.2 existem vários materiais referentes a este ensaio. Este ensaio saiu na revista Arquitectura nº 

97 de Março-Abril de 1967. Escolhi como texto-base uma fotocópia do texto que saiu na separata da reivsta Arquitectura (esta 

fotocópia tem uma epígrafe dactiloscrita colada na folha de rosto da separata que não se encontra nem na revista nem nos outros 

dactiloscritos existentes). Esta fotocópia tem acrescentos manuscritos. São 14 páginas numeradas pelo autor com as cotas 5973-12z 

a 5986-12z), que incluem as notas de fim. Seguem-se três folhas com «Legendas para as ilustrações» não numeradas, com as cotas 

(5987 -12z a 5989-12 z). Cotejei o texto-base designando-o por (Fot): ― texto fotocopiado da revista com acrescentos) com o texto 

original dactiloscrito; (Or.) Na capa do dossiê os organizadores do espólio informam que: «Este artigo foi republicado com o título 

«O Exotismo e o conhecimento científico da época dos Descobrimentos», em 1983, por ocasião da 17ª exposição de arte de arte e 

cultura europeia: (Diário de Lisboa, 4/5/83; Revista Fórum (em português, em francês, inglês e italiano); Revista Atlantis (TAP).» 

Esta informação é errónea. O texto em causa é totalmente diferente em tamanho e conteúdo (o título parecido e a mesma epígrafe 

levam, numa análise superficial, os organizadores do espólio a concluírem que se trata do mesmo texto). Na fotocópia há ainda uma 

inscrição sem linha de chamada :citar e resumir teses de Chicó c/ duas 2 facetas que não parece ser para incluir no texto mas que 

indica que, possivelmente, ES ainda poderia nele fazer acrescentos. Este artigo é o mesmo, com modificações, daquele saído na 

revista Shell, n.º 331, de Novembro a Dezembro de 1959. Usei a sigla Sh para comparar o texto desta revista com o texto-base. 
 O título em Or. é diferente: O Exotismo Ultramarino na Arte Portuguesa ; também Sh. tem outro título O Mar na Arte 

Portuguesa. 
 ES realizou, posteriormente uma entrada no Dicionário Ilustrado da História de Portugal (dir. de José Hermano Saraiva, 

Alfa, Lisboa, 1984) com este tema. (Também as entradas «Artesanato Português», «António Francisco Lisboa», «Neo-Realismo em 

Portugal» e «Arte Nova»). 
2 Esta epígrafe esta ausente em Sh. 
3 Sh: partes 
4 Sh: centenas de construtores continuam a riscar 
5 Or; Sh: atrevida 
6 Sh: remonta aos normandos e fenícios 
7 Sh: transportes fluviais constituem 
8 Or: ainda algum significado 
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desaparecer, e,
1
 apesar das suas funções actuais, o respectivo estudo (de que se têm encarregado alguns 

diligentes etnógrafos), já quase pertence à ordem diacrónica. Dada a carência dos nossos ensaios de estética, 

não se têm todavia apercebido, eruditos e ensaístas, que estas embarcações são também magníficas obras de 

arquitectura, e que um estudo histórico e estético completo da arte portuguesa não pode ignorá-las. 

Fenomenologicamente o barco pertence à mesma família da casa, da cidade, e até, de uma certa ideia do 

cosmos. Para um país marítimo como o nosso, estas noções são de extrema importância: há um paralelismo 

evidente, de sentido profundo e significações diversas, entre o barco-casa-cosmos rodeado pelo mar, e o 

país-ilha que fomos (que somos porventura ainda) numa Europa-ilha.
2
 Neste sentido se poderão entender e 

alargar as expressões de Jaime Cortesão, contacto cruciforme e convergência atlântica, ao tratar dos 

Factores Democráticos na Formação de Portugal (1). O mesmo autor assinalou a antiguidade das primeiras 

manifestações artísticas (século XII), nas quais os barcos são elevados
3
 ao nível dos objectos sagrados. Na 

igreja românica
4
 de S. Cristóvão de Rio Mau, em vigorosos capitéis esculpidos no granito duro, a par da 

representação de guerreiros, prelados, uma maternidade, jograis, etc.
5
, lá vamos encontrar dois

6
 barcos com 

seus tripulantes e a sua emocionante ― e desconhecida ― significação. Jaime Cortesão considera-os 

derivados
7
 de tipos normandos (2). 

 Recentemente, Armando de Castro, faz também referência a barcos deste tipo, na sua exaustiva 

Evolução Económica de Portugal (3). 

 Falei de uma significação desconhecida... É que, na verdade,
8
 nos falecem grandemente os estudos 

iconográficos e mesmo os de arqueologia (para além dos esquecidos trabalhos de um Joaquim de 

Vasconcelos, um Manuel Monteiro, e raras excepções actuais). De todos nos faltam uma estética, uma 

semiótica... Assim, a história das ideias, a história da cultura (como a tentada por um António José Saraiva), 

para além dos seus muitos méritos, falha no conhecimento
9
 integral de uma imaginária portuguesa, vasto e 

ingrato domínio onde a polissemia de cada imagem plástica surge aos olhos do investigador honesto como 

um puro arbítrio. Deste prejudicial negativismo crítico daremos exemplo adiante. 

 Mas para já, e ao nível do simples bom senso, o amador curioso como o artista criador poderão 

formular, e com frequência o fazem, esta paradoxal constatação: o mar, e em particular, as navegações e 

descobertas não se lêem nas nossas tradições artísticas. Teríamos assim perdido a principal oportunidade de 

não sermos epigonais, relativamente à restante cultura europeia? 

                                                 
1 e, ] e 
2 Or: numa Europa-ilha rodeada de espaços hostis. 
3 Or: nas quais as representações das embarcações são elevadas 
4 Sh: artística e técnica, popular e empírica, que não podia deixar de ser invocada ao tratarmos da influência do mar na arte 

portuguesa. 
 Logo nos primeiros tempos da nação portuguesa, e na região mesma donde ela irradiou, o país galaico-duriense, 

encontramos testemunho artístico da importância do mar nos nossos costumes. Na igreja românica 
5 Sh: uma maternidade, um músico tocando um instrumento de cordas, etc. 
6 Sh: encontrar a representação de dois 
7 Sh: seus tripulantes, que Jaime Cortesão considera derivados 
8 É que, na verdade, ] É que na verdade 
9 conhecimento ] Fot: desconhecimento ; Or: <des>conhecimento 



 

484 

 

 Da inteira e total negativa que oponho àquela constatação e a esta pergunta, não poderei fazer aqui 

uma exposição completa, mas apenas enumerar alguns temas de estudo. E nem sequer insistirei na referência 

ao estilo manuelino, quase único cavalo de batalha de quem tem abordado lateralmente estas questões (4). 

Estas notas fazem parte de uma tarefa que procurará ― ao nível dos significantes mais do que dos 

significados ― um sentido geral para a nossa cultura, sentido virtual, constantemente actualizável e 

actualizado. Portanto necessário para, hoje e aqui, qualquer que seja a opção criadora (em música, como em 

escultura ou... em arquitectura) não nos limitarmos a acertar o relógio pela hora-de-lá-fora.
1 

 Logo nos primeiros tempos da nação portuguesa, e na região mesmo donde ela irradiou, o país 

galaico-duriense, encontramos testemunho artístico da importância do mar na nossa linguagem plástica, 

como na respectiva expressão. Com a terra e a agricultura se cruzará tal elemento, num contacto cruciforme. 

(E outra coisa não terá sido o manuelino, senão o resultado dessa cruza). Desde então e até à Renascença, 

onde tomaria
2
 novas formas, a nossa iconografia náutica e marítima é riquíssima. Mais importante porém, se 

revelará o estudo das formas, no horizonte dos ícones, aquém e além da simples enumeração denotativa. 

Comecemos, todavia, por uma referência àquilo a que chamarei
3
 os temas «da descoberta»: a flora, a fauna e 

os homens de outro mundo,
4
 a tematização de um exotismo ultramarino.

5 

 Um dos aspectos mais apaixonantes da arte portuguesa (5) dos séculos XIV ao XVI, é a expressão 

desse contacto múltiplo com os homens de um outro Mundo
6
, recentemente descoberto. Descoberta, além do 

mais, moral e emotiva, só no limite daria
7
 lugar à descrição pura, à crónica

8
 naturalista, como diríamos hoje. 

Não é disso que se trata na maior parte dos casos, obviamente, mas sim de
9
 expressões de espanto, e 

respectivas racionalizações ― porventura menos ambíguas do que hoje se nos apresentam. Simples e directo 

era o espanto de Pêro Vaz de Caminha que,
10

 ao descrever ao seu rei (1500) os «outros homens» observados 

no Brasil, bem compreende, no seu bom senso, que a diferença entre nós e os outros era sobretudo moral: 

«...Andam nus, sem cobertura nenhuma. Nem estimam nenhuma coisa cobrir ou mostrar suas vergonhas. E 

estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto». Surpreendido, o ingénuo escrivão da 

armada de Pedro Álvares Cabral
11

, admite o que outros mais sabidos não admitiriam depois: que a vergonha 

é relativa. «Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos 

e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de 

as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha»... «E uma daquelas moças era toda tingida, 

                                                 
1 hora-de-lá-fora; Or: hora-de-lá-fora; Sh: hora de lá fora 
2 Sh: de tipos normandos. Desde então e até à Renascença, onde ela tomaria 
3 Or: riquíssima. Mais importante porém, se revelará o estudo das formas, no horizonte dos ícones, aquém e além da simples 

referência descritiva. Comecemos por aquilo a que chamarei ; Sh: riquíssima (avaliando apenas por estudos e exemplos isolados, 

dada a inexistência de investigação iconográfica sistemática), cedo acrescentada por aquilo a que chamarei 
4 Or: e os homens de outro mundo: 
5 Sh: e os homens de mundos ultramarinos. 
6 Or: de um Outro Mundo 
7 Or: emotiva. No limite esta descoberta daria 
8 à crónica ] a crónica 
9 casos, obviamente, mas sim de ] Or: casos, como é óbvio; mas sim de ; Fot: casos, obviamente mas sim, de 
10 Caminha que, ] Caminha, que 
11 Or: armada de Cabral 
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de baixo a cima, daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) 

tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a 

sua como ela». Nenhuma vergonha de um corpo nu! Tema da descoberta, o «homem silvestre» aparecia nas 

nossas artes plásticas (que já são espanto elaborado sobre o espanto primeiro e ingénuo dos Peros Vaz de 

Caminha) com as suas vergonhas cobertas de longos pêlos. Ainda segundo Jaime Cortesão a origem deste 

tema situar-se-ia (século XIV) na repercussão que teve, não só entre nós mas em toda a Europa, a descoberta 

dos primeiros habitantes das Ilhas Canárias (6). Que a origem do tema do homem selvagem seja mais antiga, 

pouco importa: sempre que aparece é o reflexo de um conflito de significações e de valores: Daí a sua 

mitificação crescente: por exemplo, em tal quadro português do século XVI, o Diabo
1
 é figurado por um 

«índio» do Brasil, enquanto que, noutros casos, a representação do «homem selvagem» tem funções 

puramente decorativas. Noutros ainda, é um amigo possível,
2
 um embaixador de outra cultura: um dos Reis 

Magos, por exemplo.
3
 É curioso e instrutivo observar que na mesma época, em que os marfins dos Iorubas e 

bronzes de Benim, os portugueses («os outros homens»
4
 para os habitantes das adiantadas civilizações do 

Golfo da Guiné) eram também objecto, quer de verídicas descrições, quer de representações simbólicas e 

decorativas. 

 Mas, que significados
5
 têm o exotismo (de que nos limitámos a referir um exemplo), e a sua 

extrapolação, quer esta se verifique através do constad naturalista (mais raro), quer em variadas 

transfigurações simbólicas, mais ou menos mitificantes? Para responder a esta pergunta será necessário 

definir
6
 algumas características específicas da arte portuguesa, relativamente ao nosso convívio com o mar e 

o ultra-mar
7
. Referimo-nos primeiro aos significados estéticos e iconográficos, e em seguida apontamos

8
 os 

termos de uma teoria geral das formas significantes. É nos séculos XV e XVI que se precisam estas correntes. 

Vejamos rapidamente
9

 o que se passava no resto da Europa, para comparar e compreender aquela 

especificidade.
10

 Durante, e sobretudo no final do período gótico, verifica-se a existência de duas correntes 

do entendimento e da sensibilidade artística, que umas vezes se somam e acordam em objectos híbridos, 

outras se contradizem e excluem. É, por um lado, a corrida
11

 para a ordem classicisante, numa aproximação 

                                                 
1 do século XVI, o Diabo ] Or: século XVI, o Diabo ; Fot: do século XVI o Diabo 
2 possível, ] possível 
3 Em Or. esta frase está ausente. 
4 Or: «outros homens» 
5 Mas, que significados ] Or: Mas que significado ; Fot: Mas que significados 
6 Sh: ultramarinos. Desde o século XIV que os nossos escultores representam com um realismo que exige a observação directa, v.g., 

um camelo conduzido pelo seu condutor mouro (no túmulo de D. Diniz, em Odivelas), e ― ainda de mistura com um significativo 

carácter fabuloso ― o homem silvestre, figuração cuja origem residirá na repercussão que teve, não só na Europa, a descoberta dos 

primeiros habitantes das Ilhas Canárias. 
 É nos séculos XV e XVI que se precisam estas correntes e que é possível definir 
7 ultra-mar ] Or: ultra-mar ; Fot: ultra mar; Sh: ultramar 
8 Or: apontaremos 
9 Sh: ultramar. É necessário referir rapidamente 
10 Sh: para compreender essa especificidade. 
11 Sh: Desde o período gótico que duas grandes correntes se contradizem e acordam, ora excluindo-se, ora interpenetrando-se. Por 

um lado, observamos uma corrida 
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dos temas do humanismo idealista da Renascença.
1
 É, por outro lado, o pressentimento crescente de um 

mundo estranho, senão hostil, a tendência para o exotismo, a produção de monstros ― negação eminente de 

um mundo que se não basta a si próprio, alimentado dialecticamente por «medos fascinantes»; a invasão 

mongólica, o poderio turco; a presença de um mundo longínquo,
2
 de onde se importam as especiarias e a 

opulência. O comércio, a navegação e o desejo de lucro;
3
 os portos de mar e as estradas das caravanas, 

veiculam novos conhecimentos e inquietações, que por vezes têm cor de Apocalipse:
4
 «...Nenhuma terra 

servirá de refúgio! A foice do ceifador arrasará sem piedade os homens e as mulheres, os adolescentes, as 

crianças... O Universo
5
 será envolvido por uma nuvem de trevas, porque a taça da cólera divina alastrará 

pelo mundo...» No Museu Nacional de Arte Antiga podemos contemplar uma das mais belas obras 

produzidas nesta atmosfera de Fim de Mundo,
6
 as Tentações de Santo Antão de Hieronymus Bosch; o qual 

significativamente pintaria também
7
 o Jardim das Delícias (Prado), onde homens e mulheres nus, de 

diferente pigmentação, confraternizam numa ronda comum, aliciante e louca.
8
 É uma das mais belas e 

inquietantes Utopias da história da arte e da literatura. 

 Também encontramos estas duas correntes em Portugal, como é óbvio, sucedendo-se 

diacronicamente ou somando-se em magníficas expressões de hibridismo, como acontece no enigmático 

Claustro dos Jerónimos. Mas aqui elas resultariam marginais a uma nova paixão, uma nova evidência: o 

verismo.
9
 Comparável em muitos pontos ao naturalismo flamengo, o nosso verismo recortar-se-ia num 

território estranho à experiência quotidiana, e nisso se distinguirá da atitude mental, dos pintores de Bruges. 

O casal dos Arnolfini, os ourives figurando S. Elói, faziam parte de um mundo íntimo, não surpreendiam 

pela novidade. O verismo português, embora frágil e efémero, supõe a aceitação «natural» do estranho, e 

isso é o sinal de uma invulgar revolução da sensibilidade e do pensamento, resultado de uma moral de acção 

e do empreendimento, do contacto directo com os mundos desconhecidos-descobertos. Podemos seguir essa 

evolução de perto, e auscultar-lhe as várias modalidades ― embora
10

 lamentavelmente poucos estudos 

tenham sido elaborados sobre esta matéria e nos devamos limitar a alguns exemplos. Um dos mais 

significativos é-nos fornecido pela ourivesaria que, desde o século XV,
11

 adoptara a referida figuração
12

 do 

                                                 
1 Sh: para a ordem clássica, um humanismo idealista. 
2 Sh: Por outro, é a atracção pelo exótico e o monstruoso; a negação eminente de um mundo que já não se basta a si próprio, 

alimentada dialecticamente pelo grande medo de ontem, a invasão mongólica, depois da dos turcos; e fanlmente pelo desejo de 

participação a um mundo longínquo, 
3 Sh: O comércio, o espírito de troca e o desejo de lucro; 
4 Sh: das caravanas, constituem os caminhos e os meios por onde veiculam os novos sentimentos e aspirações de exotismo ― que 

por vezes têm cor de Apocalipse: 
5 Or: universo 
6 Sh: das mais belas obras deste Fim de Mundo 
7 Sh: o qual significativa ambiguidade pinta também 
8 Sh: confraternizam numa mesma ronda, simultaneamente aliciante e louca. 
9 Sh: em Portugal ― mas rapidamente elas se convertem a uma nova evidência, uma nova paixão; o realismo 
10  Sh: o realismo. Corrente estética que baralhará os dados anteriores, negando-os, ela resulta de uma moral da acção e do 

empreendimento, e do contacto directo com os mundos desconhecidos, descobertos. Podemos seguir essa evolução de perto, e 

auscultar-lhe a apaixonante palpitação ― embora 
11 que, desde o século XV, ] que desde o século XV 
12 Sh: adopta a figuração 
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homem silvestre, ainda fabulosamente coberto de pelos e colocado num mundo fantasmagórico em luta com 

os monstros da teratologia medieval (salvas
1
 do Palácio da Ajuda, Fundação Espírito Santo, Museu Nacional 

de Arte Antiga, Victoria & Albert Museum, etc.), e já no século seguinte,
2
 nos oferece um assunto africano 

caracterizado por um
3
 total verismo, representativo da flora e da fauna de um país estranho, e sobretudo do 

Novo Homem
4
 ― onde nem já o conceito exótico de selvagem transparece, pois é descrito em pleno 

quotidiano: caçando, trabalhando a terra, tocando instrumentos descritos com rigor,
5
 como se de moderna 

etnografia se tratasse (salvas
6
 do Palácio da Ajuda). É a metamorfose do exotismo, a aceitação da realidade 

desmitificada; a distância com-preendida. Observe-se
7
 que o exotismo não desaparece como um valor real, 

excederíamos todavia o tema e o alcance deste artigo se tentássemos apenas descrever as suas diversas 

modalidades. Necessário
8
 se torna, porém, de passagem, referir a formação do ornamento manuelino, lugar 

alto de hibridismo na história da arte europeia (7). Aí também,
9
 a flora

10
 fantástica e estranha se transforma, 

convergindo em profusão descritiva com os frutos e as flores tradicionais e os temas marinheiros.
11

 Já houve 

quem contestasse a evocação dos navios e do mar pela decoração
12

 manuelina, atribuindo-lhe sobretudo um 

carácter telúrico de raiz essencialmente medieval (8). Parece-nos isto um falso problema, daqueles que 

demoram a interpretação, e que são um dos resultados da ausência de visões de conjunto: as teses de
13

 

Rackzinski e Bertaux sobre o carácter de evocação marítima
14

 do manuelino resultam
15

 evidentes e 

coincidem com o bom senso comum,
16

 mas não excluem uma re-visão dos temas da terra, num fantástico 

naturalismo de agricultores, caldeados pelas
17

 navegações. No manuelino coincidem verismo, fantástico 

naturalista, teratologia e exotismo, nas suas várias modalidades. 

 Também
18

 o caminho para a ordem clássica, para o humanismo idealista da Renascença, é 

contrariado em Portugal. Exemplo de um outro hibridismo fecundo é o políptico de Nuno Gonçalves, onde a 

uma ordenação racional e abstracta, verdadeiramente singular na sua época, se vem somar sem pleonasmo 

                                                 
1 Sh: pratos 
2 Sh: século XVI 
3 Sh: assunto africano de um 
4 Sh: Novo Homem 
5 Sh: caçando, entregue à agricultura, tocando instrumentos observados no próprio local, 
6 Sh: pratos 
7 Sh: do Palácio da Ajuda). O exotismo é assim transposto e torna-se realidade: a distância é compreendida. Chama-se mar, 

simplesmente. Observe-se 
8 Sh: o exotismo não desaparece, apenas se transfigura; e excederíamos o tema e o alcance deste artigo se tentássemos apenas 

descrever as suas diferentes modalidades. Necessário 
9 Sh: porém referir aqui a formação do estilo manuelino, na arquitectura. ― passo fundamental da nossa história da arte. Aí também 
10 Aí também, a flora ] Aí também a flora 
11 Sh: flora fantástica se transforma, assumindo o relevo dos frutos da terra e os temas marinheiros. 
12 Sh: do mar, implícita na decoração 
13 Sh: telúrico e medieval. Isto pode ser uma daquelas questões bizantinas que tantas vezes demoram o investigador, e que são 

sobretudo o resultado de uma falta de visão de conjunto: as teses de 
14 Sh: carácter marítimo 
15 Sh: são 
16 Sh: bom senso, 
17 Sh: não excluem um renovado amor à terra ― um realismo de agricultores, caldeado pelas 
18 Sh: Mas também 
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ou íntima incompatibilidade, o verismo minucioso dos personagens, indivíduos, que assim se apresentam
1
 

simultaneamente como pessoas reais e símbolos de múltiplas conotações; simultaneamente ícones e retratos. 

Tal como acontecera ao estilo gótico, as formas canónicas da Renascença, raro se apresentarão em Portugal 

genericamente
2
 independentes. E assim assistimos a este fenómeno bem característico de certos domínios da 

evolução
3
 artística portuguesa: a transição directa, ou quase directa,

4
 do românico ao barroco. A mistura de 

espiritualismo exaltado e de laicismo, apontada por Jaime Cortesão, é talvez uma /das invariantes 

estruturais\
5
 da cultura portuguesa a ter em conta para estudar estes factos de cultura, quer os consideremos 

no modo literário, quer no modo etnológico.
6 

 Esta passagem directa do românico (e em certos casos do gótico) ao barroco, permite-nos assinalar 

uma outra característica da arte portuguesa, que tem profunda relação com o mar, e com a civilização de um 

país-ilha, lançado ― como os seus barcos ― no desconhecido, no «abandono total», como lucidamente 

observa Rómulo de Carvalho (9). 

 

A Distância como
7
 Dimensão Fenomenológica 

 

 Muito se disse já, e muito dispersamente, como aproximação de uma teoria geral da forma barroca. 

Tal estudo não dispensará todos os outros entendimentos deste fenómeno, a perspectiva histórica, (social, 

económica, política, religiosa...), a compreensão
8
 estilística. Esta última constituiu a grande novidade da 

crítica da arte, depois das teorias de Wölfflin (1888) e a sua divulgação em França, em 1936 (Hanna Levy), e 

em Itália em 1929 (Venturi). Pela importância particular que revestem para o estudo da arte portuguesa, 

deverão citar-se as intuições de Eugénio d'Ors (10) apesar do quanto nos pareçam ultrapassados alguns dos 

esquemas teóricos deste autor. Mas o estudo do estilo, ou seja, dos processos de expressão, constitui apenas 

um entendimento lateral da forma; esta carece de ser encarada na sua especificidade, com as suas dimensões 

próprias, à escala significante. Isso é particularmente urgente, quando se trata da forma barroca. A 

desorientação dos críticos e ensaístas é total quando, dispensando o critério histórico, procuram situar-se no 

território ingrato das origens. Nomeadamente quando se trata daquilo que se tem chamado o pré-barroco. 

Como exemplo deste desamparo da teoria, poderíamos mencionar, pelo interesse particular que reveste para 

nós, o estudo de Paul Fierens, Les Caractères Prè-Barroques de l'Art Flamande ao XV
e
 siècle (10). O autor 

começa por dizer-nos que entende o barroco no sentido histórico, mas que tem em conta o sentido estético... 

                                                 
1 Sh: e abstracta se vem somar sem pleonasmo, o realismo dos indivíduos, que assim se apresentam 
2 Sh: como pessoas e símbolos. Estes factos explicam que em Portugal nunca o estilo gótico ou as formas da Renascença se tenham 

apresentado genericamente 
3 Or: característico da evolução 
4 directa, ] directa 
5 A expressão está dubitada porque tem uns tracinhos manuscritos por baixo dela em Fot. Ou seja, mais um indício que ES releu o 

texto e ainda poderia fazer mudanças. 
6 Sh: independentes. É que, sob o impulso do realismo, o românico transita quase directamente para o barroco. 
7 Or. A Distância ― como 
8 histórica, (social, económica, política, religiosa...), a compreensão ] Or.: histórica, (social, económica, política, religiosa...), a 

compreensão Fot.: histórica, etc.; social, económica, política, religiosa, a compreensão 
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Depois desta imprecisão inicial, fala-nos em «arquitectura que visa a produzir emoções», salienta o 

movimento (?) e o dinamismo plástico; repete o lugar comum que consiste em definir o barroco pela 

redundância e pela exuberância; confunde barroco, maneirismo e pré-caravagismo; inventa uma retórica 

linear e decorativa para o manuelino; refere um sentido do espaço vasado (creusé); faz apelo ao patético e 

teatral e à ondulação das superfícies: considera uma «arquitectura mais pictural do que construtiva»... E 

acaba afirmando, enfim, como estudioso lúcido que é, aquilo mesmo que pretendemos, que o seu trabalho 

peca por basear-se em «generalidades, algo arbitrárias». 

 Tudo isto apontamos para sublinhar a necessidade de combater esta espécie de arbítrios. E para 

justificar a pergunta: o que poderá vir a ser uma teoria geral da(s) forma(s) daquilo a que chamaremos o pré-

barroco português? O que expomos em seguida é um resumo não sistemático dos nossos estudos, 

relativamente a essa teoria, e suas bases. Neste resumo, a redução fenomenológica não
1
 se encontra 

devidamente destrinçada da teoria geral. O mesmo diremos de
2
 algum apelo à situação histórica dos 

problemas. 

 A base desta teoria ― que partindo das análises concretas, e particulares ao pré-barroco português, 

servirá para o entendimento geral do barroco ― assenta num exame da distância, como forma e não apenas 

como dimensão física; entendida como sentido, ou fonte de sentidos, logo, de valores e de significações. O 

próprio estudo do exotismo beneficiará desta redução. Já vimos que a distância é causa de exotismo, e que 

este se transfigura com a apropriação do mar. O exotismo transforma-se em verismo crítico e/ou fantástico. 

Os navios, a experiência acumulada e a ciência náutica; as motivações económicas, sociais e ideológicas, 

foram instrumentos dessa apropriação. Por aí se relacionariam forma e práxis. Fenomenologicamente, a 

distância e o mar poderão
3
 ser encarados em comum, do lado dos espaços adversos; enquanto que o navio, a 

casa e o país, pertencem à fenomenologia do verbo habitar:
4
 o não-eu que protege o eu. Esta topofilia visará 

a determinar «os espaços da posse, os espaços defendidos contra as forças adversas, os espaços amados». 

Com efeito, como esclarece Bachelard, «o espaço
5
 apreendido pela imaginação não pode continuar a ser 

encarado como um espaço indiferente, abandonado à medida e à reflexão do geómetra» (11). Ora é desta 

apreensão que se trata, quando encaramos as nossas relações com o mar, desde a formação da nacionalidade 

até às descobertas e à «história»-trágico-marítima.
6
 Estética e fenomenologicamente, aquela apropriação é 

também um processo espiritual, corresponde-lhe uma nova mentalidade, um novo sentido do mundo. Mas 

também: uma nova consciência íntima do espaço. É para melhor o entender que se impõe uma outra redução, 

severamemente restrita à escala da forma significante ― quaisquer que sejam os respectivos significados. 
                                                 
1 Or.: fenomenológica, não 
2 Or.: diremos, de 
3 Sh: para o barroco. 
 A propósito de barroco (que não é um estilo de decadência como se julgava até há bem pouco tempo), assinalaremos uma 

outra característica da arte portuguesa, que tem profunda relação com o mar, como facto da nossa civilização náutica e ultramarina. 

Já vimos como a distância, causa de exotismo, foi um conceito transfigurado com a apropriação do mar. Os navios e a distância 

náutica 
4 Or.: do verbo habitar 
5 Or.: esclarece Bachelard, que acabamos de citar, «o espaço 
6 Estas aspas e hífen são manuscritas sobre Fot. 
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 O mar surge, portanto, na arte portuguesa (negados, ou utilizados em função meramente decorativa, 

os terrores antigos, os monstros marinhos e as fábulas exóticas) como veículo de apropriação de uma nova 

consciência. A essa consciência corresponde, porém, uma existência formal cuja autonomia será necessário 

estudar. Limitamo-nos a mostrar a sua relação com o pensamento matemático, de que é precursora. O 

conceito de infinito, cuja definição se precisa na matemática europeia do século XVII, está para o sentido da 

nova existência formal (o espaço pré-barroco, a nova distância), como um horizonte.
1 

 É conhecido aquilo que os historiadores da matemática chamam o medo ao infinito (que fácil será 

comparar ao horror ao vazio, dos escultores medievais), e que desde
2
 a antiguidade clássica atrasou o 

progresso das matemáticas e das ciências físicas,
3
 deixando muitos problemas em aberto, recusando

4
 a 

admissão dos números irracionais e imaginários, etc. Os conjuntos infinitos que a matemática moderna 

emprega sistematicamente na resolução de numerosos problemas finitos, seja o cálculo das resistências dos 

materiais de uma ponte ou o cálculo da trajectória
5
 de um satélite artificial, não faziam parte do pensamento 

matemático até ao século XVII. O seu advento pode relacionar-se com o surgimento da forma barroca, cujas 

curvas se definem como assimptotas à distância (12). Pode dizer-se, neste contexto, que a arte portuguesa do 

final do século XV e primeira metade do século XVI
6
 pressentiu estas formas de crescimento nos seus 

objectos estéticos, expansão e arrebatamento para a distância ― encarada como lugar ― onde
7
 se 

metamorfoseariam os espaços adversos em espaços de apreensão e amor. As paisagens
8
 em ângulo 

mergulhante e os grandes voos líricos dos anjos, as Assumpções da Virgem, afastando-se de um solo a perder 

de vista, as Ascenções de Cristo, cujo corpo excede os limites do quadro rompendo-lhe assim o plano terreno, 

etc., abundam na obra dos pintores portugueses erradamente
9

 denominados de «primitivos» (13). 

Contemporaneamente, na Espanha e na Flandres, é o tema da Queda que predomina. Não é evidentemente 

por acaso que se multiplicam, no Portugal da primeira metade do século XVI, a elevação e o voo,
10

 tratados 

com franca eloquência e ênfase barroca.
11

 Este fenómeno compreender-se-á num país estreitamente 

condicionado por uma longa fronteira marítima, e que a excede não em simples navegações costeiras mas 

numa primeira apreensão da distância ultramarina.
12

 Sem falar numa possível tradição céltica (que 

predisporia a sensibilidade artística para a aceitação do que está para além do mensurável), o facto em si de 

                                                 
1 Or: distância) como um horizonte. ; Sh: europeu do séc. XVII: o conceito de infinito. 
2 Sh: medo do infinito que desde a 
3 Sh: atrasa a matemática e a física, 
4 Sh: demorando 
5 Sh: ou estudo da trajectória 
6 Sh: O seu advento constitui uma das raízes estéticas do espaço barroco, que se define como uma assímptota ao infinito: domínio da 

espiral e do movimento helicoidal. Pois pode dizer-se que a arte portuguesa do século XVI 
7 Or: como lugar-onde 
 Aqui a diferença é entre uma palavra hifenizada como lugar-onde e uma frase separada por travessão ( como lugar — 

onde ) 
8 Sh: pressentiu estes movimentos no espaço, esta forma de crescimento em expansão e arrebatamento para a distância. As paisagens 
9 Sh: da Virgem, etc., abundam nos nossos pintores erradamente 
10 Or: por acaso que predominam aqui, a elevação e o voo, 
11 Sh: Enquanto em Espanha e na Flandres contemporâneas é o tema da Queda que predomina, aqui é a elevação e o voo que vemos 

tratado com mais frequência e ênfase. 
12 Or: ultra-marina 
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se ter
1
 arrostado com o mar, em navegações, embora metódica e cientificamente preparadas,

2
 dirigidas, 

mesmo assim,
3
 para um destino vago, largamente desconhecido,

4
 explica uma nova dimensão cósmica in-

formando e en-formando os objectos estéticos produzidos neste ambiente.
5
 Para o homem familiar das 

caravelas,
6
 o mar e o céu confundem-se necessariamente,

7
 e navegar, nos séculos de trezentos a quinhentos, 

teria muito de semelhante, psicologicamente e emotivamente, com o acto de voar, nos termos já 

ultrapassados
8
 em que o aviador dispunha apenas dos instrumentos de bordo para se orientar.

9
 (Repare-se, de 

resto, no vocabulário adoptado pela navegação aérea: é, com frequência, o vocabulário dos marinheiros). 

Navegar e voar constituem assim um mesmo paradigma, o infinito de Saint-Exupéry confunde-se com o 

infinito pressentido pelos primeiros navegadores ultra-marinos
10

, e é traduzido pelos pintores da primeira 

metade de quinhentos em termos que seriam desenvolvidos algumas décadas depois pelo barroco europeu. 

Assim o mar, de facto
11

 irrepresentável
12

 (quando muito os pintores podem descrever
13

 uma onda, uma 

porção limitada, assim o fizeram os japoneses, Courbet e os impressionistas,
14

 por exemplo), metamorfoseia-

se precursoramente na arte portuguesa em termos de espaço infinito, em distância lírica, correlato de 

crescimento sem limites definidos, erguendo-se do solo e rompendo o quadro até ao infinito.
15 

 Estas características oferecem-se como alguns dos aspectos mais característicos da nossa arte. Por 

um lado, uma espontânea adesão ao realismo, e mais tarde, a transformação do exotismo em realismo (e 

haveria que falar de literatura neste capítulo, da Peregrinação
16

 de Fernando Mendes Pinto, da História 

Trágico-Marítima); por outro, a passagem do românico (rural e telúrico) ao pré-barroco, domínio da 

distância infinita. A importância precursora desta última fase explica este pensamento de Eugénio d'Ors,
17

 

porventura exagerado, mas que corresponde a algumas verdades profundas, pouco estudadas entre nós:
18

 

«Arrisquei por vezes, que no complexo designado pelo nome de Cultura, a Europa só apresenta à análise 

rigorosa dois corpos simples: Grécia e Portugal. O resto é talvez uma questão de doseamento». 

                                                 
1 Sh: Compreende-se este fenómeno numa civilização debruçada sobre o mar. Sem fala já numa possível tradição céltica, que 

predisporia o sentimento artístico para aceitar o que está para além do mensurável, o facto em si de se ter 
2 Sh: embora cientificamente preparadas, 
3 dirigidas, mesmo assim, ] dirigidas mesmo assim 
4 Sh: destino largamente desconhecido, 
5 Sh: explica a dimensão cósmica das obras de arte concebidas neste neste ambiente. 
6 Sh: o homem das caravelas 
7 Sh: confundem-se, 
8 Sh: psicologicamente ao acto de voar, nos tempos também já ultrapassados 
9 Sh: o aviador só dispunha dos seus instrumentos para a respectiva orientação. 
10 ultra-marinos ; Or: ultra-marinos; Fot: ultramarinos 
11 Or: Assim o mar ― de facto 
12 Sh: de resto, como muitos termos da aviação foram adoptados do vocabulário dos navegadores). E assim o mar, que é de facto 

irrepresentável 
13 Sh: desenhar 
14 Sh: limitada ― foi o que fizeram Courbet e os naturalistas, os impressionistas 
15 Sh: transforma-se na arte portuguesa do século XVI em espaço: um espaço lírico e em constante expansão, e que vai da paisagem 

terrestre até ao infinito. 
16 Sh: Estas características, realismo (e haveria que falar de literatura neste capítulo, mais do que nos Lusíadas, da Peregrinação 
17 Sh: Trágico-Marítima), a concepção de um espaço infinito na pintura, realismo exótico na arquitectura, representam alguns dos 

aspectos mais específicos da nossa arte ― aqueles que justificarão este pensamento do espanhol Eugénio 
18 Sh: pelos Portugueses 
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1. Salva, em prata dourada, do século XV. Museu Nacional de Arte 

Antiga. Homens silvestres e animais fantásticos, entre os 

«quadrúpedes» de duas patas a que se refere Baltrušaitis. Um dos 

homens silvestres apresenta-se com mitra e báculo, atributos do Bispo 

do Mar. 

 

 

 

 

 

2. Capitel de igreja românica de Rio Mau (século XII), representando 

um barco de tipo provavelmente normando. (Ver estudo referido a 

Jaime Cortesão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uma das bases do túmulo de D. Dinis, 

em Odivelas (c. de 1325). Esta figuração 

de um camelo e seu condutor surpreende 

pelo seu carácter verista, em época tão 

recuada: o exotismo do assunto aparece 

aqui metamorfoseado em visão 

naturalista.
1 

 

                                                 
1 Esta fotografia foi utilizada para a capa da Revista Arquitectura onde saiu este ensaio, foi também utilizada em Para o Estudo da 

Escultura Portuguesa, como uma das ilustrações. 
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4. Homem Silvestre. Pormenor decorativo de um túmulo brazonado, 

em pedra de Açã, com os jacentes dos Senhores de Cantanhede. 

Transepto da igreja do Mosteiro de Santa Clara, Vila do Conde, ca. 

de 1440. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Santa Catarina levada pelos anjos. Pintura quinhentista 

portuguesa. Museu Nacional de Arte Antiga. Elevando-se segundo 

uma larga curva barroca, o grupo principal descobre, em ângulo 

mergulhante, uma esplêndida visão paisagística. Ao contrário dos 

plongés de Breughel, o grupo principal suspende-se no espaço, não 

assenta na terra como as inacabadas Torres de Babel do pintor 

flamengo. Esta composição é rara na pintura europeia antes do 

século XVII e frequente em Portugal. Entre nós surge precisamente 

naquele núcleo de pintores que reveste um carácter mais provincial, 

devendo muito pouco ao cosmopolitismo: o grupo de Viseu, Sardoal, 

etc. É um núcleo a relacionar com aquilo a que A. A. Gonçalves 

designou por «manuelino popular». 
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6. Assunção da Virgem. Monogramista,
1

 Escola do Sardoal, 

primeiro quartel do século XVI. Museu Nacional Machado de 

Castro, Coimbra. O invulgar efeito óptico produzido por esta 

pintura só pode ser apreendido diante do próprio quadro: não só as 

cores, mas as próprias dimensões e a distância do espectador, 

desempenham um papel importante. É uma das obras-primas da 

pintura portuguesa, até agora, relativamente pouco estudada. Diante 

do quadro o espectador é o primeiro solicitado pelo grupo principal. 

Desta identificação resulta um sentimento de suspensão no espaço: 

é um voo que lê a longínqua paisagem, em profundo plongé, onde 

ficou o grupo dos que contemplam a Assunção da Virgem. Uma 

ténue luz amarela separa quase abstractamente as duas partes do 

quadro, o grupo celeste, sustentando a grande altura, a terra abandonada. O feito de ascensão sobrepõe-se ao 

de queda. Esta aventura espiritual que o espectador assume, é uma aventura nitidamente barroca; ela emite o 

sentimento e a intuição profunda da ideia de infinito, uma experiência familiar das grandes distâncias. As 

«Assumpções» da época, na Europa, são emblemáticas e ideográficas, esta é sensorial; àquelas corresponde, 

para empregar uma distinção pascaliana, um espírito de geometria, a esta um espírito de finesse. A única 

pintura contemporânea semelhante a esta, que conhecemos fora de Portugal, é a Virgen del Buen Aire, de 

Alejo Fernández, no Alcázar de Sevilha (ver A.L. Mayer, Historia de la Pintura Española, Madrid, 1947, p. 

205). A natureza do assunto, a história da sua encomenda e a cidade marítima que a suscitou, são elementos 

que confirmam as nossas teses. Um estudo completo deste tipo de composição traçará a história dos arranjos 

picturais onde se exprime a dialéctica céu-terra, e obrigaria a considerar especialmente a Escola de Veneza e 

certas obras de Dürer, Grünewald, etc. 

 

 

                                                 
1 Monogramista, ] Monogramista MN, 
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7. Navio fotografado por Alan Villiers, na Baía de Matrah, Oman. É uma bagalla, 

copiada, segundo tradição local, de modelo português. 

 

 

8. Inferno. Pintura portuguesa, séc. XVI. O Diabo é representado como um «homem 

silvestre», com as penas características dos indígenas do Brasil. 

 

 

9. Mestre da Charola de Tomar. Primeiro quartel do século XVI. 

Ascensão de Cristo. Charola do Convento de Cristo, Tomar. As 

ascensões em que o corpo de Cristo rompe o quadro, embora 

não exclusivas, são mais frequentes na pintura portuguesa de 

quinhentos: embora nelas se leia uma visão «da terra», 

denunciam familiaridade com um espaço aberto, um espaço que 

excede os limites do quadro, tal como acontece hoje com aquilo 

a que os filmólogos chamam espaço fílmico. 
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[Notas] 

 

(1) Jaime Cortesão, Os Factores Democráticos na Formação de Portugal, Lisboa, 1964, 

p. 20, pp. 227-239. 

(2) Jaime Cortesão, Os Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1958-61, I vol., p. 139. 

(3) Armando de Castro, A Evolução Económica de Portugal dos séculos XII a XV, Vol. IV, 

Lisboa, 1966, p. 116.
1 

(4) Ao abordar o estudo do manuelino, uma história das ideias não poderá ignorar as 

intuições de Eugénio d'Ors, apesar de todas as reservas que se possam fazer às suas 

generalizações. Nas suas obras (Lo Barroco, Coupole et Monarchie,
2
 El Arte de Goya, 

etc.) o escritor refere-se ao manuelino como um movimento de passagem do humanismo 

ao cosmologismo, considerando-o na origem do barroco. Relaciona-o também com o 

exotismo, o orientalismo ou o «extremo-ocidentalismo». 

(5) Empregamos aqui a expressão no seu significado mais largo: não só se refere, 

portanto, toda a arte em Portugal, como todas as outras manifestações exteriores ao 

território nacional, directa ou indirectamente relacionadas com a nossa cultura artística. 

Um soldado ou marinheiro português esculpido pelo artista benim do século XV ou XVI 

fazem parte do complexo cultural português, com o mesmo direito que o Apostolado 

renascentista esculpido por Hodart, artista de origem francesa, ou a Torre dos Clérigos, 

de Nasoni. 

(6) Jaime Cortesão, Os Descobrimentos..., vol. I, p. 183 (cap. sobre a «representação 

artística do homem selvagem»); O Sentido da Cultura em Portugal no século XIV, p. 31. 

Este brilhante estudo de Jaime Cortesão ― um dos
3
 nossos raros historiadores que se 

atreveram a interrogar os monumentos plásticos ― foi considerado «discutível» por 

Vitorino Magalhães Godinho (A Economia
4
 dos Descobrimentos Henriquinos, Lisboa, 

1962, p. 231). 

Na verdade a iconografia e a iconologia do «homem silvestre» pertencem a um vasto 

campo semântico ou semiológico que atravessa a cultura ocidental desde a antiguidade 

clássica, ora relacionadas com a descrição expressiva do exótico, ora com uma simbólica 

                                                 
1 O texto de Sh só apresenta 3 notas de rodapé. 
2 Or: Cosmopolitismo e Monarquia 
3 Or: Cortesão ― que é um dos 
4 Godinho (A Economia ] Or: Godinho (A Economia ; Fot: Godinho A Economia 
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dialéctica do alheio. O seu estudo relaciona-se com o dos monstros, a teratologia; revela 

um imaginário social, com a sua história própria, opondo a ordem à barbárie, o real ao 

poético. Nas lendas dionisíacas, surge o «homem selvagem», representado depois por 

Marsias em oposição a Atena. Aí, como observa Charbonneaux (La Sculpture Greque 

Classique, Vol. I, Lausanne, 1942, p. 12-14) trata-se de um sileno humanizado, o que lhe 

confere um sentido dialéctico: o Homem Selvagem é o Outro Homem.
1
 Toda a Idade 

Média é atravessada pela obsessão do Outro Homem, como pela oposição anjo-demónio. 

Os Bestiários, os Livros das Maravilhas, as Imagens do Mundo, as descrições fantasistas, 

como as interpretações da mitologia cristã, nomeadamente do Apocalipse, reflectem 

aquela metamorfose, através de influências orientais; por um lado, «multiplicando o 

homem na fera e a fera no animal impossível» (Focillon); por outro, erguendo a «epopeia 

asiática do diabo» (Baltrušaitis). Deste vasto campo, destacar-se-ia num estudo 

sistemático,
2
 a mitologia das águas; nomeadamente a lenda do Bispo do Mar, que vemos 

representada na ourivesaria portuguesa dos séculos XV e XVI. «Não é fácil exagerar a 

importância daquela literatura na imaginação da época», escreve Baltrušaitis (Le Moyen 

Age Fantastique,
3
 Paris, 1955 p. 174), que nos dá notícia de uma edição de Anvers do 

Livro de Marco Polo, com 366 anotações do punho de Cristóvão Colombo! O que é de 

assinalar nas reproduções do «homem silvestre» é a sua humanização ― particularmente 

notada por Jaime Cortesão. Essa humanização culminará, como referimos noutro lugar, 

pela simples narração descritiva, plástica e literária. É curioso observar que Eugénio d' 

Ors, com evidente desconhecimento dos exemplares portugueses, e também sem 

proceder a uma relação de conjunto, dá interpretação idêntica à do historiador português, 

aos dois «homens selvagens» do portal do Colégio de S. Gregório de Valladolid 

(Ferdinand et Isabelle, Paris, 1932, p. 242). De um modo geral,
4
 pode dizer-se que a 

polissemia destas e doutras figurações, simultaneamente esconde e impõe um sentido às 

respectivas culturas. É através de significados discutíveis que tal sentido terá que ser 

abordado. 

(7) Uma arte híbrida pode ser uma arte profundamente original. É o caso da arte afro-

portuguesa dos iorubas e do reino de Benim. A este respeito escreve W. P. Fagg (L’Art 

nègre. Ivoires afro-portugais, Praga, 1959): «L'hybridité dans le domaine artistique ― 

nous entendons par là fusion d'esthétiques de civilisations ou de cultures profondément 

différents ― est rarement heureuse et a été de ce fait relativement peu étudiée, il convient 

cependant de citer au passage la sculpture Gandhara qui est l'une des exceptions les plus 

                                                 
1 é o Outro Homem ; Or: é Outro Homem 
2 Or: sistemático 
3 Este livro continua a ser reeditado. 
4 De um modo geral, ] De um modo geral 
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remarquables... Il est... surprenant que le style hybride présenté en détails pour la 

première fois dans cet ouvrage ait pu si longtemps échapper à une étude approfondie... ». 

(8). P. A. Evin, «Faut-il voir un Symbolisme Maritime dans la Décoration Manueline?», 

in XVI Congrés Internationale D'Histoire de l'Art, vol. II, pp. 191, Lisboa-Porto, 1949. 

(9) Rómulo de Carvalho, «O Astronauta e o Homem dos Descobrimentos», in O 

Comércio do Porto, 14-VII-66, p. 14. 

(10) Em XVI Congrès International de l'Histoire de l'Art ― Rapports et Communications, 

vol. II, Lisboa-Porto, 1949, p. 261. 

(11) Gaston Bachelard, La Poétique de l'Espace, Paris 1964, p. 17. 

(12) Ver, nomeadamente, S. Giedion, Space, Time and Architecture, Cambridge, 

(Massachusetts), 1954. 

(13) Dos estudos que fizemos sobre este assunto, damos alguns exemplos apenas nas 

ilustrações deste artigo. 

 

Nota sobre a documentação fotográfica: As reproduções de pintura foram obtidas de 

negativos do arquivo nacional de Arte Antiga, Lisboa. A fotografia de uma baggala foi 

reproduzida de um exemplar do National Geographic Magazine, artigo de Alan Villiers. 

As restantes fotografias são do autor. 
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O Exotismo e o Conhecimento Científico na Época dos Descobrimentos
1
 

 

 

Jamais l'humanité n'avait connu aussi déchirante épreuve, et jamais plus elle n'en 

connaitra de pareille, à moins qu'un jour, à des millions de kilomètres du notre, un 

globe ne se révèle habité par des êtres pensants encore savons-nous que ces 

distances sont théoriquement franchissables tandis que les premiers navigateurs 

craignaient d'affronter le néant. 

Claude Levi-Strauss 

Tristes Tropiques 

 

Que mares soam em nós, na noite de sermos, pelas praias que nos sentimos nos 

alargamentos da emoção! 

Fernando Pessoa 

Livro do Desassossego
2 

 

 No ano de 1513, o rei D. Manuel de Portugal enviou ao Papa uma luzidia
3
 embaixada que grande 

espanto provocou nos Senhores e Povo de Roma, sobretudo pelo muito exotismo
4
 dos seus personagens, 

atavios e estranhas espécies humanas e animais. Entre estes contavam-se algumas das famosas onças 

caçadoras do rei de Ormuz e um elefante. Há ainda referência a um rinoceronte. Provavelmente
5
 tratar-se-á 

daquele exemplar que se tinha ficado pelas águas do Tejo durante um desembarque infeliz: o célebre 

desenho de Dürer foi feito segundo uma descrição tanto quanto possível «fidedigna»... exemplo 

paradigmático daquilo a que chamamos exotismo. Quase um século antes o rei da Boémia enviara a alguns 

                                                 
1 Este ensaio está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.12 e foi publicado na revista Fórum, em português, francês, inglês e italiano, em 

Maio de 1983. Este ensaio foi também publicado no Diário de Lisboa, n.º 21 145, de Quarta-Feira, dia 4 de Maio de 1983. E ainda 

republicado na revista Atlantis n.º 2, volume 3 (revista da TAP) também em 1983. No dossiê do espólio pode ler-se «segundo 

informação da viúva de ES, esta revista publicou as versões portuguesa e inglesa do artigo da «Forum», sem conhecimento nem 

autorização do autor. Existem alguns cortes, que portanto não são da sua responsabilidade». O dossiê contém um dactiloscrito que 

aparenta ter sido escrito numa máquina de escrever electrónica. Este dactiloscrito apresenta algumas colagens (secções de papel 

dactiloscritas coladas na página). Este texto não tem cotas mas possui numeração pelo autor. Junto com este documento existe uma 

fotocópia incompleta do anterior em que apresenta, numa das páginas, uma emenda. Existe também uma versão anterior do texto, 

muito emendada, com a característica de ter a sua conclusão feita com a colagem de uma coluna e dois terços de texto pertencentes 

a um artigo de revista. (O texto que está nesta colagem não é totalmente igual porque apresenta a supressão de seis frases. A revista 

de onde saiu essa colagem encontra-se também neste dossiê, trata-se do suplemento da revista Arquitectura de Março de 1967 que 

contém o artigo parónimo «O Exotismo e o Espaço na Arte Portuguesa Contemporânea». O excerto retirado é quase totalmente a 

nota 6 desse artigo.); Além disso o texto do Diário de Lisboa e da Fórum tem secções do texto com títulos, enquanto o Orig. e Atl. 

não os têm). O Jornal perde os itálicos do texto, que foram repostos. Utilizei as siglas Or: Original; DL: Diário de Lisboa; Atlantis 

Atl. e Fórum (For.) O texto-base utilizado foi, neste caso, o original. O DL tem ainda uma ilustração (o claustro dos jerónimos) que 

não corresponde às ilustraçoes indicadas no Or. As fotos aludidas neste testemunho não se encontram no espólio. 
 O Exotismo e o Conhecimento Científico na Época dos Descobrimentos ; Atl: O Exotismo e o Conhecimento Científico da 

Época 
2 As epigrafes estão ausentes em Atl. 
3 DL; For: luzida 
4 DL: exotismo 
5 DL: Provavelmente, 
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países da Europa, (entre os quais Portugal), em missão secreta, um seu Barão. Muito bem recebido pela 

família real, ao despedir-se fez um pedido ao rei: que o presenteasse com dois negros. A isto foi-lhe 

respondido pelo irmão do rei, segundo o relato do próprio Barão: O irmão do rei que presenciara este pedido, 

entrou a rir dizendo: «Isso que pedes, amigo, não vale nada; pede cousa mais importante e decente que dois 

negros. Mas já que tanto os queres aceita uma dádiva minha, que é um macaco, e assim irás para tua terra 

egregiamente presenteado. É de crer que nas tuas regiões não haja negros nem macacos, vista a instância 

com que pedes estas cousas». 

 ... Ginetes, macacos, camelos, onças, papagaios, gatos de algália, pavões, elefantes e rinocerontes 

constituíam a moeda miúda com que se satisfazia a curiosidade do «mundo civilizado» suscitada pelas 

descobertas. E porventura preparada, desenvolvida nos espíritos esclarecidos por questões bem mais graves; 

haverá uma anima mundi, mas qual mundo? O de Ptolomeu? Ou um
1
 outro mundo, desconhecido? Outro 

mundo: outro homem? 

 ... Os animais, as plantas exóticas, os «simples», não só satisfaziam aquela legítima curiosidade: 

eram um testemunho,
2
 uma prova real «d’os

3
 feitos do mar Oceano». Por isso eram generosamente enviados 

ao mundo. Cadamosto relata em sua Navegação Primeira que na caravela de regresso da Guiné viajavam 

com nada menos que 150 papagaios. Dürer, na segunda viagem à Flandres,
4
 conta minuciosamente os 

obséquios de feitores e comerciantes portugueses, e descreve como lhe foram oferecidos três papagaios... 

  

O Secretismo das Viagens 

 

 Estes testemunhos tinham uma vantagem: não revelavam cartas e métodos de marear, nem roteiros: 

não faziam perigar o secretismo que sempre, mais ou menos,
5
 fora preocupação principal de quem 

organizava e planeava as viagens. 

 Também tinham uma vantagem relativamente ao homem exótico: eram mudos quanto ao grande 

problema que se punha a uma nação e a uma Europa cristã: o do Outro Homem, e de facto, o da 

escravatura.
6 

 Foi perante esta dificuldade real, teórica e prática, que se pôs, desde muito cedo,
7
 o problema do 

selvagem, como outrora se pusera o do bárbaro: o selvagem era para Jaime Cortesão o homem nu ― o que é 

um pouco ingénuo... Mas,
8
 segundo nos parece, e no essencial, as intuições do grande historiador estavam 

certas. Inclusivamente no que diz respeito à respectiva representação plástica, na qual quase sempre o 

selvagem é já transformado em símbolo, por vezes heráldico: um homem nu com o corpo coberto de pêlos. 

                                                 
1 Atl: um 
2 DL: testemunho 
3 DL: dos 
4 Flandres ] Flandres, 
5 mais ou menos, ] mais ou menos 
6 Atl. : Este parágrafo está ausente 
7 pôs, desde muito cedo, ] pôs desde muito cedo 
8 Mas, ] Mas 
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Mas nem sempre: leia-se a crua descrição de Pêro Vaz de Caminha, certos pratos lavrados (Palácio da Ajuda), 

o mapa de Mécia Villadetes: a interpretação verista seria
1
 antiga e remontaria aos primeiros contactos com os 

habitantes das ilhas Canárias. Os cronistas
2
 e outros escreventes não eram muito rigorosos na nomenclatura: 

mouros, sarracenos, canários, negros, negros da Guiné, índios
3
 (abexins

4
, e mais tarde, nativos da América 

do Sul), azenegues
5
 e selvagens... em graus diversos eram o Outro Homem.

6
 Mas enquanto o mouro, por 

exemplo, podia ser o inimigo, e por essa via objecto até de um certo respeito; o selvagem contradizia tudo o 

que se elaborara durante séculos como definição do Homem.
7
 Era o Outro ― e este é um dos grandes 

problemas da Renascença: ao Inimigo podia ter-se respeito; ao Outro só extremo ódio ou extremo amor... 

 

O «Outro» Homem 

 

 O problema ter-se-ia posto ao inverso,
8
 para os «civilizados» do reino de Benim; mais tarde, e com 

uma outra agudeza, para os japoneses, etc... Mas isso é já uma outra história. Hoje diríamos: uma história 

intercultural. 

 O brilhante estudo de Jaime Cortesão foi considerado «discutível» por Vitorino Magalhães Godinho. 

Na verdade,
9
 a iconografia e a iconologia do «homem silvestre» pertencem a um vasto campo semântico ou 

semiológico que atravessa a cultura ocidental desde a antiguidade clássica, ora relacionadas com a descrição 

expressiva do exótico, ora com uma simbólica dialéctica do alheio. O seu estudo relaciona-se com o dos 

monstros, a teratologia,
10

 revela um imaginário social, com a sua história própria, opondo a ordem à barbárie, 

o real ao poético.
11

 Nas lendas dionisíacas, surge o «homem selvagem» representado depois por Marsias em 

oposição a Atena. Aí trata-se de um sileno humanizado, o que lhe confere um sentido dialéctico: o Homem 

Selvagem é o Outro Homem. Toda a Idade Média é atravessada pela obsessão do Outro Homem, como pela 

oposição anjo-demónio. Os Bestiários, os Livros das Maravilhas, as Imagens do Mundo, as descrições 

fantasistas como as interpretações da mitologia cristã, nomeadamente do Apocalipse, reflectem aquela 

metamorfose, através de influências orientais: por um lado «multiplicando o homem na fera e a fera no 

animal impossível» (Focillon); por outro, erguendo a «epopeia asiática do diabo» (Baltrušaitis). Deste vasto 

campo, destacar-se-ia num estudo sistemático, a mitologia das águas que vemos representada na ourivesaria 

portuguesa dos séculos XV e XVI, «Não é fácil exagerar a importância daquela literatura na imaginação da 

época», escreve Baltrušaitis que nos dá notícia de uma edição de Anvers do Livro de Marco Polo, com 366 

                                                 
1 Atl: esta interpretação seria ; For., DL.: uma interpretação verista seria 
2 Omisso em Atl. de o selvagem era para Jaime Cortesão até este ponto. 
3 Atl;. Índios 
4 Etíopes. 
5 Berberes. 
6 DL: o outro homem 
7 DL: do homem 
8 inverso, ] Or, Atl, For: inverso ; DL: inverso, 
9 Na verdade, ] Na verdade 
10 DL: teratologia; 
11 Corte em Atl. desde (incluindo) O brilhante estudo de Jaime Cortesão até este ponto. 
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anotações do punho de Cristóvão Colombo! O que é de assinalar nas representações portuguesas do «homem 

silvestre» é a sua humanização. Em certos casos, isto culminará com a simples narração descritiva, verista, 

plástica e literária. É curioso observar que Eugénio d'Ors, com evidente desconhecimento dos exemplares 

portugueses, e também sem proceder a uma relação de conjunto, dá interpretação idêntica à do historiador 

português aos dois «homens selvagens» do portal do Colégio de S. Gregório, de Valladolid, (Ferdinand et 

Isabelle, Paris, 1932).
1
 De um modo geral,

2
 pode dizer-se que a polissemia destas e doutras figurações, 

simultaneamente esconde e impõe um sentido às respectivas culturas. É através de significados discutíveis 

que terá de ser abordado o respectivo conhecimento científico.
3 

 Na verdade, entre o índio do Brasil
4
 representado com rigor quase etnográfico num quadro 

quinhentista do Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa, e situado no lugar do Diabo presidindo ao 

Inferno, e o «personagem» Adão-e-Eva no Paraíso Terrestre, pintado segundo Vasari para o Rei de Portugal 

por Leonardo da Vinci, duas concepções opostas, duas teologias se afrontam ― que elas também denunciam 

o contacto cruciforme a que se refere o autor de Os Factores Democráticos na Formação de Portugal.
5
 Na 

verdade, tratava-se
6
 apenas dos primeiros sentimentos ou sinceras convicções de uma diferença mal definida, 

mal enquadrada. Quando muito, isto teria dado lugar, em certos casos,
7
 a uma consciência dilacerada, (A 

Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, por exemplo). E aí sim, Portugal se abria à Europa, na dialéctica do 

Senhor e do Escravo... E às «luzes» de Diderot.
8 

 

[Legendas] 

 

Salva com base em prata cinzelada ornamentada com figuras Africanas do século XVI
9 

 

* 

 

Escrivaninha Indo-Portuguesa do século XVII 

 

                                                 
1 Atl: Ferdinand et Isabelle, Paris, 1932. 
2 De um modo geral, ] De um modo geral 
3 Corte em Atl desde (excluindo) a «epopeia asiática do diabo» (Baltrušaitis) até este ponto. 
4 DL: Índio do Brasil 
5 Corte em Atl: desde (inclusive) que elas também denunciam até este ponto. 
6 DL., Atl.: tratar-se-ia 
7 lugar, em certos casos, ] lugar em certos casos 
8 Atl: Quando muito, isto teria dado lugar em certos casos a uma consciência dilacerada, A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. 
9 Nao localizei as imagens correspondentes, nas revistas onde este artigo saiu aparecem outras imagens sem legenda. 
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Oralidade, futuro da arte?
1
    

 

 

 Deliberadamente suprimimos o qualificativo ocidental, da pergunta que encabeça este estudo. Talvez 

que o pudéssemos utilizar sem grande falta de rigor, uma vez que a nossa experiência, e a possível ciência, 

são ocidentais... Parece-nos, porém,
2
 que a necessidade de limitar os termos da nossa meditação se deverá 

verificar noutro território, com o qual são incompatíveis as designações do senso comum, que relevam 

sempre de uma visão näif do mundo. Não que esta maneira ingénua de abordar os problemas nos pareça de 

todo desinteressante, mas, pelo contrário, porque a sua absoluta aceitação só nos parece possível para lá da 

sua relativa negação crítica. E porque pretendemos a um novo senso comum, um unanimismo ― em termos 

de futuro. Há talvez um Ocidente cultural para a consciência não-tética (1) de si do homem ocidental que 

sou. Mas ao tentar situar-me posicionalmente, devo, devemos resignar-nos a abandonar qualquer referência 

fútil a um centro consolador, uma geografia primária, um antes e um depois previamente fixados. «Está tudo 

por fazer» ― e só isso justifica a nossa presença aqui. Como um começo absoluto, sem Ocidente nem 

Oriente. 

 

«Tout ce qu’on regarde est faux.» 

 Tristan Tzara, na pré-história da modernidade. 

«Je crois que les peintres sont les plus grands philosophes de notre temps.» 

 Jean Renoir, cineasta 

«Dans l'art, il s’agit de déceler ce qui arrive avant le langage.» 

 Jean Paulhan, estudioso do estilo e da linguagem 

«Un jeu gratuit» 

 Jean Fautrier, sobre a arte informal. 

«Il n’y a qu’à décider ce que ça vaudra dire.» 

 Jean Paulhan, sobre o mesmo assunto. 

«Tout est à faire. Que puis-je vous dire d'autre pour 

vous rassurer?» 

 Jean Fautrier
3 

                                                 
1 Este ensaio foi usado na comunicação do 1.º Encontro de Críticos de Arte em 1968. As actas do colóquio, previstas, não chegaram 

a ser publicadas. No espólio existe um orig. com as cotas 5951-12x a 5967-12x, na caixa 48, dossiê 1.8.1.12, numerado pelo autor, e 

uma versão anterior deste texto, dactiloscrito com inserções a caneta esferográfica preta fina. Usei o orig. como texto-base. 

Algumas indicações, no orig. dactiloscrito, levam-me a colocar parágrafos nesses pontos (o texto está, no orig. e, em algumas 

secções, envolvido numa caixa manuscrita, o que me levou a pensar que isso seria um parágrafo). Este ensaio foi editado 

postumamente na Colóquio-Artes, n.º 81, 1989, com a característica de ter o texto sido alinhado à direita, driblando o problema de 

onde fazer parágrafo. Em 1968, ES ainda não fazia experimentalismos no texto, por isso, a solução de alinhar à direita é de recusar. 

Além disso o texto que saiu na Colóquio Artes não aceita as inserções manuscritas do autor. Assim, e crente que o texto que saiu na 

revista não teve intervenção do autor, não comparei com o texto da revista. 
2 Parece-nos, porém, ] Parece-nos, porém, 
3 Jean Fautrier ] Fautrier 
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Declarações recentes de Renoir, Paulhan e Fautrier nas emissões de 

televisão «Portraits parallèles». 

 

 Não é fácil tentar uma apreciação geral da modernidade em arte ― para em seguida abordar os 

temas de uma perspectiva de futuro. Em primeiro lugar porque aquilo que podemos entender por arte 

moderna é uma realidade necessariamente múltipla e contraditória. A ignorância ou o desprezo desta 

realidade não se reduz a um erro de apreciação das circunstâncias em que se verificou o processo histórico 

da arte do nosso tempo, ou a uma sua interpretação parcial e especializada. É paradoxalmente um erro 

historicista, que tem atirado a crítica para um ou vários becos sem saída, impedindo-lhe /o acesso/ ao 

enriquecimento notável das modernas ciências do homem, nomeadamente da antropologia cultural e do 

estruturalismo. Recusando-lhe multiplicidade, a crítica rouba à arte moderna o que nos parece ser uma das 

suas mais ricas potencialidades: a liberdade. E tem oscilado, empobrecedoramente, entre o nihilismo 

valorativo e a austeridade esteticizante. Qualquer destas atitudes foi, talvez, necessária
1
 e enriquecedora em 

si, a destruição dada
2
 e o rigor contrutivista provam-no bem; mas transformaram-se rapidamente

3
 em 

aceitação passiva de uma pseudo-história, anulando-se mutuamente num endeusado tempo presente. Ora o 

presente, é o que se vê, é falso. Donde a necessidade ― como o afirmou recentemente Maurice Godelier, 

«para a consciência que reflecte imediatamente as formas visíveis, de passar pela ciência para reflectir o 

invisível que as regula» (2). Tendo renunciado a esta passagem pela ciência (e a um outro nível, pela 

filosofia), a crítica aliteratou-se, no mais pobre sentido da palavra. 

 Leia-se a maioria das críticas que se têm escrito sobre a arte abstracta, por exemplo. São boa, má ou 

(o que é pior) medíocre literatura segunda: nada nos informam sobre o objecto do seu estudo, a que 

renunciaram de facto. Antes ler os poetas, que esses só jogam com as palavras para as inventar de novo... 

 Ora, a liberdade não pode significar, por outro lado, a imposição de regras, disfarçadas em falsa e 

altamente provisória deontologia. Por esse lado a crítica transformou-se em moral segunda; dizendo-se filha 

da evolução, enveredou pela polícia de costumes, e negou a liberdade que, por exemplo, a destruição dada 

queria instaurar. O horror à anedota ou à ilustração de um modo geral, ao figurativo (como, inversamente, ao 

não-figurativo), ao claro-escuro ou à perspectiva, por exemplo, são absurdas limitações que uma 

compreensão rica da modernidade não justifica. O horror é medieval. Substituir o «horror ao vácuo» pelo 

horror à representação da forma natural, ou à visão näif, é não ter avançado nada na escala progressiva da 

necessidade para a liberdade. Neste sentido, muito do que se faz, e sobretudo do que se diz, em 1967, é um 

recuo relativamente a 1915. Neste sentido também, tem razão Fautrier: tudo está por fazer. Isto tem dado 

lugar a uma comédia da crítica que lamentavelmente se põe ao reboque das modas: hoje condenando toda a 

                                                 
1 atitudes foi, talvez, necessária ] atitudes [foi, talvez, ↑] <era> necessária 
2 Ou seria a destruição Dada? 
3 mas transformaram-se rapidamente ] mas [ transformaram-se ↑] <transformou-se> rapidamente 
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aparência figurativa na base de uma engenhosa justificação historicista do informalismo, amanhã 

justificando com outro laborioso engenho o novo... figurativismo! E que dizer de uma arte, da actividade 

artística que pretende chocar com provocações menores, no mesmo tempo em que as provocações dada são 

expostas em vitrinas e guardadas à vista pelos funcionários
1
 dos museus? 

 Queremos dizer que a arte moderna (e o entendimento estético) deveriam refugiar-se num prudente 

ecletismo? De maneira nenhuma. 

 (O que não exclui a prudência: pode acontecer que o ecletismo seja um mal menor, numa fase 

creadora de confrontos e ajustamentos. Julgamos tal fase ultrapassada.) 

 Há um sentido de conjunto para a arte moderna? E quais as significações de base a descobrir,
2
 como 

queria Paul Klee? (3) 
3
 A dificuldade é que a filosofia actual (e a ciência, as ciências humanas) se têm 

ocupado pouco dos fenómenos estéticos. Nem o materialismo dialéctico, nem a fenomenologia (ou o 

existencialismo, v.g.) deram à estética um lugar primacial, e é necessário recuar a Hegel para encontrar uma 

visão de conjunto entrelaçada com uma visão do mundo. Claro que isto não aconteceu por acaso: de todas as 

ciências humanas a estética é porventura a mais subtil e ambígua. 

 Ciências humanas, de resto, difíceis de definir
4
 em geral e que se arriscam, como lembrou Claude 

Lévi-Strauss (4) a seguir uma via medíocre e tacteante, se não procuram, contra si próprias, definir-se
5
 

segundo critérios de rigor. Mas a própria expressão ciência estética é discutida e discutível, sobretudo 

quando se toma como modelo as ciências naturais e físicas, com as suas funções indispensáveis e 

complementares de explicação e previsão. 

 Ora, numa época em que, segundo
6

 uma fórmula célebre, se trata de «suprimir a filosofia 

realizando-a», ou ainda, em que já não tem sentido interpretar o mundo senão transformando-o, a obra de 

arte deveria trazer em si própria essa capacidade directa de transformação. Realistas, dadaístas e surrealistas 

encontrariam uma razão comum neste propósito. Mas é necessário abordar neste ponto aquilo a que 

chamarei a relativa falência da arte contemporânea
7
 ― que nem sequer conseguiu

8
 ainda constituir-se e 

constituir um estilo global da vida quotidiana. A decadência mesmo da noção de estilo tem que ver com este 

empobrecimento. O estilo tornou-se realidade parcelar e particular, individual e limitada ― pelo menos 

aparentemente. 

 Veremos,
9
 talvez (e é isso mesmo o nosso objectivo), que um estilo, no sentido nobre, de vida e de 

arte, se está a formar (e a con-formar) para lá da aparente anarquia das tendências e dos géneros. A verdade, 

no entanto, é que a meditação estética, perante esta aparente falência da arte relativamente àquela tarefa 

                                                 
1 funcionários ] <guardas> funcionários 
2 de base a descobrir, ] de base [ a descobrir, ↑] 
3 Klee? (3) ] Klee (2)? <descobrir> 
4 difíceis de definir ] difíceis [de definir ↑] 
5 definir-se ] <se> definir-se <se> 
6 que, segundo ] que, <†> segundo 
7 contemporânea ] contemporânea <moderna> 
8 conseguiu ] <consti> consegui 
9 Veremos, ] Veremos <†> 
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transformadora, tem surgido como algo de supérfluo. Supérflua também é certamente esta conclusão, como 

aqueloutras que levaram, em certos domínios, ao desinteresse pela moral, e pela discussão quanto ao destino 

do homem. As previsões de Hegel sobre a morte da Arte, consecutiva à morte de Deus, e ao advento do saber 

absoluto, inquietantes em si, só foram formalmente confirmadas. «Je m'engage difficilement», proclamava 

Montaigne
1
 no seu cepticismo. O compromisso é cada vez mais difícil, mas também mais necessário. 

 Claro que não pretendemos aqui estabelecer uma teoria geral: apenas como hipótese de trabalho 

admitimos que em face do grande progresso das ciências da comunicação e certas constatações adeante 

consideradas, aquela morte corresponda a um contraditório renascimento. Nesta perspectiva, a compreensão
2
 

fundamental da arte moderna levará a aceitar que ela atingiu na sua fase actual um clímax (difícil de 

compreender por nós, que o vivemos) durante o qual a revolucionária descoberta da sua própria 

especificidade se resolve constantemente numa total necessidade de rompimento de todas as limitações, de 

todas as barreiras entre o que é estético e não é estético, entre objectos naturais e objectos fabricados, 

apropriados uns e outros pelo e para o homem. O «saber absoluto» é o saber-em-acção. Que uma obra de 

engenharia resulte num objecto estético mesmo quando é apenas a consequência de uma apropriação 

matemática da natureza, pode ter tanta importância para a compreensão da modernidade, como a descoberta 

do heliocentrismo
3
 teve para a sua época. A relação entre factos desta natureza, e os «ready-made», os 

«ready-made aided» e os «reciprocal ready-made» de Marcel Duchamp, é transparente. É a glorificação do 

anti-acaso (ou a instauração de acasos objectivos). «...le choix de ces ready-made n'était jamais dicté par une 

délectation esthétique...» explica o próprio Duchamp. A sociedade actual, que conhece pela primeira vez o 

mau gosto e a noção de kitsch
4
 (o mau gosto anunciado pelo romantismo é um resultado da revolução 

industrial e tem que ver profundamente com esta fase múltipla e contraditória de socialização dos meios de 

produção de que somos contemporâneos) encontrar-se-ia assim no limiar de uma época, em que tudo seria 

estético. 

 A morte da arte coincidiria com a descoberta da arte, propriamente dita, e a quase simultânea 

descoberta da sua vocação para constituir-se como forma (intenção)
5
 de todo o acto humano. Como 

pretendia Hegel, o pensamento seria, sem restrições ou ambiguidade, o «ser que se pensa a si próprio», 

identificação dialéctica do absoluto como mediação. Esta ideia servirá, pelo menos, para definir uma 

perspectiva. Deste ponto de vista,
6
 poderemos falar de um sentido para a arte moderna, e tratar de certas 

descobertas e tendências, de certas procuras de significação, não como células restritivas, ou regras de 

comportamento, mas como partes que esclarecem o todo. 

                                                 
1 proclamava [Montaigne ↑] 
2 a compreensão ] <que> a compreensão 
3 do heliocentrismo ] do <geocentrismo> heliocentrismo 
4 o mau gosto e a noção de kitsch ] o mau gosto [e a noção de kitsch ←] 
5 forma (intenção) ] forma <e conteúdo> (intenção) 
6 Deste ponto de vista, ] Deste ponto de vista 
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 Se considerarmos a exaltação agónica da matéria; a valorização lúcida do acaso, o anti-acaso; a 

assunção ambígua do espaço pictural; o conflito latente entre a forma pseudo-natural
1
 e a sua abstracção 

pseudo-humana, entre o figurativo e o não-figurativo; ou a tendência barroca para destruir o espaço de certa 

escultura moderna ― teremos em conta apenas algumas etapas decisivas, e cerceadas por necessária e 

voluntária austeridade, no caminho da absoluta libertação de todos os limites e regras. 

 A
2
 extrema análise formal que a especialização e o divórcio em escolas e géneros, isolando os sinais 

das semânticas, separando as imagens dos sons, cercando-as de silêncio, reduzindo
3

 as totalidades 

complexas significantes dos seus aspectos orais, gestuais e outros; ou inversamente, isolando os gestos em 

espaços indiferentes; a multiplicação das tecnologias particularizantes, enfim, conduziram-nos a uma 

civilização da técnica da fragmentação e da separação mecanicista. Em breve, todas as técnicas mais 

progressivas redundariam em técnicas de montagem, cujo modelo mais pertinente é a montagem industrial, 

ainda de geração oitocentista. Se fizermos um estudo da decoração contemporânea, a decoração de 

interiores, por exemplo, verificaremos que a montagem é soberana, numa ausência total de espírito de 

síntese. Mas isto é apenas uma parte, cada vez menor, do mundo contemporâneo. 

 
4
Desde os estudos de Marcel Mauss, nós sabemos que toda a técnica é, ou tende a ser, técnica do 

corpo. O desenvolvimento vertiginoso dos meios de comunicação e de difusão, o progresso brutal de uma 

cultura de massas e seus meios,
5
 as artes gráficas, a rádio, o cinema, a televisão; a constituição de memórias 

magnéticas, a manipulação invisível e simultânea das informações nos computadores electrónicos, anunciam 

o fim da era «empaquetécnica», segundo o neologismo de Joyce, e um novo entendimento da técnica - como 

uma técnica global do corpo, a qual exige não a montagem de elementos já instituídos, mas um constante 

esclarecimento original da expressão. É neste sentido bem significativo que a linguística ganhe em todas as 

ciências do homem direito de modelo. É que a origem da expressão e da comunicação está no carácter 

contingente de tudo (modêlo: a palavra) que rompe o silêncio. «Notre vue sur l'Homme» escreve Maurice 

Merleau-Ponty (5) «restera superficielle tant que nous ne remonterons pas à cette origine, tant que nous ne 

retrouverons pas, sous le bruit des paroles, le silence primordial, tant que nous ne décrirons pas le geste qui 

rompt ce silence. La parole est un geste et sa signification un monde». Esta compreensão, esta redescoberta 

do silêncio original e do seu rompimento como motor da expressão, implica necessariamente uma crítica ao 

culto ainda reinante da imagem-rainha, e a certas concepções de um mundo dominado pelo imaginário, de 

que a obra de arte seria uma objectivação; uma coisa material visitada (é o termo mesmo de um Sartre) 

atravez da atenção imaginante do espectador, pelo irreal. É sabido como para Sartre a imagem mental não 

tem exterioridade; enquanto que, forçosamente, as imagens suscitadas pela obra de arte, pintura, escultura, 

música, seriam providas de exterioridade. Este dualismo, em que não seria difícil discernir uma profunda 

                                                 
1 a forma pseudo-natural ] a forma <natural †> pseudo-natural 
2 A ] <Uma> A 
3 reduzindo ] reduzindo <†> 
4 Acrescentei aqui uma abertura de parágrafo 
5 de massas e seus meios, ] de massas <artes*> [e seus ↑] <de novos>meios, 
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divergência com as teorias de Husserl, viria a ser objecto das críticas dos fenomenólogos (Dufrenne, 

Merleau-Ponty). O próprio Sartre evoluiria (de l'Imaginaire a Qu'est-ce que la littérature?). Como observa 

Dufrenne: (6) «a arte não autoriza a imaginar, porque transporta o sentido no sensível e dispensa qualquer 

procura para lá do simplesmente dado», «a oposição da forma e do fundo não deve ser endurecida pelo 

dualismo do percepcionado e do imaginado, a unidade do objecto estético não deve ser destruída em 

proveito do imaginário que beneficiaria então de um monopólio da estética», «a imaginação volta-se 

portanto para o real; a irrealização é apenas uma função parcial, e Sartre toma a parte pelo todo». 

 E Merleau-Ponty: (7) «o imaginário é sem consistência, inobservável, e desvanece-se quando 

passamos à visão»
.
 Ora é neste panorama, fim do monopólio teórico e empírico do imaginário, que as novas 

técnicas da comunicação fazem o seu advento. Se nos limitássemos ao domínio das artes de expressão 

gráfica, ou plástica, forçoso nos seria concluir pelo fim necessário da respectiva autonomia. Em geral, um 

novo sincretismo expressivo corresponderá à «morte da arte», como actividade singular e distinta das 

restantes actividades humanas ― e em particular, da expressão oral. Se procurássemos um outro exemplo, 

ainda mais evidente, apontaríamos o do cinema, em cuja evolução discerniríamos o fim do reinado da 

imagem e da montagem de imagens, e a importância crescente do documento bruto e da palavra. Como 

modêlo, apontaríamos sobretudo a televisão, forma imponente da comunicação directa e verdadeiro sinal da 

epifania da oralidade, da volta à oralidade. Mas uma perturbação geral atravessa o reino das artes, em geral, 

a miscigenação dos géneros, as técnicas de distanciação crítica, a renúncia a uma pretensa visão estética do 

mundo (a favor do documento bruto), são sintomas irrecusáveis do fim do isolamento estético. Um outro 

sinal ― e esse dos mais importantes ― é o fim da dicotomia creador-espectador, ou, pelo menos,
1
 o fim da 

sua mais virulenta modalidade: creador-activo-isolado / espectador- -passivo-anónimo. A já célebre
2
 teoria 

de Brecht sobre o «efeito de distanciação» pode constituir um dos fundamentos teóricos para compreender 

um vasto movimento que se processa, relativamente à integração activa do espectador no espectáculo. De 

uma maneira consciente, e obviamente discutível, esta teoria tem já sido aplicada no cinema. 

 É o caso, por exemplo, dos filmes de um Jean Luc Godard, cujo estudo é decisivo para compreender 

certos aspectos da modernidade no domínio também das artes
3
 plásticas (8). Observe-se que, tal como os 

conteúdos (quando estruturas ao nível ideológico), as formas, ou, com maioria de razão, os processos 

formais (enfim, as intencionalidades
4
) podem emigrar com independência relativa. A distanciação existia na 

arte dramática chinesa ou no teatro Kabuki japonês; a sua influência
5
 consciente nas obras e teorias de 

Brecht ou Eisenstein
 
(9) verificou-se independentemente dos respectivos conteúdos. O mesmo acontece 

agora com um Godard, e poderá acontecer com outros creadores, para lá dos conteúdos e dos géneros 

respectivos. 

                                                 
1 ou, pelo menos, ] ou, <para já> pelo menos, 
2 A já célebre ] A <célebre> já célebre 
3 da modernidade no domínio também das artes ] da modernidade <†> [ no domínio também ↑] das artes 
4 as intencionalidades ] as <as> intencionalidades 
5 a sua influência ] a <†> sua influência 
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 Este estudo pode ainda ser elevado a um nível mais estritamente filosófico, a sua relação com as 

teorias de Husserl é evidente. Teorias sobre o «olhar mental», consideração daquilo a que o autor das Idées... 

chama as zonas de actualidade e de inactualidade: «... l'essence du flux du vécu chez un moi vigilant 

implique, d'après ce qui précède, que la chaîne ininterrompue des cogitations soit constamment
1
 cernée par 

une zone d'inactualité, toujours prête elle-même à se convertir dans le mode de l’actualité, comme 

réciproquement l'actualité en inactualité.» (10) 

 É evidente que esta realização da consciência no interior do fluxo vivido pode ser encarada como 

paradigma estético. 

 Com efeito, esta livre conversão do «olhar mental» é uma operação provocada esteticamente, a 

conversão actualidade-inactualidade-actualidade encontra uma realização prática, fora do entendimento 

filosófico, nos efeitos de distanciação de Brecht, e em muitos aspectos correntes da produção plástica 

contemporânea. É neste sentido que deverá interpretar-se a frase de Paulhan sobre a pintura informal: «il n'y 

a que décider ce que ça vaudra dire». Esta afirmação perde assim todo o carácter pejorativo, que 

evidentemente não tinha em Paulhan. O informal não é
2
 ― grosso modo ― uma queda na indeterminação 

insignificante, mas uma conquista neste vasto caminho de integração do espectador no espectáculo. O que 

falta aparentemente é a integração dessa «experiência» estética noutras coordenadas mais largas. 

Compreender que se está jogando o corpo total num aparecer que convida a outras manifestações paralelas, 

inclusive de ordem intelectual, e mesmo científica. É ainda Husserl que nos lembra: (12) «la position d'une 

chose qui apparait corporellement... est motivé par l'apparaitre, non pas encore une fois de façon quelconque, 

mais motivée rationnellement»
.
 (11) A mesma ideia foi tratada por Merleau Ponty : «C'est par mon corps que 

je comprends autrui comme c'est par mon corps que je perçois des choses. Le sens du geste ainsi compris 

n'est pas derrière lui, il se confond avec la structure du monde que le geste dessine et que je reprends à mon 

compte, il s'étale sur le geste lui-même» (12). Tudo se resume, portanto, nesta perspectiva em que o 

espectador retome por sua conta o gesto cujo sentido se confunde com a estrutura do mundo. Mas ― e isto é 

que é propriamente um problema, se não um drama de cultura ― tal gesto pode ser-me alheio. «La 

communication
3
 s'accomplit lorsque ma conduite trouve dans ce chemin mon propre chemin... Je ne 

comprends pas la mimique sexuelle du chien...» (13) Esta necessidade de encontrar um caminhar comum é 

propriamente o nosso problema, e justifica tudo, mesmo a provocação ― desde que esta se não transforme 

num jogo gratuito. Como então? Como provocar esta comunidade que levará o espectador a retomar à sua 

conta o gesto do creador ― estrutura do mundo? Só a técnica moderna pode responder a esta pergunta, 

sobretudo se não esquecermos as demonstrações de Marcel Mauss, de que toda a técnica é técnica do corpo. 

 Falamos na redescoberta do silêncio original e do seu rompimento como o verdadeiro motor da 

expressão. Aquilo a que se tem chamado a arte moderna tem sido sobretudo o esclarecimento dos 

                                                 
1 soit constamment ] soit <†> constamment 
2 não é ] não é <não é> 
3 La communication ] La <communication> communication 
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mecanismos da expressão. Êsse esclarecimento
1
 atinge um clímax quando compreendemos a identidade 

profunda dos gestos e das palavras: a palavra é um gesto e a sua significação um mundo. Restará agora 

meditar sobre o silêncio. O que é o silêncio original? É o silêncio que há entre mim e outrem. A 

transitividade objectiva, a que se refere um Wallon,
2

 e que leva Merleau-Ponty a admitir uma 

intersubjectividade objectiva (contra Sartre, nomeadamente, cuja teoria sobre o «olhar de outrem» 

conduziria a um «solipsismo colectivo»), a ideia fecunda do próprio Sartre sobre uma plenitude empírica, 

constituiriam a base de um estudo sobre o silêncio e o seu rompimento possível. Postulemos que a actividade 

estética foi sempre, ou participou sempre, das mais variadas tentativas de rompimento do silêncio. Mas até 

agora a actividade estética também
3
 esteve sempre mais ou menos comprometida com outras actividades que 

lhe são especificamente alheias,
4
 mágicas ou religiosas, morais ou políticas... Foi necessário assistir a toda 

esta agonia (aparente) da arte, para lhe compreendermos o carácter e as virtudes exclusivas. Agora a obra de 

arte tem que voltar a ser o verbo original, ou o grito ― como diria Raul Brandão ― responsável e 

comprometida com a sua própria aventura inauguradora do mundo. Concretamente, a obra de arte terá que 

voltar a ser a palavra que rompe o silêncio entre mim e outrem. Isto significa efectivamente uma volta à 

oralidade, que a civilização das bibliotecas e da imagem-rainha longamente interrompeu. 

 Antes porém de prosseguir no que já se aproxima das nossas conclusões, sublinhemos ainda uma 

outra via das perspectivas que apontamos: o fim da obra de arte isolada. (O fim das imagens isoladas, por 

exemplo.) Analisemos rapidamente a agonia de duas correntes estéticas contemporâneas, das mais fecundas: 

o informalismo pictural, e o construtivismo (que interessa tanto à história da pintura, como da escultura 

contemporâneas). Em ambos os casos podíamos falar do fim do subjectivismo. Parece-nos evidente
5
 que 

uma das causas da pseudo-crise destas duas correntes é a necessária despersonalização dos seus autores. Para 

lá de certos limites, a obra de arte abstracta (passe o termo) torna-se impessoal, colectiva. Isto que poderia 

ser considerado como uma característica pejorativa pela crítica, relativamente à obra de cada autor (e, claro, 

que isso se tem feito), é afinal o sinal de uma tendência nobre,
6
 altamente significativa. Receio bem que a 

«nova figuração» ou a «nova imagística», a Pop Art, e outras correntes contemporâneas não tenham um 

destino semelhante. Postularei que sim, como hipótese de trabalho, quanto à obra isolada: o quadro, a pintura 

(Para não dizer, com receio de entrar em terreno que me é demasiado alheio: a peça musical). É no entanto 

na pintura que esta colectivização expressiva, que é também um estado zero da comunicação, se fará mais 

sentir. Porque em arte, e sobretudo em pintura, tudo o que se vê é falso; e a pintura está o mais longe 

possível, mais longe que a escultura, da acção, e das suas motivações invisíveis. Neste sentido é razoável 

dizer-se que os pintores são os maiores filósofos do nosso tempo; porque, sendo tarefa sua descobrir o que 

está antes da linguagem (como toda a arte), são eles que têm que percorrer um maior caminho para a 

                                                 
1 Êsse esclareciemento ] Êsse <Êsse escla> esclarecimento 
2 um Wallon, ] um Wallon, <e Piaget> 
3 estética também ] estética [ também ↑] 
4 especificamente alheias, ] especificamente <alheias> alheias, 
5 Parece-nos evidente ] Parece-nos <evident> evidente 
6 de uma tendência nobre ] de uma <rejei> tendência nobre 
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descoberta e o rompimento do silêncio original. Eu diria que os pintores são, ou terão que ser os maiores 

moralistas do nosso tempo. Em que consistirão essa moral e essa filosofia? Em compreender as razões, e em 

terem a coragem de enfrentá-las, da sua necessária abstenção como creadores isolados. 

 O artista moderno, e sobretudo o pintor, já não pode ter a veleidade de exprimir qualquer mundo 

interior exclusivo. De todos os creadores do nosso tempo é aquele que mais necessita de se considerar um 

colaborador. As provocações da pintura são hoje curiosas brincadeiras, e o subjectivismo do pintor 

(sobretudo, porque o mesmo se pode dizer talvez de qualquer outro creador plástico, em geral) deixa de ter 

sentido. A verdadeira arte do nosso tempo é uma catedral de artes diversas. Os bailados de Merce 

Cuningham podiam constituir um excelente exemplo: o decor informal ou construído, as intrusões «pop» 

ganham aí um sentido, correlativamente com a música e a orquestração dos ruídos, as figuras desenhadas 

pelos bailarinos, as projecções fixas ou cinematográficas
1
, a luminotecnia e a palavra; ainda que seja só a 

palavra de John Cage contando anedotas. Ganham um sentido? Seria mais correcto dizer que o confirmam. 

Mas os bailados de Merce Cuningham estão porventura a meio caminho, são ainda demasiado hesitantes no 

que diz respeito ao uso da palavra e da comunicação directa. Exigindo a escolha activa do espectador, 

apontam-nos no entanto o verdadeiro caminho, aquele que faz do espectador um creador-interlocutor 

autêntico. É talvez na televisão do futuro, e noutros processos ainda mais revolucionários de comunicação, 

que a oralidade encontrará o seu pleno domínio, integrando todas as artes, e permitindo verdadeiramente 

romper, indivíduo a indivíduo, o silêncio original. 

 A nossa pergunta é, pois, a seguinte: como podemos entrever este futuro ― fim da produção de 

obras de arte isoladas, reino da estética absoluta? Atravez das actuais artes gráficas, do cinema e da 

televisão, e dos espectáculos de conjunto, verdadeiros happenings teatrais, baléticos, musicais, poéticos, 

promotores de um espectador activo, profunda e irremediavelmente participante? Esclarecerei que falo de 

estética absoluta, de antemão sabendo que este absoluto será também mediação. Falamos de infinito, mas 

obviamente à nossa escala humana. Como Dante falava do amor ― aquele que fazia mover o Sol e as outras 

estrelas. O nosso infinito são as estrelas e os sóis, de que os astronautas se aproximam já. Naturalmente que 

em última análise somos naturalistas. Como um Marquês de Sade? Mas que coisa será o naturalismo na 

época das viagens siderais, do microscópio electrónico e da cibernética? Afinal,
2
 será sempre necessário 

viver
3
 a nossa própria ruína? Digerimos a morte, e com que rigor, que bela austeridade, por vezes! Por mais 

que a escultura orgulhosamente reúna os detritos da nossa civilização ou a pintura se limite a explorar a sua 

própria matéria, será sempre necessário enfrentar a agonia onde ela tiver que acontecer. Mas podemos 

imaginar o futuro como a ultrapassagem do que nos limita, como a palavra que rompe cada novo silêncio 

original. Não se poderá mais é abordar a compreensão da estética moderna sem sair dos limites estreitos da 

                                                 
1 cinematográficas ] <fotográficas> cinematográficas 
2 Afinal, ] Afinal 
3 necessário viver ] necessário <digerir> viver 
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meditação estética. Naturalmente, humanamente, o futuro mais rico, mais infinito, é, no domínio do 

pensamento, ficção científica. 

 

 «Public relations», «marketing», «mass-media», publicidade... Não é por acaso que a maioria dos 

termos do comércio moderno mais progressivo são anglo-saxões, ou foram pela primeira vez usados pelos 

paizes de língua inglesa; também não é por acaso
1
 que, até agora, as técnicas mais evoluídas das artes 

gráficas, os estudos de sociologia e de antropologia social e cultural, as mais avançadas realizações de uma 

nova oralidade (televisão, computadores electrónicos, etc.) se tenham verificado não nos paizes socialistas, 

mas nos paizes de capitalismo mais activo. Contraditoriamente, (13) a mais fina descoberta dos meios de 

comunicação massiva e de influência
2
 da opinião colectiva, verifica-se em paizes que têm menos coisas

3
 

novas a dizer. Por outro lado, e numa fase ultrapassável se não ultrapassada já, os paizes imbuídos de moral 

revolucionária exageraram porventura a confiança nessa moral, regressando a uma noção académica do 

dever (e ao artesanato dos jornais de parede!), errando quanto ao poder de sugestão e de espontaneidade dos 

modernos mass-media. A própria noção de progresso se torna, neste contexto, eminentemente crítica: é 

óbvio
4
 que o progresso não é exclusivo de um determinado sistema social ou político. Aquilo a que se tem 

chamado complacentemente, em certos sectores, a decadência, pode ser o apuramento de novas técnicas de 

compreensão e entrelaçamento das relações humanas, uma capacidade cada vez maior
5
 e mais subtil de 

adaptação às micro-sociedades de um tempo que avança profusa e confusamente para o futuro. Poderá ainda 

concluir-se que o avanço de certas técnicas, no domínio das relações formais, das intencionalidades, exige 

uma rarefacção de certos conteúdos, mais irremediavelmente ligados a circunstâncias sociais e políticas 

imediatamente exigentes. 

 O que caracteriza os mass-media é que eles constituem veículo
6
 directo, se não instrumento de novas 

sínteses, e que, de um modo geral, conferem uma nova nobreza à palavra. Desde os comics (a literatura de 

expressão gráfica, como já se lhes chama) à televisão, sentimos o apelo, senão a presença
7
 imperiosa da 

palavra. Podemos, por outro lado, percebê-los ou imaginá-los como sínteses das mais diversas linhas de 

progresso ― inclusive daquilo a que se poderá chamar o progresso, não da arte, mas das formas de arte. 

Com efeito os mass-media, nos paizes capitalistas, evoluem como forma ao serviço de conteúdos comerciais, 

num contexto dominado pelo investimento de capitais e pela febre do rendimento e da eficiência. Mas isso 

não lhes retira a vocação mais íntima, a vocação a um conteúdo humano de liberdade de comunicação, de 

promoção das palavras que rompam cada silêncio, e onde a contradição entre o individual e o colectivo 

ultrapasse a sua agudeza actual. 

                                                 
1 não é por acaso ] não <s>é por <†> acaso 
2 influência ] <infl> influência 
3 que têm menos coisas ] que têm <†> menos coisas 
4 crítica: é óbvio ] crítica: <Note-se que> é óbvio 
5 cada vez maior ] cada vez maior <de adaptação> 
6 eles constituem veículo ] eles [constituem ↑] <um> veículo 
7 senão a presença ] senão <sugestão> a presença 
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 Terreno de encontro, pois, dos progressos da tecnocracia, com as mais progressivas aspirações 

democráticas. As artes plásticas não podiam ficar indefinidamente alheias a esta evolução. Se alguns artistas 

modernos se reclamam de um Duchamp, o bem fundado das respectivas intuições assentará porventura mais 

no facto de que os homens de 1915 entreviam a necessidade de fazer tábua rasa de certos valores estéticos 

tradicionais, como meios exclusivos de expressão, do que nas meras atitudes provocatórias desses agitadores, 

impossíveis
1
 de transpor de um tempo histórico para outro. 

 Os mass-media, sem negarem a sua definição básica, tendem catastroficamente para se constituírem 

por e para os grandes conjuntos demográficos. Para lá dos aspectos ideológicos, é a técnica das relações 

humanas que, também, altera e revolucionará as relações humanas, e as próprias alavancas da tecnocracia. 

Relevemos por agora a tremenda convulsão que
2
 vai afectando as relações entre imagens e sons

3
 e, em 

particular, as palavras. A simples possibilidade da comunicação
4
 oral poder ressurgir com a sua força 

primitiva numa civilização de massas (caso da televisão, por exemplo) transtornará todas as técnicas visuais, 

e entre estas as que dizem respeito às artes plásticas, às artes gráficas em geral, e à escritura. A arte do século 

de Péricles, as catedrais medievais são hoje objectos de museu ou de visitas turísticas. No tempo em que 

foram criadas seria impossível concebê-las sem a palavra dos actores trágicos ou os sermões dos sacerdotes. 

Eram decor da palavra, e sustentavam-na, da maneira mais nobre. Depois veio a civilização tipográfica, e 

esses imensos cemitérios da memória que são as bibliotecas. A obra de arte plástica pôde então isolar-se, e 

por um momento acreditar na sua total autonomia, fazendo de cada artista um burguês inquieto, com o seu 

brumoso mundo interior até à incomunicabilidade. 

 Assistimos agora talvez ao estertor deste estertor: o homem só. Quando um Claude Lévi-Strauss faz 

a crítica ao advento destas civilizações da escritura, onde se desenvolveu, correlativamente a um inegável 

progresso positivo, uma situação de negatividade relativamente à comunicação oral, fragmentando e 

empaquetando as nossas relações com outrem, postula ― creio eu ― a necessidade, que as modernas 

ciências sociais da comunicação fazem encarar como possível, de se regressar a novas situações de oralidade. 

Aí, as palavras readquirão a sua nobreza antiga, respondendo assim à trágica inquietação de Desnos: 

 

 

 «Mots, êtes-vous des mythes 

 Et pareils aux mythes des morts?» 

                                                 
1 desses agitadores, impossíveis ] desses <artistas> agitadores, <que são> impossíveis 
2 convulsão que ] convulsão <entre> que 
3 entre imagens e sons ] entre <e> imagens e <os> sons 
4 da comunicação ] da <comuni> comunicação 
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 A palavra ― atravez dos mass-media, tenderia, nesta perspectiva, a reunir em objectos estéticos 

únicos, marcados  pelas novas técnicas, técnicas do corpo, toda a actividade, novos
1
 significados a um 

sentido humano implícito,
2
 plural, simultâneo e global: veículo de intimidade, descoberta e rompimento de 

cada silêncio original. Esse caminho de síntese verificar-se-ia atravez e contra: 

 a) o anarquismo do progresso das diferentes culturas contemporâneas; 

 b) a extrema especialização e os particularismos crescentes de certas técnicas contemporâneas, 

inclusive, ainda, das técnicas da expressão. Este caminho para o  universalismo manifestar-se-á lentamente, 

e acontecerá na medida em que as motivações propriamente estéticas se confundem com as motivações que 

assistem à agudização das trocas comerciais e políticas, e culturais em geral. A passagem pela mediação 

abstracta é um passo para
3
 a concreta descoberta de novos conteúdos para as relações humanas: num caso e 

noutro poderá falar-se em motivações de liberdade. Neste sentido os mass-media precipitam o fim das 

divisões entre as diferentes formas de arte, entre as artes literárias e as artes plásticas. É o fim da condenação 

a que estamos sujeitos depois da frustrada construção da torre de Babel: o advento de uma nova
4
 linguagem 

universal, filha da electrónica e das traduções simultâneas. As palavras deixarão de ser qualquer coisa de 

letal, como os mirtos dos mortos. 

 Houve um tempo em que o pão era sagrado; e de um modo geral todos os objectos fabricados 

mereciam o respeito que resultava de (para a consciência de quem os usava) mergulharem concretamente nas 

respectivas motivações. Os gestos humanos, como os objectos estéticos eram inseparáveis das respectivas 

funções. O naturalismo levou-nos a olhar para os objectos naturais e fabricados com uma visão ao mesmo 

tempo cósmica e indiferente. Os objectos, hoje, objectam. No futuro, objectos e gestos revestir-se-ão 

porventura da dignidade perdida. A palavra amor, um pedaço de pão, a letra A, deixarão
5
 assim de ser 

acidentes mortais da vida quotidiana. Dessacralizados, voltarão
6
 a ser tão decisivos como a mais ínfima 

pincelada que o pintor realizou no seu quadro. E cada uma destas pinceladas revelará a estrutura do mundo. 

A vida poderá então comparar-se a uma vasta obra de arte, tudo será absolutamente estético. 

 

  

                                                 
1 toda a actividade, novos ] toda a actividade, <†> <unido>novos 
2 implícito, ] implícito, <simultâneo> 
3 é um passo para ] é [um passo ↑] <†> para 
4 o advento de uma nova ] [o advento ↑] de uma nova 
5 deixarão ] deixar<am>ão 
6 voltarão ] voltar<iam>ão 
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  [Notas] 

(1) Sartre: inscrição que não toma consciência de sim mesma com um existente.
1 

 (2) Maurice Godelier, «Remarques sur les concepts de structure et de contradiction», in 

Aletheia, Paris, Maio de 1966, p. 230. 

(3) Esquisses pédagogiques. 

(4) Claude Lévi-Strauss, «Critères scientifiques dans les disciplines sociales et humaines», in 

Aletheia, Paris, Maio de 1966, p. 194. 

(5) Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, 1945, p. 214. 

(6) Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique, vol. I, p. 263, 265 (nota) e 

pp. 441 a 446. 

(7) Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'ínvisible, Paris, 1964, pp. 77-130, e em part. p. 

117. 

(8) Neste sentido, são particularmente importantes os filmes Pierrot, le Fou, e Made in USA. 

(9) Consultar, v.g., Bertold Brecht, Estudos sobre o teatro, Lisboa, 1964, p. 89. e Sergei 

Eisenstein, Film Form and the Film Sens, Nova Iorque, 1957, p. 28 e seg. 

(10) Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, I, Paris, 1950, p. 115, V. 

tb. § 35, e ainda pp. 180-189. 

(11) Id. p. 461. 

(12) Marice Merleau-Ponty, Phènomenologie..., p. 216. 

(13) Id. pp. 215-216. 

(14) Ver Henri Lefevbre, Le langage et la société, Paris, 1966, p. 27: «Nous aurons 

constamment l'occasion d'insister sur ce paradoxe: au moment ou les moyens de 

comunication (les mass media) abondent, les hommes les plus lucides doutent la 

communication». 

 

Lisboa, 1968

                                                 
1 Esta nota é ignorada na revista Colóquio Artes, no orig. está num nota manuscrita, com nota de chamada. Reordenei os números 

das notas. 
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Arte e Anti-Arte
1
 

 

 

 Situação do problema: crise de valores da sociedade e da cultura «ocidentais»; crise de valores 

estéticos. Pessimismo filosófico, e negação do humanismo. Novas propostas, importância demográfica, 

económica-sociológica e cultural da juventude. 

 O movimento DADA, as grandes guerras, as grandes ilusões. Os acontecimentos de Maio: um 

imenso happening. 

 O conceito de obra de arte, um conceito académico. O caso do teatro. O cinema e o isolamento 

extremo do espectador. 

 Acontecimentos em Lisboa: «Todo o espectador é um cobarde e um traidor». e Pejo, nos Alpes
2
 

Italianos, a Londres, uma experiência viva: um mundo sem centro, Paris deixou de ser um pólo cultural. 

 Descentralização e arte colectiva. 

 Agora e Aqui, em Vigo 1970: a realização necessária de montagens, envolvimentos, happenings. 

 O teatro total: uma Festa. 

 

 

                                                 
1 Este índice de conferência realizado em Vigo, encontra-se na caixa 48, dossiê 1.8.1.4. com a cota 5813-12P. Trata-se de um 

dactiloscrito inédito com sublinhados a lápis. Não tenho notícia de haver actas desta conferencia. 
2 nos Alpes ] <nos> nos Alpes 
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Não Estava Lá Nenhum
1
 

 

 

 Não se passa nada... Isto é que é um país!!! É a província, um abismo... E lá vão chorando, 

chorando os cultos e os quase-cultos e os assim-assim
2
 desta terra. Alguns puxam até um pouco mais o dó do 

peito filosófico: ...É um vazio existencial! E outros, judiciosos: Só futebol, futebol e o fantasma das 

touradas!!! E queixando-se da cultura de massas (ou mesmo torcendo o nariz: o Masscult, o Kitsch...) a 

triste (apagada e vil tristeza) Midcult portuguesa lá vai, chorando, chorando por cafés sombrios e chatos, 

consolando-se com a intriga e a má língua. Uns a fazerem de highbrow
3
 nostálgicos, outros cinicamente 

fazendo as contas à promoção, a promoçãozinha, como diria um bem (?) conhecido personagem do Eça. 

 Sim, isto é uma tristeza, e ninguém a descreveu melhor que o Almada Negreiros naquela 

maravilhosa e ácida Cena do Ódio que devia ser o livro de penitência e cabeceira destes pobres, destes 

tristes... (Pobres, diga-se de passagem, de espírito; porque a muitos as aventuras do mercado e do consumo 

vão razoavelmente enchendo os bolsos... e provendo de bolsas...)
4
 Mas,

5
 porque não se passa nada? Não, não: 

porque eles não se apercebem de nada, surdos e cegos às coisas que realmente há... Cegueira que nem as 

viagens ao estrangeiro, com bolsa ou sem bolsa, chegam para aliviar um pouco, pouco que seja. E é por 

causa desta realmente triste realidade que eu até vou falar de música numa crítica de artes plásticas. 

 (Aliás, como entender as artes plásticas de hoje sem se interessar por teatro, música e todas as outras 

operações estéticas do nosso tempo, muitas das quais se têm que classificar, recorrendo, mais uma vez,
6
 ao 

vocabulário anglo-saxónico-latino, como legítimos e autênticos mixed-mediaI??? Mas é outra das taras meia-

cultura, meia tijela da cultura, destes pretensos highbrow: os das artes plásticas, críticos e «artistas» vão às 

vernissages ― é francês ainda!
7
 ― quando vão, e quando há uísque; os das literaturas vão já nem sei onde; 

os do cinema às «Semanas de...» e aos caríssimos Estúdios, e por aí fora, como seitas separadas e que nem 

são inimigas mas que absoluta e radicalmente se ignoram umas às outras). ...Mas, desta vez,
8
 há mais uma 

outra razão particular para eu falar de música nesta crítica de belas (belas?... enfim, vícios de linguagem) 

artes. Como vão ver. 

 É o caso que, pela segunda vez,
9
 veio a Portugal um dos mais belos (e agora digo com toda a 

propriedade belos, e até belos plasticamente ...) grupos corais do mundo e da modernidade, O COLLEGIUM 

                                                 
1 Este artigo está situado na caixa 8, dossiê 1.2.1.21 com as cotas 7604-17G a 7607-16G. O dossiê contém o dactiloscrito do artigo 

e a revista onde foi publicado. O artigo foi publicado na revista Lorenti´s n.º 13 de Maio de 1973. Para o cotejo das versões usei: Or. 

para o original dactiloscrito e Lor. para a revista. Usei a revista como texto-base. O orig. está datado de 1 de Março de 1973. O 

artigo não tem ilustração. 
2 assim-assim] assim assim 
3 Palavra inglesa que significa, literalmente, «sobrancelha levantada», significando arrogância. 
4 Or: e provendo de bolsas). 
5 Mas, ] Mas 
6 recorrendo, mais uma vez, ] recorrendo mais uma vez 
7 Or: ó francês, ainda! 
8 Mas, desta vez, ] Mas desta vez 
9 que, pela segunda vez, 
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VOCALE KÖLN, pela mão de Meyer-Clason (Instituto Alemão) e agora, das Juventudes Musicais também. 

Da primeira vez,
1
 para executar essa maravilhosa peça de Stockhausen, Stimmung que, de resto, já tinham a 

obrigação de conhecer do disco da Deutsche Grammophon (a sala estava às moscas); e agora para um 

«espectáculo de música e poesia contemporâneas» ― como se lê no programa. Ora,
2
 desta vez também, na 

razoavelmente rarefeita sala do Tivoli também não vi ― salvo alguma omissão muito desejável ―
3
 nenhum 

poeta, nenhum artista plástico... Pois é a altura de dizer por que
4
 os artistas plásticos realmente interessados 

pela modernidade deveriam ter acorrido ao «espectáculo» do Tivoli em grande número,
5
 nesta época de neo-

dadaísmo, e pretenso-neo-surrealismo. É que,
6
 certamente pela primeira vez na vida deles,

7
 tinham tido 

ocasião de ouvir (parte) de um poema
8
 DADA simultâneo, de 1916, o célebre «L'admiral cherche une 

maison à louer» de Richard Huelsenbeck, Marcel Janco e Tristan Tzara. Estes nomes dirão alguma coisa a 

estes senhores da cultura? Falar-lhes-ão do Cabaret Voltaire, e do nascimento em Zurique do grupo DADA, e 

que tanta importância viria a ter nomeadamente para as artes plásticas? Parece que não... Mas fazem-se 

páginas culturais dadas e surrealistas como nunca, e toda a gente
9
 (nessas páginas) vem a dizer... nós 

também somos dada!!! Ó meus amigos, seria melhor irem pintar o tecto ao Rossio, já que se dizem pintores... 

(E queixam-se estes intelectuais e artistas da cultura de massas e da incultura das massas.
10

 Mais valia que 

fossem dos futebóis e, ao menos,
11

 soubessem aplaudir o Eusébio que é dos mais espantosos fenómenos de 

agora e de aqui... Bom. E também não se queixem da falta de informação: além doutros canais, o 

acontecimento era anunciado em letras bem claras,
12

 em pelo menos um dos mais conhecidos suplementos 

culturais cá da terra, no próprio dia, umas boas horas antes.) 

 Exceptuo desta minha zanga três dos «operadores estéticos» responsáveis pelas manifestações que 

me parecem mais de vanguarda nestes tempos (e á data desta crónica): Alberto Carneiro e o seu Canavial, 

Álvaro Lapa com os Modelos Narrativos, manifestações claramente anartísticas, e o José
13

 Rodrigues com a 

exposição Memória para uma Ágata, provando aquilo que sabíamos, que a imaginação é que é de vanguarda. 

Mas estes três «operadores» estão plenamente justificados por não terem ido ao Tivoli: dois vivem no Porto, 

e outro no Algarve... Como sou optimista, creio bem que estariam no Tivoli se vivessem em Lisboa. 

 Resta terminar com Almada Negreiros: 

 «Coragem portugueses, só vos faltam as qualidades!» 

                                                 
1 Or: Da primeira vez 
2 Ora, ] Ora 
3 Or: desejável, 
4 Or: Porquê 
5 número, ] número 
6 Or: É que 
7 Or: É que certamente pela primeira vez na vida deles 
8 (parte) de um poema ] Or: (parte) de poema ; Lor: (parte) um poema 
9 toda a gente ] toda gente 
10 Or: de massas. 
11 e, ao menos, ] e ao menos 
12 claras, ] claras 
13 Or: «Modelos Narrativos», e o José 
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Pintura pintura
1
 

 

 

 Uma pintora «em via de consagração» e cujo trabalho já tinha suscitado o meu «olhar»
2
 procurou-

me um dia para, com grandes rodeios, me pedir um texto para o catálogo de uma sua próxima exposição 

individual. E com muito cuidado ia-me dizendo, que estivesse à vontade, que recusasse se assim o 

entendesse... que ela bem sabia «que eu era contra estas coisas». Estas coisas, queria dizer: a pintura, e 

especialmente a pintura-de-cavalete; a pintura-para-consumo; a pintura fatidicamente destinada à decoração 

burguesa e mundana, se não apenas ao investimento do capital...
3
 A estas coisas eu oporia (em algumas 

conferências, artigos e outras manifestações) uma arte ― ou mesmo uma antiarte
4
 ― de comprometimento 

maior, de investigação total que batesse ao ritmo das grandes inquietações do homem moderno, à sua 

necessidade de participação numa
5
 obra aberta, e em processo, não definitivamente acabada

6
 e voltada para 

conclusões definitivas mas interrogativa e transitiva. Isso poderia concluir-se sobretudo de duas exposições 

por mim organizadas no quadros das manifestações AICA ― SNBA (Associação Internacional dos Críticos 

de Arte ― Secção Portuguesa e Sociedade Nacional de Belas Artes) e cujos títulos seriam já bastante 

significativos desse combate: Do Vazio à Pró-Vocação (1972) e Projectos-Ideias (1974). E, talvez,
7
 dos 

colóquios com projecção de diapositivos sobre a grande manifestação de vanguarda que foi a V Documenta 

de Kassel, e talvez de uma conferência (conferência-conferência) que efectuei na sala de leilões da Dinastia, 

intitulada «Da Vanguarda Artística em Portugal e do Mercado Comum; com uma receita que contribuirá para 

a resolução de alguns problemas que afligem a nossa Pátria»,
8
 e que um jornalista

 
com certeira ironia 

classificou de anti-conferência, e outro intitulou de «Malefícios da Pintura». Talvez... 

 ... e, no entanto,
9

 esta minha amiga estava enganada. Defender a vanguarda não significa 

necessariamente estar contra a pintura, tampouco contra o «quadro de cavalete».
10

 Tampouco ainda contra o 

mercado e o consumo ― realidades do nosso tempo das quais nos temos que servir, procurando contudo (e 

isto, sim, é vital) não nos deixar servir por elas. Por outras palavras, e para resumir por agora esta questão do 

mercado: o importante não é que o pintor venda os seus quadros, o escultor as suas esculturas, e, enfim, o 

artista em geral, os produtos da sua força de trabalho e inventiva. O importante é que o artista não se venda a 

si próprio. Se o conseguir ― isto é, se conseguir manter-se fiel a si próprio, às suas inquietações e 

                                                 
1 Este artigo está no dossiê 1.2.1.34, da caixa 10. Existe um original dactiloscrito com as cotas 7489-17A a 7495-17A. O artigo foi 

publicado no Século Ilustrado, n.º 1895 de 27 de Abril de 1974. Usei a revista como texto-base e cotejei com o original usando as 

siglas (SI.) para Século Ilustrado e (Or.) para o dactiloscrito conservado. 
2 Or: a minha atenção 
3 Or: decoração burguesa e mundana... 
4 Or: anti-arte 
5 Or: a uma 
6 Or: concluída 
7 E, talvez, ] E talvez 
8 Texto publicado em 1973, na revista Colóquio Artes. 
9 ...E, no entanto, ] ...e no entanto 
10 Or: quadro de cavalete 
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necessidades mais espirituais, artista maior ou artista menor, na vanguarda ou no grosso do pelotão, 

utilizando processos e materiais novos ou tradicionais,
1
 merece o nosso olhar (se o souber suscitar, um olhar 

primeiro) e tem certamente lugar na sociedade actual. Que não é uma sociedade de vanguarda, com cidades 

de vanguarda, casas e ruas de vanguarda. Antes pelo contrário: continuamos a decorar as nossas casas, com o 

poster ou o quadro original, é indiferente. A pintura-pintura, sobretudo em países como Portugal, tem ainda 

um papel a desempenhar. 

 E a vanguarda? 

 A vanguarda entre nós situa-se ao nível (ainda) de um pioneirismo heróico. Este pioneirismo tem 

também um preço ― que é pago pelo sistema. Este é (sempre o foi) o maior paradoxo da vanguarda. Quem 

paga a vanguarda? Antes de tentar responder é bom que a pergunta fique no ar. 

 

 

 

 

Pintura de Guilherme Parente, Salão de Março, SNBA. Parente é 

um autodidacta, que começou a sua experiência plástica na 

Cooperativa A Gravura, completada depois em Londres, onde 

estagiou como bolseiro. A alegria da sua pintura ― destas 

paisagens de rêverie ― possui uma intensidade suficiente para o 

classificar... fora de todas as classificações. Nestes «quadros de 

cavalete» o problema da modernidade não se põe: está na 

proporção inversa da autenticidade. 

 

 

                                                 
1 Or: tradicionais 



 

 

 

 

 

 

 

Desenho de Henrique Manuel, exposto no Salão de Março, SNBA. 

Henrique Manuel é uma das mais extraordinárias revelações dos 

últimos anos. A sua veia satírica (e segundo uma tradição bem 

portuguesa «do escarnho
1
 e mal dizer» parece inesgotável. Mas que 

estes aspectos hiper-anedóticos não monopolizem a nossa atenção: seria 

lamentável não reparar ― com o consequente desfrute ― no espaço 

ambíguo e moderno em que tudo «isto» se situa e perfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decomposição II (O Retrato), pintura de Emília Nadal, Salão de 

Março, SNBA. Entre o surrealismo e a contestação do quadro, as 

«decomposições» de Emília Nadal, o que anunciam? Sente-se como 

que uma tensão nesta pintura que parece querer exceder a própria 

pintura. O rigor, a extrema ciência ilusionista provocam em nós uma 

inquietação que se situa muito para além do quadro, da pintura e da 

sua posição relativa em correntes e escolas. É uma arte de «boa 

consciência» que se anuncia ardente e convicta numa superfície 

fria,
2
 até uma espécie de dor física. 

 

 

                                                 
1 escarnho ] Or: escarnho ; SI: escárnio 
2 fria, ] fria 
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Da Vanguarda como Necessidade
1
 

 

 

 É frequente pensar que as experiências, digamos artísticas, de vanguarda correspondem a 

preocupações elitistas; expressão e cura ocupacional de uma burguesia culta e historicamente derrotada. É 

verdade que em épocas de crise e transformação (em épocas revolucionárias ou para-revolucionárias) se 

recorre com frequente passividade às imagens já feitas da comunicação visual para a rápida e urgente 

transmissão de mensagens e repetição de palavras de ordem. Mas não será esta a zona mais viva, mais 

criadora, da comunicação, e em especial da comunicação revolucionária: o academismo das imagens não 

pode deixar de estar relacionado com algo de académico e conformista das próprias palavras e... ordens. 

 Ora, os verdadeiros problemas de vanguarda estética não resultam de caprichos ou fantasias de 

classes e culturas decadentes, ainda que, muitas vezes,
2
 estes problemas se manifestem negativamente, pelo 

absurdo, pela provocação, pela contra-cultura. Não se trata também de manifestações superficiais de 

originalidade, ou de estar de acordo com a última moda. Tudo isso são epifenómenos, inevitáveis em 

qualquer parte e em especial num país como o nosso ― que muitas vezes se contenta, ou tem contentado em 

ser uma das últimas carruagens da chamada cultura ocidental. A verdadeira vanguarda é uma descoberta 

original e necessária sobre o presente ― mas essa descoberta assenta numa cultura e num entendimento do 

mundo que é necessário conhecer e estudar. Agora e aqui. 

 Assim... quando se diz que a problemática da vanguarda assume a definição de obras abertas, em 

vez das académicas obras fechadas; que a tendência geral, hoje, é irrecusavelmente valorizar o processo em 

prejuízo da obra acabada e definitiva; que se caminha para a exaltação do conceito estético do objecto 

estético... 

 Quando se fala de estética de participação e da criação de espaços lúdicos, de choque e de agitação; 

quando se fala de mixed-media, ou de alteração das relações tradicionais de posse objectiva e alienante, ou 

da relação espectáculo-espectador; de fim da especialização e de liberdade instrumental; não se está a referir 

e empregar conceitos fantasistas e alheios à realidade social e estética, ou às mais prementes necessidades da 

criação duma sociedade nova. Pelo contrário, e ainda que muitas vezes isso passe pelo estudo de muita coisa 

aparentemente desmobilizada dos factores imediatamente políticos, sociais ou económicos, estes problemas 

de vanguarda são os verdadeiros problemas da criatividade, e do futuro. Por isso não podemos voltar as 

costas à discussão daquela problemática que é a de um comboio que bem ou mal estamos definitivamente 

embarcados. Não se trata portanto (não deve tratar-se) de imitar ou venerar o-que-se-faz-lá-fora mas de 

abordar o que deve fazer-se cá dentro: com as ferramentas modernas e eficientes de um mundo moderno. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1834, do dia 7 de Novembro de 1974. Existe um original dactiloscrito com as 

cotas 7647-17H a 7648-17H, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c.. No seguimento deste original há um outro que tem um texto de resposta 

de ES a um leitor que também saiu na revista. Não inclui esse texto porque demasiado circunstancial à vida da revista e que perdeu 

interesse com o passar do tempo. Escolhi como texto-base a revista (VM.) cotejei com o original usando (Or.) para o original 

dactiloscrito. 
2 ainda que, muitas vezes, ] ainda que muitas vezes 
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Nós pertencemos quer o queiramos quer não
1
 ao mundo dos plásticos e da velocidade, dos detergentes e dos 

mass media, da juventude-novo-factor-sociológico. Não vamos voltar as costas ao nosso mundo! 

 Em crónicas posteriores abordarei sem grandes preocupações de ordem e procedência alguns casos 

de vanguarda cujo estudo considero mais urgente. Entretanto assinalarei,
2
 desta vez ― com um exemplo e 

nosso ― que nem sempre a vanguarda se manifesta entre os especialistas, neste caso os... artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um caso esquecido de vanguarda, em matéria de comunicação visual (e portanto, 

plástica!
3
) e de teatro de guerrilha: os porcos lançados em Lisboa, em 1972, 

aquando da «eleição» de Américo Tomás Almirante pelas «Brigadas 

Revolucionárias» com os porcos vestidos de Almirante foram distribuídos por 

meio de petardo milhares de manifestos com o seguinte texto: « "eleição" 

presidencial. Em Portugal, as eleições são uma burla e nunca através delas se 

resolverão os problemas do povo português. Para além disso, a "eleição" de hoje é 

uma fantochada maior e uma porcaria. Assim ESCOLHEMOS O «PORCO» 

PARA
4
 símbolo do Tomás eleitor e de quem o elegeu. Assinado: Brigadas 

Revolucionárias de Agitação de Propaganda. Nota Final: Os porcos estavam 

untados e tiveram de ser mortos à metralhadora.»
5 

                                                 
1 Or: quer queiramos ou não 
2 assinalarei, ] assinalarei 
3 e portanto, plástica! ] e portanto plástica! 
4 Or: escolhemos O PORCO para 
5 Na revista esta legenda sai toda em caixa alta. 
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A Nova Imagem
1
 

 

 

 A nova imagem é a liberdade. 

 A nova imagem é a lucidez. 

 A nova imagem é a responsabilidade. 

 A nova imagem realista é a liberdade.
2 

 A nova imagem realista portuguesa é a lucidez.
3 

 A nova imagem realista portuguesa é a responsabilidade. 

 

 A nova imagem realista portuguesa não é diferente (em liberdade, lucidez e responsabilidade) das 

outras imagens realistas de vanguarda que resultam de uma evolução determinada e determinável da arte 

ocidental. Trata-se de uma evolução discutível, mas de sentido preciso e rigoroso. Esse sentido consiste na 

descoloração progressiva dos factores ideológicos em favor das evidências concretas, económicas e sociais; 

na queda dos ídolos e dogmas, e sua
4
 substituição pela consciência clara, povoada, cada vez mais,

5
 por dados 

objectivos e neutros.
6
 Esta rarefacção ideológica não é efectivamente o fim de toda e qualquer ideologia, o 

que não é facilmente previsível,
7
 mesmo quando se atingir uma autêntica sociedade sem classes. Mas é 

exactamente isto: uma rarefacção. Os europeus
8

 e as justificações transcendentes rarefazem-se, as 

explicações das misérias e das grandezas mundanais exigem cada vez mais rigor e inteligência. E ciência. 

Derrotado o Príncipe (Deus na Terra); Derrotado Deus (concebido à imagem do Príncipe); derrotado até um 

humanismo oitocentista que não era outra coisa senão o desenho do Homem à imagem de Deus e do 

Príncipe, o que fica? Uma aposta sobre o progresso, onde rigorosamente se repartem os factores da 

gratuitidade e da vontade. Ou,
9
 por outras palavras, eu e tu, absolutamente responsáveis, nus e livres de optar. 

Por exemplo, decido-me por definir um destino para o homem, e então entrego-me sem remissa a todas as 

técnicas da comunhão,
10

 desde a mais humilde e nobre luta política
11

 até ao apuramento íntimo de grandes 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1855, de 3 de Abril de 1975. No espólio, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c, existe 

um original incompleto dactiloscrito com as cotas 8009-18A a 8011-18A. Escolhi como texto-base a revista (VM.), cotejei com o 

original usando (Or.), para o original dactiloscrito. 
2 Or: realista (portuguesa e não portuguesa) é a liberdade 
3 Or: portuguesa (e não portuguesa) é a lucidez. 
4 Or: e a sua 
5 povoada, cada vez mais, ] povoada cada vez mais 
6 Or: objectivos e neutros da realidade. 
7 previsível, ] previsível 
8 Or: ouropéis 
9 Ou, ] Ou 
10 comunhão, ] comunhão 
11 política ] política, 
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sentimentos (rigorosa, cientificamente inventados) de solidariedade, de comunhão, de comunismo. Mas 

quem me pedirá contas se eu decidir suicidar-me (fisicamente ou moralmente, tanto faz)? 

 Esta é uma evolução (discutível) da chamada civilização ocidental. A partir daqui a invenção gratuita 

e voluntariosa de novas (quase)
1
 ideologias; ou aquilo a que poderíamos chamar com mais propriedade, 

contra-ideologias.
2 

 A isto poderá chamar-se, entrando já num território mais particular, o fim do romantismo. (Claro, 

como em todas as evoluções há as recaídas, os neo-romantismos, as novas mitologias ― simples ressacas de 

que não nos ocuparemos mais por agora.) 

 Em arte, esta evolução corresponde a várias opções, todas situáveis nos caminhos de investigação de 

vanguarda. Cientifismo, artes da acção (performing arts), participação, etc. Mas também uma espécie de 

suicídio da expressão, um aceitar em suspenso a neutralidade do sentimento, a descoloração ideológica. Isto 

tem tido vários nomes, hiper-realismo, realismo fotográfico, realismo capitalista... Esta última designação é 

um equívoco que resultou de se ter querido encontrar um equivalente deste lado, ao chamado realismo 

socialista. Nenhuma destas designações é correcta. Também se tem chamado a isto a nova imagem realista. 

Com esta designação (e mais a determinação portuguesa) se abriu uma exposição, entre nós, na galeria 

Gordillo. Reúne vários artistas que não têm nada em comum, nada que permita qualquer designação estética 

única
3
, aquela ou qualquer outra. Nesse sentido, a exposição é um puro disparate, a sua concepção, 

reveladora de um desenfreado oportunismo. Mas não se pense disparate e oportunismo só pelo seu lado 

negativo. Por algum motivo a exposição é um dos acontecimentos mais estimulantes e vivos da nossa 

actividade do sector. Deus escrevia direito por linhas tortas... O homem também, à imagem de Deus. Ou a 

nenhuma imagem. 

 Seria fácil demonstrar, por exemplo,
4

 que o elaborado trabalho de Vítor Belém renovando 

gratuitamente com mitos do passado não tem nada que ver com o realismo.
5
 Tanto faz apelar para a «mágica 

do ser» como para o «labirinto-eu-dédalo», é o gratuito sem tragédia. Como atirar o barro à parede e seja o 

que Deus quiser... Mas nisto trama-se o Vítor Belém, que é um tipo inquieto e curioso, Deus já nem quer... 

Quando o artista da Renascença inscrevia o Homem na razão geométrica, era uma grande aventura. Agora só 

nos resta proferir solenemente: cebolório... que não tem nada que ver com o «soldado» da Clara Semide. 

(Mas não se julgue que eu estou a atirar ao Vítor Belém. A Clara Semide, que, com frequência, parece ter 

uma intuição profunda e rara do nosso tempo, logo a seguir cai no bordado ou na mais gratuita metafísica,
6
 

como nessa cebolório-peça que expôs na Figuração-Hoje intitulada D(EU)S. E ao invés do Vítor Belém, às 

vezes,
7
 está quase...) 

                                                 
1 (quase) ] (quase), 
2 Or: contra-ideologias. (Na verdade: seja dito a título aproximativo) 
3 Or: designação estética comum 
4 demonstrar, por exemplo, ] demonstrar. Por exemplo 
5 Or: de Vítor Belém não tem nada com o realismo, que renova com mitos do passado, mais o gratuito. 
6 metafísica, ] metafísica 
7 Belém, às vezes, ] Belém às vezes 
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 O «soldado» da Clara Semide. Exposto na SNBA, quando ainda
1
 morriam soldados em África. 

(Suponhamos que não voltam a morrer) Era só um soldado ferido e morto. Igual. Neutro. Todas as leituras 

possíveis. A reaccionária, a progressiva. Mas era este o seu encontro real connosco: o soldado estava ali e 

não tinha nada a ver com a Clara Semide. Tinha a ver connosco. Tinha a ver tudo. 

 Uma obra assim não é hiper-realista, é liberdade, lucidez, responsabilidade. A obra não
2
 exprime o 

artista, exprime-me a mim. (E neste sentido também é arte de acção). A nova imagem nem é realista, é 

realidade.
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O «Soldado» de Clara Semide. 

 

                                                 
1 Or: na SNBA, ainda na era da outra senhora, quando ainda 
2 Or: responsabilidade. Que eu puder atingir. A obra não 
3 Or: Esta ultima frase está ausente em Or. 
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Para Ser Sincero
1
 

 

 

 Na rua os futuristas/ os tambores e os poetas! (Maiakovsky)
2 

 

 Para ser sincero acerca das artes, da vanguarda e de tudo aquilo de que estou convencido 

polemicamente ser necessário, agora e aqui, eu vou dizer-lhes... duas frases. 

 Duas frases que são, assim, como a (minha) explicação de tudo, as rugas do tempo: ter a vida toda à 

nossa frente, o desespero e um contentamento raro, uma alegria por vezes feroz, mas que vale sempre todos 

os paraísos artificiais, ou não, rigor obstinado e Ernesto Furioso. 

 A primeira frase é de Montaigne. Calculem: eu, em tempos, lia Montaigne. Li quase tudo, mas foi 

como calhou. Comprava os Ensaios como apareciam nos alfarrabistas do Sena, quando havia dinheiro. Foi 

uma grande desordem. E uma canseira magnífica. De que só ficou uma frase. Quando a li, ela parou. Parecia 

esquecida num canto da memória, e só depois de muitos anos percebi que ela coincidia até uma esperança 

desesperada com quase tudo o que me dizia respeito. A frase (mais ou menos): «Au prix du commun des 

homes, je m'engage difficilement.» Tradução-traição
3
: «Na conta do comum dos outros eu comprometo-me 

dificilmente.» 

 A outra frase é de Gramsci. Sabem? O grande marxista italiano. Não tenho lido muito mais de 

Gramsci, não me tem feito falta. Quero dizer: quando leio algo mais, está tudo naquela frase. Segunda frase, 

ainda mais ou menos: «É necessário ser optimista no coração e pessimista na cabeça». 

 Pensem bem nas duas frases ao mesmo tempo. Por exemplo: «Na conta dos outros (eu incluído) 

comprometo-me dificilmente com a cabeça; mas, à minha conta (e nas dos outros) ponho inteiramente o 

coração: amo sem reservas.» Etc. Podem-se fazer várias combinações. 

 Falemos agora de vanguarda, arte e essas coisas. Falemos de agora, de aqui («depois do 25 de Abril», 

revolução e Revolução, as classes trabalhadoras, e mais de tudo isso), para ser sincero... 

 Em Berlim, 1920. Já tinham assassinado Rosa Luxemburgo, havia ainda grande esperança e feroz 

alegria. A prova, esse cartaz que segurava Grosz e Heartfield, na Feira Internacional Dada. No cartaz podia 

ler-se: «A ARTE MORREU. Viva a nova arte das máquinas de TATLIN!» (Tatlin fora o autor de um célebre 

monumento utópico à III Internacional). A arte morreu... viva a arte... Quem não percebe esta contradição? A 

arte morreu, ainda morre (e há mortes lentas), mas alguma coisa nova está a nascer: é a «serração da velha», 

um rito de passagem, tanto alarido para anunciar a Primavera, e como disse um herói comunista «je meurs 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1851 de 6 de Março de 1975. No espólio, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. 

existe um original com as cotas 7978-18A a 7736-18A. Trata-se de um dactiloscrito com emendas a caneta esferográfica azul e 

riscados a caneta de feltro verde. Escolhi como texto-base a revista (VM.), cotejei com o original usando (Or.), para o original 

dactiloscrito. 
2 Esta epígrafe está ausente no orig. 
3 Or: Tradução traição 
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pour des lendemains qui chantent»), («eu morro por um amanhã que canta»). Sim,
1
 uma utopia. Nós (eu) 

acreditamos na utopia, ardentemente, ferozmente, com o coração. É assim que deveis ler a nossa (a minha) 

defesa da vanguarda. Uma utopia: a poesia deve ser feita por todos: todo o espectador é um cobarde e um 

traidor; todos somos geniais; caminhamos para um falanstério, onde tudo será harmónico e o amor, a 

indústria, a arte (a nova) uma criação colectiva. Camaradas, haverá uma Bolsa sim, mas quotidiana e 

destinada a criar a Harmonia do dia seguinte. Isto é a vanguarda, um sentido,
2
 uma direcção única. 

 Mas acredito nisto com a cabeça? Bom, para já com a cabeça acredito mesmo que a arte morreu, a 

arte elitista e individualista que foi necessário e veio desde a Renascença, espelho de um homem 

desesperado e solitário. É uma longa morte, e ainda vai dar muito que falar? De acordo. Mas quando é que 

alguma coisa ou alguém morre exactamente? Só sabemos ao certo que há (pode haver, vir a haver) ritos de 

passagem. Nenhuma velha morre fisicamente quando os camponeses do Norte decidem «serrar a velha». E 

serram-na. E serram-na, porque assim é necessário para que haja Primavera. Primaveras. Isto é simples. Mas 

o mais grave, vou-lhes mesmo dizer agora: na cabeça, nós (eu) também não acreditamos nas vanguardas. 

Estas de que dispomos. Claro também são, ou acabam por ser «arte». E os burgueses sabem-no bem, que as 

vão uma a uma recuperando. E desvirtuando,
3
 também. O maquinismo de Tatlin, o construtivismo, o 

cinetismo andam para aí adornando as cidades e as casas do Sistema. E até reduzidos a gadjets. A verdade é 

que tudo isso é uma mentira: «Desconfiem das contrafacções», já preveniam os dadaístas. Mas a cabeça 

também me diz outras coisas: diz-me que há um coração para o futuro. Volto ao coração, à utopia: outras 

máquinas inventar. 

 É preciso serrar a velha. É um ritual. Apressar a morte da velha. Do velho. E anunciar a Primavera. 

Com mais ou menos convicção, com mais ou menos lucidez. E nós (eu) não nos vamos nada comprometer 

facilmente na conta dos outros. Não na dos outros. Sim na do futuro. 

 Agora e aqui: o Grupo Tal ajuda, a «ecologia» de Fulano ajuda, o «vazio» ajuda... a serrar a velha. 

Em alguns dos casos haverá «disfarce discreto da burguesia», apenas intuição efémera, só gosto de ser 

diferente e dar nas vistas. Graça? A ver vamos. 

 Entretanto, serrar a velha. Querem um exemplo? 

 Um exemplo. Um grupo (claro, o Acre) anda aí a tentar descobrir um caminho-caminho
4
. Ninguém 

ligou. Mas a certa altura, os do grupo magicaram o que poderia fazer-se na Opinião: espaço pequeno, pouco 

dinheiro e por aí fora. Lembraram-se da história do Diploma (de Artista, para toda a gente e por 20$00 
5
). E 

porque
6
 deu isto tanta celeuma? É que os decretantes e firmantes da coisa são, eles próprios, professores de 

arte. Aqui d'El Rei (El Rei, El Pai, El Autoridade, El-Qualquer-Coisa-Sagrada...), ardeu Tróia! E escuso de 

vos dizer quem foram os mais ofendidos. Assim, por uma coisa que está inscrita no preto e no branco das 

                                                 
1 Or: qui chantent»), sim 
2 vanguarda, um sentido, ] vanguarda um sentido 
3 desvirtuando, ] desvirtuando 
4 Or: caminho, caminho 
5 Or: toda a gente por 20$00 
6 Or: porquê 
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histórias de todas as vanguardas (disfarces ou não) assim se serrou a velha! (Claro, os traficantes e 

embusteiros também falam de futuro, coisas sérias, classes trabalhadoras, renovação...
1
 tudo isto para 

continuarem a fazer o mesmo trabalho chato e comprido que faziam quando havia Pai ― quando havia 

Fascismo, por exemplo: sentaram-se às mesmas mesas e, sobretudo, continuarem às mesmas mesas do 

Orçamento.) 

 Acreditar na vanguarda, agora e aqui? Sim e não, sim e não, pensem em Gramsci. E deixem lá a 

conta dos outros, e pensem é na Eternidade, aquela — já o Almada o dizia — que é preciso vir mais depressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlim 1920: Grosz e Heartfield na Feira Internacional Dada. No 

cartaz: «A Arte morreu. Viva a nova arte das máquinas de Tatlin». 

                                                 
1 Or: coisas sérias classes trabalhadoras renovação 
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A Ordem, o Acaso e a Festa
1
 

 

 

 Os estudiosos e Belas (e malas) Artes, e especialmente os estudantes de Arquitectura, conhecem a 

obra de Umberto Eco. 

 Um dos seus trabalhos mais célebres é a Opera Aperta, traduzido em muitas línguas. Se não estou 

em erro, em português também. Aliás, trata-se de um livro... aberto, ele próprio.
 
Com efeito, difere de edição 

para edição, conforme os novos estudos do autor, baseados ou em novos acontecimentos ou em novos 

conhecimentos. O núcleo do livro são os estudos sobre pintura informal e sobre a obra de Joyce, em especial 

o Finnegans Wake. No essencial podemos verificar que a obra de Eco reflecte um dos mais importantes 

fenómenos culturais do nosso tempo; algo de apocalíptico, cujos efeitos ainda não alcançaram todas as suas 

consequências sociológicas e etnológicas. É qualquer coisa como o fim de um Império que precede o fim de 

todos os impérios. Qualquer coisa que podemos formular (e assim o têm feito os mais diversos pensadores e 

filósofos) de maneiras diversas. Enunciemos algumas: 

 Desaparição da ideia de centro. Ou: fim da utopia negativa de que o mundo tem um centro. 

 Fim da ideia de Ordem. Ou: fim da concepção de uma ordem subjacente à aparente desordem do 

mundo, justificação do caos como máscara de um paraíso perdido
2
. Que seria necessário reencontrar. 

 Morte de Deus (Hegel) 

 De-sacralização.
3 

 Quando eu digo (ou dizia) «é natural», estou-me a referir à ilusão de uma Natureza imutável, e 

perfeita; a que ― por exemplo ― o mundo humano se oporia, contrariando-a com frequência, deturpando-a. 

Muitas destas ilusões subsistem na teorização (que não no bem fundado prático das respectivas lutas
4
) dos 

actuais ecologistas. Assim, podemos juntar àquelas esta outra formulação: 

 Admitindo obviamente que um mundo objectivo precede o nosso mundo subjectivo, a verdade é que 

a Natureza, discurso essencial anterior a todos os discursos, não existe. A linguagem é a única realidade do 

pensamento (Marx). 

 Estes vários enunciados referem-se ao mesmo fenómeno, e podemos dizer que toda a ciência 

moderna (Marx, Freud, Saussure) deriva dele. A moderna etnologia, a linguística, os meandros e as variantes 

do estruturalismo, a ciência económica marxista. 

 Assim, o fim do Naturalismo, o fim do (antigo) Humanismo. Não há senão o presente; e a ideia de 

começar é a única realidade revolucionária. Aquilo que acontece no domínio científico, acontece também, 

obviamente, no domínio estético. 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1852, de 13 de Março de 1975. Existe no espólio, na caixa 18, dossiê 

1.2.1.39c, um dactiloscrito original com riscados a caneta de feltro verde e emendas a caneta esferográfica azul, com as cotas 8000-

18A a 8003-18A. Usei o texto da revista como texto-base e cotejei com o original (Or.) 
2 Or: Paraíso Perdido 
3 De-sacralização ; Or: De-sacralização ; VM: Dessacralização 
4 Or: das suas lutas 
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 Toda a vanguarda encontra aí justificação. Sabe-se, hoje,
1
 que toda a obra (e particularmente a obra 

de arte) é
2
 obra em processo. As técnicas do jogo, do acaso, o simultaneísmo, etc., derivam disto mesmo. E 

compreendê-lo (lutar por) é, antes de mais,
3
 um acto caracterizadamente político. 

 Muitas pessoas pensam que as operações e investigações de vanguarda são «graças» que se 

poderiam explicar sociologicamente: seriam um (outro) disfarce discreto de classes sociais privilegiadas e 

irresponsáveis. Daqui ao «obreirismo» vai um passo. Na verdade, só por razões circunstanciais aquelas 

operações se situam num mundo tecnologicamente avançado e se desenvolvem entre pessoas gozando de 

uma disponibilidade que geralmente está relacionada pela respectiva classe social. Marx e Engels também 

eram burgueses, como todos os pensadores revolucionários,
4
 antes de haver outra sociedade. É óbvio. 

 Com a agravante que a invenção estética exige ainda maiores disponibilidades que o pensamento e 

investigação científicos. 

 É possível demonstrar que só a prática estética de vanguarda contribuirá para o estabelecimento de 

uma política revolucionária; só ela pode interessar a indivíduos conscientes da mutação que acima formulei 

de modos diversos. 

 Entretanto, para que não nos percamos na floresta de soluções que a prática vanguardista nos oferece, 

vou aqui referir algumas características gerais de um movimento e rotura (ou tendência para a rotura) que 

comummente apelido de vanguarda estética. E que é a correspondência neste domínio daquelas formulações. 

 Assim, e de um modo geral, toda a vanguarda é: 

 

Negativamente: 

 

 I. Recusa (e destruição) de todo o objecto estético reificado; isto é: coisa separada da vida geral, 

mercadoria, troféu ou emblema elitista e de prestígio social. Combate à ideologia produtivista. 

 II. Combate sem tréguas a toda a concepção da obra de arte como divertimento ou factor de 

respeitabilidade. Combate ao espectáculo (independente da própria vida) e à sublimação, por via estética,
5
 da 

memória colectiva. Combate a todo o ilusionismo e à passividade espectatorial. Combate ao consumismo, e, 

em particular, ao consumismo sublime (propriedade individual da obra de arte). Destruição da distância entre 

o espectador e o espectáculo.
6 

 III. Combate a todas as tentativas de utilizar a actividade estética reduzindo-a ao acessível e ao belo 

(Kitsch). Combate à massificação da cultura. 

 IV. Deslocação e destruição do conceito de qualidade. «Sou um especialista do mal-feito» (Filliou).
7 

                                                 
1 Or: sabe-se hoje 
2 Or: é, 
3 Or: E a compreensão disto é antes de mais, 
4 revolucionários, ] revolucionários 
5 sublimação, por via estética, ] sublimação por via estética 
6 Esta última frase está ausente no Orig. 
7 Este item «IV» está ausente no Orig. 
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 Positivamente 

 

 I. A procura da obra de arte como processo (e relativa a sujeitos em processo, sociedades em 

processo...), de que a obra aberta é um caso particular. Valorização do efémero, técnicas do acaso e da 

abertura. Simultaneísmo. 

 II. Procura da globalização, descoberta de novas estruturas. Ideia de envolvimento, e arte de sistemas. 

Entre a arte e a vida apenas subsistirão barreiras metodológicas. Técnicas de apropriação e da comunhão. 

Destruição do quadro(s) e dos tabus formais. 

 III. Participação. «A arte deve ser feita por todos.» (Marx: no futuro não haverá pintores, mas 

indivíduos que fazem pintura). Artes da acção. Arte colectiva. 

 IV. Nova vocação didáctica da actividade estética. Provocação (ou pró vocação, como lhe tenho 

chamado) e humor como técnicas. 

 N.B. A maior parte das artes de guerrilha dizem respeito aos dois últimos enunciados. 

Principalmente.  

 V. Todos os materiais são materiais nobres, a merda, o tempo, o plexiglass... a ideia. Primado da 

concepção, da invenção. 

 VI. Familiaridade da actividade estética com a actividade científica, etnologia, linguística, 

matemática... 

 VII. Aprofundamento de novas técnicas da percepção. O corpo do operador e o operador fazem parte 

da obra. O gesto do operador é um gesto para o mundo (como na estética barroca). Técnicas do silêncio. 

 VIII. Primado do prazer: que forçosamente conduz ao desejo de uma sociedade socialista. 

 IX. A utopia ao serviço do presente. (Aqui 

têm ainda lugar provisoriamente as mitologias 

individuais, como presença do Outro). 

 X. Reinvenção de um novo ritual. Ritual 

para a Festa. (A nova Festa, que vem preencher o 

vazio deixado pela festa arcaica, é, em definitivo,
1
 a 

sociedade socialista). 

  Isto não são os dez mandamentos da 

modernidade. Apenas uma arrumação provisória: 

teses para um futuro discurso. 

 

 

                                                 
1 é, em definitivo, ] é em definitivo 
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Modernidade e Vanguarda na Jugoslávia
1
 

 

 

 Pelas suas características e contradições, talvez a Jugoslávia se apresente como um dos países mais 

favoráveis ao estudo daquilo a que tenho chamado uma vasta operação de rotura. Sociedade multinacional, 

evoluindo e organizando-se entre dois mundos, a experiência Jugoslava caracteriza-se pela tentativa 

(esperançosa, desesperada ou claramente dilacerante, conforme as situações a que se aplique a nossa análise) 

de encontrar uma resposta compreensiva e conciliante para as diversas tendências, classes e grupos de 

pressão. Esta conjuntura produz uma cultura em suspenso, um insólito ecletismo, muitas vezes 

desmobilizador, mas também, com frequência, favorável à inquietação e à procura de novas soluções. Isto é 

principalmente notório no campo das artes, da comunicação e em tudo que obrigue a uma definição estética 

do modo de estar-na-vida. Por isso, também,
2
 todas as tendências estéticas vicejam lado a lado, inclusive 

com igual apoio oficial. Excepto, talvez,
3
 a do realismo jdanoviano, que cedo deve ter sido abandonado a 

favor de uma afirmação de independência política obviamente favorável a tal desafecto. Mas excepto essa 

corrente, só presente, aqui e ali,
4
 em alguma decoração pública e passando despercebida sob a aparência 

daquele kitsch oficial que se vai revelando igual em qualquer parte do mundo, as manifestações estéticas 

mais evidentes são: a) a arte popular ou, melhor, ingénua (naive), que assenta numa sólida tradição 

camponesa; b) a arte dita moderna. 

 Com esta última designação genérica é evidente que referimos todas as mais conhecidas 

manifestações da arte contemporânea ocidental, os vários abstraccionismos, os vários neofigurativismos. 

Desta última rede de tendências terá de se destacar todo um feixe de «artes» tecnológicas, o construtivismo, 

o cinetismo e, agora, a chamada «computer art». 

 A Jugoslávia tem votado uma atenção especial a este sector, sendo relevante o papel exercido pelas 

exposições Novas Tendências de Zagreb, a primeira das quais, em 1961, desempenhou no quadro europeu 

uma função pioneira. Poderíamos mesmo dizer que as duas vertentes, arte naive e arte tecnológica, 

correspondem a um certo número de necessidades características de um país que, por um lado, faz a 

experiência opiniosa de uma extensa reforma agrária no sentido da pequena propriedade e, por outro, 

desenvolve uma economia (urbana) assente na competição industrial, apostada num grande sonho 

desenvolvimentista de avanço tecnológico. Estas são pois as duas correntes mais apoiadas pelas diferentes 

administrações, central e locais; a ponto de, no caso da arte camponesa, se ter prestado especial apoio a uma 

autêntica escola: a célebre escola de Hlebline. E não será esta uma das menores contradições jugoslavas: um 

escola de ingenuidade!... O que, por paradoxal que pareça, não deixa de ser apaixonante em muitos aspectos 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1854, de 30 de Março de 1975, não se conserva orig. no espólio do autor 

deste texto. 
2 também, ] também 
3 talvez, ] talvez 
4 presente, aqui e ali, ] presente aqui e ali 
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para quem se ocupe seriamente do problema de uma arte de camponeses para camponeses. É este um 

assunto que trataremos detalhadamente noutra ocasião. Mas o desenvolvimento da arte moderna em todos os 

outros sectores é também objecto de um intensíssimo apoio. 

 Mas as novas tendências são aquelas que se confinam, em geral,
1
 numa situação de rotura e não de 

síntese. Daí que o diálogo, não sendo impossível, seja extremamente difícil. Para o provar bastará citar certo 

texto de Morrelet ― artista construtivista ― a propósito de Filliou, que é um dos representantes mais 

significativos internacionalmente da tal situação de rotura: «se os artistas se transformassem (como o tentou 

Filliou no Stedeljik de Amesterdão) em alertadores, promotores da participação do grande público, o qual 

não sabe ainda que é artista ele próprio...» 

 Alertadores. Com consciência mais ou menos lúcida dessa função, assim se poderia resumir um dos 

aspectos principais dos artistas de vanguarda. O mesmo acontece na Jugoslávia, das mais variadas maneiras 

e de uma forma descentralizada. Desde as artes de acção até aos conceptuais muitas são as modalidades da 

investigação verdadeiramente moderna neste país. 

 À parte algumas e curiosas excepções, esta procura entusiástica de novos caminhos situa-se, em 

grande parte,
2
 nos centros de estudantes ― sobre os quais seria interessante realizar um detalhado estudo 

sociológico. A provocação e a guerrilha cultural (Equipa A3 e Grupo Bosch + Bosch), a vida e o trabalho 

comunitário (Grupo OHO), a comunicação (Nusa e Sreco Dragan), as intervenções na paisagem e a criação 

de ambientes (Hit-Parada, Ackija Total, Galeria dos Estudantes de Belgrado, Stosic e Bucan), a Arte Pobre 

(Rasa, Salamun), a Body Art
3
 (Popovic), a nova percepção (David Nez), o minimalismo e as várias saídas 

conceptuais (Salamun, Braco Dimitrijevic, Trbuljak, Marina Abramovic) são algumas das muitas variantes e 

personalidades significativas a que dedicaremos brevemente uma nota mais extensa. 

 

 

                                                 
1 confinam, em geral, ] confinam em geral 
2 situa-se, em grande parte, ] situa-se em grande parte 
3 a Body Art ] o «body art» 
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Radomir Damnjan: homenagem e comunicação com a vanguarda russa dos primeiros 

anos da Revolução. 

 

 

 

 

 

 

 

Radomir Damnjan: um dos raros artistas mais velhos que abandonou uma confortável 

posição de artista moderno conceituado para se colocar ao lado dos mais jovens. 
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Jugoslávia, vanguarda e contradições
1
 

 

 

 Em crónica anterior (1) 
2
 abordámos o panorama da vanguarda e da modernidade artísticas, na 

Jugoslávia, focando os seus aspectos mais gerais, nas suas relações com as infra-estruturas sócio-políticas 

deste país. 

 Vejamos agora mais de perto os problemas relativos às manifestações de ponta, aquilo a que, um 

pouco por comodidade de linguagem, se vai chamando de vanguarda artística. Poderia esperar-se que num 

país onde se verificam determinadas experiências socio-políticas esta palavra «vanguarda» já pudesse ser 

utilizada para evocar simultaneamente, por exemplo, vanguarda artística e vanguarda política. Isso não 

acontece, como veremos adiante, e, por isso,
3
 utilizamos aqui as mesmas convenções de linguagem 

aplicáveis a um «normal» país do Ocidente. 

 As nossas observações referem-se, principalmente e com algum rigor, a uma evolução que vai de 

1968 a 1973, data em que visitámos a Jugoslávia e assistimos à exposição histórico-documental Documentos 

sobre as Tendências Pós-Objectuais na Arte Jugoslava de 1968 a 1973 (Belgrado), e a Tendências 5 

(Zagreb), etc.; convivendo com alguns dos protagonistas destas novas «tendências». As notícias que nos 

chegaram, posteriores à última daquelas datas, não parecem vir alterar substancialmente o panorama agora 

traçado. 

 A primeira característica destas tendências é a extrema juventude da quase totalidade dos seus 

cultores, polarizando-se a maior parte das iniciativas à volta dos centros culturais estudantis. A maior parte 

dos «artistas» pós-objectuais eram estudantes das Academias de Arte, por volta de 1967. O arranque do 

movimento verifica-se por 1968, o que não acontece evidentemente por acaso: sabemos já, pelo menos, que 

por esta altura se verificam, um pouco por toda a parte,
4
 diversos e díspares movimentos juvenis. Na 

Jugoslávia, e num sector que só excepcionalmente revela uma face directamente política, trata-se também de 

uma manifestação de inconformismo. Assinale-se, entretanto, que em 1966 se formara um grupo percursor, o 

grupo OHO, que constitui uma «comunidade rural» ― o que não deixa também de evocar outros 

acontecimentos juvenis da Europa (a célebre «Comuna 1», da Alemanha, data de 1966/7). 

 Outra característica é a tendência para o trabalho de grupo, quer pela formação de grupos definidos 

(OHO, Bosch-Bosch, Ekipa 3, etc.) quer pela frequente reunião de esforços individuais em centros de 

trabalho colectivo (geralmente as já mencionadas Galerias ou Centros de Estudantes). É muito frequente o 

trabalho de casais (Exposição 1 & 1 
5
, 1974). 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1858, de 24 de Abril de 1975. No espólio, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c., 

existe um original dactiloscrito com as cotas 8106-18A a 8108-18A. Escolhi como texto-base a revista (VM.), cotejei com o original 

usando (Or.), para o original dactiloscrito. 
2 A revista omite a nota de ES. 
3 e, por isso, ] e por isso 
4 se verificam, um pouco por toda a parte, ] se verificam um pouco por toda a parte 
5 1 & 1 ] Or: 1 & 1 VM: 1 e 1 
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 Outra característica: encontram-se nestas tendências praticamente «todas» as modalidades das 

vanguardas ocidentais (sendo de notar a proximidade com as experiências italianas). Assinale-se, entretanto, 

a muita frequência de obras de intervenção; criação de ambientes de participação colectiva; intervenções no 

tecido urbano ou na paisagem rural; jogos de provocação, denúncia e comunicação. Este é um dos aspectos 

mais interessantes para um futuro estudo das relações destes operadores com a sociedade concreta em que se 

situam. 

 Finalmente, apontemos o que parece ser a característica mais surpreendente da maioria destas 

actividades (como aliás, da arte jugoslava em geral): o seu apolitismo. Certamente que este apolitismo é 

mais aparente que real, tratando-se, muitas vezes,
1
 de uma afirmação de inconformismo, quer ao nível da 

revolta individual, quer ao nível da intervenção, mais ou menos pública e colectiva. Isto suscita-nos duas 

observações de ordem geral, que não pretendem ser outra coisa que meras hipóteses de trabalho. 

 

 Encaremos o apolitismo como uma ausência de uma 

necessidade. Isto pode ser considerado positivamente: não teria 

necessidades políticas uma sociedade onde o político deixasse de ser 

premente. Marginalmente, isto poderá estar certo. Cremos que, em 

geral,
2
 o apolitismo é, ainda aqui, o resultado de um empobrecimento. 

Lembremos a célebre definição de Marx: é-se tanto mais rico quanto 

mais necessidades se tem... e a possibilidade de as satisfazer. 

Porventura, os dois aspectos são verdadeiros, e, assim, àquela 

definição de Marx poderíamos começar a opor seriamente uma outra, 

mais antiga, e meridional (Horácio), citada por um filósofo do Norte (Kierkegaard): «É pobre toda a casa 

que não possui muitas coisas supérfluas?» 

 Uma coisa, entretanto,
3
 se pode afirmar de este apolitismo: a perca de uma oportunidade rara de 

realizar uma vasta base social,
4
 a experiência artística vanguardista, renovando o empenhamento da arte 

soviética de 1918 a 1932. 

 ... Mas estamos num país concreto, determinado e determinante. Uma coisa, no entanto,
5
 é de relevar 

nestas experiências e seus protagonistas: um entusiasmo e uma convicção que em nada se parecem à maioria 

das manifestações da «velha Europa». Será este entusiasmo o melhor sinal flutuante? 

 

 (1) Vida Mundial, 27/03/75, n.º 1854, p. 45.
6 

 

                                                 
1 tratando-se, muitas vezes, ] tratando-se muitas vezes 
2 que, em geral, ] que em geral 
3 coisa, entretanto, ] coisa entretanto 
4 social, ] social 
5 coisa, no entanto, ] coisa no entanto 
6 Esta nota só existe no orig. 
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Alerta para um Manifesto
1
 

 

 

 Três boas exposições motivam esta crónica. Não exageremos: três exposições excelentes. As de 

Alberto Carneiro (Quadrum), de Noronha da Costa (Buchholz) e de Graça Coutinho (SNBA). As duas 

primeiras ainda em actividade; a última já fechada, dela não ficou sequer um catálogo para memória. 

 Três exposições excelentes, três exposições altamente preocupantes. Porquê? Porque não tivesse 

acontecido o que aconteceu a este país, desde há um ano e meio, e o trabalho que ali se vê poderia ter sido 

exactamente o que hoje é. Ora, isto é
2
 importante, assinalável sobretudo porque se trata de um trabalho 

efectivamente de vanguarda estética, efectivamente
3
 de inquietação e procura de novos e próprios caminhos. 

 De resto, exposições coerentes com os seus próprios autores. O projecto de Alberto Carneiro 

continua direito a uma importante redescoberta do campo perceptivo referido ao ambiente «natural». 

Noronha da Costa aprofunda a contestação de um academismo de origem, num jugo sucessivo de 

intencionais écrans, que o aproxima de outro academismo, o do chamado cinema «moderno». Graça 

Coutinho, finalmente, transporta honestamente a coerência de um meio formativo (Londres) para um aqui 

indiferente. Então? A coerência não é uma das primeiras virtudes? Ou deverá entender-se a produção 

artística como algo que essencialmente deva reflectir o real, dirigindo-se nesse caso sobretudo para a 

transparência da obscuridade objectiva do mundo? De maneira nenhuma, essas duas vias (coerência 

íntima/reflexo) não podem, separadamente aproximar-se do sentido mais rico da riquíssima evolução 

moderna no domínio plástico, audiovisual. 

 E é esse sentido que nos preocupa, que nos preocupa o real, e a realidade da operação estética válida, 

quer dizer de vanguarda (passe ainda uma vez a palavra sem discussão). Digamos que esse sentido é 

ambíguo, e situa irremediavelmente a actividade estética no domínio da práxis. 

 A isto não acrescentaremos hoje senão alguns pontos: «propostas de meditação para um manifesto».
4 

 Primeiro ponto: contradição maior da investigação estética moderna. Desde Duchamp e os dadaístas 

essa investigação
5
 estabelece as mais prometedoras coordenadas de rotura com o passado, mediato e 

imediato. A obra de arte deixaria de ser algo puramente objectivo, deixaria de lhe corresponder um 

isolamento formal, um mundo à parte. Duas coisas surgiriam em primeiro plano. O real mesmo,
6
 ready made, 

que se apresentaria brutalmente constitutivo da «obra», ou se quiserem não-obra (porque obra aberta). Por 

outro lado: libertação da vontade, «pintura é coisa mental», a decisão, o conceito é o essencial da proposta 

                                                 
1 Este artigo foi publicado na revista Vida Mundial, n.º 1885, de 30 Setembro de 1975. Existe um original dactiloscrito com as cotas 

8097-18A a 8101-18A, na caixa 18, dossiê 1.2.1.39c. Escolhi como texto-base a revista (VM.), cotejei com o original usando (Or.), 

para o original dactiloscrito. O artigo não tem ilustrações. 
2 Ora, isto é ] Or: E isto é ; VM: Ora isto é 
3 Or: de vanguarda, efectivamente 
4 Or: propostas de meditação para um manifesto 
5 Or: Desde Duchamp essa investigação 
6 Or: Duas coisas se privilegiariam: o real mesmo, 
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estética. Este é o ponto de partida das mais válidas investigações modernas. Porém, desde o princípio,
1
 esta 

investigação proliferaria (como se fosse) alheia ao respectivo substrato social. Ou por outras palavras: como 

se se pudesse ignorar a luta de classes, motor da história. Resultado: a «sociedade», o sistema, as classes 

privilegiadas, viriam a absorver todas as contestações e roturas e a contemplá-las com a
2
 mais indigna 

permissividade. Assim se estabeleceu o mercado da arte, se recuperou a anti-obra sob a forma de mercadoria 

ou serviço (?); assim a vanguarda se vai rebaixando à sua própria negação. Decidir, contestar, tornou-se fácil 

e mundano. Refiro-me ao pior
3
 dos mundos: o mundo do capitalismo, o mundo do imperialismo. 

 Segundo ponto:
4
 meditação profunda é sobre tudo isto: É possível e necessária. E já se vai fazendo, 

apaixonadamente, aqui e ali: Kosuth passa da arte conceptual mais radicalizada a uma
5
 investigação que 

classifica de arte etnológica. Expressões como arte sociológica, arte de sistemas, arte-guerrilha, etc., 

mostram as novas preocupações e esperanças. 

 Essa meditação é possível e necessária; pode e deve ser feita. Por quem? Nomeadamente, por 

operadores estéticos como Alberto Carneiro, Noronha da Costa e Graça Coutinho. 

 Mas não nos esqueçamos: arte é coisa mental, coisa que não se compadece de nenhuma menoridade 

ideológica. Pelo contrário. 

 

 

 

                                                 
1 Porém, desde o princípio, ] Porém desde o princípio 
2 Or: contemplá-las da 
3 Or: do pior 
4 Segundo ponto: ] «Segundo ponto» 
5 Or: da arte conceptual a uma 
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Isto Vai cada vez Melhor
1
 

 

 

 Como se sabe em Lisboa há duas «casas» mesmo activas em matéria de «tendências polémicas», 

«vanguarda», arte moderna, enfim...
2
 É a Quadrum e a Grafil, esta ainda com algumas contradições do 

passado. Esporadicamente, a Galeria de Arte Moderna da SNBA (tem agora a melhor exposição de artista 

português dos últimos tempos: Fernando Calhau), e com a muito boa vontade do Hipólito, às vezes também 

a Opinião. Mas é na Quadrum e na Grafil que, a títulos diferentes, algo se está a passar coerentemente para 

lá da pintura-pintura, escultura-escultura. Ora foi precisamente na Grafil que roubaram recentemente uma 

fotografia (reprodução) de Nadar; na Quadrum que roubaram um livro-fotografia, livro-de-artista de Silvie 

Defraoui. Claro, isto dos roubos não é nada bom, mas esta atenção, este desejo que no domínio da 

comunicação visual e das artes plásticas já não se volta apenas para a pintura-pintura, que já se dirige a 

«outros meios»,
3
 talvez seja de assinalar. Será que o roubo precede o mercado? Tinha uma certa lógica.

4
 

Então quando os amadores (?) descobrirem que certos artistas portugueses vendem
5

 as suas séries 

fotográficas, melhor no estrangeiro do que pintura em Portugal; mas que fundamentalmente não é de obras 

que se trata mas de processos e respectiva documentação ... enfim podemos prever que as ridículas 

vernissages 
6
 lisboetas vão acabar; que os ignorantes, os passadistas e os ingénuos (?)

7
 vão começar a ter 

vergonha de se ver uns aos outros, ainda que seja só com o pretexto de inaugurar uma qualquer exposição de 

quadros. Tudo isto nos faz prever que isto está cada vez melhor... 

 

Uma história underground 

 

 Underground, subterrâneo, fiquemos por aqui. 

 Uma história para variar, por e para Marcel Duchamp. Julgo que já falei nestas páginas deste artista 

― anti-artista.
8
 Picasso toda a gente sabe... Pois para a modernidade é mais (mais, mais, mais)

9
 importante 

que Picasso. Mais, muito mais... ― e convém que os leitores comecem a fixar este nome. Cá por coisas. 

 Pois vou contar uma história de Marcel Duchamp. Ele é o autor da Mariée mise a nu par ses 

celibataires, même («A noiva despida pelos seus celibatários, eles próprios»). É uma obra mais célebre
10

 e 

                                                 
1 No dossiê 1.2.1.26, da caixa 9 encontra-se a versão final deste texto em 5 páginas de cópia a papel químico de um dactiloscrito, 

sem emendas, com as cotas 7297-16F a 7301-16 F. O texto saiu nas revista Opção n.º 106 de 4 de Maio de 1978. Usei como texto-

base a revista e usei as siglas Or. e Op. como original e Opção respectivamente. 
2 Or: «vanguarda», essa história. 
3 meios», ] meios» 
4 Or: o mercado: tem uma certa lógica. 
5 Or: que a Helena Almeida vende 
6 Or: as vergonhosas vernissages 
7 Or: os passadistas e os burros 
8 Or: já falei aqui. 
9 Or: (mais, muito mais) 
10 Or: obra célebre 
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complexa, e sobre a qual há mil interpretações. Uma das mais célebres é a de Schwarz, um curioso e 

inteligente marchand de Milão: uma interpretação psicanalítica. Durante dez anos o marchand de Milão 

correspondeu-se e trabalhou com Marcel, reeditou obras do grande inventor (os célebres ready made), e 

fabricou a sua análise teórica.
1
 Daí resultou um livro monumental: quase duas dezenas de quilos de literatura 

estética e documentação. Apreciável, embora as pessoas se interroguem: aonde o Schwarz foi buscar tanta 

imaginação. Aqui intervém as observações de John Cage, grande músico e amigo de Duchamp. Para Cage a 

obra é da autoria subterrânea (underground) do próprio Marcel Duchamp. Bem entendido ela foi escrita 

(factualmente) pelo
2
 Schwarz de Milão ― que sem saber estava a escrever uma obra (de ficção) inventada 

por Marcel Duchamp a partir de Nova Iorque. Isto coincide com um dos eixos teóricos do autor da 

«Mariée»: a arte deve tender a tornar-se clandestina, subterrânea, underground... 

 As ideias, as grandes ideias estéticas são aquelas que se insinuam underground nos outros. Claro que 

isto tem os seus perigos: as sementes também dependem do solo onde são plantadas. 

 

Gina Pane surrealista e suporte 

 

 A Gina Pane veio cá, e fez performance, usando o próprio corpo, mas também o tempo ― que 

dominou maravilhosamente, o espaço,
3
 e até as superfícies picturais, as janelas e as portas, a comunicação. 

Agora aparece um crítico cheio de boa-vontade a dizer
4
 que afinal o corpo de Gina é

5
 mas é um suporte 

(como a tela para a pintura); e outro
6
 a dizer que aquilo... vivó surrealismo. Está bem, é divertido e não faz 

mal a ninguém. Confusão? Nenhuma, ou melhor: só a necessária.
7
 Porque há confusões históricas, 

necessárias. Como o surrealismo por exemplo. E certos embustes e visões parciais.
8
 Vamos andando, alguma 

coisa há-de ficar. 

                                                 
1 Or: a sua teoria. 
2 Or: foi escrita pelo 
3 Or: o próprio espaço, 
4 Or: aparece o Rocha de Sousa a dizer 
5 Or: o corpo é 
6 Or: e o Eurico Gonçalves 
7 Or: as necessárias 
8 Or: E os embustes, e as visões parciais. 
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Laura M. 

 

 Em primeiro lugar quero saudar o aparecimento, o advento, dos artigos de Laura M. Já era tempo: 

que viva e escreva por muitos anos e bons! Em segundo lugar, uma declaração: a Laura M. não sou eu. Juro.
1
 

De qualquer maneira já andam
2
 para aí umas línguas a dizerem que a Laura M. é o pseudónimo

3
 de Ernesto 

de Sousa. Não é verdade. Por certo, ela assume os meus temas, coteja o estilo... e compreende
4
 (bem) certas 

ideias. Será uma «operação estética»? Underground? De qualquer maneira, a verdade é que eu não me 

importava nada de subscrever a carta que ela enviou ao Rocha de Sousa e foi aqui publicada na Opção ― 
5
 

sobre o ensino artístico. Mas eu vou dar uma prova aos leitores de que não
6
 posso ser a Laura M.: 

discordância de ideias. A não ser que tudo isso fosse encenado e planificado com antecedência. 

Maquiavélico...
7 

 Mas isso é demais
8
 para um homem só. Será um grupo? E desse grupo farão parte todos? O próprio 

Rocha de Sousa (fazia de «prof» que sonha ...
9
). O Eurico (fazia de «louco» surrealista e simpático que se 

esqueceu
10

 que o surrealismo está morto...
11

 e que aqui
12

 há uns tempos já declarava
13

 preto no branco que 

era dadaísta) o Conselho Técnico da SNBA (que fingia que era mesmo técnico), o Tempo (que fazia o papel 

de galeria... a tempo, subsidiada pelo Estado e tudo), os Valores Culturais (que reapareciam com a reabertura 

possível do mercado como o pim-pam-pum), etc., etc. Era uma peça... todos faziam parte. E chamávamos-

lhe precisamente: PIM PAM PUM. O coro eram Vocês, leitores. 

                                                 
1 Or: Em primeiro lugar: a Laura M. não sou eu. Juro (?). 
2 Or: maneira andam 
3 Or: um pseudónimo 
4 Or: Por certo, ela me copia os temas (?), o estilo (??)... e compreende 
5 Or: na Opção por Rocha de Sousa― 
6 Or: que eu não 
7 Or: discordância de ideias. (A não ser que tudo isto fosse encenado e planificado com antecedência. Um grupo.) 
8 Or: Mas é demais 
9 Or: sonha com os louros universitários 
10 Or: fazia de louco surrealista que se esqueceu 
11 Or: está morto... se é que não nasceu morto... 
12 Or: e aqui 
13 Or. declarou 
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Da Ilusão à Reflexão
1 

 

 Voltamos à Laura M. e ao ensino artístico. Uns alunos da ESBAL
2
 vieram com muito juízo defender 

a sua escola e os seus «profs.» Bonito, bonito, assim é que é. 

 Magnífica escola que tais alunos têm...
3
 A coisa foi publicada nas páginas do Página Um, era assim 

uma espécie de carta de desforço. E a Laura M. respondeu. Bem, mesmo bem, eu não faria melhor. A sério, 

nem tão bem! Mas de repente, surge uma frase, ó espanto!, uma frase nitidamente dos anos 60, que eu (que 

sou, como sabem, dos anos 70
4
) nunca poderia subscrever. Vamos à frase: «Que não se iludam os alunos tão 

prestimosos na defesa da sua própria alienação. Já muitos outros o disseram mas nunca é de mais: não 

interessa racionalizar a Escola, interessa acabar com ela.» (Acaba a frase com ponto
5
 de exclamação, digo 

isto para evitar os tracinhos que cá põe os camaradas tipógrafos
6
). O sublinhado é meu e a frase vem 

direitinha das páginas da Internationale Situationniste (1958-1969). Fiquemos por aqui, uma mãozinha ao 

Rocha de Sousa e seus conscienciosos alunos não faz mal a ninguém: para acabar com uma escola é preciso 

merecê-lo. Esta sociedade e a Laura M. merecem-no?
7 

 

  

 

 

 

 

 

Olhem bem para esta fotografia. É Marcel Duchamp. Para o 

perceberem precisam de o merecer. Senão. Pim. Pam. Pum. 

 

                                                 
1 Or: Discordância de Ideias 
2 Or: Uns alunos (?) da ESBAL 
3 Or: Ora limpem-se naquela exposição de profs que está lá na magnífica escola e ... PIM PAM PUM. 
4 Or: que sou como sabem dos anos 70 
5 Or: Acaba com ponto 
6 Este é um comentário do autor ao facto de os seus textos terem saído, nos números anteriores de Opção com barras oblíquas « /» 

em vez de pontos de exclamação. 
7 Or: Esta sociedade e os seus críticos, o seu marketing... merecem-no? 
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[A Vanguarda e a Tradição]
1
 

 

 

 Na prática e de uma maneira deliberada e progressivamente mais consciente procuramos destruir a 

diferença entre a crítica e a operação estética, pelo menos no sector das «artes», até aqui mais ou menos 

discretas. A informação-discussão
2
 dos novos meios operatórios do processo estético moderno (valência do 

conceptual sobre o objectual, do projecto sobre o objecto) tornam aquela confluência mais urgente e útil. Um 

certo número de operações que vamos identificando com o nosso próprio projecto criativo são exemplo 

disso e doutras confluências (passado-futuro, o mesmo e o outro, etc.) Nomearei o encontro como arte
3
 

(meeting as art) e o passado como arte
4
 (past as art). A primeira destas «operações» começou em 1969, num 

Encontro
5
 no Guincho, (Melo e Castro, Noronha da Costa, Fernando Pernes, António Pedro Vasconcelos, 

Ana Hatherly, Artur Rosa, Helena Almeida, Jorge Peixinho, Ernesto de Sousa…) 

 
A segunda, mais fluída, podemos dizer que 

começou com as notas noutro lugar referidas, 

publicadas na Seara Nova nos finais dos anos 50. A 

imagem com que iniciamos esta série de exemplos das 

tendências mais polémicas assinala essa «operação»: e 

relembra6 o passado megalítico deste território. É um 

menir fálico, fotografado recentemente na herdade 

colectiva dos Almendres, Alentejo. O leitor já pensou 

que a vanguarda se pode entender a partir da mais 

remota tradição? Se for ao Alentejo, para melhor 

imaginar-pensar Portugal, lá encontrará também outras confluências, os camponeses da Reforma Agrária e 

vestígios das mais antigas ocupações da terra.
7
 

                                                 
1 Este texto saiu na revista Abril, n.º 4 de Maio de 1978, na contraguarda da revista, sem título na caixa 7, dossiê 1.2.1.1 existe um 

original com as cotas 7465- 16 F a 7472-16F. Usei como texto-base o texto que saiu na revista (Abr.) cotejando-o com o orig.,(Or.) 
2 Or.: informação discussão 
3 Or.: encontro-como-obra-de-arte 
4 Or.: passado-como-arte 
5 Or: encontro 
6 Or:.: essa «operação» e relembra 
7 Or: A segunda, mais fluída, podemos dizer que começou com as notas noutro lugar referidas, publicadas na Seara Nova nos finais 

dos anos 50. A imagem com que iniciamos esta série de vanguarda refere-se a essa «operação» e ao passado romano deste território. 

O leitor já foi ao Museu Etnológico Português, ou Museu Etnológico Leite de Vasconcelos, ali ao lado do Mosteiro dos Jerónimos!? 

É um museu muito mal arrumado, mas ali é indispensável também ir para imaginar-pensar Portugal. Existem três documentos,7471-

16f , 7472 -16f e com versões deste final. Cotegei com o que aparenta ser o mais acabado. As três versões são sucessivas, ou seja, 

parece verdadeiro que a última a figurar no espólio é a mais acabada e deriva das anteriores.  O texto-base para esta frase é o que 

consta no documento 7471-f. Este final foi claramente reescrito por ES antes de ir para o prelo, reescrita essa de que não há 
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O Todo e a Parte
1
 

 

 

 

 Leitura de férias ou de tempo de espera. Esperar o tempo e o corpo para que os nosso projectos 

tomem forma. O plano, a escrita, a carta, o relatório.
2
 E a margem da escrita: estas crónicas. Leitura de férias 

quer dizer que se lê ao sol o que noutras épocas do ano se lê de madrugada. É: as férias são solares e o 

trabalho nocturno, germinal, maternal. O trabalho é a inversão do sol... 

 Leitura de férias: Fragmentos de um Discurso Amoroso. Releituras, Werther, Edgar Poe. Férias é 

assim: estamos em Porto Covo,
3
 zona protegida, quer dizer, julgamos que o fim do mundo. Como a fronteira 

de uma grande reserva, a da nossa protecção mítica. Então, ao ler Barthes vem-nos uma vontade irresistível 

de reler O Banquete. Mas como t(l)er à mão em Porto Covo o autor dos diálogos socráticos? É simples, no 

dia seguinte entra-se na única capelista da terra. Capelista, capela de um dos maiores desportos de férias, a 

caça ao postal kitsch (alguns ainda não são printed in Italy, importé, stampato
4
). E lá está, como se à nossa 

espera,
5
 o livro de bolso 168, texto integral, O Banquete de Platão, desastrada tradução mas assinada 

compensada por um simpático prefácio de Piteira Santos. (Felicidade: uns dias depois em Peniche conto a 

«história» ao José Barrías, e ele oferece-me uma tradução dos anos trinta,
6
 edições Brasileira Cultural com 

autógrafo do pai, o pintor notório que foi, Miguel Barrías. Na mesma lançada leio um artigo sobre o pintor, 

de José Régio, na revista Horizonte Jornal das Artes,
7
 em cujo primeiro número eu e o Pomar colaborámos 

também.
8
 Circularidade, comunicação). Leitura, des-leitura, a propósito,

9
 os livros que foram de cabeceira, 

Armance, De l'Amour do Stendhal, Kierkegaard... e vamos reencontrar ao voltar, e aqueles que nunca se 

leram, Nietzsche, Socrate et la Tragédie, nem se sabe como vir-a-ler, encontrar, adquirir... Des-leitura, 

inocência perdida. 

                                                                                                                                                                  
testemunho. O que parece provar a tese de que há (quase) sempre um orig. perdido entre o que se conservou no espólio e o que saiu 

na revista. 
1 Este artigo foi publicado na Revista Opção n.º 119 de 3 de Agosto de 1978. Não existe original deste texto. 
2 o plano, a escrita, a carta, o relatório. ] o plano a escrita a carta o relatório 
3 Por curiosidade, existe no espólio uma conta da mercearia de Porto Covo desse ano. 
4 in Italy, importé, stampato ] in Italy importé stampato 
5 está, como se à nossa espera, ] está como se à nossa espera 
6 trinta, ] trinta 
7 Artes, ] Artes 
8 Com o artigo «Uma Atitude Face à Ciência» em 20/02/1942. ES terá, nessa publicação, ainda mais três colaborações escritas 

nesse ano de 1942, noutros três números. 
9 a propósito, ] a propósito 
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Estética do Fragmento 

 

 Que se trate da noção lacaniana de corpo fragmentado tão citada, rodeada (rodada) por Barthes, ou 

da «velha» estética do fragmento de Vico, imaginário museu, o imaginário é anti-museu não é verdade 

Ulrike Rosenbach, para quê o corpo fragmentado da mulher?... Quando o meu dedo sem querer te toca (de 

soslaio, acrescentaria) é evidente: nas suas linhas ou pinturas gerais, que só o amor pode elevar (?) o 

fragmento ao todo. O amor afinal é a discussão, e eu diria ainda o rigor: «uma revolução em suma ― não 

muito longe, talvez, da revolução política: porque num caso e noutro, o que eu fantasmo, é o Novo 

Absoluto...» O amor,
1
 a revolução, o Novo (ou o «novo»), o rigor... 

 ... quem se atreve a falar do Novo, sem rigor, sem amor; confundindo tudo, não dando tempo ao seu 

tempo, tripudiando ecleticamente com os Nomes (próprios-im-próprios), as datas, as intenções? Quem assim 

procede devia reler uma conferência do Almada, precisamente intitulada, tematizada, «a ingenuidade» ou a 

«esperteza saloia». Bom, a esperteza saloia é já uma morte macaca: é lá com eles... 

 

Uma Oficina de Arquitectura 

 

 A oficina do Artur Rosa, atelier de arquitecto. Ex-posta na SNBA numa daquelas exposições sem 

história. Disso nem falar: sem história. Neste caso a participação do Rosa (e as outras que individualmente 

tinham mais-ou-menos mérito, até mais algumas mais) eram,
2
 do ponto de vista ou de participação, do 

salon ou espaço «moderno», fragmentos sem todo, fragmentos que nenhum amor ou rigor poderiam suscitar 

para elevar (salvar) ao todo? Porque, de qualquer maneira, o todo não existe? Moam-se, torçam-se os seus 

não-autores, o todo não existe, sem-história, não é nada. 

 Deixemos o nada, e voltemos à oficina de arquitectura. Um nada serviu para que de simples oficina-

de-arquitectura, se transformasse ready-made em ex-posta-oficina-de-arquitectura: que magnífico! E que 

lição!!? Deste nada que tanta vez somos (queiramos por esperteza saloia, ou não, por dramática ou mesmo 

trágica lucidez) fazer, obrigadamente, o quadro de uma operação estética, que para o ser (estética) precisa de 

um quadro, portanto de um anti-quadro (anti ainda por saloiice
3
 e não como consequência de um longo 

processo cultural, anti-cultural...) Esta oficina (uma intervenção no processo-de-transformação-da-

sociedade-portuguesa: SAAL
4
) é exposta, rigorosamente made-ready-made, ex-oficina-posta no nada de 

uma (ex)posição, é assim um fragmento de que amor? Um amor: a vanguarda, a sociedade portuguesa. Isto é: 

nós. Amor de nós. (De si próprio. Por exemplo: uma imensa e incorrupta dignidade). 

                                                 
1 amor, ] amor 
2 eram, ] eram 
3 saloiice ] saloíse 
4 Projecto em que colaboraram vários importantes arquitectos portugueses, depois do 25 de Abril, que visava construir habitação 

social. SAAL é a sigla de Serviço Ambulatório de Apoio Local . 
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Que Vanguarda? 

 

 A do Rosa, a nossa. Só há uma. Radical, que remédio? E apesar da táctica e da estratégia 

(necessárias), quantos dissabores um não-amor evitaria? Mas só não se escolhe o amor, apesar do seu 

discurso (mesmo fragmentário) ser multiplamente determinado. «A minha verdade é amar absolutamente». 

Com uma lógica rigorosa isto conduz a um certo apagamento, já não é mais possível querer exprimir a 

realidade, ter um estilo: o real põe-se não se expõe. Mas põe-se com um amor inelutável, a renúncia, talvez, 

mas como em certos monges tantras, no máximo do desejo. No máximo da erecção. 

 Portanto,
1
 a vanguarda do Artur Rosa. Que é também uma longa procura, a suposta paragem depois 

dos problemas trignométricos: é finalmente a descoberta de si próprio. Para Platão (e para Barthes?) todo o 

amor conduz ao amor da pátria. De um modo ou doutro (renúncia ou um desejo último de possuir) esta é 

uma arquitectura do amor (platónico!) da pátria. Como todo o amor? 

 

Um Só Amor, Muitos Caminhos 

 

 É evidente. Só há uma vanguarda. Mas muitos são os caminhos; muitas as germinações, as férias, os 

trabalhos. A vanguarda antipatiza com qualquer alternativa (que não seja uma alternativa zero), mas muitos 

andam por caminhos alternativos, que conduzem ao sol, às férias, à vanguarda. Ínvios caminhos, às vezes. 

Até numa prisão se pode estar a caminhar em direcção ao sol. Que o diga a mulher mais bela de Portugal 

(agora que já se foi a Rosa Ramalho): a Isabel do Carmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um atelier de arquitectura ao sol: SAAL. De Artur Rosa 

 

                                                 
1 Portanto, ] Portanto 
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Vanguarda e Empenhamento
1
 

 

 

 A propósito da segunda
2
 exposição AICA (mais precisamente: da Expo-AICA-SNBA-74) realizou-se 

um debate público, durante o qual alguns
3
 dos críticos responsáveis pelas diversas secções daquela 

manifestação, justificaram e discutiram as suas opções. (Tanto o segundo, como o primeiro Salão da AICA 

foi constituído por secções diferentes, cada uma delas exprimindo o ponto de vista particular de cada crítico 

sobre a realidade estética portuguesa). Uma
4
 das secções mais interessantes da exposição era a de Rui Mário 

Gonçalves, a qual tinha por tema «Nova Ilustração, Nova Intervenção». A minha secção tinha por objectivo 

esclarecer certos aspectos da vanguarda actual, e intitulava-se «Projectos-Ideias». 

 O debate referido começou por uma pergunta minha dirigida a Rui Mário, que em geito de amável 

ironia, tinha afirmado ser êle o herdeiro das minhas ideias e opções dos anos 40 ― anos em que se fez a 

defesa polémica daquilo a que se chamou
5
 então o Neo-Realismo (eufemismo de guerra

6
, pois a censura não 

permitiria a utilização de qualquer menção mais correcta, como seria Realismo Socialista ou Realismo 

Dialéctico, por exemplo. 

 Rui Mário referia-se ainda ao meu interesse
7
 dos anos 60 pela arte popular e pela arte ingénua, que, 

de certo modo,
8
 constituíram o tema da sua intervenção na 1ª exposição da AICA

9
, em 1972. Embora 

concordando no interesse indiscutível das correntes a que hoje mais genéricamente se pode nomear como 

Realismo Crítico, respondi a Rui Mário que, na minha opinião, os principais
10

 herdeiros, hoje, da grande 

esperança romântica (e expressionista) que foi o Neo-Realismo dos anos 40-50, era a vanguarda, apezar da 

sua diversidade e contraditória afirmação
11

. Com efeito, pode demonstrar-se (o que ficará para outra ocasião) 

que os
12

 mais significativos denominadores comuns da vanguarda actual é a luta contra a tendência elitária
13

 

de uma arte feita por especialista destinada ao entretenimento passivo
14

 da maioria e à posse egoísta de raros 

                                                 
1 Este artigo inédito está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Constituí-se em 4 páginas dactilografadas com emendas a esferográfica azul e 

riscados a caneta de feltro preta grossa com as cotas 7507-17A a 1510-17A. A última página tem apenas a legenda da imagem que 

seria destinada ao artigo : «Dois aspectos da Comunicação A a Z de Alberto Carneiro obra em que o público participava 

activamente. Resultado: a obra teve de ser retirada por imposição ‘superior’». 
2 da segunda ] da <†> segunda 
3 o qual alguns ] o qual <†> alguns 
4 Uma ] <†> Uma 
5 daquilo a que se chamou ] daquilo a que <†> se chamou 
6 eufemismo de guerra ] eufemismo <†> [de guerra↑] 
7 Rui Mário referia-se ainda ao meu interesse ] <ainda do> [Rui Mário referia-se ainda ao↑] meu 
8 que, de certo modo, ] que de certo modo 
9 da sua intervenção na 1ª exposição da AICA, ] da [sua↑] intervenção <do Rui Mário> na 1ª exposição da AICA 
10 que, na minha opinião, os principais ] que na minha opinião os <verdadeiros> principais 
11 contraditória afirmação ] contraditória <†> afirmação <ficará para outra ocasião↓> 
12 os ] umos 
13 é a luta contra a tendência elitária ] é a luta <†> [contra a tendência↑] elitária 
14 destinada ao entretenimento passivo ] <para o gozo> [destinada ao entretenimento↑] passivo 
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privilegiados. É a luta por uma maior ou total participação de todos; é a práxis daquela célebre afirmação de 

Lautréamont, o grande precursor:
1
 «a poesia deve ser feita por todos. Não por um». 

 Na impossibilidade de fazer aqui uma demonstração, limitar-me-ei a um exemplo. Que de resto vem 

muito a propósito porque se refere a um trabalho de Alberto Carneiro, um dos nossos mais interessantes 

investigadores de vanguarda ― e que acaba de fazer na SNBA uma das mais significativas
2
 exposições 

modernas dos últimos tempos. 

 O caso a que me vou referir
3
 ocorreu em 1972, na minha secção Do Vazio à Pró-Vocação integrada 

na EXPO-AICA-SNBA-1972. Alberto Carneiro concorreu com um trabalho seu que já tinha sido «exposto» 

na Quadrante, intitulado Comunicação A a Z. Alberto Carneiro,
4
 que é professor na Escola de Belas Artes do 

Porto, dedica-se em geral aos estudos dos comportamentos naturais e sua relação lírica com o sujeito. 

(Objecto-sujeito). Considerando que o comportamento das pessoas a um dado estímulo (como,
5
 por exemplo, 

a comunicação de massas, pode ser encarado objectivamente. O trabalho mencionado consistia 

simplesmente num mural de jornais do dia da abertura da exposição, uma mesa com um caso de flôres kitsch, 

e o necessário para que as pessoas
6
 (escrevendo directamente ou colando papéis) pudessem intervir e 

modificar
7

 o mural proposto. Aconteceu porém que o dia da inauguração coincidiria com alguns 

acontecimentos capitais: «eleição» do Chefe de Estado; incêndio nos grandes ateliers e estúdios concedidos, 

na sua maioria, a protegidos do regímen fascista, notícia de um debate sobre urbanismo realizado na mesma 

SNBA (e onde as grandes carências deste sector tinham sido denunciadas), e a apresentação
8
 aos jornalistas 

da própria exposição da AICA, efectuada na véspera. Êstes os acontecimentos mais importantes. Imagine-se 

o que as pessoas escreveram! Limitar-me-ei a dizer que ao segundo dia,
9
 por ameaças e imposição de um 

membro da Direcção Geral de Belas Artes,
10

 o então Director da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, o 

mural teve de sêr retirado. A este respeito Eurico Gonçalves, pintor e crítico,
11

 escreveu em plena simpatia 

que eu deveria antes têr intitulado a minha exposição como: «Da pró-vocação ao vazio». O vazio era 

simbolicamente o muro nú, que, na sua nudez, continuou exposto.
12 

 Mas eu agora ainda tenho menos dúvidas
13

 do que antes: que é do vazio (relativo, claro) que 

devemos partir para as nossas mais íntimas e verdadeiras vocações. 

                                                 
1 Lautréamont, o grande precursor: ] Lautréamont o grande percursor: 
2 significativas ] <interessantes> [significativas↑] 
3 O caso a que me vou referir ] O caso <†> a que me [vou↑] <†>referir 
4 Carneiro, ] Carneiro <†> 
5 como, ] como 
6 para que as pessoas] para as pessoas 
7 pudessem intervir e modificar ] <†> [pudessem intervir e modificar↑] 
8 e a apresentação ] e a <†> apresentação 
9 que ao segundo dia, ] que segundo dia 
10 Belas Artes, ] Belas, 
11 crítico, ] crítico 
12 que, na sua nudez, continuou exposto. ] que na sua nudez continuou <†> exposto. 
13 ainda tenho menos dúvidas ] <não tenho dúvidas †> ainda tenho menos dúvidas 
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Duchamp e o Corte Epistemológico
1
 

 

 1. O nome Duchamp como paradigma radical (invenção dos ready made, pôr bigodes na Gioconda, 

«fingir» uma atitude anti-arte radical, etc.) Na verdade as invenções e atitudes
2
 de Duchamp devem estudar-

se no conjunto do breve movimento dadaísta, (anos 20), neo-dadaísta (anos 50) e actualidade. E devem 

integrar-se [†] num passado mais geral [†] deus humanismo... é a substituição do positivismo [†] e por vezes 

com contacto [†] da instabilidade.
3 

 2. De facto, um corte
4
 epistemológico não poderia ter lugar num campo só, o da actividade artística e 

do saber estético. De facto,
5
 faz parte de uma faixa

6
 largamente assincrónica que vai de cortes radicais nas 

ciências humanas (Marx-Freud-Saussure, Levi-Strauss-estruturalismo) até às mais recentes teorias físicas,
7
 

matemáticas e informáticas (teoria das catástrofes, objectos fractais,
8
 paradoxologia e paralogia). 

 3. Com a morte de Deus «anunciada» por Hegel, a arte perderia o seu carácter de intermediário 

(icónico) com a transcendência; as obras de arte transformar-se-iam, pouco a pouco, em outras tantas 

mercadorias, a «arte» perderia o seu carácter globalizante («popular», no sentido de Rabelais-Bahktine), uma 

elite, definida pelo poder financeiro e político, reduziria o campo de circulação-comunicação dessa 

específica mercadoria (o «millieu»). 

 4. Tudo
9
 isto estava já teorizado pelo menos no descomprometido campo da filosofia (Kierkegaard, 

Hegel... até Walter Benjamim
10

), e o seu
11

 contrário proclamado até à esquizofrenia na literatura 

(Lautréamont, «a poesia
12

 deve ser feita por todos», Artaud, Surrealismo ao serviço da Revolução)
13

; era 

agora necessário fazer algo. 

 5. Algo que esconjurasse, de facto, a
14

 morte da arte, aproximando a actividade artística, e sobretudo 

o processo estético, da vida e da ciência. Algo
15

 que definisse a obra de arte como obra aberta, que puzesse 

em evidência o binómio estética/ética; e que, sobretudo, devolvendo à creatividade estética um papel de 

                                                 
1 Este artigo inédito está na caixa 11, dossiê 1.2.1.40. Constituí-se em 2 páginas dactilografadas com as cotas 6097-13A e 6098-13A. 

O artigo tem várias emendas e riscados em, pelo menos, dois momentos diferentes. Um a lápis e o outro a caneta de ponta de feltro 

fina preta (tipo marcador). Algumas das inserções a lápis estão muito sumidas e em letra ilegível pelo que, em alguns casos, a sua 

inserção é duvidosa ou até, pelo menos para o autor desta edição, impossível. 
2 e atitudes ] e <suas*> atitudes 
3 E devem integrar-se [†] num passado mais geral [†] deus humanismo... é a substituição do positivismo [†] e por vezes com contacto 

[†] da instabilidade ] E devem integrar-se [†] num pass* mais geral [†] deus [ humanismo... é a subs* do positivismo por [†] e por 

vezes [†] da instabilidade ↑] 
4 De facto, um corte ] [ De facto ←] um corte 
5 De facto, ] De facto 
6 uma faixa ] uma <larga> faxa 
7 teorias físicas, ] teorias [físicas↑] 
8 teoria das catástrofes, objectos fractais, ] teoria da catástrofe - [†] objectos fractais, 
 Embora ambas as teorias possam ter pontos de contacto são distintas, por isso uma vírgula em vez de um hífen. 
9 Tudo ] <Portanto> Tudo 
10 Hegel... até Walter Benjamim ]  Hegel... [até Walter Benjamim ↑] 
11 e o seu ] e o o seu 
12 a poesia ] a <arte> poesia 
13 Artaud, Surrealismo ao serviço da Revolução ] Artaud [Surrealismo* ao serviço da Revolução↓] 
14 esconjurasse, de facto, a ] esconjurasse de facto [ † ] a 
15 estético, da vida e da ciência. ] estético da vida [e da ciência ↑]. [Algo ← ] 
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destino, constituísse um inesperado
1
 lanço no jogo, e assim

2
 se auto-sacralizasse. (Exactamente como num 

jogo, creando as suas próprias regras ― que só o paradoxo,
3
 a emergência do novo poderá

4
 modificar.) Tudo 

isto pondo simultaneamente a descoberto o que do processo estético haveria ainda a esperar num «sagrado» 

mínimo (teologia negativa
5
 ); ou do construtivismo ao cinetismo

6
, assumir e vencer a ideologia da máquina e 

da tecnologia em geral, inclusive
7
 continuando o futurismo pelo cinetismo e outros caminhos paralelos, 

locais, da creatividade (expontaneísmos, os singulares da arte).
8 

 6. O conceptualismo como limite analítico e hermenêutico da creatividade.
9 

 7. O futuro é imprevisível, mas pode ser catastroficamente localizado. Os «décidables», os quanta, 

os conflitos de informação não completa, os paradoxos pragmáticos, os «fracta», as catástrofes, o lugar do 

destino na teoria das catástrofes.
10

 A produção do desconhecido, lugar da aventura. Diferença
11

 entendida 

como paralogia. Espaço de controlo (variáveis de) e espaço de estado (variáveis de). 

 8. Sweet anarchy ou dadaísmo epistemológico. Vêr Paul Feyerebend, Against Method, Londres, New 

Left Books, 1975, citado por Lyotard, Postmodern Condition
12

, pág 97. 

                                                 
1 de destino, constituísse um inesperado  ] de destino, [constituísse um inesperado ↑ ] 
2 e assim ] <que> [e assim↓] 
3 o paradoxo, ] o paradoxo, [ †↑ ] 
4 novo poderá ] novo <†> poderá 
5 teologia negativa ] teologia negativa [minimalismo ↑] 
 Neste ponto não percebi se a palavra «minimalismo» é para substituir à expressão «teologia negativa» ou para ser 

acrescentada. 
6 cinetismo ] <minimalismo> cinetismo 
7 geral, inclusive ]  geral, <continuar> inclusivé 
8 continuando o futurismo pelo cinetismo e outros caminhos paralelos, locais, da creatividade (expontaneísmos, os singulares da 

arte). ] continuando o futurismo pelo cinetismo e outros <E «casamento» provisórios mas legítimos com as diversas tecnologias> 

[caminhos paralelos, locais, da creatividade (expontaneísmos, os singulares da arte) ↓]. 
9 e hermenêutico da creatividade. ] e hermenêutico [ da creatividade. ↓ ] 
10 as catástrofes, o lugar do destino na teoria das catástrofes. ] as catástrofes, [ o lugar do destino na teoria das catástrofes.↓] 
11 Diferença ] <A> diferença 
12 Postmodern Condition ] PM 
 Isabel Alves, viúva do autor, reportou-me que quando o livro mais famoso de Lyotard saiu, em França, em 1979, ES 

trouxe-o para Portugal, policopiou-o para distribuir por amigos. Esta informação confirma o carácter da militância cultural e de 

partilha que o autor tinha. Esta referência, também, este o artigo como posterior a 1979. 
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Aspectos Plásticos e Etnográficos da Presença Moura em Portugal
1
 

 

 

 1. Esta exposição visual destina-se a uma utilização audiovisual que lhe dará inteiro sentido. 

É uma síntese do seu próprio domínio e faz parte de um tema mais vasto sobre o exotismo como 

factor constituinte da formação democrática de Portugal. 

 2. Assinaladas rápidamente alguns aspectos versáteis
2
 da presença exótica na própria 

paisagem e geografia portuguesa (país de micro-climas e micro-paisagens), passa-se em seguida a 

uma revisão mais demorada dos aspectos arqueológicos e propriamente plásticos da presença moura. 

Nesta revisão assinala-se a técnica do azulejo como aquela que teve maior perenidade e evolução 

própria nas decorações arquitectónicas portuguesas típicas. Outras técnicas se poderiam assinalar 

com efeitos semelhantes, como em geral os tecidos, o estuque, o alfarge, certos trabalhos em couro, 

etc... 

 3. Do ponto de vista etnográfico a revisão foi mais rápida, dando-se alguma importância a 

certas práticas da agricultura e a determinadas influências na paisagem urbana do Sul, e mais 

particularmente na construção da casa rural ou urbana. 

 4. Termina-se com uma rápida referência toponímica: a existência da própria palavra mouro 

ou moura em muitos topónimos. Trata-se apenas de uma referência tópica. 

 5. Esta revisão foi subestabelecida em cinco grandes sequências, determinadas pelas épocas 

históricas e afinidades temáticas. 

 Indicamos em seguida essas sequências. 

 6. Meio Geográfico, o Oceano e o Mediterrâneo: Contrastes. O Garbe. A Arqueologia 

Moura e Mozárabe. O Garbe era o território mais ocidental da Espanha muçulmana, correspondendo 

grosso modo ao Portugal de hoje, com excepção da Galiza, Mérida, Badajoz, etc. Mais tarde é que 

este vocábulo se confundiria com a província portuguesa mais meridional: o Algarve. É um meio 

geográfico de grandes contrastes e propício às contribuições exógenas. 

                                                 
1 Este texto está na caixa 1, dossiê 1.1.1.3, do depósito 6 da BN (omitirei a informação «depósito 6 da BN» em todas as ocorrências que não 
esta). Trata-se de uma reprodução semelhante a fotocópia sem qualquer emenda, rasura ou riscado. Os organizadores do espólio acrescentam, na 
capa do dossiê, uma nota importante: «trata-se dos textos que acompanhariam uma colecção de 190 slides (uma «exposição visual»). Segundo 
informações da viúva de ES, esta obra foi por ele concebida como sua participação num movimento de apoio ao presidente argelino Boumedienne; 
os slides e o texto foram enviados para Paris, tendo os originais sido perdidos. (...)» O formato das folhas é inferior ao A5. O texto está em 
português e em francês (só editei a versão portuguesa). É um texto que tem três partes, a primeira é uma introdução desenvolvida ao tema, a 
segunda é uma bibliografia e a terceira é uma lista das imagens que estão contidas dos slides. Editei as duas primeiras partes e omiti a última. 
Existem no espólio os recibos da feitura dos slides, datados de 1975, o que leva a pensar que o texto será também de 1975. 
2 versáteis ] verváteis 
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 Aí se instalaram os Mouros (berberes, árabes de diversas proveniências) desde o século VIII 

até 1249 (data da conquista definitiva do Algarve). Para além dos monumentos militares são 

escassos os edifícios que conservam a sua identidade moura. 

 Mesquitas e muitos outros edifícios foram «disfarçados» no dizer do historiador A. H. 

Oliveira Marques. É o caso da mesquita de Mértola, segundo parece a mais importante do Andaluz 

em seguida à de Córdova. Mais importante todavia é o que nos ficou da literatura moura. A esse 

respeito, porém, como do anterior, é escasso o concurso de estudos significativos. 

 Importante (embora não numeroso) é o legado mozárabe. Como se sabe mozárabe é um 

termo primeiramente utilizado em linguística para designar as populações de fala românica (e em 

grande parte da religião cristã) que permaneceram durante o domínio mouro. A importância 

mozárabe parece hoje definitivamente provada, supondo-se que se elevaria a mais de 50% da 

população total (v. Jaime Cortesão, Factores Democráticos na Formação de Portugal). 

 Em arqueologia e história da arte o termo mozárabe emprega-se para designar as construções 

devidas a artistas e artesões desse grupo linguístico e civilizacional erguidas durante o domínio 

mouro e sobretudo nos primeiros tempos da reconquista. Estilisticamente estes edifícios (religiosos 

no geral) situam-se entre a herança visigótica e, mais longinquamente,
1
 bizantina e os primeiros 

sintomas do que viria a ser o estilo romântico. Os mais importantes monumentos mozárabes de 

Portugal são a igreja de S. Pedro de Lourosa e a de S. Frutuoso de Montelios (Braga) ― ambos, 

templos da reconquista. 

 7. O Mudejarismo. Sintra e a evolução do azulejo. 

 O mudejarismo foi um fenómeno peninsular que diz respeito à história do gosto dos séculos 

XV e XVI: e que afectava sobretudo as classes elevadas da sociedade. Daí a sua mais frequente 

manifestação em palácios e luxuosas construções conventuais. No entanto,
2
 o grande número de 

igrejas mudejares do Alentejo prova que o mudejarismo se tornara também, nessa região, um gosto 

popular. As motivações gerais deste gosto são bem conhecidas e estão directamente relacionadas 

com o imenso prestígio de que a cultura árabe e peninsular exercia nessa época. Em Portugal,
3
 o 

mudejarismo teve dois centros principais, Sintra e Évora, certamente determinados pela frequente 

presença da côrte nestas paragens. De Évora muitas das feições do mudejarismo se espalhariam para 

o Alentejo e para outros lugares, tornando-se populares e típicas como as bandeiras de tejoleira, os 

páteos interiores, etc. 

 De entre as técnicas decorativas que subsistiram e tiveram evolução própria, convém 

destacar pela sua importância o azulejo, que tendo as suas primeiras aplicações importantes no 

                                                 
1 e, mais longinquamente, ] e mais longinquamente 
2 No entanto, ] No entanto 
3 Em Portugal, ] Em Portugal 
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Palácio Nacional de Sintra, Sé de Coimbra, etc.,
1
 irradiou em seguida para todo o país, exportando-

se depois para o México, Brasil e Ilhas do Atlântico. 

 8. Palácios e construções mudéjares de Évora. 

  Continuação do tema referido no número anterior salientando-se a importância do tejoulo na 

técnica construtiva. 

9. As casas nobres quinhentistas do Alentejo. 

 Continuação dos números referidos anteriormente. 

 10. O «mourisco» no romantismo e no revivalismo. Técnicas e usos populares actuais. 

 De uma maneira muito mais fantasista o romantismo e o revivalismo oitocentista retomaram 

a moda árabe e o orientalismo em geral, para o que contribuíram algumas efemérides históricas 

como as relações europeias com os turcos. Foi ainda em Sintra que um alemão culto,
2
 casado com 

uma rainha portuguesa, construiu a obra prima deste revivalismo, O Palácio da Pena.
3
 Cabe pois 

uma referência especial a Sintra onde se encontram as três obras-primas «mouras» em Portugal, o 

Castelo dos Mouros, o Palácio Nacional de Sintra (antigo Paço Real) e o Palácio da Pena. 

 Apesar da importância arqueológica e histórica destes monumentos o mais importante da 

contribuição «moura» não pode deixar de residir em formas e maneiras da cultura popular. Uma 

rápida referência a «técnicas e usos» ainda actuais, visa lembrar-nos isso mesmo. 

 Em Portugal há muitas histórias de mouros e mouras encantadas. E há uma arqueologia 

popular que resume todo o passado nesta frase: ... no tempo dos mouros. As duas últimas imagens 

desta sequência destinam-se a lembrar a herança moura neste último e poético domínio ― o da 

imaginação. 
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3 O Palácio da Pena. ] O Castelo da Pena. 
 Aqui há um lapso, ES escreve «Castelo» em vez de «Palácio». A troca é explicável porque em Sintra há «o Castelo dos Mouros» e o 
«Palácio da Pena», que tem decorações neo-mouriscas. 
4 A bibliografia ocupa as páginas 14 e 15. Ordenaram-se os títulos por ordem alfabética dos autores e puseram-se pela ordem nome de autor, 
título, local, editora. 
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O Ornamento Beak-Head.
1
 

 

 

 Este tipo de ornamento
2
 é como uma assinatura de parentesco com a arquitectura normanda, e 

certamente através desta, com a anglo-saxónica e os longínquos modêlos escandinavos. Consignamos aqui 

esta observação que ainda não foi sublinhada, porque ela confirma (pela via da arqueologia) a existência de 

uma zona cultural que tanta importância tem para o estudo da arte popular do Norte. É a zona cujo estudo 

nos foi recomendado pelo dr. Mário Tavares Chicó. 

 (Estamos certos que esta influência se poderia denotar em outros pormenores decorativos dos nossos 

edifícios românicos, desde certos fustes figurados, como os de Bravães, aos fustes com específica decoração 

geométrica dos monumentos românicos de Coimbra ― mas,
3
 de todas estas feições, a decoração de tipo 

beak-head parece-nos mais convincente. Ver, v.g. 
4
, George Zarnecki, Later English Romanesque Sculpture, 

Londres, 1953). 

 

 Exemplares em: 

 S. Pedro das Águias 

 S. Salvador de Travanca (ainda não fotografado este detalhe, mas pode ver-se no Boletim respectivo 

dos monumentos nacionais). 

 Igreja do Castelo de Carrazeda de Anciães (também não fotografámos. Ver p. 302, Aarão de Lacerda, 

História da Arte em Portugal). 

 (Aarão de Lacerda refere-se a esta decoração, a propósito,
5
 à entrada da torre de Travanca, nos 

seguintes termos: «Interessante, pelo seu arcaísmo, a ornamentação circundante: cabeças de animais com o 

aspecto de bucrâneos, a segurar um festão...» (p. 300). 

 Sta. Maria de Cárquere. 

 Tarouquela (no arco triunfal) 

 

 No Museu Machado de Castro, em Coimbra, há um arranque e uma aduela de arquivolta com o 

motivo beak-head. 

                                                 
1  Apontamento dactiloscrito que ocupa as páginas 79 e 80 (numeração da catalogação) do dossiê 1.1.2.12 da caixa 6. Esta caixa é 
maioritariamente constituída por fotografias coladas em folhas A4, sob os temas apontados no dossiê, com poucos textos. A relação entre os textos 
e as fotografias, ou entre as fotografias entre si, é evententualmente impossível de estabelecer. 
 O Ornamento Beak Head ] Para o Estudo da Escultura Românica / O Ornamento Beak-Head. 
2 Ornamento Beak Head: literalmente, «cabeça de bico». 
3 mas, ] mas 
4 Abreviatura latina, verbi gratia, significa «por exemplo». Abreviatura muito usada pelo autor. 
5 decoração, a propósito, ] decoração a propósito 
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 A propósito de S. Pedro das Águias, e referindo particularmente o pormenor decorativo do 

entrançado, já anotara a semelhança com egrejas inglesas. (Românico Português do Noroeste/ Alguns 

Motivos na Escultura Decorativa, Lisboa, 1961, p. 51). 

 Manuel Monteiro refere os ornatos dos manuscritos irlandeses (citado
1
 em História da Arte em 

Portugal, Barcelos, p. 306; «A Igreja de Nossa Senhora da Ourada» in Boletim da Academia Nacional de 

Belas Artes, VIII, Lisboa, 1941). 

 

 

 

                                                 
1 citado ] cit. 
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Uma Possível Influência Normanda (ou do Oeste da França), mais Recuada-

mente Anglo-Saxónica, Irlandesa
1
 

 

 

 Ausência de tímpano como no Oeste da França; 

 Uma profusão decorativa meuda, que assume uma composição altamente repetitiva, como no Oeste 

da França, como em Inglaterra. Sobretudo nas arquivoltas. (E como na pré-história ibérica!) (*)
2 

 Fustes e arquivoltas, o que é cercante
3  

sobretudo nos primeiros (e ― neste caso ― se aplica 

sobretudo às igrejas românicas de Coimbra) com decoração geométrica repetitiva. (Comparar cat.
4
 de 

Lincoln). (Isto, é classificado como arabismo
5
 por Vergílio Correa, Portucale I, p. 280). 

 

  Louis Réau
6
, sobre o Oeste,

7
 Poiteau, Saitonge: «...il n'y a généralement pas de tympan sculpté » ... «les 

voussures de l'archivolte, 4 ou 5, décores profusément», incluindo intradorsos
8
. 

 

 O tema da Laçaria sem Fim (Arnoso, Unhão, Gualtar, Sé de Braga, S. Pedro das Águias, em 

tímpanos; em alguns capitéis como S. Pedro de Leiria).
9 
Ver Reynaldo, «Românico»

10
, p. 52; Portucale I, fig. 

413, p. 376 (Braga, Unhão, Arnoso). (Derivados, ou confundindo-se com o entrelaço visigótico, mais 

simples, igreja de Ferreira, Portucale I, fig. 408. Ver também capitéis da Sé de Coimbra). Compare com a 

figura 11, Zarnecki, fig. 35, e em geral, com o entrelaçado irlandês e escandinavo... Ver também, mais 

geralmente, a ornamentação bárbara. 

 Relacionar com certa figura da árvore da vida? (Portucale I, p. 306). 

 

  DECORAÇÃO FIGURATIVA nas arquivoltas no sentido longitudinal. 

                                                 
1 Apontamentos dactiloscritos, com acrescentos e notas a lápis, que ocupam as páginas 84 e 82 (por esta ordem) do dossiê 1.1.2.12 da caixa 6. 
As páginas não estão catalogadas na ordem certa. A página 83, a fazer parte do texto, seria ordenada depois das anteriores. Esta página refere 
só nomes de sítios e de igrejas e não me pareceu evidente que faria parte destes apontamentos, já de si, muito incipientes. Estes apontamentos 
constituem claramente um daqueles casos em que estamos perante um inconcluso inédito. As páginas 85 e 86 contêm as fotografias aludidas neste 
apontamento. Juntei-as ao texto editado. 
2 A nota está na marg. esq. escrita com orientação vertical a lápis. Optei por colocá-la no fim. 
3 cercante ] chrcante 
 Sintacticamente poderiam ser outras palavras como «chocante». A escolha foi feita com base no contexto da frase. 
4 Não consegui desenvolver esta abreviatura. 
5 classificado como arabismo ] classif. arabismo 
6 Louis Réau ] L. Reau 
7 sobre o Oeste, ] s/ Oeste, 
8 incluindo intradorsos ] incl. intrados 
 Intradorsos ou Intradós; face côncava interna de um arco, abóbada ou cúpula (Dicionário Houaiss). 
9 Apesar de no orig. existir aqui uma linha de intervalo ela foi suprimida porque a referência da expressão remete para a frase imediatamente 
anterior. 
10 «Românico» ] «Rom.» 
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 Decoração em espinha. Já existia na arte asturiana
1
!!!! (e mais recuadamente na ormamentação pré-

histórica
2
 (Ver Portucale I, p. 42). 

 THE BEAK-HEAD ORNAMENT... que Aarão de Lacerda classifica de «bucrânios a segurar um 

festão» (Portucale I., 302). Ora, não se trata de bucrânios... (única descrição). 

 ... Que Reynaldo, in «Românico»..., a propósito de S. Pedro das Águias, refere assim: «estilização 

bizantino-oriental dos animais estilizados» (p. 124) (o que na p. 127 lhe serve para apresentar uma prova, a 

da Não unidade do românico cistercience... Ver António Nobre de Gusmão). 

 Joaquim Vasconcelos
3

 achou-lhe um sabor arcaico, visigótico... (ver citação em Reynaldo, 

«Românico...»
4
, p. 59 ― e por Adília Alarcão, Portucale I,

5
 p. 302. século X) Joaquim de Vasconcelos 

«Ensaio sobre a Arquitectura Românica em Portugal» ― Mosteiro de Travanca
6
, in revista Arte, Porto, 1907) 

e fala na decoração em espinha. 

 

 Ver George Zarnecki, Later English Romanesque Sculpture, ― 1140-1210, Londres, 1953
7
. 

 

 ORA,
8
 sobre os entrelaços de Nossa Senhora da Ourada, já Manuel Monteiro (citado em Portucale I, 

p. 306) falava dos MANUSCRITOS IRLANDESES: «...ornato de entrelaços que se filia nos mosaicos 

romanos na arte dos bárbaros e nos manuscritos da Irlanda, passando para a ornamentação merovíngia e 

carolíngia, e seguidamente românica». 

 (Manuel Monteiro
9
 ― «A Igreja da Nª. Sª. da Ourada», no Boletim da Academia Nacional das Belas 

Artes, VIII, Lisboa, 1941). 

 

 Relações com a Normandia,
10

 pois segundo Zarnecki a coisa espalhou-se para a Normandia. (p. 6): □ 

 

 ver Jaime Cortezão e capitéis de Rio Mau. 

 (as relações comerciais do Porto com Inglaterra são muito tardias para interessar a este caso?) 

(*) Reynaldo dos Santos, A Escultura em Portugal, vol. I, p. 13 ― Lisboa, 1948: sobre 

Travanca: «forte carácter arcaico, quase na tradição visigótica». 

                                                 
1 na arte asturiana ] na a. asturiana 
2 e mais recuadamente na ornamentação pré-histórica ] e mais recuadam. na ornam. pre-hist. 
3 Joaquim de Vasconcelos ] J. de Vasconcelos 
4 ver citação em Reynaldo, «Românico...» ] v. cit. Reyn. «Rom». 
5 Adília Alarcão, Portucale I,  ] A.Lac. Port.I, 
6 Mosteiro de Travanca ] MOSTEIAO DE TRAVANCA 
7 1953 ] 1923 
8 ORA, ] ORA 
9 Manuel Monteiro ] M.M. 
10 com a Normandia, ] com Normandia, 
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[Portal na Casa da Adega]
1
 

 

 

 Portal na Casa da Adega, em Tarouquela. É curioso como nesta porta, de época bem posterior, 

surgem duas carrancas perfeitamente românicas. A menos que se trate de um improvável aproveitamento de 

pedras antigas, é uma prova do arcaísmo deste tipo de ornatos que se perpetua até aos nossos dias atravez da 

arte popular. 

 

 (Comparar o programa
2 
desta porta com o da Misericórdia da Lousã, datado de 1568, ver Guia de 

Portugal, 3º. vol., p. 384, Lisboa, 1944.) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Apontamento na página 88, dossiê 1.1.2.12., da caixa 6. As duas fotografias estão na página seguinte. 
2 Comparar o programa ] Cp. o progrla 
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Apreciação da Escultura Românica Portuguesa
1
 

 

 

 Aspectos Gerais do Românico 

 De um modo geral, a escultura românica portuguesa ― que por razões históricas evidentes acusa um 

predomínio do elemento popular galego-moçárabe sobre o visigótico ― tem sido subestimada pelos nossos 

historiadores. 

 

 Reynaldo, História del Arte Portugués, ed. Labor, Barcelona, 1960, p. 113:
2
 «La escultura románica 

en Portugal se limita, casi por completo, a la decoración de los elementos arquitectónicos de los siglos XII y 

XIII»... «En raras ocasiones es escultura figurada, como la rica iconografía de las catedrales francesas y 

españolas...» 

 

 Chicó
3
, Historia da Arte em Portugal, Portucalense, II, 138, considera que o românico se consegue 

«popularizar» no norte do País «devido à originalidade da decoração» (e de citar autores espanhóis «que 

num breve capítulo, aliás baseado numa bibliografia deficiente, estudam a originalidade da escultura 

românica portuguesa» ― ver bibliografia ― como se vê também neste capítulo, são os estrangeiros que 

se preocupam com a originalidade portuguesa!!!) 

 E ainda, ob. cit., p. 287, diz da escultura do século XII; «... que é sempre fruste». 

 Nestas duas citações verifica-se a subestimação da escultura figurativa. É, antes de mais, o critério 

da quantidade, ao qual devemos opor que basta um monumento para fazer um estilo, definir uma cultura 

(aliás é o que acontece, v.g., com a nossa pintura do século XV, ou no mesmo século, a escola de Avignon; aí 

são quatro. Ver Tériade, in Les Trésors... livre seconde) Tériade: «... les survivantes miraculeuses d'on ne sait 

quelle débâcle où □ » 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito ocupa a página 111 do dossiê 1.1.2.12 da caixa 6. Está nitidamente incompleto porque a citação está cortada e não 
encontrei a continuação noutra página. Tem uma frase inscrita a lápis. O texto apresenta no cabeçalho seis linhas a capitais como título. As duas 
primeiras repetidas «APRECIAÇÃO DA ESCULTURA ROMÂNICA PORTUGUESA»; As três seguintes repetidas: 
«APRECIAÇÃO SOBRE A ESCULTURA ROMÂNICA PORTUGUESA»; e a última «APRECIAÇÃO DA 
ESCULTURA ROMÂNICA PORTUGUESA». Parece tratar-se de um pequeno brainstorming que ES faz para encontrar o título. 
Escolheu-se o último embora o autor não tenha riscado nenhum deles. 
2 História del Arte Portugués, ed. Labor, Barcelona, 1960, p. 113: ] Reynaldo. Labor p.113. 
 Mantive as ocorrências seguintes com a citação bibliográfica abreviada. 
3 Na margem, a lápis, ocorre a seguinte inscrição Introdução. Não é líquido isto se seria um título para a secção se se refere à introdução de um 
livro de Chicó. 
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Documentação para o estudo do Românico
1
 

 

 

 Comparação entre um românico «popular» e um ciclo de influência cultural erudita. 

  

 Ao alto: arquivoltas da igreja românica de Paderne (Melgaço)
2
. 

 Ao alto, à esquerda: Portal (parte) e fachada de Paço de Sousa. 

 Em baixo: portal da igreja de Bravães. 

 

 Conforme já foi estudado (Manuel Monteiro, Artur Nobre de Gusmão, entre outros) há vários ciclos 

do nosso românico. Está por fazer uma rigorosa demarcação por regiões e estilos. Parece-nos que uma 

achega importante ― já apontada por vários autores ― é a distinção de um estilo erudito de grande requinte, 

predominantemente decorativo; e um estilo devido a artistas-camponeses, «popular», predominantemente 

figurativo, e de características estilísticas muito,
3
 muito diferentes. Paço de Sousa é uma igreja característica 

do primeiro estilo, enquanto que Bravães (ou pelo menos as suas esculturações exteriores) é característica do 

segundo. 

 Nossa Senhora da Ourada oferece a particularidade de parecer imitação «popular» de Paderne, que 

pertenceria ao ciclo erudito, quanto ao portal principal. 

 Trata-se ainda, apenas, de hipóteses de trabalho. Procedemos à sistematização de todo o figurativo 

românico. 

 

 

 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito com uma rasura e acrescento a caneta preta está na caixa 6, dossier 1.1.2.12, na pág. 38. As fotografias aludidas no 
texto estão na pág. 39. 
2 Paderne, (Melgaço) ] Paderne, <N.S. da Ourada> (Melgaço) 
3 estilísticas muito, ] estilísticas <eminenentemente> muito 
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* 

 *  *  

 

 À direita: detalhe do portal de Paço de Sousa 

 À esquerda: detalhe do portal de Bravães
1 

 

 Notar o estilo, requintado e vazado em cânones figurativos do boi de Paço de Sousa, em contraste 

com o verismo do de Bravães. Este é característicamente um tipo de animal que ainda hoje predomina na 

região. Encontrámo-lo e fotografámo-lo nomeadamente na feira de gado de Ponte de Lima. 

 

 Existem, por outro lado, outros exemplos do boi no estilo de
2
 Paço de Sousa. Em Vila Boa de Quires, 

v.g., a compreensão erudita do espaço, foi ao requinte de fazer coincidir as hastes do touro com as arestas da 

imposta constituída pela figura, que assim faz coincidir decoração e função, segundo o melhor estilo 

arquitectónico. 

 

 

 

                                                 
1 Legenda daciloscrita com uma emenda comentada situada na caixa 6, dossiê 1.1.2.12, p. 42. As fotografias estão na página seguinte. É 
encimada por um título «Românico» que me indica ser material com continuação do estudo anterior. 
2 no estilo de ]  no estilo de <†> 
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* 

*  * 

 

 Esta imagem
1
 de parte do arco de triunfo da igreja de Bravães previne-nos contra conclusões 

apressadas: aqui a obra de escultura é sem relevo, ao contrário das figurações do portal. Trata-se certamente 

de duas mãos diferentes. Encontra-se obra semelhante em alguns arcos interiores de S. Pedro de Rates, v.g. 

 É-se tentado a concluir que estas obras tiveram a colaboração de artistas formados em oficinas 

eruditas, que estes artistas foram substituídos por «populares» ou vice-versa. O que observamos com os 

populares actuais (ver observações sobre os crucifixos de Ribeira Lima) autoriza-nos esta conclusão. 

 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita está na pág. 47, do dossiê 1.1.2.12., da caixa 6. A fotografia aludida está na pág. 49 
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* 

 *  * 

 

 

 Ora, quanto à nossa escultura românica,
1

 figurativa e de vulto, há várias peças,
2

 autênticos 

monumentos de um tempo, de um estilo. E há também uma estrutura, uma organização. 

 Assim: 

 Predomínio da cultura galego-céltica, de carácter algo elaborado, culto (capitéis de Rio Mau). 

Escultura figurativa. Predomínio da cultura galego-céltica em equilíbrio com um fundo pré-histórico; 

escultura predominantemente expressionista e popular. Escultura figurativa. Ver Artur Nobre de Gusmão, 

para o decorativo.
3 

 Predomínio de cultura visigótica. Aqui é que a escultura é também predominantemente decorativa e 

não-figurativa. Ex: Decorações de Paço de Sousa, S. Vicente de Sousa ― Reynaldo, ed. Labor, p. 115 ― e 

parte da arte românica de Coimbra. 

 

 Os monumentos da escultura românica portuguesa: 

 

 O ANJO ― «de granito do norte do paiz» e do século XII, segundo o catálogo Museu Municipal de 

Coimbra.
4
 «Procedente de la Se do Porto» (Reynaldo, ed. Labor, p. 113). 

 

 TÚMULO DE D. BRITES século XII, Reynaldo. E mais três «românico-góticos» «semejantes a los 

de Las Huelgas, revelan influencia del arte bizantino e mozárabe». 

 O de D. Brites, «como un marfil» (ver Reynaldo. O Românico em..., p. 148). «Alcobaça fue para 

este ciclo de la primera dinastía es decir, de don Sancho a don Dionis, el panteón real, como en Castilla lo 

eran Las Huelgas» (Reynaldo, Labor, p.116). 

 Vergílio Correia: «figuras rudemente pitorescas pela intenção e execução» (citação de Aarão de 

Lacerda
5
, História da Arte em Portugal, Portucalense, I,

6
 424). E,

1
 relativamente a um dos faciais: «cenas de 

lamentação, possivelmente o rei entre a família perante a morte,
2
 como em Paço de Sousa». 

                                                 
1 Este apontamento dactiloscrito ocupa a página 114 a 116 do dossiê 1.1.2.12 da caixa 6. Está nitidamente incompleto. É possível que entre a 
página 115 e a 116 tivesse existido outra de permeio que se terá perdido (e assim serem dois fragmentos e não duas partes do mesmo texto. Isto 
porque na página 115 existe a inscrição manuscrita de ES «3», no canto superior direito e na página 114 existe a inscrição «i» do lado superior 
esquerdo, o que me leva a crer ter havido aquela ocorrência. 
2 de vulto, há várias peças, ] de vulto, <não> há várias peças uma, 
3 ver Artur Nobre de Gusmão, para o decorativo. ]  [ v. artur Nobre de Gusmão pª o decorativo → ] 
4 Museu Municipal de Coimbra. ] MMC, Coimbra. 
5 citação de Aarão de Lacerda ] cit. A. Lacerda 
6 História da Arte em Portugal, Portucalense, I ] Portucalense, I 
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 CAPITÉIS DE RIO MAU. 1º ― iconografia, vêr temas do menestrel, da jogralesa, mão com menino, 

três homens, barcos (Jaime Cortezão), e animais fantásticos... Por comparar.
3 

4
 Porta da Sé de Braga, S. Pedro de Rates e Vilar de Frades. Só talvez este último tem a mesma 

qualidade «culta». O de S. Pedro de Rates, bem popular, tem imenso interesse. Ver estudo, Reynaldo, Portas, 

Portucalense, I, 291.
5 

 

 Romaceiros, autos e chansons (Manuel Monteiro) ― relacionar com uma cultura literária oral. E 

escrita. 

 

 VÊR: casos do BISPO de Paço de Sousa, do S. Ovídio (?), prelado com mitra e báculo, de 

Guimarães, «lleno de carácter y estilo, aunque de modelado sencillo», granito (Reynaldo, Labor, Barcelona, 

1960, 116) (Românico em ..., p. 148). Sociedade Martins Sarmento. (Na «Labor» o Reynaldo diz Birpo de 

Rates, deve ser êrro). 

 Ver também: tímpanos de Bravães,
6
 Serpins, etc. 

 

 

 ROMÂNICO-POPULAR: 

 

 SARCÓFAGO DE EGAS MONIZ 

 Sarcófago de Egas Moniz. Afirmação
7
 de Reynaldo (O Românico em ..., p. 148): «não era costume 

enterrar nas igrejas» (*)
8
 ― meados século XII, embora Kingsley Porter (?) o julgasse mais antigo ― 

«arcaizante... artista regional, rude no desenho e composição, inábil na técnica e com maior valor histórico 

e iconográfico que artístico». Compara, v.g., com a Igreja de Saint
9
 Hilaire de Poitiers. Capitel do Mosteiro 

de Sainte Hilaire (transepto) ― da primeira metade do século XII. 

 

                                                                                                                                                                  
 Mantive a referência abreviada nas ocorrências seguintes. 
1 E, ] E 
2 perante a morte, ] prante ado a morte, 
3 comparar. ] compar. 
4 Aqui há a mudança de página. Não tenho total certeza de a página 115 ser continuada da 114. No entanto, o aspecto da tinta e dos papéis é 
o mesmo. 
5 Ver estudo, Reynaldo, Portas, Portucalense, I, 291 ] V. est. R.(?) Portas(?). Portucalense, 291 
 Inscrição manuscrita a lápis com letra difícil e pequena. 
6 tímpanos de Bravães ] tímp. Bravães 
7 Afirmação ] Afirm. 
8 Esta nota está assinalada com um «(X)» e desenvolvida na margem esquerda dactiloscrita. Coloqueia-a como nota de fim. 
9 Igreja de Saint ] Egl. Saint 
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 Ver descrição em pormenor por Araão de Lacerda, segundo Vergílio Correa, in Portucalense, I, p. 

321, figs. 421 e 424. Cita também Kingsley Porter. Outros exemplos comparar
1
 (a pedra fotografada

2
 em 

Évora) e o [†] nos granitos do século XIV (D. Dinis!) 

 

 PORTAIS DE BRAVÃES E RUBIÃES. Aarão de Lacerda, Portucalense, I, 285. 

 

 COMPARAR o capitel da igreja de Sainte Hilaire, de Poitiers, da primeira metade do século XII («le 

corps du Saint repose sur son lit de mort, son âme est enlevée au ciel par les anges»). e idêntica 

representação no túmulo de Egas Moniz, por exemplo, figura 334, Vol. I, Historia da Arte em Portugal,
3
 

Portucalense. 

 

 

(*) A informação é de Vergílio Correia, ver citação em Aarão de Lacerda, Portucale I, p. 

320).
4 

 

 

 

                                                 
1 comparar ] comparar(?) 
2 a pedra fotografada ] a pedra fot. 
3 História da Arte em Portugal ] HAemP 
4 Há ainda duas imagens no orig. mas que não são tiradas pelo autor, são recortes de livros (ou revistas). 
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* 

*                * 

 

 

 Considerações gerais
1
 sobre quanto tem sido subestimado o seu estudo ― apesar de ser um dos 

domínios que se pode basear num estudo já razoavelmente feito relativamente aos respectivos monumentos 

arquitectónicos. 

 

 Organização e coerência íntima dos monumentos escultóricos possíveis de estudar, e apontamentos 

das diversas correntes. Popular/ erudito. Primitivo/ cosmopolita. Norte/Sul. 

 

 Monumentos «eruditos» como o anjo de Coimbra, ou o túmulo da D. Brites (mesmo se é 

arcaizante)... 

 

 Expressionista-realista-popular... como o túmulo de Egas Moniz. 

 

 A escultura decorativa. A uma das correntes pertenceria a escultura dos capitéis de Rio Mau, a de 

Rates. 

 

 O ciclo Rubiães-Bravães. 

 

 E ainda a escultura decorativa, sem volume, e erudita (influência visigótica?) de Paço de Sousa. 

 

 (Obs. que para Reynaldo ― A Escultura em Portugal 
2
, Vol. I, p. 16, 17 ― são comummente do séc. 

XII; o anjo de Coimbra ― p. 11 ― o túmulo de Egas Moniz ― p. 15, 16 ― o túmulo de D. Brites ― p. 16, 

17).

                                                 
1  Apontamento dactiloscrito situado na página 110, da caixa 6, dossiê 1.1.2.12, com o título «Escultura Românica (e Arcaizante). 
Continuação.» 
2 A escultura em Portugal ] A esc. em P 
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Paradigmas da Escultura Gótica Decorativa
1
 

  

 

 A. Íntima fusão do vegetal e do humano, não já ou não só como continuidade; mas já, como dois 

termos alternantes e equivalentes, termos gramaticais, portanto. Melhor seria dizer: pré-gramaticais. Na 

verdade estas recorrências e alternâncias participam ainda de um mundo Mesmo. É ainda o afrontamento, não a 

balança silogística. 

 

 B. O Capitel
2
 historiado, eco do passado e, sobretudo, de grandes programas cultos europeus. 

Humanização crescente dos «espaços» vegetalistas. 

 

 A, Exemplos: 

 Capitéis em mísulas da capela de Fernão do Casal
3
 (Alhos Vedros). 

 
4 
Capitel vegetalista do Museu Arqueológico do Carmo, 

 (ver claustro e charola da catedral de Lisboa
5
, S. Francisco de Santarém, Lourinhã,  Claustro da 

catedral de Évora, Loios em Évora, Igreja de Jesus
6
 em Setúbal, etc.) 

 Capitéis com ornamentação vegetalista e cabeças do pórtico da igreja do Carmo, em Lisboa. 

 Claustro real do Mosteiro da Batalha: do capitel vegetalista à figura humana inteira, porventura 

«histórica».
7
 

 
Capitéis vegetalistas-cabeças, mas em a-plat : Sé de Vila Real. 

 Capitel formado por múltiplas cabeças; Claustro da Igreja de Jesus de Setúbal.
8
 

 

 

 

                                                 
1 Este apontamento ocupa a página 30 do dossiê 1.1.2.3 da caixa 4. Tem emendas manuscritas a lápis sobre texto dactiloscrito. As fotografias 
aludidas no texto encontram-se em algumas das páginas seguintes. 
2 O Capitel ] <Ex.> O capitel 
3 Casal ] Cesal 
4 Manuscrito a lápis «Jesus Setúbal», não foi introduzida esta inscrição porque é repetida à frente. 
5 catedral de Lisboa ] cat. de Lx 
6 Igreja de Jesus ] I. Jesus 
7 porventura «histórica». ] porventura «histórica».  <Capiteis cuspindo elementos vegetalistas: Alhos Vedros, Sé de Faro (capela 
de S. Domingos)> 
8 de Setúbal. ] de Setúbal <[†] em [†] Capelas Imperfeitas> 
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* 

  *  * 

 

 

 As cabeças humanas
1
 despontam por todo o edifício e chegam ao extremo limite de humanizar as 

gárgulas: 

 Uma cabeça dolorida, áspera, na base de coluna do Museu Arqueológico do Carmo. 

 As cabeças (algumas reconstituídas) das colunas da capela de D. Duarte, na Batalha. 

 Uma cabeça feminina surgindo numa chave da capela gótica (de S. Domingos, da Sé de Faro). 

 Uma cabeça (gárgula?) em humaníssima dôr, meio corpo e a mão apontando a garganta, do claustro da 

Igreja de Jesus de Setúbal: é uma dôr de palavra, sem dúvida. Muito há a dizer sobre estas cabeças que falam, 

ou que sofrem por não falar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Estas legendas dactiloscritas encontram-se na página 42, do dossiê 1.1.2.3, da caixa 4. As respectivas fotografias encontram-se nas páginas 
seguintes, 43 a 46. 
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* 

*  * 

 

 

 Contraste:
1
 as gárgulas góticas animalistas, ou fantásticas ― directas descendentes do românico, 

refúgio do mundo fantástico ― que proliferam no final do gótico (ver documentação sobre a Sé de Lamego). 

 (Documentação a reunir sobre as gárgulas da Batalha). 

 Duas gárgulas da Igreja de Jesus, em Setúbal. 

 Gárgulas da categoria de monstros humanos do claustro do convento de Nª. Sª. da Assunção de Faro 

(embora já de 1543. O seu carácter é ainda gótico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Estas legendas dactiloscritas encontram-se na página 47, do dossiê 1.1.2.3., da caixa 4. As respectivas fotografias encontram-se na página seguinte, 
48. Não encontrei as fotografias referentes ao claustro em Faro. 
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Os Túmulos Trecentistas. O Material
.1

 

 

 

 Uma grande importância para o nosso estudo têm os túmulos de granito ornados com cenas de 

montaria. 

 

 Ver a nossa
2
 comparação (ilustração

3
 XXII e XXIII e nota XXI) em Para o Estudo da Escultura 

Portuguesa de duas Anunciações (estudo também para a iconologia mariana). Noutra parte deste relatório 

reproduzimos uma cena de montaria do túmulo de Fernão Rodrigues Sanches (Museu do Carmo, Lisboa). 

 

 Adeante aspectos do túmulo de D. Pedro, Conde de Barcelos, S. João de Tarouca. Num deles se 

evidencia o cuidado tratamento do granito, que denunciará porventura a mão de um artista culto, adoptando os 

processos e as simplificações da escultura popular em granito. Essa simplificação foi levada ao extremo no 

túmulo de mulher de D. Pedro, D. Branca de Sousa (?), no Museu Regional de Lamego (e que não podemos 

ainda fotografar). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito com inserções a caneta preta fina situado na página 49, do dossiê 1.1.2.7, da caixa 5. As duas fotografias encontram-se na 
página seguinte. 
2 Ver a nossa ] V. nossa 
3 ilustração ] il. 
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Tematização. Uma Escultura paralela, os ícones cristãos
1
 

 

 

 Uma escultura paralela. Os ícones cristãos. 

 Reynaldo dos Santos, referindo-se às esclarecedoras intuições de António Augusto Gonçalves, em 

Estatuária Lapidar, considera nestes termos, a escultura de expressão popular: «corrente artística, paralelo e 

reflexo da arte mais requintada dos mestres quinhentistas» (A Escultura em Portugal, I, p. 56). Julgamos que 

esta expressão se pode alargar, para lá do século XV, a toda a arte «ingénua», como uma corrente paralela e 

reflexa (e não paralela porque reflexa). Onde o paralelismo é um fenómeno de cultura que se impõe com maior 

evidência, é, talvez, nos domínios da iconografia cristã ― a propósito do qual, de resto, são tecidas aquelas 

considerações pelo autor da Escultura em Portugal. 

 Certos tipos (a Senhora do Ó, os cristos «feios») correm paralelos entre as duas margens da arte e da 

cultura. Creio que talvez seja possível demonstrar que, em certos casos, é a escultura erudita que é reflexo da 

corrente «popular». 

 

 Adeante reproduzimos diversas imagens da Virgem, ou de Santas: desde a monumental frontalidade da 

Virgem do Torno, de Longos Vales, às imagens de canon curto, do «estilo» característico da escultura de 

Coimbra, às Virgens do Ó. Em algumas destas imagens, quando a escultura atinge um estilo (erudito), o 

sentimento continua a ser popular. 

 Em seguida reproduzimos três imagens de Cristo. O célebre crucificado de Coimbra ombreia,
2
 no seu 

rigor de escola, com os «paralelos», magníficos e dolorosos, Cristos «ingénuos». 

 Iconologia mariana. Desde a virgem românica de Longos Vales, é possível traçar uma linha de aparente 

sincronia de imagens marianas: coincidência de um culto «popular», camponês, relativamente inalterado. 

Algumas características morfológicas destas imagens (o canon curto por exemplo) reflectir-se-ão em imagens 

de formulação mais erudita. É o caso das imagens estudadas por António Augusto Gonçalves, e novamente 

descritas por Vergílio Correia (Três Túmulos, p. 86 e seg.) 

 

 Comparar a Virgem de Longos Vales com a que reproduzimos adeante, Senhora da Laranja (S. João de 

Tarouca), de alguns séculos posterior. 

 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito, sem emendas mas com acrescentos manuscritos a caneta azul fina, ocupa as página 131 a 134 do dossiê 1.1.2.3., da caixa 
4. A primeira página só tem o título e a página 134 apresenta inserções a caneta de feltro azul fina, com linha de chamada, escritas na margem 
esquerda. Depois deste texto há fotografias coladas em várias páginas, até à página 187 e outros apontamentos muito sumários como cronologias. 
Tentei identificar as fotografias que o texto refere, no entanto, não me foi possível fazer uma correspondência total entre as fotografias referidas no 
texto e as existentes no espólio do autor. 
2 Coimbra ombreia, ] Coimbra, ombreia 



 

39 

 

 Das Piétas se fará um estudo separado, que comparará desde a imagem que noutro lugar reproduzimos, 

de um canteiro actual (Esposende) às esculturações do autor da porta de Alvor e do cruzeiro de Silves. Adeante 

reproduzimos uma Pietá do séc. XIII (?) (Museu Grão Vasco), de emocionante ternura expressiva. (Outra 

idêntica, de menor alcance estético, se pode ver no Museu Soares dos Reis). 

 

 Reproduzimos, em seguida,
1
 mais algumas imagens características dos ciclos «eruditos» dos séculos 

XIV e XV, onde porém não é difícil descobrir um fundo parentesco com as formas e o sentimento populares-

camponeses: obras de Mestre Pêro, de Coimbra
2
, (e, v.g. Telles Garcia, de Lisboa). Virgens da Expectação, ou 

do Ó, Anjos da Anunciação e outras figuras de Santos (A. Gonçalves, V. Correia, A. Lacerda, (e Mestre Pêro,
3
 

História da Arte em Portugal, p. 518; 521) e os ciclos da primeira e segunda metade do século XV, descritos e 

agrupados por Reynaldo dos Santos: Mestre João Afonso (outro [†] arcaizante, assinado
4
 e [†]. Vergílio Correia 

(«Três Túmulos») estilo dos Mestres das Alhadas e do Mestre de S. Pedro de Arouca; Diogo Pires-o-Velho, 

Diogo Pires-o-Novo, e outros. 

 Senhora do Ó (Séc. XIV), Museu Grão Vasco. Anjo da Anunciação (séc. XIV), igreja do mosteiro de S. 

João de Tarouca. 

 Pai Eterno (escultura em madeira polícroma do séc XIV), Museu Grão Vasco. 

 S. Pedro (Séc. XV), Museu Grão Vasco. 

 S. Antão (Séc. XV), Museu Grão Vasco. 

 Cristo (Séc. XV), Museu Grão Vasco. 

 

 

                                                 
1 Reproduzimos, em seguida, ] Reproduzimos em seguida 
2 Esta fotografia referida falta, claramente, no espólio. Na pág. 140 há uma inscrição manuscrita ofic. m. pero. sec XIV. Nessa mesma página 
há vestígios evidentes de cola. A fotografia terá caído tendo-se assim perdido. 
3 Mestre Pêro, ] [†] Pêro 
4  assinado ]  assinado(?) 
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* 

  *  * 

 

 

 Iconologia mariana.
1
 A coroação da Virgem de S. Pedro de Balsemão constitui um dos mais belos 

gestos de uma escultura portuguesa de expressão popular. Trata-se da testeira de um túmulo trecentista, o do 

bispo D. Afonso Pires, figura grada e amiga de D. Pedro I, e que governou a diocese do Porto. Pertence à série 

de «túmulos de edículas estreitas», parentes dos da Rainha Santa e D. Gonçalo Pereira. Estes túmulos foram 

quási todos esculpidos na «mesma pedra nevada», no(s)
2
 «macio e friável calcário(s) da região de Ançã, 

vizinha de Coimbra» (Ver Correia). Este de Balsemão é em granito. A escolha do material é significativa, como 

veremos. Identifica-se com a região e com o carácter verdadeiramente fruste, «naïf», do moimento. 

 

 Reproduzimos outros aspectos do mesmo túmulo. Todo o programa
3
 é o de uma série «erudita»: a 

execução, o material e o sentimento são populares. 

 A rudeza do material do túmulo de Balsemão identifica-se com a «ingenuidade», e uma nobreza-outra, 

do sentimento do artista, e da sua execução «gestual». 

 

                                                 
1 Este texto está na página 51 e 53, do dossiê 1.1.2.7. da caixa 5. As fotografias encontram-se nas páginas 52 e 54. Este texto é encimado por um 
título «Uma Escultura Paralela. Os Ícones Cristãos.» que indica claramente estarmos na continuação do estudo anterior. 
2 no(s) ] no 
3 programa ] programa, 
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Lição dos dois Monumentos de Talha de Coimbra
1
 

 

 

 Mário Tavares Chicó, História da Arte em Portugal, II: 

 «... são as obras de talha do gótico final flamengo, de linhas suaves e sem arcos pontiagudos que os 

canteiros passam à pedra e interpretam a seu modo» (p. 305); no Retábulo da Sé
2
 «podemos notar numerosos 

motivos decorativos que mais tarde são repetidos nos portais e nos túmulos manuelinos» (nota 1, pp. 308-9). 

«O que é verdadeiramente original é o modo como são interpretados os motivos extraídos dos cadeirais e dos 

grandes retábulos góticos de talha dourada» (pp. 305-8). 

 

 A análise comparada dos dois monumentos de Coimbra é decisiva. O retábulo
3
 da Sé é obra 

inteiramente determinável
4
 quanto ao estilo (hispano-flamengo, influência possível do retábulo da capela-mor 

da catedral de Toledo, iniciada por Peti Juan em 1498, ver Smith, A Talha em Portugal, p. 20). No que diz 

respeito ao segundo,
5
 o cadeiral de Santa Cruz, surge a encomenda «precisa»: o cadeiral, pela sua emblemática 

e pela representação de cenas navais, revela uma vontade de estilo, um programa. Não surpreenderá agora o 

significado que atribuímos aos parentescos decorativos deste cadeiral com o Claustro do Silêncio. Da vontade 

de estilo passa-se ao estilo. Estilo decorativo, bem entendido. Porque o estilo arquitectónico oferece outros 

problemas. 

 

 Sobre a vontade de estilo revelada no cadeiral de Santa Cruz: Na sua História de Arte em Portugal (a 

publicar), o professor Smith revela a sua surpreza («to one's astonishment») a propósito da mistura das mesmas 

cenas, de embarcações portuguesas e cidades hanseáticas. 

 

 Não há nenhuma razão para surpresa
6
: 

 1. Essas cidades pertencem mais a um vocabulário gótico internacional do que constituem um 

descritivo de tais cidades hanseáticas. 

 2. A miscigenação era a regra nessa altura na península: Ver Gaya Nuño, Historia del Arte Español, 

Madrid, 1957, p. 183. Referente a Peti Juan, Diego Copín de Holanda e Rodrigo Alemán; e em particular, fig. 

128, Tablero de la sillería baja da catedral de Toledo. Aí se vêm as mesmas cidades convencionais. Relêvos, 

                                                 
1 Este apontamento dactiloscrito ocupa as páginas 16 e 17 do dossiê 1.1.2.8, da caixa 5. 
2 (p.305); no Retábulo da Sé ] (p.305); <nestes monumentos> [no Retábulo da Sé ↑] 
3 é decisiva. O retábulo ] é decisiva. <Com efeito,> O <no primeiro> retábulo 
4 inteiramente determinável ] inteiramente <importada> determinável 
5 No que diz respeito ao segundo, ] <enquanto que> [ No que diz respeito ↑] ao segundo, 
6 Esta palavra é corrigida pelo autor de surpreza para surpresa (enquanto a anterior ocorrência não). É habitual ES ter arcaísmos misturados 
com a forma contemporânea de escrever. É raro corrigir os arcaísmos. 



 

50 

 

diz Gaya Nuño na p. 183,
1
 «que historian en sucesión un poco monótona las incidencias de la guerra de 

Granada, con sus victorias y sitios de ciudades» ― palavras que têm o seu equivalente no guarda pó do cadeiral 

de Santa Cruz. 

 

 Assim como em Espanha se encomendava a celebração, em lugar sagrado, das vitórias de Granada; 

aqui fazia-se encomenda semelhante para as navegações.

                                                 
1 na p. 183, ] na p. 183 
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[Os Grandes Conflitos Europeus]
1
 

 

 

 Os grandes conflitos europeus do século
2
 XIV assinalam o princípio do fim da Europa Medieval e 

preparam o terreno da Idade Moderna. Do século anterior (S. Francisco
3 
de Assis e depois o seu «apaixonado» 

cronista, Giotto) ao seguinte (Cervantes, Fernão Mendes Pinto), vão-se tecendo novas estruturas, e o espírito de 

cavalaria cede lugar a uma nova moral da acção, ao mesmo
4 
tempo que uma ideologia vaga, ideologia

5
 de 

«época incerta», acumula o húmus necessário à viril proliferação barroca. «O orgulho, a pompa e o aparato da 

guerra; os exércitos emplumados...» a que se refere Otelo, já não fazem da «ambição uma
6
 virtude». Da 

ambição guerreira, pois novas ambições ganhariam lentamente as respectivas cartas de nobreza. Certas classes 

de pessoas e certos países beneficiariam do grande auto-aniquilamento feudal. Embora,
7
 por breve tempo, 

Portugal tenha sido
8
 um desses países. Fora dos grandes conflitos, para aqui se desviou um comércio marítimo 

que vinha substituir as trocas interrompidas entre as florescentes cidades da Itália e da Flandres através da 

Europa Central.

                                                 
1 Texto dactiloscrito que ocupa uma página do dossiê intitulado notas ES contido no dossiê 1.1.2.11 da caixa 5 (este dossiê não tem números de 
página nem cotas nas mesmas). 
2 europeus do século ] europeus <do fim> do século 
3 anterior (S. Francisco ] anterior <ao seguinte> (S. Francisco 
4 de acção, ao mesmo ] de acção, <antes> ao mesmo 
5 vaga, ideologia ] vaga, <de> ideologia 
6 ambição uma ] ambição <guerreira> uma 
7 Embora, ] Embora 
8  Portugal tenha sido ]  Portugal foi 
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Síntese do Estudo sobre a Escultura do Final do Gótico, do Manuelino e da 

Renascença
1
 

 

 

 Consideramos a existência de um estado de cultura precursor do Renascimento em Portugal (assinalado 

nas artes plásticas pela obra de um Nuno Gonçalves (1)), dividimos o Renascimento em duas fases: 

 a) Um renascimento de descoberta do real. Nesta fase verifica-se o chamado «estilo manuelino» em 

arquitectura, na escultura
2
 e nas artes decorativas,

3
 anuncia-se uma nova concepção do espaço, por exemplo, 

em pintura e na literatura; um novo espírito científico atinge o apogeu. O contributo da pintura europeia é 

vigorosamente absorvido num contexto de inquietação e instabilidade espiritual e sensível. Atracção de um 

estado cultural endógeno (rural) pelo elemento exótico. 

 b) Um renascimento
4
 de tomada de consciência racional. Proselitismo europeizante e moda (em certos 

casos, a moda predomina o modo).
5
 À vontade-de-estilo do «manuelino», sucede-se a adopção de um estilo 

exógeno, e de um espírito de imitação.
6
 É, ou pretende-se que seja,

7
 a volta à ordem (embora se trate de uma 

ordem racional). 

 

   De que te podes, homem, gloriar Senão só da razão? 

   (António Ferreira, Poemas Lusitanos, ed. Marques Braga. II, p.150) 

 

 Ao contrário do período anterior, nas obras mais significativas deste, predomina
8
 o elemento «culto» 

sobre o «popular». A partir de meados de quinhentos, evolução para o classicismo e o maneirismo. 

 À inquietação substitui-se a angústia lúcida, e com a evolução verificada na segunda metade do século, 

essa angústia apresenta-se sob as espécies de um mêdo concreto: ... hei medo do que falo só comigo (ibidem, 

p.102). 

 

                                                 
1 Este ensaio dactiloscrito com emendas a caneta de tipo esferográfico ocupa as páginas 4 a 9 (numeração dos org.) do dossiê 1.1.1.15a, da caixa 3. 
Depois deste título existe um subtítulo a letras capitais PARA O ESTUDO DA RENASCENÇA EM PORTUGAL: A ESCULTURA, 
que retirei do texto porque é um subtítulo referencial, que ajuda a localizar o texto no âmbito de um conjunto maior (a escultura da Renascença). No 
entanto, esta informação foi levada em conta na organização dos textos. 
2 escultura ] <arquitectur> escultura 
3 decorativas; ] <descobertas>decorativas, 
4 Um renascimento ] Um <descobrimento>renascimento 
 A palavra foi rasurada e escrita por cima à mão. 
5 o modo). ] a<o>modo.) 
6 No orig. ocorre uma chamada de nota "*". No fim da página existe essa nota, manuscrita numa caneta com falta de tinta. Tentei  fazer uma 
leitura mas é muito conjectural : observar se o que imitou significativamente não alterou. Julgo irrelevante para incluir no texto. 
7 seja, ] seja 
8 deste, predomina ] deste, <período> predomina 
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 A estes períodos corresponde apenas uma aproximação de diacronia. Muitas vezes deveremos encará-

los sincronicamente. 

 

 Precisando, e relativamente à Renascença europeizante: 

 

 A MODA E O MODO. É necessário distinguir o que foi desejo íntimo de clareza e razão contra as 

obscuridades medievais, e os simples fenómenos de emulação, epigonismo e moda ― se bem que na realidade 

não se trate de dois corpos puros. No domínio das artes plásticas os monumentos mais antigos, que terão sido 

veículos da moda, verificam-se nas artes decorativas
1
 e nos objectos de uso, em geral sumptuário, desde os 

azulejos de um Niculoso aos trabalhos de ourivesaria ao romano (obra, hipotética, de João van den Stan, ver 

Maria José de Mendonça, História da Arte em Portugal, Barcelos, 1948, vol. II, pp. 419-421). Por essas, e 

muitas outras voltas que adiante serão mencionadas, a moda estabeleceu-se, dando lugar a ordens expressas dos 

comanditários. Da moda à polémica vai um passo. Francisco de Holanda, Sá de Miranda,
2
 António Ferreira, 

entre outros, correspondem à fase polémica da nova razão, do novo gosto. Mas a polémica é já um modo. 

 

 O MEIO CULTO. Como toda a cultura no modo literário (para distinguir de cultura no modo 

etnológico) em fase militante, trata-se de um estado ambíguo e minoritário. Ambíguo porque a cultura no modo 

literário pressupõe em si uma ordem, e logo um estado de alienação; minoritário, quási por princípio. Algumas 

características mais ou menos específicas do caso português: 

 a) Isolamento do comum das gentes. (É ainda uma condição geral: «Au prix du comun des hommes /Je 

m’engage
3
 difficilement », Montaigne, Essais, III, x). Aqui,

4
 esta Renascença difere da anterior à qual 

corresponde o apogeu do espírito científico, e onde o «populismo» de um João de Castro aceita as opiniões 

mais diversas, o Rei recebe a carta de um Pêro Vaz de Caminha
5
 qualquer, etc. Estes fenómenos, porém,

6
 raras 

vezes são compreensíveis na ordem diacrónica. Por razões que veremos, as obras contemporâneas de um João 

de Castilho e de um Nicolau Chanterenne, sculptor insignis no dizer latino de Clenardo, pertencem 

diversamente e no limite, à primeira e à segunda daquelas
7
 situações culturais. 

 b) Uma ordem e uma moral a priori ― por oposição a uma moral de descoberta. A moral de um 

António Ferreira, por oposição à moral de um Pêro Vaz de Caminha, de um Fernão Mendes Pinto, de um Gil 

Vicente. A ordem das esculturações de Chanterenne à des-ordem manuelina. 

                                                 
1 nas artes decorativas ] nas <no domínio>artes decorativas 
2 Sá de Miranda ] Sá Miranda 
3 Je m'engage ] Je <xix> m'engage 
4 Aqui, ] Aqui 
5 Vaz de Caminha ] Vaz Caminha 
6 porém, ] porém 
7 e à segunda daquelas ] e à segunda <atitudes referidas> daquelas situações culturais 
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 c) Um nacionalismo de fundo reivindicativo expresso em formas europeizantes ― por oposição ao 

nacionalismo de
1
 carácter nacional efectivo mas dispersivo, do «estilo manuelino» (2). Esta contradição

2
 entre 

fundo e forma é apenas aparente: todo o europeísmo, como todo o internacionalismo, é quási sempre uma 

maneira disfarçada,
3
 senão envergonhada, de nacionalismo. No caso particular português, tratou-se de uma luta 

contra o iberismo, característico de quási toda a arte portuguesa ou em Portugal do passado, a favor de uma 

verdade exógena, filtrada aliás, e como não podia deixar de ser, através dos canais tradicionalmente acessíveis 

da grande cultura europeia, da Flandres, da França, por exemplo, da própria Espanha, países já romanizados 

entretanto (3).
4 

 d) Tratava-se, no entanto, de um modernismo autêntico. De uma luta necessária contra os elementos 

irracionais do passado. Como veremos, esta luta contra a ingenuidade (ou o realismo ingénuo), corresponderia 

a uma agudização da aventura racionalista. 

 e) O fim da razão é a morte da razão.
5
 É assim que, contraditoriamente, surge uma problemática da 

angústia, quiçá de mêdo ― como vimos; e um novo fascínio pelo mistério da vida. Isso explica que um 

humanista como Damião de Góis se ponha de fora de saber se há ou não sereias ou tritões;... que no 

pensamento límpido de um António Ferreira, desponte o mêdo (para lá, evidentemente, das razões 

propriamente sociológicas ― que foram lucidamente estudadas por António José Saraiva, em História da 

Cultura em Portugal). 

 

Urbanização e Desactualização Técnica
6 

 

 Em 1534 escrevia Clenardo: «Aqui não há grande abundância de artífices, e não é costume que eles 

ofereçam as suas mercadorias» (Cerejeira, Clenardo e o Seu Tempo, p. 279, citado por António José Saraiva, op. 

cit., p. 505, II vol.); e constatava que uma grande parte das artes mecânicas eram exercidas por estrangeiros, 

nomeadamente flamengos. Como explicar esta deficiência da oferta? A este respeito pode dizer-se (sem entrar 

nos detalhes da questão) que há uma certa unanimidade entre os autores que se têm ocupado desta questão. A 

passagem de uma economia natural (relações de trocas directas de artigos) a uma economia monetária, não se 

fez em Portugal de modo
7
 a favorecer a indústria local. O grande movimento comercial suscitado pelas 

navegações, cêdo organizado sob monopólio real,
8
 orientou-se sobretudo para o exterior. O desenvolvimento 

                                                 
1 ao nacionalismo de ] a<qui>o [nacionalismo de ↑] 
2 Esta contradição ] <por exemplo.> Esta contradição 
3 uma maneira disfarçada ] uma <forma> maneira de disfarçada 
4 países já romanizados entretanto (3). ] [países ↑] <entretanto> já romanizados entretanto. (3) 
5 é a morte da razão. ] é a <mote> morte da razão. 
6 Está secção está situada nas páginas 7 a 9 (numeração do espólio) começando depois do fim da nota (3). Poder-se-ia tratar de um outro texto, ou 
até do desenvolvimento da nota 3, mas, pela lógica do texto considero que se trata de uma secção acrescentada ao texto posteriormente à feitura das 
notas (e que, por isso, figuraria antes das notas de fim do texto). Esta atribuição é da minha responsabilidade. 
7 de modo ] <de acordo> de modo 
8 organizado sob monopólio real, ] organizado <no sentido> sob monopólio real, 
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urbano não conheceu, por isso, em Portugal, as contradições de, por exemplo, as grandes cidades da Itália ou 

da Flandres. Aí, as corporações urbanas tiveram o seu maior concorrente num capitalismo agressivo que fugia 

das cidades para os campos, longe das oligarquias urbanas (ver, por exemplo, Henri Pirenne, Histoire 

Économique de l’Occident Médiéval, Bruges, 1951). As cidades portuguesas mantiveram-se relativamente 

isoladas e pobres; e pobres, naturalmente, de artes mecânicas ― apezar dos períodos em que se terá verificado 

uma situação de luxo e opulência, relativamente às classes senhoriais. Ora, as artes da pedraria, o que hoje 

chamamos de arquitectura e escultura, eram e são, artes mecânicas (além de serem, cosa mentale como o 

reivindicaram, por essa altura,
1
 os artistas cultos). Nestas condições, uma escultura «culta» (no modo literário) 

tinha que vir de fóra. Isso não impede que uma sociedade que se conservou camponesa nos seus aspectos mais 

vitais e significativos, tivesse os seus genuínos e autênticos artistas camponeses ― mas êsse é o tema 

fundamental do nosso estudo. 

 Alguns dos exemplos que estudamos (Mestre de Alvor e de Santa Catarina da Fonte do Bispo; e até 

alguns populares actuais) provam bem que a regressão ao popular, feita em termos de validade estética, foram 

ainda um fenómeno de «salvamento» estético. E a euforia marítima que afecta alguns dos aspectos do 

manuelino não nos deve fazer esquecer um dos aspectos mais extraordinários e raros desta «arte»: o seu 

carácter camponês. 

 Por outras palavras, à urbanização dos séculos XV e XVI corresponde um agravamento da nossa 

desactualização
2
 técnica. Isto mesmo explicará,

3
 num outro domínio, o científico, certos factos paradoxais. Por 

exemplo, a divulgação que a obra de um Pedro Nunes ou de um Garcia da Orta, se tenha verificado 

principalmente no estranjeiro... 

 Em resumo, podemos concluir, respondendo à nossa pregunta inicial, com as palavras de um 

economista: 

 ... porque «a actividade artesanal não constitui a base da economia de Portugal ao longo da Idade 

Média» (Armando de Castro, A Evolução Económica de Portugal dos séculos XII ao XV, vol. IV, Portugália, 

Lisboa,
4
 1966, p. 79). 

 

 

NOTAS 

 

(1). É evidente que êsse estado de cultura existiu qualquer que tenha sido a naturalidade do 

autor do políptico das Janelas Verdes. Dificilmente uma obra poderá ser mais «nacional» 

(palavra que só podemos usar alusivamente) do que o políptico em questão. Essa é apenas uma 

                                                 
1 altura, ] altura 
2 da nossa desactualização ] da nossa <actualização> desactualização 
3 explicará, ] explicará 
4 vol. IV, Portugália, Lisboa, ] vol. IV, Lisboa, 
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das questões que vêr os painéis elucidará. Mas vêr é bem difícil, como o demonstraria a 

história, não dos painéis ― mas do que se tem passado desde a sua descoberta até hoje. 

(Adriano de Gusmão, Nuno Gonçalves, Lisboa, 1957; António Manuel Gonçalves, Do 

Restauro dos Painéis, Lisboa, 1960).
1 

 

(2) Trata-se de uma situação que estamos aptos a compreender hoje. «Dizer mal» do seu país, 

apontar-lhe os atrazos ou falências, indo nisto até em negá-lo como país ― ou, pelo menos, a 

abandoná-lo, é muitas vezes a maneira extrema, senão desesperada de ser nacionalista. Por isso 

alguns dos mais ilustres deste país fora são «estranjeirados». 

 

3) Como conciliar o «nacionalismo» expresso em certos meios literários (António Ferreira, Sá 

de Miranda, etc.), com a norma de importação de artistas plásticos; sobretudo franceses, quer 

dizer: originários da região a que hoje chamamos França? simplificaríamos talvez 

demasiadamente este assunto se nos limitássemos a constatar que, neste caso, o nacionalismo 

se manifestava contra um iberismo aristocrático e irmão. O verdadeiro combate é consigo 

próprio, e o nosso «francesismo» plástico era então um modo de afirmar uma liberdade relativa. 

Observe-se entretanto que se os homens físicos e as ideias abstractas eram, em parte, exógenas, 

desde logo, a realidade física dos objectos culturais e o estilo (evolução canónica) das 

respectivas formas se
2
 manifestaram especificamente. Isto infelizmente, é precisamente, o que 

não tem sido estudado. 

 Mas é necessário considerar, ainda que superficialmente, alguns aspectos sócio-

culturais desta questão.
3 

 

 

                                                 
1 até hoje. (Adriano de Gusmão, Nuno Gonçalves, Lisboa, 1957; António Manuel Gonçalves, Do Restauro dos Painéis, Lisboa, 
1960) ] até hoje. [(Adriano de Gusmão, Nuno Gonçalves, Lisboa, 1957; António Manuel Gonçalves, Do Restauro dos Painéis, Lisboa, 
1960). ↓ ] 
2 formas se ] formas <fora> se 
3 sócio-culturais desta questão ] socio-culturais <†> desta questão. 
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[Nota sobre Dürer]
1
 

 

 

 Das Allerjeiligenbild, a Adoração da Santa Trindade é concebido segundo A Cidade de Deus de Santo 

Agostinho (Ludwig Grote): dualismo das duas cidades (neo-platonismo)
2
. É uma concepção estática. No 

campo nocional barroco, à filosofia essencialista de Agostinho, subsiste
3
 uma filosofia existencialista (Henri 

Marrou
4
, Santo Agostinho e o Agostinhismo, p. 75, desde «Se tentarmos agora precisar o conteúdo...» e 

seguintes. Embora Dürer fosse contraditório nisto (para ele era fundamental a maneira, o trabalho da mão... o 

seu neo-platonismo opõe-se ao seu naturalismo) ― e, nessa contradição,
5
 era Homem da Renascença, como 

quere Faure. 

 Dürer nunca se libertou deste dilacerante dualismo indo da contemplação para o somatório das coisas 

que era uma falsa síntese (Melancolia
6
): a cidade terrena não foi abandonada, mas o artista não sentia já a 

cidade de Deus.

                                                 
1 Esta nota dactiloscrita ocupa uma página no dossiê notas ES, do dossiê 1.1.2.11, da caixa 5. 
2 Esta inserção (neo-platonismo) está entre as duas linhas, sem linha de chamada. Não há meio de saber em que frase é que essa informação seria 
colocada. Coloquei-a neste ponto em virtude de a semântica o permitir e porque a inscrição está imediatamente por cima de «cidades». 
3 Agostinho, subsiste ] Agostinho subst. 
4 Henri Marrou ] H. Marrou 
 Henri Marrou (1904 – 1977), o livro em questão não se encontra traduzido (segundo a base de dados em linha da BN, consultada em 
09/11/2011), tendo sido editado em 1955. 
5 e, nessa contradição, ] e nessa contradição 
6 ES deve estar a referir-se à gravura de Dürer mais do que ao conceito de Melancolia (embora a gravura seja uma representação desse conceito, 
muito ao jeito dos enigmas figurados renascentistas e posteriores). 
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Legenda para a Ilustração de O Inferno
1
 

 

 

 Primeira metade do século XVI, Museu Nacional Arte Antiga. Detalhe
2
 do Diabo com a configuração 

de um índio do Brasil. 

 Adoração dos Magos, retábulo da Sé de Viseu. Detalhe do Rei Prêto. 

 Talvez: músicos, em Retábulo do Mestre de Santa Auta. 

 

 Nestes dois quadros da pintura quinhentista podemos observar uma consciencialização do exotismo 

admitido
3
 de uma maneira tipicamente anti-clássica: o índio do Brasil, vestido de penas multicolores já não é 

encarado como um fabuloso «homem silvestre» mas interpretado, como Rei Mago, ou mesmo como Diabo. 

Esta última interpretação que extrêma os termos da dialéctica do Outro Homem, é talvez característica de uma 

época em que uma
4
 óptica apologética cristã começaria a predominar. Por outras palavras é um quadro de 

combate. 

 Será interessante observar que (como
5
 noutros exemplos da iconografia europeia desta época, tal como 

a Dança dos Mortos,
6
 por exemplo, ou o Barco dos Loucos) êsse combate, essa apologética, é íntima e 

ambígua, não oficial ou oficiosa. Com efeito, podemos reparar no quadro do Inferno o realismo (ou talvez mais 

correctamente: o verismo) das torturas, que têm
7
 o carácter rigoroso da descrição. Assim, a identificação do 

mestre das torturas como um símbolo daqueles que, na época do pintor,
8
 eram responsáveis por torturas eguaes 

não oferece grandes dificuldades; assim como a sua condenação moral: êle é mais do que o Diabo, é «outro 

homem»... (*) 

 

 Observe-se como na mesma época o indígena do ultramar era objecto de descrições naturalistas 

rigorosas, quer quando integrado no seu meio (salva mencionada do Palácio da Ajuda), quer quando assimilado 

à metrópole (músicos do «Mestre de Santa Auta»). Por outro lado, ver a ultrapassagem do verismo noutro 

sentido (o da identificação) quando convinha mostrar a nobreza do personagem indígena, a sua soberania: 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita ocupa as páginas 20 e 21 do dossiê 1.1.2.7 da caixa 5. A nota que ES escreve, assinalada por (X) é manuscrita a 
tinta verde, com uma caneta de tipo esferográfica ou similar, pressupondo assim (pelo menos) duas campanhas de escrita. A fotografia aludida não se 
encontra no dossiê. 
2 primeira metade do século XVI, Museu Nacional de Arte Antiga. Detalhe ] 1ª met.s.XVI.MNJAA. Detalhe 
 O facto de ES escrever um J na sigla do Museu é porque este é popularmente conhecido como Museu das Janelas Verdes. 
3 exotismo admitido ] exotismo <tipicamente> admitido 
4 que uma ] que <estas † questões correspondiam> uma 
5 que ( como ] que ( <tal> como 
6 tal como a Dança dos Mortos, ] tal a Dança dos Mortos, 
7 que têm ] que <parecem uma descrição> têm 
8 que, na época do pintor, ] que, na época do pintor 
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nesses casos só havia um meio, conferir-lhe os atributos da nobreza europeia. (Ver provavelmente, retrato da 

rainha Jinga, mas confirmar a data; ver outros documentos). 

  

 Acrescentar 

 Uma ilustração de Marfim de Benim: o «português» elemento decorativo 

 Uma ilustração de «Bronze»  o «português» descrito. 

 

 É curioso verificar efeitos semelhantes de Portugal na arte d’outras civilizações com quem tenhamos 

estado em contacto: a utilização emblemática ou simbólica do «português» como Outro Homem, e a descrição. 

 Fazer referência a Benim, desfazer as dúvidas quanto à questão da «cêra p.» mas reais influências.
1 

 E ainda: 

 Marfins Iorubas. Descrição e elementos do estilo manuelino. 

 

 

 (*) Reparar nos detalhes veristas significativos: o cadeirão
2
 onde está sentado o diabo, o 

caldeirão (ver comparação de Diogo do Couto «o Caldeirão de Pêro Botelho» in Litoral nº2, 

trata-se de tortura da época...) e, sobretudo, o Inferno, o cálamo,
3
 as duas lendas de papel... 

Nesta vinda, o fogareiro
4
 (cf. com) outros fogareiros).      

 

 

                                                 
1 à questão da «cêra p.» mas reais influências». ] à questão da «cêra p.» mas [reais influências» ↓]. 
 Esta frase é obscura, a inserção de reais influências não tem linha de chamada e, portanto, é problemática. Ignoro o que poderá ser cêra 
p. (cerâmica portuguesa?) 
2 cadeirão ] cadeirão(?) 
3 o Inferno, o cálamo ] o Inferno o cálamo(?) 
4 Nesta vinda, o fogareiro  ] Nesta vinda(?), o fogareiro(?) 
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Segue-se um Estudo sobre o Manuelino
1
 

 

 

 E em particular: 

 Génese e absorção das formas. A invenção prima sobre a imitação. 

 O popular e o erudito. 

  Características: um realismo ingénuo 

 uma nova noção de espaço (um racionalismo que se ignora?) Manuelino arcaizante: 

 Popular ― Mestre de Alvor 

 Culto ― Mestre de Lamego 

 

 As primeiras fórmulas (e formas) da Renascença foram assumidas pelos mestres-pedreiros
2
 e pedreiros 

manuelinos ― fundamentalmente camponeses, telúricos... expressionistas) como manifestações exóticas. Ex: 

portal de S. Quintino e ... o Claustro dos Jerónimos.
3
 Exactamente o mesmo acontecera com a assumpção das 

formas requintadas do gótico final. Ex: Claustro do Silêncio. E assim temos constituídos os dois termos 

principais, exógenos, do manuelino; o qual, ligado
4
 a uma evolução endógena do gótico, é uma «arte» 

essencialmente regional. 

                                                 
1 Índice e apontamento que ocupa a página 12 do dossiê 1.1.1.15a da caixa 3. Esta página tem duas secções com características diferentes. A 
primeira é um índice. A segunda é o (ou um) arranque do estudo sobre o Manuelino. Este índice tem a vantagem de indicar claramente que certos 
textos que estão noutras caixas, sob os títulos e temas de «O mestre de Alvor» e «Mestre de Lamego» (caixa 5, sob os itens 1.1.2.9 e 1.1.2.10 ), 
pertencem ao conjunto intitulado «A Renascença Portuguesa». 
2 mestres-pedreiros ] mestres-pedreiros <manuelinos> 
3 S. Quintino e... o Claustro dos Jerónimos. ] S. Quintino [ e... o Claustro dos Jerónimos. <marg. inf.>] 
4 ligado ] ligado <lagid> 
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Pequena Introdução à Génese do Chamado «Estilo Manuelino»
1
 

 

 

«Pourquoi un trait culturel, emprunté ou diffusé à travers une longue période historique, 

s'est-il maintenu intact? Car la stabilité n'est pas moins mystérieuse que le changement. La 

changement. La découverte d'une origine unique du dédoublement de la représentation 

laisserait ouverte la question de savoir comment il se fait que ce moyen d'expression ait été 

préservé par des cultures qui, à d'autres égards, ont évolué dans des sens très différents. Des 

connexions externes peuvent expliquer la transmission; mais seules des connexions 

internes peuvent rendre compte de la persistance.» 

Claude Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale, Paris, 1958, p. 284. 

 

 

 (ver estudo sobre estilo e autor, e introduções gerais) 

 

 O estilo manuelino forma-se na confluência de correntes cultas europeias do gótico final ― importadas 

e adaptadas a uma procura precisa; e certas formas e temas paradigmáticos de raiz tradicional, e em certos 

casos, popular. Temas e formas
2
 são assim isolados, preferidos, ganhando individualidade própria. Numa 

segunda fase, à qual correspondem novas importações (renascença francesa, ou italiana por via francesa), a 

simbiose é menos nítida, as duas correntes (a culta e a tradicional) correm paralelamente, excepto nas obras 

mais marcadamente populares. 

 Essa procura «precisa» a que nos referimos, está em relação evidente com a riqueza material (gosto e 

luxo e da ostentação) e com aquilo a que chamaríamos «euforia marítima». A corrente tradicional relaciona-se 

obviamente com um imaginário camponês muito evidente na obra de arquitectos como os Arrudas, Marco Pires 

e autênticos mestres populares como o Mestre de Alvor. 

 Para o estudo desta primeira fase conservam-se dois monumentos fundamentais: 

 Altar-mor da Sé de Coimbra. 

 Cadeiral de Santa Cruz, em Coimbra, também. 

                                                 
1 Este ensaio está na pág. 13 a 15 do dossiê 1.1.2.8 da caixa 5. O título está na página 14, depois da epígrafe que está na página anterior a essa. 
(O dossiê apresenta uma panóplia de notas díspares, muitas delas com indicações bibliográficas ou citações, algumas com datas, nomes de pessoas e 
obras, fotografias e postais de monumentos, etc.) As páginas estão numeradas a lápis pelos organizadores do espólio. A epígrafe, parece-me, mais do 
que servir este texto serviria a um conjunto mais vasto que não foi escrito e cujo texto inicial talvez fosse este. A tinta vermelha (dactiloscrita) no 
canto superior direito há uma nota: «Ainda n/está reunida toda a docum. fotográfica necessária» que não inseri nesta edição. 
2 Temas e formas ] <certos> Temas e <certas> formas 
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 Estes dois monumentos impõe as datas de 1501/8 (o primeiro) e 1513 (o segundo), como anos de 

formação de um sector importante da decoração e da escultura manuelinas, e Coimbra como um dos centros 

irradiadores. Veremos nomeadamente o seu reflexo no Claustro do Silêncio (1517). 

 Com o afluxo
1
 ao país de novos produtos que o enriquecimento súbito e relativamente monopolizado 

explicam ― muitas outras contribuições exógenas se verificaram. Foram brilhantemente analisadas por autores 

como um Vergílio Correia, Reynaldo dos Santos e Mário Tavares Chicó ― sendo fundamental o estudo deste 

último sobre a evolução do gótico nacional.  No nosso caso interessam-nos particularmente a influência 

daqueles dois monumentos para traçar o encontro (corrente culta exógena ― corrente nacional profunda), de 

que o Claustro do Silêncio constitui autêntico paradigma. 

 (Paradigma mais complexo ― cujo estudo empreendemos à parte, é o Claustro de Belém:
2 

datas
3
 

importantes: pelo menos todo o século XVI, desde 1500, Boitaca, primeira pedra, até 1530 ― adopção 

definitiva da Renascença ―, a 1581). 

 

 Para o estudo particular da escultura nesta fase, é fundamental estudar também a obra averiguada de 

um escultor português do princípio do século: Diogo Pires, o Moço. 

 1514 é a data dos três monumentos de Leça do Bailio: cruzeiro, pia baptismal, túmulo D. F. João 

Coelho. 

 É possível que a obra de outro escultor português «manuelino» ― da área do granito ― se venha a 

impor ao estudo: João Lopes, Mestre de Lamêgo. 

 

 

                                                 
1 Com o afluxo ] Com<o um> [o↑] afluxo 
2 Há no espólio um dossiê inteiro com esboços e fotografias deste claustro. 
3 Belém: datas ] Belém: <em> datas 
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Fronteira1 

 

 

 Fronteira. Para além (e aquém) da sua realidade física (e política, geográfica, etc.) uma fronteira é um 

local carregado de sentido moral e etnológico. Um local essencial de mudança com os seus ritos de passagem, 

ou de transgressão; aqueles instaurando ― em qualquer casa ― a realidade
2
 de profunda e original desta última. 

Uma fronteira é (é-o sempre que o é na verdade
3
) o espaço de um ritual. 

 (Podemos ainda continuar a contornar
4
 a fronteira de uma definição de fronteira). 

 Uma fronteira é uma realidade bifronte (como Janus). É um fim que é simultaneamente começo. Como 

toda a autêntica mudança diz respeito globalmente a um itinerário de forma e de conteúdo, indissolúveis. 

 O que, desde logo,
5
 põe um problema com sua carga epistemológica. Como pode uma realidade global 

mudar, como pode mudar-se? Como pode o espaço de uma totalidade impurificar-se
6
 de tempo? Estamos 

nitidamente deante de dois espaços: um contendo em si todas as suas determinações essenciais (senão como 

diríamos; houve mudança? E o outro ― o espaço fronteira com seu ritual ― apenas operatório não destes ― [†] 

mas sim determinante. Poderíamos talvez estabelecer um paralelo entre estas duas maneiras de ser espaço e o 

velho entendimento entre espaço sagrado e espaço profano. Seria concluir com o bom senso que o profano é 

determinante do Sagrado... a essencialidade
7
 sagrada confundir-se-ia com o Nada (sartreano, heideggeriano?...) 

 

 

 Deixemos isso. 

 Etnológica ou fenomenologicamente ― é o movimento que nos □ 
8
 e sublinhamos que a verdadeira

9
 

mudança ultrapassa a fronteira com uma hierofania e morte e renascença. 

 ... E que fronteira conhece
10

 os seus modelos na matemática como em domínios mais particulares. 

 No entanto,
1
 importa estabelecer uma ordem de precedências. Dir-se-ia que há fronteiras que são mais 

fronteiras que outras. A fronteira entre o Alentejo e o Algarve é menos fronteira que o Alentejo e o 

«estrangeiro».
2 

                                                 
1 Este texto manuscrito a caneta de feltro azul está no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3, ocupando quatro páginas (em três folhas, sendo que a primeira é 
um cartão onde está o título) a caneta de feltro ou similar. A letra vai-se tornando progressivamente mais irregular. (A letra de ES é muito irregular, 
podendo ser legível ou totalmente ilegível consoante os casos).  Do outro lado desse cartão, que é um convite, lê-se «III Festival Internacional do Filme 
Turístico de Lisboa», e «(de 1 a 5 de Março de 1972)». Este cartão implica que este texto seja posterior a essa data. 
2 a realidade ] a <necessidade> realidade 
3 o é na verdade ] o é <verda> na verdade 
4 contornar ] contornar(?) 
5 O que, desde logo, ] o que desde logo 
6 totalidade impurificar-se ] totalidade <num> impurificar-se 
7 a essencialidade ] a <sua> essencialidade 
8 Aqui há uma mudança de página. Eventualmente ter-se-á perdido uma página neste ponto? No entanto, trata-se do mesmo texto. 
9  sublinhamos que a verdadeira ] sublinhamos(?) que a <muda> verdadeira 
10 fronteira conhece ] fronteira <encontra> conhece 
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 Mas a Fronteira entre o Alentejo com o «estrangeiro»
3
 é menos fronteira que entre o Algarve e o 

«estrangeiro». 

 Fronteira noutros domínios: profano e «de conhecimento».
4 
Porque fenomeno-logicamente

5
 é também 

o reajustamento. 

 A esse propósito... (é mais fronteira). 

 Fronteira e a noção de acumulação
6
. 

 Exemplo:
7
 acumulação de uma forma: os turcos de Tlemcen,

8
 as mouras encantadas do Norte

9
. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
1 No entanto, ] <Exemplifiquemos> No entanto 
2 o estrangeiro ] <o Espanha>«estrangeiro». 
3 com o «estrangeiro» ] com <Espanha> «estrangeiro» 
4 profano e «de conhecimento» ] profano(?) e <sagrado> «de conhecimento» 
5 Porque fenomenologicamente ] Porque(?) fenomenologicamente(?) 
6 acumulação ] acumulação(?) 
7 Exemplo: ] Exemplo 
8 Tlemcen, ] Tlemcen 
9 Norte ] Norte(?) 
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Uma Renascença de Fronteira
1
 

ou as mouras encantadas do Norte de Portugal
2
 

 

 

 O que é uma cultura de fronteira? É um turco em Tlemcen...
3
 Não só devemos, e devemos, considerar a 

fronteira ― espaço: é o Algarve, fronteira da descida para o Sul, fronteira entre, por um lado, Portugal e o 

Norte d’África, por outro, Portugal e o Além-Mar; mas também a fronteira-tempo, o que pode ser, referido o 

tempo à evolução dos estilos e dos gostos, por exemplo: o manuelino-gótico / o manuelino-renascença. Há 

ainda a fronteira cultura regionalizante ― cultura globalizante, a fronteira conhecimento / ingenuidade,
4 
 

conhecimento ― amor (Eros), etc. 

 Há também a considerar a fronteira altamente movediça entre o gosto autenticado pelo conhecimento e 

a cultura adequados (um modo) e o gosto superficialmente aprendido e apreendido (a moda), que muitas vezes 

é o mau gosto e o Kitsch. É pela análise do conceito de Kitsch que podemos chegar à conclusão de que também 

aí se trata de uma fronteira, isto é,
5
 dum limite entre dois domínios equiparáveis e equiparavelmente autêntico. 

Com efeito, o Kitsch não é mera superficialidade, é um activo valor corruptor do
6
 que poderíamos chamar uma 

cultura Baixa perante uma
7
 cultura Alta: uma imitação corruptora (uma precoce e inconsciente atitude de anti-  

-cultura). (Isto tem que ver também com a fronteira entre individual e colectivo, elite e massa, elite e vulgo... 

ver os poemas de António Ferreira). Assinalemos aqui a justeza das intuições de Santos Simões quando 

classificava o manuelino de arte dos «novos ricos» (só não tendo razão ao conotar pejorativamente este 

conceito). O novo riquismo do manuelino, pujante de verdade reinvindicativa contra uma cultura culturada, 

canónica; revanche pragmática de homens de acção, de «americanos» da Europa da primeira metade de 

Quinhentos. (Enquanto que o revivalismo manuelino é um caso de um novo riquismo associado a uma camp 

cultur 
8 
). 

                                                 
1  Este texto ocupa uma página , do dossiê 1.1.1.15c, caixa 3, dossiê que contém os materiais para a parte III da monografia incabada A 
Renascença Portuguesa. Os textos não estão numerados, nem por ES nem pelos org. do espólio. Esta terceira parte tem o título Uma 
Renascença de Fronteira. Se ES pensava dar, ou não, também títulos às duas primeiras partes isso não se pode saber com os materiais 
disponíveis. 
2 Ponderei aqui, se esta expressão (ou as mouras encantadas no norte) seria ou a continuação do título ou seria uma espécie de epígrafe que 
dialoga com aquele? A expressão está alinhada à direita como uma epígrafe. No entanto, decidi, com as maiores reservas, pela primeira opção porque 
tem continuidade semântica e pertence à mesma frase com o operador «ou». 
3 Cf. as Crónicas do Meu Magrebe, do autor. Especialmente as crónicas 13 e 14 que se referem directamente a esta cidade, visitada pessoalmente 
por ES (as crónicas 13 e 14 foram publicadas no Jornal de Notícias, no número 313 e 315 ,de 16 de Abril de 1963 e 18 de Abril de 1963). 
Os originais das Cartas do Meu Magrebe (alguns com recortes do jornal respectivo) estão no dossiê 1.2.1.19, subdossiês 1 a 23, da caixa 8. 
4 a fronteira conhecimento ingenuidade, ] a fronteira [conhecimento ↑] <cultura> ingenuidade, 
5 fronteira, isto é, ] fronteira, isto é 
6 do ] de <um> o 
7 uma ] [perante ↑] <com > uma 
8 Este conceito é desenvolvido, por exemplo, por Susan Sontag em «Notes on Camp» ensaio que faz parte do livro Against Interpretation and 
Other Essays. A oposição entre cultura «Alta» e «Baixa» é rara em Ernesto de Sousa. Para uma explanação robusta desse conceito ver Cf. 
Notes Toward a Definition of  Culture de T.S. Eliot. Para um ataque consistente a esse tipo de pensamento por binómios, ver por exemplo, 
Derrida em L'Écriture et la Difference ou La Grammatologie. 
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* 

   *  * 

 

 

 O capítulo do Renascimento no Algarve é
1
 ― como também acontece com o manuelino ― um dos 

menos estudados pela historiografia da
2
 arte portuguesa. Não admira, por isso,

3
 que nos tenha sido possível 

estudar alguns núcleos de importância primordial, os quais, até aqui,
4
 não tinham sido sequer referidos. (Ou 

então, como é o caso do portal de Alvor, tinham sido objecto das referências mais aventurosas e fúteis, de que 

um dos exemplos mais notórios será: Robert Smith, «A Sixteen century manueline doorway in the Algarve», in 

Mundo Português (congresso do), Lisboa, 1940, vol. V, pp. 135-158). 

 

 Neste capítulo
5
 isolamos os seguintes núcleos: 

 

Mestre de Alvor
6 

 

 Um manuelino de expressão popular, com vagas características da Renascença Romanizante (cabeças 

do lugar dos habituais tondos, estrutura interior das igrejas de Alvor, Estômbar, etc.) 

 Para efeitos comparativos fizemos um estudo suficientemente completo sobre as restantes espécies 

manuelinas do Algarve, desde a vigorosa igreja de S. Bartolomeu de Messines ao esquecido e abandonado a 

crescente ruína, o convento de S. Francisco, de Portimão.
7 

                                                 
1 Esta lista de assuntos está no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3 com o título «Uma Renascença de Fronteira». 
2 historiografia da ] historiografia de 
3 admira, por isso, ] admira por isso 
4 os quais, até aqui, ] os quais até aqui 
5 ES refere-se à terceira parte da monografia A Renascença Portuguesa ou a um capítulo dessa terceira parte? 
6 Aqui o sublinhado foi interpretado como uma maneira de dar destaque, em vez de um itálico. Escolhi o negrito para dar esse destaque porque se 
trata de secções do texto. Foi dado um espaço de linha entre este subtítulo e o texto. Assim também nos casos seguintes. 
7 Na actualidade mantém-se o estado do convento. 
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Mestre de Moncarapacho 

 

 Núcleo que inclui obras importantes em Tavira, Faro, Moncarapacho e Cacela.
1
 É um núcleo de 

Renascença erudita de alto nível académico, com um acento regional e génio próprio, no portal de 

Moncarapacho. 

 

Mestre de Santa Catarina da Fonte do Bispo 

 

 Relacionado com o núcleo anterior, é um dos casos mais deliciosos de arte «ingénua» desta época que 

conhecemos. A importância deste caso é extrema para demonstrar as relações da arte erudita com a arte de 

«expressão popular». O valor criativo desta fica mais uma vez provado. 

 O estudo da obra «erudita» da Renascença nesta zona algarvia (Faro, Tavira, Moncarapacho, Cacela), 

do ponto de vista cronológico e genético, assenta nos seguintes factos conhecidos: 

 

 CRONOLOGIA. O portal da igreja de Nossa Senhora da Assumpção
2
 de Faro, datado de 1539. Portal e 

claustro do respectivo convento têm particular importância para o nosso estudo. Pórtico de Tavira, construído 

cerca de
3
 1541 (Guia de Portugal). Um mestre de obras, Afonso Pires, trabalhou em Faro (Convento da N.ª Sr.ª 

da Assumpção), em 1543. Será ele porventura o mestre do claustro. (Do tipo coimbrão de 1540, de S. Tomaz e 

do Carmo e, fora de Coimbra, da Penha Longa,
4
 em Sintra. Detalhes decorativos

5
 idênticos aos do claustro da 

Micha ― Tomar, cuja data mais antiga é 1528). 

 

 Relações históricas do Algarve com Évora, e com a Estremadura. Desenvolvimento, a partir do séc. 

XV,
6
 dos portos de Lagos, Tavira e Portimão, sendo Tavira o de maior movimento para o estrangeiro. Zonas 

urbanas e portos de mar, e zonas rurais.
7 

 

 Estes estudos, a fazerem-se, viriam a servir de apoio a uma análise formal comparativista. 

 

 

                                                 
1 Actualmente Cacela Velha. 
2 da Nossa Senhora da Assumpção ] da [NSa↑] <Conceição>Assumpção 
3 construído cerca de ] construído <em > cerca de 
4 e, fora de Coimbra, da Penha Longa, ] e fora de Coimbra, de Penha Longa 
5 detalhes decorativos ] detalhes <arquitectónicos> decorativos 
6 do século XV, ] do século XV 
7 e zonas rurais. ] e zonas rurais <análise formal e decorativa> 
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Relações do Algarve com a Estremadura e o Alentejo (Évora)
1
 

 

 

 Documentos citados por Jaime Cortesão, relativos aos séculos XIII e XIV, mostram-nos que já nessa 

época, as relações comerciais de
2
 Santarém eram principalmente com o Algarve e Sevilha. É natural que estas 

relações se tenham mantido e até desenvolvido. (Jaime Cortesão, ob. cit., pp. 79-80). 

 Por outro lado,
3
 devemos associar a êste fundo de interesses comerciais e económicos, em geral; 

determinadas acções precisas devidas aos soberanos ou aos grandes do Reino. Assim, em 1540, Faro é elevada 

a cidade por D. João III; e logo se faz sentir a acção impulsionadora da rainha D. Catarina na construção do 

convento de N.ª S.ª da Conceição (1527-1543). (Os trabalhos anteriores, mais lentos, foram protegidos por 

outra rainha, D. Leonor, terceira mulher de D. Manuel (1518-23). 

 Uma das personalidades mais importantes do Algarve renascentino terá sido D. Jerónimo Osório, bispo 

de Silves, e um dos que residiu com a corte em Évora, no meio dos humanistas. 

 Sumariemos alguns nomes e datas, que assinalam as relações do Algarve com Évora, e com a 

Estremadura; ou de Évora com o Norte de África: 

 Os Melos. (Panteão, o convento dos Loios, em Évora). D. Rodrigo Afonso de Melo, guarda-mor de D. 

Afonso V, 1º governador de Tanger, 1ª Conde de Olivença, fundador da Casa da Congregação de Santo Elói, 

em 1485. D. Manuel de Melo, irmão do anterior, reposteiro-mor de D. João II, segundo governador de Tanger. 

Rui de Sousa, cunhado, Senhor de Sagres e Beringel; casado com a herdeira dos Melos, ocupa-se dos Loios em 

nome de D. Álvaro de Portugal, exilado em Castela (1491). D. Rodrigo de Melo, primogénito de Álvaro de 

Portugal, e de D. Filipa de Melo, é 1º conde de Tentúgal. (D. Álvaro e o filho, D. Rodrigo tinham
4
 regressado 

ao país com licença de D. Manuel, em 1496). D. Francisco de Melo, sobrinho do fundador, conselheiro e 

capelão-mor de D. João III, é mestre dos infantes: túmulo de Chanterenne (1535-38). 

 Os Meneses. D. Duarte de Meneses, sepultado no Espinheiro ― teve o condado de Loulé (1552). 

Enviado por D. João III, como capitão governador de Loulé. Combateu em África. 

 Os Castros. D. João de Castro, capitão geral do Algarve, enterrado no convento de Santa Clara, Évora 

(Inventário, estampa CDVIII). Filho de D. Garcia de Castro, conselheiro de D. João III e D. Sebastião, 

guerreiro e navegante, governador de Mazagão, morto em 1563, em Almeirim.(O filho de D. João, foi o 2.º 

governador do Algarve, do conselho de D. Filipe, falecido em Lagos, em 1620). 

 A capela dos Vales. Capela de Santa Iria, Tomar. Mandada fazer pelo fidalgo algarvio, Miguel do Vale, 

escrivão da alfândega de Ormuz. 

                                                 
1 Este texto está no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3, ocupando duas páginas dactilografadas. 
2 comerciais de ] comerciais <com(?)> de 
3 Por outro lado, ] Por outro lado 
4 tinham ] <tinho> tinham 
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 Através destes exemplos avulsos se vêem
1
 reunidos o Norte de África,

2
 a Estremadura (Almeirim, 

Tomar), Évora e o Algarve (em parte Lagos). 

 Mais importante será averiguar das andanças de arquitectos e mestres de obras, canteiros e escultores 

que,
3
 de viagem para o Norte de África, poderão ter feito estadias mais ou menos longas no Algarve. O caso de 

Miguel de Arruda, pode ser particularmente significativo. E o de
4
 Diogo de Castilho. E também que nos surja 

em Faro, em 1543, um nome de arquitecto ligado a uma obra de vulto, e cuja actividade
5
 fóra do Algarve é 

desconhecida. Admite-se que esse arquitecto, Afonso Pires, tenha antes trabalhado em Coimbra. (Que outros 

nomes não nos
6
 deverão ser revelados, quando se fizer uma demorada investigação na biblioteca Bodleiana de 

Oxford, para o onde os ingleses levaram em 1696 a livraria do bispo de Silves, D. Jerónimo Osório, o «Cícero 

Português»?) 

 

 

 

 

                                                 
1 se vêem ] se vêm 
2 o Norte de África, ] o Norte de África 
3 que, ] que 
4 E o de ] E <também> o de 
5 e cuja ] e <ainda> e cuja 
6
 nomes não nos ] nomes não <ser> nos 
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Tavira ― Porto de Maior Movimento para o Estrangeiro
1
 

 

«... Nos meados do século XV, já Silves entrara em franca decadência, mas um roteiro francês de 

1578 ainda fornece instruções minuciosas sobre a forma de demandar o porto. Lagos, Tavira e 

Portimão aproveitaram durante o século XV com a decadência de Silves, mas dos três foi Tavira 

até aos meados desse século, quando Lagos se tornou o centro das expedições descobridoras, o de 

maior movimento para o estrangeiro. Em carta de 1282,
2
 dirigida ao alcaide de mar dessa 

povoação, D. Dinis concede aos seus marítimos as mesmas regalias que haviam os marinheiros de 

Lisboa.» 

Jaime Cortesão, Factores Democráticos na Formação de Portugal, in edição das
3

 Obras 

Completas, pp. 72-3. 

 

 Repare-se que a prosperidade destes lugares é relativamente recente. Isto ajudará a compreender que, 

numa região como Portimão (Município de Alvor),
4
 seja «popular» e local um mestre que vemos associado a 

programas arquitectónicos eruditos, os quais vão desde as construções do gótico mais simples (gótico final, por 

vezes manuelino) às renascentinas, com tendência para as igrejas-salão. Esta tendência é referida por Mário 

Tavares Chicó, ao afirmar que «no último terço do século XVI ― época por excelência das igrejas-salões 

cobertas de abóbadas nervadas», se encontram destas edificações em Santarém, Veiros, Estremoz, Monsaraz, 

Évora, Alcáçovas, Beja e Tavira. (História da Arte em Portugal, ed. Portucalense, II, p. 324). É o que Damião 

Peres constataria também relativamente ao gosto, e particularmente aos portais, de que cita três: «Em 

proximidade cronológica o gosto renascentista difundido pelo Alentejo, foi atingir a leste, Olivença... 

repercutiu ao extremo Sul, em portais algarvios, (N.ª S.ª da Conceição, em Lagos; N.ª  S.ª da Assunção em 

Faro,
5
 1539, e Misericórdia de Tavira, atribuída a cerca de 1541» (História da Arte em Portugal, p. 324). 

                                                 
1 Este texto está no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3, ocupando duas páginas dactilografadas.  
2 de 1282, ] de 1282 
3 Factores Democráticos na Formação de Portugal in edição das ] «Factores Democráticos» ed. 
4 que, numa região como Portimão (Município de Alvor), ] que numa região como Portimão (M de Alvor) 
 A Abreviatura poderia ser «Mestre de Alvor», se não fosse o contexto da frase. 
5 Faro, ] Faro 
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Preparação para o Estudo Geral do Manuelino Popular
1
 

 

 

 A: Um estudo comparativista entre espécies de escultura figurativa e decorativa, popular e erudita. 

 B: Um estudo das relações entre escultura e obra de cantaria, por um lado; e quadro arquitectónico e 

estilo programado, por outro. 

 C: Constituição de um paradigma ― constituído pela investigação estruturalista de uma obra definida e 

significativa quanto às coincidências e recorrências sincrónicas e diacrónicas. (Obra escolhida: o claustro do 

Mosteiro dos Jerónimos). 

 Seleccionamos algumas espécies, a seguir, de uma prospecção de exemplos, que se apresenta ainda 

demorada. 

 Nas páginas seguintes: 

 O mesmo motivo, em tratamento «erudito» (na igreja do convento de Tomar), e «popular» (no portal da 

igreja de Évora de Alcobaça). Em seguida, este mesmo exemplo é comparado com o pórtico, actualmente no 

Parque Municipal de Matozinhos. 

 

 

 

                                                 
1 Este apontamento está na página 82, do dossiê 1.1.2.8, da caixa 5, seguem-se as fotografias mencionadas nas duas páginas seguintes. 



 

74 

 

 

 



 

75 

 

 

 

 



 

76 

 

 

Mestre de Alvor
1
 

 

 

 Iniciamos nestas fichas um trabalho comparativo com baixos-relêvos diversos, antigos,
2

 com 

eminente carácter popular, e actuais ― principalmente de pastores. Esta última documentação, que limitamos a 

alguns exemplos, espera vir a beneficiar muito de um trabalho que felizmente se anuncia para breve do 

etnógrafo Fernando Galhano. Adeante consignamos algumas observações sobre o artista popular alentejano 

Manuel António Capelins ― agora em franca aculturação («Mercados de Abril», etc.) 

 

* 

  *   * 

 

 Aspectos do cruzeiro de Silves.
3
 Esta bela obra escultórica pode ser identificada quanto à sua autoria 

com o Mestre-canteiro de Alvor e de Estômbar: nestas obras podem comparar-se os mínimos pormenores 

decorativos, onde se misturam os programas gótico e manuelino, com um vago conhecimento de certos 

arranjos e espécies decorativas renascentinos. O mais importante, porém: 

 ― do ponto de vista da identificação destas diversas obras como resultado do mesmo canteiro são 

certas maneiras, altamente características, e que escapam a qualquer programa ou moda,
 
maneira de dispor as 

figuras, frontalmente, quer se apresentem paradas ou em acção; outras maneiras específicas de frontalidade, 

como o assentamento de figuras de canon curto em pequenos pés, vistos em plongé; maneira sempre igual de 

tratar a fisionomia, ovóide, e tratamento «naïf», de olhos, nariz, etc.; maneira de drapejar, dobrando em baixo, 

as pontas de gibões ou mantos, constituindo assim o único acidente a um drapejamento ordenado na vertical, 

sempre com rigorosa observação dos detalhes; etc. 

 ― do ponto de vista do estilo, uma perfeita «ingenuidade» tal com a definimos: olhar primeiro sobre as 

coisas, dando tanta importância ao detalhe vestimentário como a um animal fabuloso; rigorosa e humilde 

observação dos elementos «naturais», frutos, flores, animais, etc. 

 Um sentimento românico, se se pode dizer, bem patente na porta de Alvor; uma composição geral em 

compartimentos bem definidos, com um sentido funcional perfeito; as aduelas de uma coluna correspondem 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito que parece ser introdutório, está no meio do dossiê 1.1.2.9, da caixa 5 com o título «Para o estudo do Mestre de Alvor». 
Este dossiê é todo dedicado a estudos, fotografias e notas, ao que o autor chama de «o Mestre de Alvor». As folhas deste dossiê não têm cotas nem 
contém números de página. Em quase todas as páginas deste dossiê, no canto inferior direito há uma inscrição que se repete 10f.67(?) (uma data? 
10 de Fevereiro de 1967?) Há também materiais relativos ao Mestre de Alvor que estão na caixa 3. As fotografias respectivas encontram-se no 
mesmo dossiê. 
2 antigos, ] antigos 
3 Este pequeno texto dactiloscrito está no dossiê 1.1.2.9, da caixa 5 com o título «Um Escultor Manuelino de Expressão Popular». As duas 
imagens utilizadas estão no espólio, em página seguinte à do texto apresentado. 
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aos «quadros», às partes do discurso arquitectónico, dando tudo isto lugar a uma grande economia de meios 

expressivos. Como caso particular, mencione-se a integração frequente de figuras humanas numa moldura 

formada por pequena edícula de volta inteira ― o que se poderá filiar à tradição da escultura dos faciais 

tumulares trecentistas. 
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* 

   *  * 

 

 Pietá do Museu de Lagos,
1
 junto à Capela de Santo António. É óbvia a identidade de maneiras entre a 

factura desta mutilada e emocionada Pietá, e a que decora uma das faces do Cruzeiro de Silves. Adeante 

apontaremos os pormenores que tornam possível aproximar esta obra das colunas de Estômbar e da porta de 

Alvor: obra-prima de um canteiro «popular», a que poderíamos chamar o Mestre-canteiro de Alvor. 

 

                                                 
1 Legenda dactiloscrita situada no dossiê 1.1.2.9, da caixa 5. As duas fotografias em questão estão na página seguinte. 
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* 

   *   * 

 

 Baixo-relevo,
1
 proveniente de Milreu (?), existente no Museu Regional de Lagos. Este fragmento, que 

tem sido considerado como pertencendo à época romana (ver Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, 

Barcelos, 1942, p. 81), deve pertencer à oficina medieval de Mestre de Alvor, de que apresenta todas as 

características. 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita está na caixa 5, dossiê 1.1.2.9. Segue-se uma página com a respectiva fotografia. 
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* 

   *  * 
1 

 

 

 Aspectos da porta da igreja de Alvor. 

 Consideramos este monumento uma obra-prima daquilo a que Reynaldo dos Santos chamou uma 

escultura paralela portuguesa, e que coincide rigorosamente com o domínio do nosso estudo. Identificamos 

esta porta com outros núcleos escultóricos do Algarve e vamos prosseguir o nosso estudo, tentando chamar a 

atenção para ele de especialistas que pudessem colaborar connosco nos seus aspectos propriamente históricos e 

arqueológicos: a definição de um mestre regional de esta importância e nesta recuada região do território 

nacional poderá revestir-se de grande importância. De grande importância iconográfica e etnológica, esta porta 

(como as colunas de Estômbar) revelam os elementos formativos do manuelino de maneira altamente 

significativa. Arte de miscigenação (como os marfins manuelinos iorubas) descobrimos aqui, a par das 

primícias do Renascimento um espírito popular arcaizante românico característico. Sobretudo, sente-se uma 

espécie de ternura familiar na maneira como as coisas são tratadas. Observe-se, por exemplo, como a 

iconografia da raposa (que Manuel Monteiro estudou nos monumentos românicos do Norte, evocando o 

medieval Roman de Renard) se transformou numa quotidiana cena de camponesa defendendo a creação 

ameaçada. Observe-se, por outro lado, o extraordinário poder decorativo do canteiro, e, em particular, as 

extraordinárias flôres de corola invertida, motivo que muitos séculos depois seria característico do requintado 

«Estilo Novo» oitocentista. 

 Repare-se também nas máscaras Renascença, isoladas nos lados superiores da porta. 

 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito situado no dossiê 1.1.2.9, caixa 5. As imagens a que o texto alude estão espalhadas em várias páginas pelo dossiê. 
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* 

  *  *   

 

 Capitéis e bases das colunas interiores (arco triunfal) e portal da igreja da Misericórdia de Albufeira.
1 

 

 Com um formulário muito semelhante ao do Mestre de Alvor, estas esculturações são porventura de 

outra mão, no entanto influenciado por aquêle. Na base de uma das colunas do arco triunfal, notam-se 

pequenos símbolos da vida camponesa. 

                                                 
1 Legenda dactiloscrita situado no dossiê 1.1.2.9., caixa 5, com o título «Para o Estudo do Mestre de Alvor:». As fotografias estão em duas páginas 
no mesmo dossiê. 
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* 

*  * 

 

 

 Os capitéis do Mestre de Alvor,
1 
ou da sua oficina, constituem um seguro elemento de composição 

quanto a um estilo epocal.
2
 Submetem-se a uma composição anular, mais ou menos complexa: colar de bolas, 

grinalda fitomórfica, teoria de animais que mordem a cauda, torsade com ornatos geométricos, etc. Este 

elemento mais importante (uma espécie de equino), separa-se do fuste por um ou dois anéis simples de 

pequeno diâmetro; nêle assenta um ábaco de ritmo seis. Esta constância revela o trabalho oficinal que não 

pretende conscientemente e deliberadamente à originalidade
3
 e à fantasia: o programa é cumprido com humilde 

rigor. O entusiasmo creador, por sua vez, liberta-se bem dentro de quadros mais ou menos rígidos. Cobrir um 

fuste com ornatos, verdadeiramente «ingénuos» e convictos, porque não?! O fuste é o quadro, e é respeitado. O 

fuste é coberto meudamente e sem vazios. 

 Outro elemento constante são as bases: cortadas por saliências angulares repetidas, segundo um modêlo 

canónico ao manuelino, assim já bem definido. (cf. com capitéis mudéjares do Alentejo e Sintra (ainda 

joaninos))
4
. 

  

 Nas imagens seguintes vemos: 

 

 Um capitel da porta principal da igreja de Estômbar (lado esquerdo). 

 Um detalhe decorativo do pé direito da mesma porta (lado direito) 

 Os capitéis das duas colunas de Estômbar (decoração fitomórfica, a da esquerda; torsade com pontas 

de diamante, a da direita). Parte inferior do pé direito (lado esquerdo) da porta de Alvo, vendo-se duas bases de 

colunas. 

 Base da coluna direita de Estômbar. 

 Aspecto do interior da igreja de Alvor, com um colunelo em torsade e capitéis com máscara, motivo 

também frequente. 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito com o título «Um Escultor Manuelino de Expressão Popular» apresenta algumas inserções manuscritas a esferográfica ou 
caneta similar. Está situado na caixa 5, dossiê 1.1.2.9 (este dossiê não tem cotas nem numeração). Há uma inscrição na margem esquerda sem linha 
de chamada que não foi inserida: do joanino ao manuelino à renascença. As fotografias que o texto refere encontram-se próximo deste texto. 
No entanto, não encontrei a maioria das imagens referidas no texto 
2 elemento de composição quanto a um estilo epocal ] elemento de composição [quanto a um estilo epocal ] 
3  não pretende conscientemente e deliberadamente à originalidade ] não pretende <expressamente> [conscientemente e 
deliberadamente ↑] à originalidade 
4
 manuelino, assim já bem definido. (cf. com capitéis mudéjares do alentejo e sintra (ainda joaninos)) ] manuelino. (assim já bem 

definido) [ cf. com capitéis mudéjares do alentejo e sintra (ainda joaninus) ] 
 
  



 

91 

 

 Um capitel da nave de Alvor (repetimos o da porta de Estômbar para facilitar a comparação). 

 O capitel da nave de Estômbar com máscaras. 

 Um aspecto de conjunto da porta de Estômbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

 



 

94 

 

 

 

 



 

95 

 

Mestre de Moncarapacho
1
 

 

 

 Moncarapacho situa-se a 3,5 quilómetros para o interior, relativamente a Fuzeta, e a meio caminho 

entre Faro e Tavira, aproximadamente 15 quilómetros para um lado e para o outro
2
. A uns 5 quilómetros mais 

para o interior, para lá do monte de S. Miguel, fica uma aldeia calma, Santa Catarina da Fonte do Bispo, que, 

por sua vez, se situa a meio caminho entre S. Brás de Alportel e Tavira. À volta de Tavira ficam ainda Luz de 

Tavira, Conceição de Tavira, e a 13 quilómetros, na direcção de Vila Real de Santo António, Cacela. A igreja 

paroquial de Moncarapacho mal é citada no Guia de Portugal, «pelo seu portal no estilo Renascença», e parece 

ignorada da historiografia de arte. O mesmo acontece às igrejas de Cacela e de Sª Catarina. A esta última o 

Guia classifica-a erradamente no estilo manuelino. Quanto ao belo e simples pórtico de Cacela, nem a mais 

ligeira referência. 

 /
3
 No que diz respeito ao programa e à morfologia geral, a igreja pode ter servido de padrão para a 

paroquial de Moncarapacho, a Misericórdia de Tavira. O carácter mais genérico desta (no estilo da Conceição 

de Portalegre, da capela de Santa Iria, Tomar, etc.) confirmaria esta hipótese. Mas a perfeição e rigor
4
 de 

execução, tanto em Moncarapacho como em Cacela, levam-nos a crer que alguns dos lavrantes foram comuns. 

Comunidade não tão evidente, mas possível, no que respeita à lavra do portal da Assumpção de Faro. 

 Todavia, enquanto o portal de Tavira, pode ser apenas um produto de escola, o de Moncarapacho, 

respeitando o programa, revela / um sentido completamente diferente, mais emocionantemente cristão. Em 

Moncarapacho surge curiosamente o aproveitamento de uma estrutura canónica para um vivíssimo programa 

decorativo. Os tímpanos dos arcos (no lugar
5
 dos habituais tondos), um friso, abaixo do entablamento,

6
 são 

ocupados por uma cena da Paixão, Ecce Homo, onde Cristo é cercado por carcereiros de cara hílare, gestos 

angulosos e atitudes animadamente agressivas, e dois soldados duros ou indiferentes. As cinco figuras do 

entablamento ocupam regularmente as métopas, separadas por tríglifos. Cristo ocupa a métopa central,
7
 e cruz 

os braços sobre o peito em contida expressão dolorosa. Tanto Cristo como os dois soldados (figuras dos 

extremos) se apresentam em meio corpo, o que, desde logo,
8
 lhes dá uma dignidade de porte que contrasta com 

as contorsões que os dois carcereiros fazem para se encaixarem nas respectivas pseudo-métopas. Isto confere 

ao friso
9
 um vigoroso ritmo de ABABA. Dois fustigadores ocupam, num plano inferior, maior espaço, e 

                                                 
1 Este texto está no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3, em cinco páginas dactilografadas, com o título «Para um Estudo do Mestre de Moncarapacho». 
2 para o outro ] para outro 
3 Há uma espécie de chaveta recta na margem esquerda, manuscrita a lápis. Antes dela há a palavra não. Interpretei esta inscrição como um 
dubitar do texto em causa. 
4 Mas a perfeição e rigor ] Mas<um>a perfeição <egual>e <um> rigor 
5 dos arcos (no lugar ] dos arcos (<o olho(?)>no lugar 
6 os tondos), um friso, abaixo do entablamento, ] os todos), <os entablamentos> [um friso, abaixo ↑] do entablamento 
7 ocupa a métopa central, ] ocupa <o centro> a métopa central 
8 o que, desde logo, ] o que desde logo 
9 ao friso ] ao <entablamento> friso 
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atitudes menos contrastadas. As pilastras e um friso do entablamento
1
 são decorados com os característicos 

brutescos renascentistas, que nos vão ajudar a estabelecer paralelos com a chamada escola de Tomar. Ao alto, e 

no lugar
2
 da composição que fecha triangularmente estes portais, onde em Tavira foi colocado sob um 

baldaquino uma Virgem da Misericórdia, vemos em Moncarapacho um magnífico relêvo representando a 

Anunciação. Para que a Virgem ocupasse o centro da composição, o debuxador colocou à direita o vaso de 

açucenas numa curiosa preocupação de simetria (BAB’). A execução dos elementos decorativos é de grande 

finura e rigor, como já dissemos, apesar de certa aspereza porosa da pedra, cinzenta, que de longe faz pensar no 

cimento. A cena da Paixão tem algo de expressionismo das pinturas de Cristóvão de Figueiredo, e 

curiosamente,
3
 não nos lembramos de nada semelhante na escultura portuguesa. De todo este monumental 

pórtico o mais interessante é talvez a cena da Anunciação, onde vagamente se verifica
4
 já uma certa 

expontaneidade «popular», numa movimentação livre e algo abstracta. (1). 

 

 Em resumo: 

 Temos um estilo «culto» ou académico ― /como/ em Tavira, mas aqui a vivacidade das genealogias é 

maior, maior a liberdade relativamente ao cânone. 

 

 Quanto aos interiores, as igrejas deste grupo, nem com as que associamos sob a égide do Mestre de 

Alvor, mostram afinidades com a obra da Escola de Tomar – Estremadura. 

 

 

(1) Cristóvão de Figueiredo, Debuxador?
5 

 

 Cita-se um nome a título de exemplo, e por rigorosas afinidades de estilo. Mas algumas 

outras coincidências podiam ser consideradas no sentido de se vêr
6
 aquele nome como algo 

mais que um exemplo. 

 (Diga-se de passagem  que, menos provável quanto a datas, outro pintor podia ter 

atirado para Moncarapacho o estilo Quentin Metsys, Eduardo,
7
 o Português. E a oficina do 

Espinheiro? Mas tudo isto são especulações cujo único interesse é situar bem o estilo das 

esculturas na sua época, senão no seu modo de ser. Efectivamente quanto ao carácter 

                                                 
1 e um friso do entablamento ] e um <entablamento ↑> friso <que sobrepuja> do entablamento 
2 Ao alto, e no lugar ] Ao alto, <do portal> e no lugar 
3 de Figueiredo, e curiosamente, ] de Figueiredo, <Mas talvez> e curiosamente 
4 se verifica ] se <anuncia>verifica 
5 Esta nota de fim está assinalada com «(1)» no texto que a precede. Esta nota de rodapé ocupa duas páginas. Este é um caso em que uma nota de 
rodapé foi tão desenvolvida até ficar quase com o mesmo tamanho que o texto de onde parte. Como a nota de rodapé tem título e sse título foi colocado 
em negrito. É uma nota de rodapé que podia ser um texto ou uma secção autónoma do texto a que pertence. 
6 de se vêr ] de se <considerar> vêr 
7 Quentin Metsys, Eduardo, ] Quintin Metsys Eduardo 
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expressionista das esculturas complementares
1

 pode ser apenas devido a um certo 

predomínio de sentimento popular).
2 

 Na vida de Cristóvão de Figueiredo ― e numa época largamente coincidente com a 

provável do portal ― verificam-se pagamentos por «debuxos»; de uma vez para panos 

mandados executar na Flandres (1537), de outra para pinturas a serem executadas por um 

pintor de «província» (1534). Foi casado com Ana Pires, cunhado de Isabel Pires casada 

com João de Ruão, e parente de outros artistas como Francisco Henriques ― que tanta 

influência terá tido em Évora ― e do mestre pedreiro Marcos Pires. Em 1530 é testemunha 

de um contrato com Houdart. 

 Daqui se infere, o contacto e o parentesco com escultores e canteiros. E as suas 

relações com indivíduos chamados Pires: haverá parentesco com o Afonso Pires de Faro, 

talvez Coimbra? Nada impede de pensar que um Cristóvão de Figueiredo tivesse executado 

os debuxos para uma igreja como Moncarapacho ― que de resto, explicaria duas coisas: a) 

O carácter singular desta escultura,
3
 em matéria de figuração e tema b) O seu carácter 

pictural. c) O carácter pouco comum dos seus «enquadramentos». 

 Com efeito, a este respeito, devemos referir um dos quadros mais originais, e mais 

modernos, da pintura portuguesa do século XVI: O Ecce Homo, da igreja de Santa Cruz de 

Coimbra. Neste quadro o enquadramento, para empregar um termo usual em crítica de 

cinema, é raro e invulgar, fazendo pensar numa assumpção do espaço, ou do movimento do 

espaço, como só encontramos em Mantegna;
4
 com outra dimensão, em Tintoretto; mais 

tarde em Degas, na fotografia e no cinema. Já assinalámos, a propósito das «saídas» de 

Cristo pelo alto do «enquadramento» em muitos
 
quadros quinhentistas portugueses, algo de 

semelhante. («O Exotismo e o Espaço na Arte Portuguesa Quinhentista», suplemento de 

Arquitectura, Março-Abril de 1967). Mas aqui o movimento é uma entrada em 

profundidade dos soldados que olham, e nós com eles, de baixo para cima. O nosso olhar 

colocado ao nível destes espectadores surpreendidos, situa-se abaixo da linha do horizonte, 

e ergue-se para o Cristo, dolorosamente contido entre carcereiros e pilastras Renascença! (*) 

Ora,
5
 esta originalidade de enquadramento corresponde a uma grande liberdade de relações 

entre assunto e quadro: o assunto não é limitado pelo quadro: não só o enche inteiramente, 

como o excede (o que é exactamente aquilo a que Elie Faure chamou o espaço fílmico). 

Esta liberdade coincide com a do entablamento do portal de Moncarapacho. Aí também as 

                                                 
1 Efectivamente quanto ao carácter expressionista das esculturas complementares ] Efectivamente [quanto ao ↑] o <seu>carácter 
expressionista [das esc complementar↑] 
2 No orig. este parágrafo está mais abaixo no texto. Existe uma linha de chamada que o coloca neste ponto. 
3 desta escultura ] desta<de a> escultura 
4 em Mantegna; ] em Mantegna; <mais tarde em Tintoretto> 
5 Ora, ] Ora 
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figuras assumem grande liberdade relativamente aos enquadramentos
1
 constituídos pelas 

métopas. Porventura uma liberdade ainda maior, porque pelo contraste entre métopas que 

contêm e apertam o assunto com métopas cujo quadro desaparece, excedido pelo assunto, se 

estabelece uma espécie de metalinguagem. 

 A estas razões de fundo acrescentem-se impressionantes semelhanças morfológicas.
2
 

Comparem-se os respectivos desenhos, e estas semelhanças tornar--se-ão óbvias. 

 

(*) Com esta composição, o espectador é espectador no quadro, participa do 

espectáculo. Ver efeito comparável com o quadro Assunção da Virgem de Mestre do 

Sardoal: ao nos identificarmos com o assunto principal,
3
 voamos sobre a paisagem 

(Ver «O Exotismo e o Espaço na Arte Portuguesa Quinhentista»). 

                                                 
1 enquadramentos ] <entablamentos> enquadramentos 
2 semelhanças morfológicas ] semelhanças <formais> morfológicas 
3 com o assunto principal, ] c/ assunto(?) principal 
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* 

  *  * 

 

 

 Aspectos do portal,
1
 do entablamento, do grupo com a Anunciação, das bases das pilastras e respectiva 

decoração. Salientamos que o friso decorativo abaixo do entablamento, pela importância que ele reveste no 

conjunto ― ao contrário do que acontece na Misericórdia de Tavira onde o mesmo friso é constituído por uma 

simples teoria de acantos decorativos. 

 Em Moncarapacho, o friso e tímpanos dos arcos, constituem uma composição coerente, representando 

o Ecce Homo. Comparamos com elementos do mesmo tema relevados do quadro de Cristóvão Lopes. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Este texto é uma legenda que está numa pagina do dossiê 1.1.1.15c) da caixa 3 e tem o título «Moncarapacho». As fotografias estão nas 
páginas as seguintes. 
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* 

   *  * 

 

 

 Cacela.
1

 Moncarapacho. Tomar e Vila Franca de Xira. Portal da Igreja, semelhante ao de 

Moncarapacho e Misericórdia de Tavira. Mais simples e com bustos no lugar normal dos tondos. 

 

 Comparação dos ornatos de duas pilastras, a da esquerda, de Moncarapacho, a da direita de Cacela. 

Comparamos em geral a boa execução dos ornatos das duas ornamentações, com um característico sforzando 

da figura ao fundo. 

 

 Comparamos em especial o escudo-com-figura-de-perfil. Esta figura tem valor de canon
2
, por isso a 

comparamos também com figuras idênticas em monumentos da Estremadura e Tomar. 

 

 Busto do guerreiro, ornato de uma base de pilastra na capela dos Condes da Castanheira, do Convento 

de Santo António, em Loja Nova, Cadafais (Vila Franca de Xira). No elmo do capacete vemos uma figura, não 

só semelhante às do Algarve, mas ― descontadas as diferenças do material ― com tratamento idêntico. 

 

 Comparação dessa figura com outra semelhante, num «pendurado» decorativo do claustro principal de 

Tomar (empreitada de Diogo de Castilho). 

 

 (A mesma figura de frente, no mesmo claustro. Magnífico exemplo de sforzando). 

 

 (Figuras de perfil e de frente, num ornato do portal da Conceição Velha, de Lisboa. Tratamento e 

espírito diferente). 

 

                                                 
1 Estas legendas dactiloscritas estão no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3. As fotografias estão nas páginas seguintes. (Este dossiê não tem cotas nem 
números de página). 
2 canon ] canone 
 (Segundo o usus scribendi do autor). 



 

103 

 

 



 

104 

 

 

 

 



 

105 

 

 

 



 

106 

 

 

 

 



 

107 

 

 

Para o Estilo de Mestre de Moncarapacho
1 

 

 

 a) Geral 

 b) Pórtico de Moncarapacho
2 

 

 Com efeito: 

 Programa, comparar com pórticos de Caminha e arcos triunfais e pórticos da «escola» dos Castilhos: 

Santa Iria, em Tomar, Atalaia, Milagre, em Santarém, Merceana, etc., e capela do Esporão. 

 

 2) Merceana, etc., e capela do Esporão, brutescos (composição, aliaz,
3
 já introduzida em Caminha) com 

decorações angulares de quimeras e monstros híbridos como colunas do convento do Paraízo e túmulo de dom 

Álvares da Costa de Chanterenne. É curioso que esses capitéis, que já se viam na Capela do Esporão, não se 

encontram na obra anterior de Chanterenne (comprovar). Seria assim uma comprovada influência peninsular na 

obra do escultor francês. Figuras quiméricas, humanas com os membros
4

 em terminação fitomórfica 

(Moncarapacho), muito idênticos na obra certamente posterior dos cadeirais Renascença. Esta figuração, ao 

contrário do que afirma Smith (Talha, p. □ ) é anterior aos cadeirais, e surge na obra de Chanterenne (túmulo d. 

Álvaro de Góis, como noutros escultores franceses de Coimbra: retábulo de Varziela, túmulo de Góis, etc. 

(Observação: o espírito da decoração surge na Renascença francesa, ex. Cofre do Chatêau de Azay-le-Rideau, 

Vitry, p. 57. Em Tours também há exemplo de capitéis com quimeras nos ângulos, Hotel de Beaune, idem, p. 

86). (Muito próximo destes capitéis, Blois, hotel Denis Dupond, Bournon, p. 21 ― associação a pilastras 

caneladas, em ambos os exemplos). (Blois, uma lucarna do castelo, álea FrancI
5
, idem, p. 31.) 

 

 3) Decoração de pendurados, com troféus, anjos, armaduras... Caminha (outro espírito)... túmulo de 

Óbidos, Góis. 

 

 4) Escudo oblongo, inclinado ― particularmente
6
 idêntico em Caminha. 

 Escudos de fantasia, com cantos enrolados e máscara no centro, como em Túmulo D. Álvaro da Costa. 

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito com riscados e emendas a caneta esferográfica fina, situado na caixa 3, dossiê 1.1.1.15c. Este apontamento parece ter 
sido escrito para acompanhar fotografias, mas estas não se encontram no dossiê. Tem muitas abreviaturas e não consegui desenvolver algumas delas. 
2 Moncarapacho ] Moncarapacho <Um estilo «culto» ou erudito, Como sempre acontece, um encontro de fórmulas e canones. 
Encontro da tradição peninsular (sobretudo na composição geral e em alguns detalhes decorativos) ― e portanto da 
«Renascença de Tomar», e de certo requinte escultórico da Renascença de Coimbra (Chanterenne).> 
3 Merceana, etc., e capela do Esporão, brutescos (composição, aliaz ] Merceana, etc. [e capela do Esporão →] [Fon 2 ←] 
<Capitéis> Brutescos (composição, aliaz 
4 com os membros ] com os <terminaç> membros 
5 Não soube desenvolver esta abreviatura. 
6 particularmente ] partic. 
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 E a figura-chave, que identifica Moncarapacho a Cacela, cabeça oblonga, como na capela dos Condes 

da Castanheira, e talvez num dos socos esculpidos das janelas da igreja da Graça, em Évora (ver ilustração 

Inventário de Estatuária,
1
 XL (b) ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Inventário de Estatuária, ] Inv. est. 
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Mestre de Santa Catarina da Fonte do Bispo
1
 

 

 

 Portal, tondos e ornamentação das pilastras. Um dos capitéis do interior. 

 Assinalemos: 

 O espírito caricatural dos ornamentos «brutescos». A solene dignidade das figuras dos tondos ― que, 

conforme o mostramos noutro lugar, se identificam morfologicamente com outras sacralizações «populares» da 

figuração
2
 humana. 

 

 Sente-se em todos estes detalhes, e no conjunto, uma total liberdade e uma expontaneidade clara. Este 

monumento demonstra bem uma das características da arte de expressão popular, de grande estilo: não é uma 

cópia do erudito. Só os cultos se copiam a si próprios. Para o artista «popular» o modêlo culto é um ponto de 

partida do real, e um aceno de maravilhoso. Por outras palavras, um começo absoluto. 

 

 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita com emendas a caneta preta fina de tipo esferográfico, está no dossiê 1.1.1.15c, da caixa 3, ocupando uma página 
dactilografada. Seguem-se as respectivas fotografias nas páginas seguintes. 
2 figuração ] <família> figuração 
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Escultura de «Escarnho e Mal Dizer»
1
 

 

 

 Já referimos como a expressão de uma qualquer negatividade é, em arte, um valor positivo. Toda uma 

estética do riso se tem constituído para o estudo deste fenómeno. A importância deste domínio é grande no 

estudo da escultura de expressão popular, embora ― ao contrário do que se tem afirmado ― se trate apenas de 

parte do território desta. Esse estudo completo incluirá o capítulo do exagero (diga-se, expressionista) e do 

disparate, como a enumeração das tematizações preferenciais. Entre estas contam-se
2 
― um vasto domínio ― 

as que vão das mais chãs conceptualizações da vida sexual à sua espiritualização mais nobre, em termos de 

hoje, ao erotismo. Os vários programas canónicos permitiam, ou justificavam, certas alusões mais cruas. Mas 

evidentemente,
3 
um espírito de «escarnho e mal dizer» de camponezes, a sadia franquesa, apenas explica em 

parte a introdução
4
 de certas alusões em espaço sagrado: portais de igrejas, cachorradas, etc. Aí, para o artista-

camponez, a mais humilde ou chocante realidade quotidiana não briga com uma concepção religiosa do mundo. 

 Apresentamos um exemplo verdadeiramente polémico quanto à sua classificação, e que supomos 

pouco estudado: a porta principal da catedral de Lamêgo. Exemplar gótico-manuelino (segundo classificação 

de Mário Tavares Chicó), esta porta pertence a uma época em que veremos agudizar-se a miscigenação do 

maravilhoso e do quotidiano. Pelo rigor do programa arquitectónico, certa mestria canónica na representação 

naturalista, estamos em face de uma obra «erudita»; mas
5  

o espírito denuncia o «escarnho e mal dizer» 

camponez, e... 

 

 

 

                                                 
1 Este ensaio está na página 35, do dossiê 1.1.2.10, da caixa 5. As fotografias mencionadas no texto estão nas páginas 36 -39 e 41 - 44, e 49. 
2 contam-se ― ] contam-se <aquelas> ― 
3 Mas evidentemente, ] Mas <é> evidentemente, 
4 mal dizer» de camponezes, a sadia franquesa, apenas explica em parte a introdução ] mal dizer» camponezes, <senão um>a 
sadia franquesa, <que melhor explicará> [apenas explica em parte↑] a introdução 
5 «erudita»; mas ] «erudita»; <(terá trabalhado nesta porta um João Lopes?)> mas 
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* 

 *  * 

 

 

 Parque Municipal de Matozinhos,
1
 antiga quinta de Nossa Senhora da Conceição. Portal da antiga 

igreja manuelina. 

 A figuração, e o respectivo carácter; a sua composição e entrelaçamento com ornatos fitomórficos, nos 

intercolúnios; o desenho desses ornatos fitomórficos, etc., tudo leva a crer que estamos deante de um mesmo 

núcleo de esculturas (de um mesmo escultor) do que aquêle a que pertencem os lavrados do portal de Lamêgo. 

A diferença de programa, no que respeita à forma do arco, é que podia indicar um outro autor do respectivo 

«risco»; mas não necessáriamente. Com efeito trata-se de um trabalho de transição e de assimilação, do gótico 

para o gótico-manuelino, e deste para a Renascença. Também nesta porta surgem alguns detalhes decorativos 

deste último estilo. 

 Sem as ousadias escatológicas de Lamêgo, o espírito e a observação são idênticos: repare-se na figura 

feminina nua. 

 Neste monumento como no de Lamêgo, é o granito que arredonda as formas e as incha, conferindo-lhe 

um carácter «popular», reforçado pela natureza dos temas. 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito situado na caixa 5, dossiê 1.1.2.10, p. 46. As imagens respectivas estão nas páginas 47 a 51. 



 

122 

 

 

 

 

 



 

123 

 

 

 



 

124 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 



 

126 

 

 

 



 

127 

 

 

 

Um Drama Escatológico.
1 
A Vitória sobre a Morte ou a Reconquista da Totalidade 

 

Nova contribuição para o estudo do Mestre de Lamêgo (João Lopes?) 

 

Escultura de «escarnho e mal dizer» e o mito do pícaro divino (trickster, fripon) 

 

O hermetismo medieval 

 

Monstros e demónios 

 

(Relacionar com o estudo sobre o escultor popular actual, Franklin) 

 

 

 O que dificulta a abordagem das «liberdades» de certos escultores medievais ― como as que 

exemplificamos, Mestre de Lamêgo, e outros ― é que, entre o seu significado profundo e as respectivas 

manifestações concretas se interpõe, por vezes, aquilo a que chamamos o «escarnho e mal dizer», formas de 

vindicta e um riso2 satírico, que tanto pode ser determinado por razões psicológicas e morais, como pode ser o 

resultado de uma certa usura do sagrado, ou um seu disfarce prudente. 

 Para lá de um estudo do exagêro e do risível ― com tanta frequência presentes nas manifestações de 

arte camponesa ― e a que corresponde uma3 estética do feio, interessa-nos agora descer um pouco mais no 

sentido das motivações profundas, penetrar as razões do sagrado. Nestes novos caminhos, o cómico (e até o 

francamente obsceno) e o fantástico, são apenas formas ou modalidades, meios para atingir um fim. Em 

resumo, esse fim é uma vitória sobre a morte. No conjunto, podemos intitular assim, os parágrafos que se 

seguem: 

 

                                                 
1 Este índice está no dossiê 1.1.2.10 da caixa 5. Este dossiê é todo dedicado a estudos, fotografias e notas, ao que ES chama de Mestre de Lâmego 
ao qual o autor planeava dedicar uma monografia. Este dossiê está numerado. Os textos seguintes correspondem parcialmente a este índice e foram 
editados juntamente com ele, têm ainda inserções a caneta tipo esferográfico. Correspondem às páginas 10 a 30. Neste dossiê existe também um 
recorte do jornal A Capital, sobre uma gárgula «A Gárgula de Caminha», assinado F.R. datado de 13 de Março de 1970. Como é habitual em 
estudos não terminados do autor o índice não corresponde exactamente ao(s) texto(s) que depois aparece(m). 
2 riso ] <sorr>riso 
3 uma ] <a> uma 
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Drama Escatológico da Vitória sobre a Morte
1 

 

 Por razões de método, começaremos por dar alguns exemplos de simples manifestações profanas de 

escarnho e mal dizer. Excluídas estas, começamos a meter o nosso tema entre parênteses ― que são apenas 

formas operatórias, obviamente. 

 Noutro lugar, e a propósito do Mestre de Alvor (ou: de um determinado e importante sector 

«camponês» dos agrupamentos monumentais classificados como manuelinos) ― trataremos de outro tipo de 

manifestações do mesmo drama: aí predominam os signos e os símbolos
2
 de um bestiário agro-lunar e toda 

uma tecnologia do círculo. Este estudo,
3
 por sua vez, completar-se-á com as referências a um imaginário da 

árvore e das raízes ― que desenvolvemos a propósito do escultor «popular» actual, Franklin Vilas Boas Neto. 

 

 Mais tarde, integraremos estas várias manifestações, algumas actuais, outras do domínio do que 

chamaríamos arqueologia etnológica, num conceito geral de FESTA, e, em particular,
4
 de festa camponesa. 

 

 Gnosticismo e hermetismo terão que ser evocados para compreender certos monumentos como a 

catedral de Lamêgo e o programa do seu pórtico principal; e, de um modo geral, o aparecimento, doutros
5
 

monumentos ― como um esconjuro ― de certas figuras insólitas na sua aparente obscenidade, no seu carácter 

facecioso, nos seus esgares irrespeitosos. Em Guimarães, Caminha, Guarda, Azurara, etc., essa figuração 

abundante no românico, herança talvez de raízes mais antigas, vem até ao final do gótico e contamina, em 

pleno século XVI, monumentos que estilisticamente começam a ser informados pelos elementos decorativos da 

Renascença,
6 
 e antes desta, por essa profunda crise creadora do gosto, que foi o manuelino. É por essa altura 

que o combate a tais manifestações da parte da igreja oficial e das autoridades, se torna mais consciente e 

pertinaz. Que esse combate foi longo provam-no as festas ainda actuais de S. Gonçalo, em Vila Nova de Gaia, 

por exemplo. A avó de Garrett ainda viu os cónegos da Sé do Porto dançarem deante do altar de S. Gonçalo!... 

(ver menção em Joaquim de Vasconcelos, «Amarante» in A Arte e a Natureza em Portugal, vol. III, 1905). Mas 

no sólido da arquitectura, tais manifestações desaparecem pelo século XVI. 

 

 O gnosticismo e o hermetismo foram correntes profundas que percorreram mais ou menos o 

pensamento religioso cristão desde os doutores de Alexandria até aos tempos renascentinos, mas as sua raízes 

são mais antigas e situam-se numa atemporalidade arquetipal que é forçoso estudar. A identidade iconográfica 

                                                 
1 Este subtítulo está em maiúsculas, foram normalizados. 
2 os signos e os símbolos ] <as manifestações> [os signos e os símbolos ↑] 
3 Este estudo, ] Este estudo 
4 e, em particular, ] e em particular 
5 doutros ] outros 
6 informados pelos elementos decorativos da Renascença, ] <contaminados pela> [informados(?) pelos elementos decorativos 
da↑] renascença 
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da Ísis aleitando Hórus, com as Virgens do Leite, não é uma identidade genética, como numa assaz ridícula 

teoria, ultrapassada, se pretendeu. Há aí qualquer coisa de mais profundo que só pode ser explicado descendo 

às raízes antropológicas do imaginário «O símbolo do Filho seria uma tradução tardia do androginato primitivo 

das divindades lunares». Esta afirmação de Gilbert Durand (ob. cit. p. 322; ver também de Mathyla Ghyka, Le 

Numéro D’ Or, I, Cap. VI, em particular p. 162 e seg.
1
) aponta a um estudo que não faremos aqui, mas cuja 

consideração é fundamental para se ter uma visão de conjunto dos monumentos do cristianismo, e em 

particular do cristianismo realmente vivo em meios predominantemente rurais. 

 Segundo o gnosticismo a matéria e o pecado não tinham nenhuma importância em si, o importante era 

aceder ao conhecimento do todo, desfazer as contradições entre o alto e o baixo e assumir o Eu autêntico. 

Teoria que em muitos aspectos se aproxima da moderna psicanálise, o gnosticismo viveu e desenvolveu-se nos 

meios herméticos e alquímicos. Atravez destes o cristianismo acolheu aberta ou disfarçadamente uma herança 

dos mistérios (dionisíacos, por exemplo), de primitivos cultos agrários, de influências helenistas, coptas, e 

outras. Seria interessante e fundamental investigar a divulgação na península do Corpus Hermeticum e do 

Asclepius (A Tábua da Esmeralda de Hermes Trismegistos
2
). A península ibérica foi o principal centro da 

literatura e filosofia árabe adentro do mundo islâmico. Houve uma escola de tradutores em Toledo, em cuja 

orientação chegaram a colaborar arcebispos cristãos. Os livros de alquimia foram aí traduzidos (A. Gonzalez 

Palencia, Literatura Arábigo-Espanhola, citado por António José Saraiva in História da Cultura em Portugal, 

p. 249). Esse movimento repercute-se em Portugal na corte de D. Diniz. Mas o hermetismo,
3
 por sua própria 

natureza ou definição, encontrando caminho propício até na mente do mais «civilizado» prega partidas, como 

um trickster,
4
 à cultura literária explícita. «Saber, ousar, querer e calar» não era uma fórmula vã. 

 

 Entre a curiosa colecção de velharias, que se visitam por acaso como quem abre velhos baús, encontra-

se definitivamente arrumada a teoria romântica do artista rebelde e irreverente, manifestando a sua herética 

liberdade crítica num canto de catedral (leia-se A Nossa Senhora de Paris, de Vítor Hugo). Tal teoria nem 

sequer corresponde à mais evidente realidade dos factos: a figuração «irreverente» dos nossos monumentos, se 

por vezes se encontram em sítios afastados, certas gárgulas, por exemplo,
5  

escolhe normalmente os lugares 

mais expostos
6
 e agressivos. Um cunhal de uma torre, um capitel baixo, ou até ― todo o programa de um 

pórtico. Mesmo a «monstruosidade» das gárgulas não pode deixar de estar relacionada com uma evidente 

                                                 
1 Esta segunda referência bibliográfica a Mathyla Ghyka aparece na margem, manuscrita a lápis, só com abreviaturas e iniciais. Sem linha de 
chamada mas com uma cruz por cima de «Durand» o que me levou a inseri-la nesse ponto. 
2 A Tábua da Esmeralda de Hermes Trismegistos ] O «Tratado da Esmeralda» de Hermes Trimegisto» 
 Grafei o nome do autor e o título da obra segundo a referência na base de dados da BN. 
3 hermetismo, ] hermetismo 
4 partidas, como um trickster, ] partidas como um trickster 
5 exemplo, ] exemplo; 
6 normalmente os lugares mais expostos ] normalmente <cert>os lugares <,os>mais expostos 
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doutrina catártica. Os monstros que vomitam as águas do céu não são menos importantes para o carácter 

sagrado do templo que os santos e os anjos que o ornamentam. 

 Em todas estas manifestações e doutrinas subjaz uma arquetipologia fundamental ― que na ibéria, 

mais importante zona europeia da novela pícara, tinha que produzir significativas manifestações plásticas. O 

mito do trickster ou pícaro sagrado revela-se nesta zona,
1
 desde esse fundamental monumento que é o Colosso 

de Pedralva, à Sé de Lamêgo. No domínio da etnografia, bastaria citar as práticas litolátricas, pouco menos que 

actuais. Não sei se as raparigas de Santa Cruz do Bispo ainda vão florir durante a romaria de S. Braz,
2
 o 

Homem da Maça, e o abraçam rogando-lhe rápido casamento. Faziam-no no tempo de Rocha Peixoto. No 

concelho de Arcos de Valdevez ― onde o mestre canteiro de Lamêgo, esculpiu um fálico pelourinho 

manuelino, que quási parece um hermes, assinalaram os nossos etnógrafos culto idêntico: o «penedo de 

casamento» não muito longe do santuário da Peneda! (Rocha Peixoto, «O Homem da Maça», Obras, p. 375). 

(Não muito longe também, na Gavieira, o etnógrafo Giacometti pôde
3
, há poucos anos, gravar ainda a melopeia 

de uma carpideira). Não muito longe, também, o pelourinho do Suajo, é o mais ingénuo e emotivo dos hermes. 

 Uma história atenta da religião e um exame do folclore, mostrar-nos-ão o carácter orgiástico de grande 

parte das festas religiosas camponesas do Norte. E isso também nos faz lembrar certas manifestações
4
 pícaras 

sagradas, o lado da sombra do carácter humano (Jung), a umbra de Santo Ireneu, padre da igreja e mártir ― 

alvor do século III, e um dos estudiosos do gnosticismo cristão (Tratado Contra as Heresias). 

 

 Como ousar esse conhecimento profundo da gnose, essa assumpção da totalidade do mundo, com as 

suas sombras e a desprezível matéria do pecado? 

 A resposta só nos pode ser dada por um estudo atento dos mitólogos e psicólogos do inconsciente, 

pelos antropólogos do imaginário; como pela história da religião e das crenças, em geral, e em particular pelo 

estudo do hermetismo e da alquimia. (v.g., Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, 1956; Przyluski, La 

grande déesse, Paris, 1950; A. M. Schmidt, La Mandragore, Paris, 1958, Pierre Grimal, Dictionnaire de la 

mythologie greque et romaine, Paris, 1951; Karóly Kerénye,
5  

Mythologie des grecs, Paris, 1952, A. J. 

Festugière, La révélation d'Hermès Trimégiste, Paris, 1944, etc. e em particular; Carl Gustave Jung, Karóly 

Kerénye, Paul Radin, Le Fripon Divin, Genebra, 1958; Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 

l'imaginaire, capítulo, «Les Symboles Cycliques», p. 301 e seguintes; Claude-Levi Strauss, «Magie et religion» 

in Antropologie structural páginas 181 e seguintes; E. Castelli Il Demoniaco nell'Arte, Milão, 1952, E. Langton, 

La Démonologie, Payot, Paris, 1951; Satan - Etudes Carmelites, Paris, 1948; Lucien Fevbre, Le Problème de 

l'incroyance au XVI Siécle, Paris, 1947). 

                                                 
1 revela-se nesta zona, ] revela-se <entre> nesta zona, 
2 S. Braz, ] S. Braz 
3 pôde ] pô<u>de 
4 lembrar certas manifestações ] lembrar [certas ↑] <o caracter dos> manifestações 
5 Karóly Kerénye, ] Charles Kerénye, 
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 Lucien Fevbre, cujo estudo sobre a «religião de Rabelais» parece ter falhado a análise de um dos 

aspectos interessantes
1
 do autor de Gargântua ― a de ser um dos mais formidáveis intérpretes no Ocidente 

moderno do mito do trickster antes de Goethe (a novela pícara à parte) ― teve o grande mérito de acentuar a 

sinceridade cristã destes «heréticos» do século XVI, o próprio Rabelais, um Pico de la Mirandola, um Marsile 

Ficin... Parece que, no século XVI,
2
 se tomava consciência de uma grande síntese necessária entre o 

pensamento antigo e o moderno, uma síntese de desejos (p. 489) ― como justamente assinala. Outra coisa não 

era esta síntese que o acesso à consciência clara de uma realidade que levedava desde o fim do império romano. 

Síntese quási sem posteridade até hoje. O que se seguiria, era a grande aventura racionalista, que fecharia
3
 

tantas portas quantas ia abrir. Só nos nossos tempos em que a antropologia cultural, na sequência das grandes 

conquistas linguísticas modernas, domina as ciências humanas e marca o fim do historicismo, é que as 

preocupações destes homens poderão ser correctamente utilizadas. 

 É hoje que,
4
 muito gravemente, poderemos perguntar: 

 Como é que no pensamento e na vida, nas crenças e na fé da antiguidade, medieval e pré- -medieval, se 

ousou esse conhecimento profundo, do Eu, do todo? 

 Fazemos agora, apenas, uma pequena síntese formal, instrumento de fácil aplicação do nosso estudo. 

 Podíamos sintetizar a nossa resposta com a palavra gravíssima de um doutor e teólogo espanhol, ao 

defender esse críptico-herético, e «irmão do Livre Espírito» que foi Bosch: 

 A DIFERENÇA QUE ME PARECE HAVER ENTRE AS PINTURAS DESTE HOMEM E AS DOS 

OUTROS ― declarava o padre Joseph de Siguenza para defender Bosch da Inquisição (citado por Marcel 

Brion, L’ Art fantastique, Paris, 1968, p. 187) ― É QUE OS OUTROS QUISERAM PINTAR O HOMEM TAL 

COMO ELE É VISTO POR FORA; E SÓ ELE OUSOU PINTÁ-LO TAL COMO ELE É POR DENTRO. 

 

 Esta também é a ousadia
5
 dos hermetistas, alquímicos e outros. E além destes, muitos outros ainda, os 

que se limitaram porventura ― ousando menos no plano mundano ― a executar essa «pintura» segundo a 

sabedoria antiga, e mais ou menos aceite. Mundaneidade que, diga-se de passagem, no caso do nosso Mestre de 

Lamêgo, João Lopes, (ver Vergílio Correia, «Ciclo Manuelino», in História de Portugal, Barcelos, 1932, vol. 

IV, cap. VI, p. 457), nos primórdios do século XVI (de 1508 a 1514) não terá decorrido sem obstáculos. Com 

efeito,
6
 nesta segunda data já um novo bispo de Lamêgo rejeitava a ciência antiga e lhe ordenava claramente 

que trabalhasse «ao romano». Assim a nova moda (a da Renascença italiana) tapava o caminho para aquela 

                                                 
1 aspectos interessantes ] aspectos <mais> interessantes 
2 que, no século XVI, ] que no século XVI 
3 que fecharia ] que <iria> fecharia 
4 É hoje que, ] É hoje, que 
5 também é a ousadia ] também a ousadia 
6 Com efeito, ] Com efeito 
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ousadia: pintar o homem como ele é por dentro. Mas esta expressão
1
 «pintar» pode induzir-nos em erro. Não se 

tratava de descrever, ou de descrever apenas. Tratava-se de construir um templo onde a sombra do homem, os 

efeitos do Demónio, simie dei,
2
 encontrassem o seu justo lugar, no caminho para o alto, na revelação do Deus 

oculto. O templo exercia
3
 assim a função, verdadeiramente cristã, de mediação entre o baixo e o alto, a sombra 

e a luz. Era a casa do Filho, do mediador por excelência. É o mesmo papel
4
 que noutras civilizações exerceria o 

medicine-man, o shaman, ― e hoje, num domínio ainda mais restricto, o psicanalista. Mas essa assumpção da 

sombra, de que já nos fala o doutor gnóstico, quais as linhas gerais do seu formulário, quais os seus exercícios 

profundos? 

 

 Só entramos
5
 nas particularidades a título de exemplo; eis a síntese que nos parece possível, e que 

decorre da bibliografia apontada: 

 a). Por uma inversão de sentido. Sem ela, talvez, o encontro com a sombra fosse fatal. Dela decorre o 

carácter absurdo e insólito de algumas representações, a perturbadora evidência de algumas recorrências. Jung 

analisou esta necessidade profundamente: dualidade do santo e do demónio, simie dei (ob. cit. p. 177); 

teriomorfismo (p. 182-3). (Ver as mesmas observações em Kerénye, ob. cit. p. 167-168 
6
). 

 Nesta inversão, segundo Jung, erra já o fantasma do trickster, do pícaro divino ― é um «psicologema», 

«uma estrutura arquetípica proveniente das idades mais recuadas». Estrutura que, com algumas características 

mais que adeante apontaremos ― foi cientificamente estudada por Lévi-Strauss. Tal estrutura surge «na 

mitologia de todos os tempos e lugares, nos contos faceciosos, na exuberância carnavalesca, nos ritos de 

curandeiros e mágicos, nas angústias e nas iluminações religiosas». Para o teriomorfismo, ver Durand, ob. cit. p. 

336-345. 

 b) Imposição à memória da sombra, do inferno interior (hoje diríamos, dos complexos, do 

subconsciente). É o ver-se por dentro, do padre espanhol. E o que é mais:
7
 o que esse reconhecimento de uma 

consciência passada indiferenciada seja um
8
 encontro com uma sombra colectiva; a destruição da destruição 

individual, da finitude; comunhão no mal, antes da comunhão no bem (ver Jung, ob. cit. 178, 186, 196). As 

prácticas orgiásticas, marcando a anulação do individual e a queda dos interditos, eram rito
9
 desta imposição 

(ver Georges Bataille, L'Erotisme, Paris, 1957. A festiva transgressão erótica corresponde à destruição do ser 

                                                 
1 esta expressão ] esta <de> expressão 
2  O Diabo no Carnaval medieval podia aparecer como o «macaco de Deus». (verbete Trickster do Dicionário Crítico de Termos Jungianos, 
http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/trickste.htm, consultado em 16/02/2012). 
3 exercia ] exerce<r>ia 
4 É o mesmo papel ] O mesmo papel 
5 Só entramos ] Só entra<ndo>mos 
6 ob. cit. p. 167-8 ] ob. cit. <respectivamente> p. 167-8 
7 E o que é mais: o que ] E o que é mais: <reconhecimento> o que 
8 seja um ] seja <é> um 
9 eram rito ] eram <é> rito 
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fechado. A isto corresponde também uma simbólica da totalidade (ver Durand, ob. cit. particularmente p. 322 -

336). 

 c) Uma dialéctica do mal e da dôr. Papel do sacrifício e das mutilações. 

 Ao tormento subjectivo que é a imposição à consciência actual da consciência indiferenciada passada, 

correspondem os tormentos físicos da mutilação. No hermetismo encontramos os melhores exemplos desta 

dialéctica tortura-salvação. Os venenos, as naturezas duplas, as transformações,
1
 participam desta «prática» de 

morte e de ressurreição (ver Jung, p. 177, Durand, pp. 329-334). 

 «Celui qui est blessé et qui est capable de guérir et celui qui souffre supprime la douleur.» (Jung, ob. cit. 

179). 

 

 Esta dialéctica do Mal é decisiva para o nosso estudo. A fachada da Sé de Lamego é paradigmática: é o 

Mal que se atravessa. Na fachada da matriz de Lourinhã, o Mal e o Bem opõe-se e apelam-se nas duas metades 

da fachada, como duas realidades necessárias. Em geral, o Templo é um itinerário para o Deus oculto ― e não 

chegaremos lá sem a assumpção do Mal. Por vezes o itinerário é substituído por um simples símbolo, espécie 

de esconjuro, que não fica longe das formas faceciosas e sarcásticas que estudaremos a seguir. Por vezes é um 

itinerário-símbolo estrutural: tal capitel, que nos interrompe o que seria uma demasiado fácil subida para o alto. 

É o caso de quási todos os capitéis românicos. 

 

 Estas características, de um Mal que participe
2
 de uma implícita escatologia é mais frequente nas 

nossas igrejas rústicas do que nas grandes catedrais: nestas o Mal não faz parte de um plano de acção, mas de 

um programa edificante. 

 

 d) Vejamos a questão
3
 do «escarnho e mal dizer», do disparate risível, do cómico. É no fundo um 

capítulo da inversão de sentido, mas que deve ser analisado à parte. Com efeito, o riso é por vezes parte 

integrante do «psicologema», mas outras vezes corresponde a uma usura da fé (ver Kerénye, ob. cit., p. 166-8). 

 A atitude do cristão medieval, e camponês sobretudo para com os deuses e crenças do passado ― mas 

suficientemente presentes num sem número de prácticas, superstições, modos de pensar e sentir ― participa 

das duas fases. Esses deuses, presentes na sombra do cristão, são transformados em monstros, e, por vezes,
4
 em 

monstros ridículos. Associados a demónios. Mas em geral conserva-se um respeito profundo pelo deus 

escarnecido, como pelos demónios «feios». «Il devient alors immanquable qu'une bonne portion de moquerie 

et de mépris se mêlât à cette rétrospective, en sorte que ce souvenir, qui toutes façons n'était pas trop 

réjouissant, se troublât davantage» (Jung, ob. cit. p. 187). 

                                                 
1 as transformações, ] as transformações 
2 Mal que participe ] Mal participe 
3 Vejamos a questão ] Vejamos <à parte> a questão 
4 e, por vezes, ] e por vezes 
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 Trata-se portanto, muitas vezes, de um riso que lacera ― o que é bem um traço «de carácter» do 

trickster, desse estranho e fundamental mito, que nos surge aqui como a melhor
1
 justificação da seriedade do 

cómico («a alegria é a coisa mais séria que há», Almada Negreiros). 

 Pode aqui também dizer-se que,
2
 na longa e antiga consciência do camponês, mil vezes «ocupado», a 

ironia é uma terrível arma ofensiva. «Êle é nosso, ele é nosso ― e o corno é vosso» dizem ainda hoje os 

festeiros de Vila Nova de Gaia. Êle é o santo (S. Gonçalo), e vós quem sois ― somos nós, os ocupantes, os da 

cidade, os das leis escritas, os da religião formalisada, os autores de interditos. Só nas sociedades 

verdadeiramente arcaicas a ironia é rara; porventura ausente. Tais sociedades são extremamente severas 

(Kerénye, Le mythe du Fripon et la mythologie grecque ob. cit. p. 165). Na sua forma primitiva o mito do 

trickster representa a possibilidade de viver o ilícito no interior de limitações rigorosas. 

 

 O riso, e a ironia, propriamente ditos ― numa primeira fase ― podem ser formas de resistência à usura 

do sagrado. 

 O século XVI é atravessado de usura e ― precisamente ― de cruel ironia (ver a obra
3
 citada de Lucien 

Fevbre, capítulo «Quelques facétities d'hommes d'église». 

 

 O riso é assim uma forma complementar do maravilhoso, e do fantástico. 

 

 Quando esta primeira fase não tiver sido ultrapassada, o riso será sempre mediação. O mesmo se 

poderá dizer para o teriomorfismo ― e para a forma aparente em geral. A forma é o demónio do corpo. O que é 

importante é a ideia, o espírito. 

 Do templo medieval que foi a Sé de Lamêgo, pouco mais nos resta que a torre (ainda mais antiga) e os 

portais. Podemos, no essencial, imaginar o resto. 

 Nos portais, todavia, está, o mais eloquentemente possível, representada a crise de um povo, do povo 

português no alvor do século XVI. É drama vivo ainda na pedra, e com dois vectores: O drama escatológico 

antigo, bem representado no portal principal: o seu sentido completar-se-ia no Templo, como adeante veremos. 

 

 O conflito entre o antigo e o moderno, bem patente na modificação das estruturas decorativas: a 

decoração «Renascença» dos portais laterais, encomendada ao mesmo mestre-canteiro, com a imposição 

expressa do estilo. 

 (Vergílio Correia, Artistas de Lamego, Coimbra, 1923; «A Arte do Ciclo Manuelino» in História de 

Portugal, Barcelos, 1932, vol. IV, cap. VI, p. 457, ou in Obras, vol. II, pp. 218-9). 

                                                 
1 como a melhor ] como <fundamento> a melhor 
2 que, ] que 
3 ver a obra ] v. obra 
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 (De um ponto de vista de «história de arte» será fundamental para o conhecimento daquela mudança 

estudar as personalidades de dois bispos de Lamêgo, D. João de Madureira (1502-1513) e o seu sucessor, D. 

Fernando de Menezes. O primeiro está ligado à obra do portal central; o segundo, seguramente, à dos portais 

laterais. Foi este que introduziu o gosto «ao romano», como expressamente ordena a João Lopes. A frase «na 

maneira e modo como estão começados» permite a dúvida. O mesmo bispo, D. João Camelo Madureira, 

encomendou a Arnão de Carvalho e João Utreque, dos Paizes Baixos, várias obras de talha para a Sé, em 1509: 

um retábulo para a capela-mor, de colaboração com Vasco Fernandes, e uma Árvore de Jesse). 

 (Beatrice Proske, Castillian sculpture, Nova Iorque, 1951; Gaya Nuño, Historia del Arte Español, 

Madrid, 1957, p. 185; para a obra de Gil de Siloe, de Anvers. Fernando Russel Cortez, «Mestre Arnão de 

Carvalho», in Viriatis, I, n.º 1, 1957; Robert Smith, A Talha em Portugal, Lisboa, 1962, pp. 21, 78.) 

 (A importação destas obras de talha, contemporâneas da obra do portal, permitirá
1
 explicar de maneira 

simples as afinidades decorativas que se verificam entre este e o grande retábulo do altar-mor da Sé de 

Coimbra (ver estudo sobre a génese do manuelino). Porventura se trata de algo mais amplo ― e que tem que 

ver com uma comunidade estilística que abrange, para o gótico final, a Península, o Norte da Europa, etc.) 

 

 Mas o portal de Lamêgo obedece a um programa mais preciso e profundo que excede tudo o que se 

tem estudado para o gótico final (Ver Baltrušaitis, por exemplo). A isso chamaremos o seu arcaísmo (cuja 

explicação
2
 fizemos remetendo-nos a uma arquetipologia fundamental: a do mito do trickster). Arcaísmo que, 

por outro lado, talvez tivesse que ver com grandes preocupações «modernas» e renascentistas também: um 

renovo de interesse pelo hermetismo e ocultismo:
3
 «Et ils poursuivent leurs rêves en marge de la Kabbala, du 

Trimégiste, de Proclus comme en marge du Pseudo-Denys, de Raymond Lulle et des Mystiques rhénans», 

Lucien Fevbre, ob. cit., p. 489. Caso de Pico de la Mirandola: 1463-1494. É curioso verificar, como num outro 

território da cultura, a moda «mudéjar» ― corresponde a um acentuado interesse pela cultura árabe: atingia o 

seu apogeu. 

 

 Qual era o lugar (dramático) desta porta em relação ao templo? 

 É em relação ao templo que a porta ― e o seu programa ― tomam todo o significado. A porta é o Mal 

4
 que se atravessa. Para o Templo. 

 

 O Templo é o local privilegiado da vitória
1
 sobre a morte e a reconquista da eternidade ― um mundo 

do Mesmo, que ameaçava desaparecer com o surgimento de uma linguagem separada das coisas. Ali se 

                                                 
1 do portal, permitirá ] do portal <Portugal>, permitir<ia>á 
2 (cuja explicação ] ( <figuração> cuja explicação 
3 hermetismo e ocultismo ] hermetismo <com suas raízes> e ocultismo 
4 o Mal ] o <lugar> [Mal ↑] 
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verificará a união sagrada do céu e do inferno, do alto e do baixo. Ali se prepara a liturgia da eternidade e da 

salvação do homem efémero, descontínuo e material ― com suas raízes nas profundidades infernais (monstros, 

deuses antigos, vícios, desejos carnais). Ali o homem será erguido em corpo e sangue à perfeição divina). 

 

 A este drama em pedra vivido, o templo cristão daria uma resposta perfeita ― com a sua dinâmica 

forma itinerante. Local daquela luta-união dos contrários, o carácter dramático deste templo manifestaria a sua 

superioridade sobre os edifícios de planta central. E é significativo que estes só tenham efemeramente 

reaparecido durante a perturbada época da Renascença. É também significativo que os únicos edifícios de 

planta central que vingam na Idade Média sejam os claustros. Estes destinavam-se aos iniciados: o centro é um 

resultado fora das efémeras vivências mundanais, e é mandala, símbolo de vida interior e eternidade. Do 

claustro está ausente a luta dramática. Pelo contrário o templo é local essencialmente dramático: nêle teria 

origem efectivamente todo o teatro medieval (ver Valentin Denis, «Le Théatre et les Primitifs», in L'Oeil, n.º 23, 

Nov. 1956 ― e respectiva bibliografia sobre a história da encenação teatral). 

 

 Neste sentido ainda, o Templo é como um corpo, e a respectiva decoração, a sua máscara. A teoria de 

Lévi-Strauss sobre o dualismo do actor e da sua máscara aplicar-se-ia, com um alcance mais vasto, ao 

respectivo estudo (ver Anthropologie Structurale, cap. XIII, e em especial a p. 288 e seguintes). A técnica do 

desdobramento (e em especial o animal com dois corpos, p. 291, de origem oriental, e tão variadamente 

persistente nos templos românicos) encontraria o seu justo lugar nesta concepção geral do templo como corpo, 

e corpo de actor: e da respectiva decoração como máscara. O papel desta seria então «oferecer uma série de 

formas intermediárias, que assegurem a passagem do símbolo à significação, do mágico ao normal, do 

sobrenatural ao social»... «mascarar e desmascarar» (p. 289). Isto estaria perfeitamente de acordo com o 

carácter hermético da maior parte
2
 da figuração românica; e de figurações, como a de Lamêgo; e com a sua 

chocante evidência. 

 

 Da mitologia comparada e das hipóteses brilhantes, e brilhantemente ultrapassadas de um Fraser, o 

pensamento moderno está mais afastado do que das sínteses de Pico de Mirandola. A arquetipologia de Jung, 

apezar dos seus aspectos contestáveis, contém, pelo contrário,
3
 uma série de hipóteses que dificilmente poderão 

ser contestadas. A moderna antropologia cultural, com o estruturalismo, atingiu a fase adulta, um seguro 

método de trabalho científico. A procura de grupos de afinidades, a convergência comparativa (tal como a 

pratica um Durand) só foi legítima
4  

depois de ― com a grande revolução saussuriana, ter sido possível 

estabelecer, um método de prova. Essas provas enobrecem até as simples hipóteses ― quando não podemos ir 

                                                                                                                                                                     
1 o local privilegiado da vitória ] o <um> local privilegiado <para> da vitória 
2 hermético da maior parte ] hermético <e oculto> da maior parte 
3 pelo contrário, ] pelo contrário 
4 só foi legítima ] só foi <possível> legítima 
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muito mais além delas. É o que faz e o que defende o próprio Lévi-Strauss (ver Anthropologie structurale, p. 

272-3). 

 Estabelecidas as semelhanças evidentes, a pergunta de Lévi-Strauss, mantém-se vigorosamente de pé: 

«como ficar cegos?» 

 

 Termino esta introdução com um exemplo tirado da nossa cultura arcaica, e que nos traz de novo à 

memória o «psicologema» do trickster . 

 Leiamos esta descrição de Paul Radin sobre o «fripon divin»
1
 (o trickster) dos Winnebagos, esses 

Sioux, peles vermelhas da América do Norte: «il est avant tout une créature incomplètement développée; c’est 

un être aux proportions indéterminées, une figure qui laisse pressentir la forme humaine. Dans notre version, 

ses intestins sont enroulés autour de son corps et il porte son pénis, de même longueur, également autour de son 

corps, avec le scrotum tout en haut» (ob. cit. p. 8). 

 

 Contemple-se agora o colosso de Pedralva ― aquele parágrafo parece a descrição do monumento 

enigmático da Sociedade Martins Sarmento. 

                                                 
1 sobre o «fripon divin» ] sobre «fripon divin» 
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Para o Vocabulário dos Grotteschi 
1
 

 

 

 Grotteschi tem a sua origem na descoberta do palácio
2
 romano conhecido como «Domus Aurea» (ver 

Guia, Roma,
3 
 1950, il. 538, 539; p. 147), cujas salas subterrâneas receberam o nome de grottes. Pinturichio 

introduziu esta
4
 decoração no Vaticano (salas Borgia). 

 Rafael e sobretudo Jean D’ Udine, na decoração das Loges. 

 Os grutescos
5
 substituíram na Flandres os arabescos, (ver Pierre Fierens, Le Fantastique dans l’art 

flamengue, Bruxelas, 1947, p. 61). 

 Corneille de Vriendt, dito Floris (1546 ... 1557), que introduzira também a cariátide, e lhe junta as 

máscaras. 

 Pode também ter sido influenciado por outro flamengo que praticou os grutescos em Roma: Corneille 

Bos. 

 Pierre Coecke, mestre de Brueghel, praticou o «estilo Floris». 

 Outros elementos deste estilo:
6
 homens, mulheres, putti diversos, animais, esfinges, cabeças de leão, e 

de medusas, caríatides, «termes» (limites, marcos), grinaldas, etc. 

 

Nomenclatura em autores portugueses: 

 Bucrânios
7 

 Querubins 

 Rótulas ou Os □ 

 Argolas 

 Laçarias 

 Couraças 

 Escudetes 

 Cofres 

 Carrancas    Mascarões 

                                                 
1 Este apontamento ocupa as paginas 40 e 41 do dossier 1.1.1.15a, caixa 3. 
2 do palácio ] <da casa> do palácio 
3 Roma, ] Roma 
4 introduziu esta ] introduziu sobre esta 
5 grutescos ] grotescos 
6 Outros elementos deste estilo: ] Outros elementos: deste estilo: 
7 No orig. a lista deste seres fantásticos está em maiúsculas. 
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 Ramos de Flores 

 Ramos de Frutos 

 Génios Alados 

 Grutescos (que é a grafia correcta em português)
1
 Volutas 

 Nichos 

 Sátiros 

 Candelabros 

 Cestas de Frutos 

 Hermes 

 Estípites 

 Bandas Furadas 

 Bandas    Faixas 

 Barras 

 Cartela 

 Pendurados

                                                 
1 Dado o autor ter escrito esta indicação tomeia-a em conta em todas as ocorrências. 
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A Renascença Italianizante em Portugal
1
 

 

 

 A Renascença «Italianizante»
2
 é fenómeno de cultura europeia e de cosmopolitismo. Não há um estudo 

de conjunto sobre a circulação dos empréstimos e importações, e os fenómenos de ricochete de uns centros 

sobre outros.
3
 Quando se fala, por exemplo, de arte importada em Portugal comete-se, com frequência, uma 

falta de simplificação excessiva de uma problemática que só um método comparativista poderia abordar 

eficientemente. 

 Vejamos alguns exemplos: 

 Transcrevamos do, aliás magnífico estudo de Flávio Gonçalves, Arte importada e artistas estrangeiros 

nos portos de Entre Minho-e-Douro, Porto, 1966, p. 18: «Já na segunda metade do século XVI, por 1576, 

colocaram-se na frontaria da igreja do convento de S. Domingos de Viana do Castelo as esculturas de S. Pedro 

e de S. Paulo, de granito ― as quais, como Martín González indicou, copiam, através de um cinzel rude e nem 

sempre fidedigno, acaso galego, as estátuas dos mesmos santos dispostas na fachada da igreja de Santa Maria 

Maior de Pontevedra», estas esculpidas entre 1541 e 1548 por Cornielles
4
 de Holanda e Juan Noble». 

 Pergunta-se: qual a presumível «nacionalidade» das esculturas dos dois santos da frontaria de S. 

Domingos de Viana do Castelo? Não é difícil demonstrar que isto é um autêntico, falso problema. Observamos 

desde já que, mesmo seguindo um método exclusivamente histórico-arqueológico, nada justifica a observação, 

acaso galego. 

 

 Por, em hipótese fundamentada (mas hipótese!) se tratar de uma cópia, ainda por cima rude, das 

esculturas de Pontevedra? Mas nós apresentaríamos dezenas de exemplos, e até experiências por nós realizadas, 

de trabalhos efectuados por artistas mais ou menos populares, na base, v. g., daquilo a que eles chamam os 

«risconhos» (expressão
 
recolhida por Ribeira Lima), que, em geral,

5
 são concebidos segundo

6
 outros 

monumentos. Nada
7
 nos garante a nacionalidade dos canteiros das esculturas em questão. E de resto, ainda que 

soubéssemos isso nada significaria. 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito com rasurados e emendas a caneta de tipo esferográfico ocupa as páginas 13 a 20, do dossiê 1.1.1.15a, caixa 3. O título foi 
completado com uma palavra a lápis. 
 A Renascença [Italianizante↑] em Portugal. Na margem esquerda existe uma nota manuscrita, também a lápis: Rever de 
acordo c/ a síntese inicial. 
2 Italianizante ] italiza «<portuguesa>italianizante» 
3 sobre outros ] sobre <cobre> outros 
4 Cornielles ] Corneilis 
 Cornielles, também conhecido por Cornelis, (http://enciclopedia.us.es/index.php/Cornielles_de_Holanda, consultado em 
31/01/2011). Normalizei as ocorrências seguintes. 
5 que, em geral, ] que em geral 
6 concebidos segundo ] concebidos <na †>segundo 
7 Nada ] Nada, 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Cornielles_de_Holanda
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 Com efeito as esculturas de Pontevedra devem-se em parceria (!) a um Cornielles de Holanda, que tudo 

indica ser um artista oriundo dos Paízes Baixos. Qual a «nacionalidade» desses eventuais modelos das rudes 

esculturas de Viana? Galêgas? Holandezas? O que estamos é, verdadeiramente, deante de um estilo 

internacional. (O problema é afim daquele que se forjaria hoje, ao pretender afirmar as nacionalidades 

respectivamente holandeza, italiana, espanhola ou portuguesa de Van Gohg, Modigliani, Picasso ou Vieira da 

Silva). 

 

 Estes problemas por vezes apresentam-se ao invés, numa espécie de confirmação das nossas teses. 

Vejamos, um exemplo: 

 O «espanhol» Frei Julião Romero. É o arquitecto de S. Gonçalo de Amarante, e talvez, o autor dos 

riscos da igreja e convento de S. Domingos, de Viana, talvez ainda, da Misericórdia da mesma cidade 

(empreiteiro Fernão Dias). O estilo, de resto, da igreja de Amarante é o mesmo de outro importante monumento 

nortenho, a Sé de Miranda do Douro, e sobretudo, o mesmo de muitos outros monumentos raianos, do outro 

lado da fronteira. 

 Acontece porém que o «espanhol» Fr. Julião Romero «se fez», pelo menos, em parte, em Portugal. É o 

que lembra Flávio Gonçalves, na obra citada (p. 18): «A formação artística deste frade dominicano fez-se, 

porém, pelo menos em parte, em Portugal, pois desde adolescente viveu, segundo afirmou Fr. Bartolomeu dos 

Mártires, "debaixo das abóbadas" do nosso mosteiro da Batalha...» As reticências são de Flávio Gonçalves. 

Não me parece que haja razão para elas. De muitas maneiras poderia o frade dominicano actualizar-se, como 

hoje diríamos, saindo ou não do paíz. O que interessa é constatar a existência de um estilo internacional, que 

inclui, pelo menos, o noroeste de Espanha e o Norte de Portugal. Relacionado, obviamente, com o plateresco. 

 Há também, e para esta mesma época, o caso de artistas portugueses fixados na Galiza, que interessaria 

estudar. 

 Mas o exemplo, e a personalidade mais dramáticamente significativa dessa Internacional que foi a 

Renascença «ao romano»,
1
 é certamente constituída pela vida e obra do «biscainho» João de Castilho. A sua 

evolução do plateresco
2
 às soluções maciças dos Jerónimos e à adopção de fórmulas Renascença,

3
 atesta a 

capacidade interna de formação e transformação
4
 estilística. Um exemplo muito semelhante teríamos com o 

«francês» Nicolau de Chanterenne, que evolui entre nós de um certo estilo, chamemos-lhe assim, «franco-

italiano» para as primeiras manifestações de um rigoroso classicismo, antecâmara do maneirismo e do barroco. 

                                                 
1 Desde o reaparecimento da obra de Vitrúvio que alguma arquitectura era feita «ao romano». ES neste mesmo dossiê tem uma referência a uma 
obra de inspiração vitruviana Medida ao Romano de Diego de Sagredo. A obra foi influente em Portugal com exemplares impressos pelo menos 
em 1541 e 1542. originalmente editada em Toledo em 1526. (Há um exemplar na Biblioteca Nacional). 
2 A sua evolução do plateresco ] A sua evolução <da renascença> do plateresco 
3 macissas dos Jerónimos e à adopção de fórmulas renascença ] macissas dos Jerónimos [e à adopção de fórmulas renascença↑] 
 O acrescento não tem linha de chamada. Começa por cima da palavra «macissas». Embora sem linha de chamada coloquei-a no fim da 
frase onde tem lógica. 
4 e transformação ] e <evol> transformação 
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 Estes fenómenos produzir-se-iam por toda a
 
parte.

1
 A escola de Fontainebleu é francesa ou italiana? E 

os maneirismos flamengos? E os holandeses? 

 Para um estudo mais detalhado do nosso caso seria necessário observar
2
 atentamente o que se passava 

no resto da península, e desde o surgimento do gótico internacional. A história da arte espanhola formiga de 

nomes estrangeiros ignorados entre nós. Só para a Catalunha, Maiorca, etc. e a segunda
3
 metade do século XV, 

Gaya Nuño (Historia del Arte Español, Madrid, 1957, p. 180) cita: Francisco Muller e Miguel Longuer, 

alemães, Alonso Ram, português; Juan Cavallers, francês; Janin de Lomme, de Tournay; Pere Morey e Juan de 

Valenciennes, etc. 

 

 Respeitante a este período imediatamente anterior à Renascença e com uma importância decisiva para 

nós, vejamos o caso de Olivier de Gand.
4
 Este entalhador

5
 trabalhou em Toledo (onde estava já em 1499), antes 

de vir para Portugal. A respeito da sua obra entre nós o historiador Robert Smith
6
 (A Talha em Portugal, p. 20) 

fala de estilo hispano-flamengo, e compara o retábulo de Coimbra com o de Toledo, iniciado em 1498. Este 

retábulo, por sua vez,
7
 é obra sucessiva

8
 de Peti Juan e de Diego Copín, da Holanda! A este respeito 

acrescentava Gaya Nuño (op. cit. p. 183): «No olvidemos en el plantel de extranjeros que pululaban por los 

astilleros toledanos al maestro Rodrigo Alemán, autor de los relieves en madera del coro bajo, que historian en 

sucesión un poco monótona las incidencias de la guerra de Granada, con sus victorias y sitios de ciudades». 

 Enfim, os exemplos não findariam facilmente. Acrescente-se ainda, que o carácter internacional desta 

arte coincidiu com um reforço da especialização.
9
 Assim os entalhadores

10
 eram geralmente oriundos de um 

país, os escultores de pedra, de outros. Geografia, tradições oficinais, várias foram as causas determinantes. E 

sobretudo,
11

 o regime de trabalho e de aprendizagem, predominantemente anónimo e oficial ― herança 

medieval. 

 

 Mas a Renascença e mais tarde o Maneirismo definem-se sempre em ambientes
12

 sócio-económicos 

bem determinados. São fenómenos de cultura literária e filosófica, onde um certo requinte social (e talvez 

aquilo a que hoje chamamos o «snobismo») iam de par com a riqueza material. E com esta, a espiritual ― 

                                                 
1 por toda a parte. ] por toda a <parte> parte. 
2 necessário observar ] necessário <estudar> observar 
3 a Catalunha, Maiorca, etc., e a segunda ] a Catalunha, [Malhorca e etc.↑] e a segunda 
4 Gand, Gent ou Ghent, cidade da Bélgica flamenga. 
5 Este entalhador ] <Oliv> Este entalhador 
6 Robert Smith ] F. Smith 
7 retábulo, por sua vez, ] retábulo por sua vez 
8 obra sucessiva ] obra <de> sucessiva 
9 desta arte coincidiu com um reforço da especialização ] desta arte <ia até à> [coincidiu com um reforço da↑] especialização. 
10 Assim os entalhadores ] Assim os entalhadores <os entalhadores> 
11 E sobretudo, ] E sobretudo 
12 o Maneirismo definem-se sempre em ambientes ] o Maneirismo <supuzeram> [definem-se ↑] sempre [em↑] ambientes 
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como diria o nosso Mestre Gil. Foram arte de côrte e de côrte requintada e evoluída, e arte urbana,
1
 

naturalmente. Isto agravar-se-ia com o maneirismo, movimento de ideias e do gosto, sequioso de ambíguo 

esoterismo ― que era,
2
 ao mesmo tempo, um movimento de desintegração e de exaltação do homem culto. 

 Como é que estas novidades poderiam ser acolhidas em Portugal? Factores diversos (vizinhança de 

Espanha, com a sua requintada cultura de côrte, riqueza económica, etc., tornaram o país desde muito cedo 

acessível ao gótico internacional, ao plateresco (no Norte), à Renascença franco-italiana (v.g., Olivier de Gand, 

João de Castilho, Nicolau de Chanterenne). Julgo que um estudo aprofundado deste assunto nos mostraria: 

 a) Uma Renascença culta em Portugal, com formação e evolução específicas, características próprias. 

Essa «arte internacional» teria encontrado aqui um meio propício (o meio humanista de Coimbra e Évora, por 

exemplo; Nicolau Clenardo, foi desde 1534
3
 um amigo de Nicolau de Chanterenne; a côrte em Lisboa,

4
 nas 

cidades mencionadas, em Tomar, etc., a acção dos grandes prelados cultos, os focos de erasmismo, etc. (ver 

António José Saraiva, História da Cultura em Portugal, II, cap. V, «O Humanismo em Portugal», e em especial, 

p. 554 e seg.) 

 Sobre o carácter de arte destinada a uma elite, aqui como lá fora,
5
 veja-se o que escreve, na introdução 

às suas Odes um tão característico homem da nossa Renascença, como António Ferreira: 

 

   Fuja daqui o odioso 

   profano vulgo! 

 

 Este carácter fechado e altamente consciente teve, de resto, um expoente nosso da estética renascentista, 

que foi Francisco da Holanda.
6
 Mas se estudássemos o destino deste escritor, sofrendo a vida inteira porque as 

suas obras não eram publicadas, teríamos uma ideia do que foi a brevidade histórica desse meio, dessa 

Renascença culta. 

 

 b) Uma «renascença» popular. Na verdade, só por extensão poderemos empregar, neste caso, a palavra 

«renascença». Claro que o novo vocabulário foi adaptado e até adoptado por artesões e autênticos artistas 

populares. Ter-se-á
7
 até formado um escol de artesões semelhantes aos nossos santeiros académicos. 

 Mas as obras mais válidas, dessa «renascença» devem à verdadeira Renascença
8
 apenas um superficial 

impulso formal, e vão a outras profundidades buscar as raízes do seu valor. 

                                                 
1 urbana, ] urbana 
2 que era, ] que era 
3 foi desde 1534 [ <em Évora> foi desde 1534 
4 Chanterenne; a côrte em Lisboa, ] Chanterenne; <Coimbra e mesmo> a côrte em Lisboa, 
5 lá fora, ] lá fora 
6 O testemunho tem uma inscrição na marg. esq. V. est. publ em Colóquio que não é relevante para o texto. 
7 Ter-se-á ] <Teer> Ter-se-á 
8 devem à verdadeira Renascença ] devem à <e ta> [verdadeira Renascença↑] 
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 Enfim: 

 c) Um «maneirismo» popular, ou melhor: um pseudo-maneirismo. Quando o maneirismo se 

desenvolve em Portugal, ao contrário do que acontecera no breve período renascentino, já não havia um meio 

sócio-cultural que o acolhesse. Como prova disto basta lembrar o carácter fruste, e no fundo muito pouco 

maneirista da nossa pintura chamada «maneirista» (ver os utilíssimos estudos de Adriano de Gusmão). 

 Mostraremos neste capítulo que existem belos monumentos «maneiristas» em Portugal; mas 

precisamente são obras de aculturação, «populares», e onde as fórmulas maneiristas se acomodam com 

deliciosas reminiscências arcaizantes. Estão necessariamente fóra do grupo dos grandes edifícios classificados 

como maneiristas, os nossos por vezes belos edifícios da Contra-Reforma, que pouco têm a ver com o 

maneirismo estilístico.
1
 São obras de cultura, mas de uma cultura que nada tem a ver com as da corte de 

Fointanebleu, ou a arte de Giulio Romano ou Palladio. Em Espanha é que ainda temos,
2
 na arte de um Greco, 

uma significativa «regionalização» do maneirismo ― mas Greco só pode entender-se precisamente, num meio 

tão culto, como o era o de Toledo no seu tempo. 

 Como se divulgam num meio popular as obras «cultas»? Noutro lugar estudámos este assunto. Não 

esqueçamos, desde já,
3
 a pressão exercida de cima, naturalmente por indivíduos cultos ou de meia-cultura, 

quando uma nova feição artística se transforma em moda. O caso da Sé de Lamego, que noutro lugar referimos, 

em que um mesmo artista passa de uma obra gótico-manuelina, mas na verdade profundamente medieval, a 

uma interpretação poderosamente fruste
4
 da Renascença, é das mais elucidativas. Segundo nos conta Vergílio 

Correia tratou-se de uma encomenda em que a «maneira e o modo... com os seus entablamentos
5
 de obra 

romana» são expressamente indicados. Para esta modificação do programa da fachada da Sé bastou ter-se 

verificado a sucessão, em 1514, do bispo D. João de Madureira, por um outro, D. Fernando de Meneses.

                                                 
1 maneirismo estilístico. ] maneirismo <propria> estilístico. 
2 temos, ] temos 
3 esqueçamos, desde já, ] esqueçamos desde já 
4 fruste ] frusto 
5 entablamentos ] entabolamentos 
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Para o Estudo da Renascença em Portugal
1
 

 

 

 Estabelecimento de um paradigma do artista «culto»: O escultor Nicolau de Chanterenne 

 A chamada Renascença de Coimbra 

 Os Castilhos e a chamada Renascença de Tomar. 

 Progressão para o Sul. 

 Um paradigma culto: o portal renascença «português» (Misericórdia de Tavira). 

 A oficina do portal de Moncarrapacho. 

 O mestre de Santa Catarina do Bispo (arte «popular»). 

 Renascença arcaizante («popular»): Misericórdia de Viana. 

 Um «maneirismo popular». 

  

 As fotografias que se seguem correspondem à maior parte do material (já efectuado) necessário para 

este estudo. Faltam ainda, quási totalmente as fotografias de monumentos franceses, espanhóis e italianos, que 

alicerçarão o nosso método comparativo. Servimo-nos até agora de ilustrações incluídas em obras diversas, e 

da memória que conservamos de viagens anteriores.
2 

 Atravez desse método e da sua elementar matematização não iremos afirmar genealogias ou autorias; 

mas sim estabelecer cânones, que provoquem investigações futuras. 

 As notas que se seguem sobre Nicolau de Chanterenne constituem apenas um resumo de orientação. 

Baseiam-se já numa razoável série de comparações simples, que podemos combinar segundo canones. 

Assentam evidentemente, nas investigações anteriores mais válidas, retendo destas apenas o mais indiscutível, 

documentos e datas. 

 

 A partir daqui, tencionamos (num outro trabalho) estabelecer um quadro geral para o estudo da 

Renascença Portuguesa.

                                                 
1 Este esquema seguido de uma explicação ocupa a página 132 do dossiê 1.1.1.15a), da caixa 3. Trata-se de um esquema dactiloscrito sem emendas 
mas com inserções manuscritas a caneta preta fina. Embora seja um esquema ainda é pertinente a sua edição porque ilumina o projecto que ES não 
terminou, tanto nas suas partes como nas opções metodológicas. 
2 Devo referir que há, neste dossiê, dezenas de páginas com fotografias (tipicamente o autor cola as fotografias em páginas A4). Misturadas com elas 
estão também muitos postais, e apontamentos de livros vários, numa miscelânea visual da qual não consegui encontrar nem ordem nem lógica. 
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Resumos e Índices
1
 

 

 

 Seguem-se capítulos sobre: 

 Importância da gramática decorativa e ornamental versus arquitectura, como veículo de transformação 

do gôsto. A génese dos programas arquitectónicos do tipo fachada. 

 Relação da escultura decorativa com a escultura erudita. (A decoração é um território favorito da 

erudição na medida em que esta é submissão a um programa ― ao contrário do que acontece com toda a arte 

«naïf», com o brutalismo, etc. Quando a decoração é «popular» tende ao quotidiano e ao cósmico: ao sagrado.) 

 Os casos de João de Castilho e de Chanterenne, considerados paradigmáticamente. Chanterenne e a 

relação com o Norte da França (vêr desenvolvimento de um dos capítulos deste tema). 

 A chamada «escola francesa» de Coimbra. O que havia ainda de «camponês» nos artistas franceses, 

nomeadamente em João de Ruão. Regressão camponesa. Como se prova que não houve maneirismo em 

Portugal. 

 A chamada Renascença de Tomar. A Renascença na Estremadura. 

 Francisco de Holanda, ou a história trágico-literária de uma cultura plástica pioneira. 

 Uma Renascença de Fronteira. Obras-primas da Renascença portuguesa ignoradas, no Algarve (nos 

dois domínios: eruditos e popular). 

 Destes temas, desenvolveremos (em parte) o último, cuja documentação fotográfica se pode considerar 

satisfatoriamente completa. 

                                                 
1 Este apontamento dactiloscrito ocupa a página 23, do dossiê 1.1.1.15a, da caixa 3. É um testemunho importante para pensar a organização e 
sequência dos textos sob o tema da «Renascença em Portugal». 
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Gramática Decorativa e Moda, Paramento Decorativo e Arquitectura:
1
 

 

 Os Casos Limite dos Castilho e de Chanterenne (ou João de Ruão, etc.) 

 

«O lavor «ao romano», ou «de romano», desponta primeiro isoladamente, como mais um 

motivo de decoração empregada pelo gótico final; adopta-se depois sistematicamente nas 

armações manuelinas, substituindo os motivos naturalísticos, ou misturando-se com eles; e 

finalmente ganha, da ornataria, o próprio aparato construtivo» 

Vergílio Correia, Obras, II, Coimbra, 1949, p. 260. 

 

 

Gramática Decorativa e Ornamental. A formação de Programas Arquitectónicos do Tipo Fachada, etc.
2 

 

(Ver 1) 

 

 2.) Distinção, pois, entre arquitectura-envolvimento e paramento (da ornamentação aos frontispícios). 

 2.a) É nesta arquitectura que se dá mais facilmente uma aparente importação de fórmulas gramáticas 

decorativas. E não só das recolhas ornamentistas, mas de todas as artes decorativas e especialmente objectos 

sumptuários ou do culto. 

 Por isso, é mais fácil encontrar uma relação directa entre as molduras e a «arquitectura-pintada» de 

certos pintores italianos e as soluções arquitecturais portuguesas
3
 ou galegas, v.g., do que entre elementos 

arquitecturais a elementos arquitecturais.
4 

 Um exemplo de como esses programas circulariam. O porta-paz do Espinheiro. etc. 

  
Pelo contrário

5 
Chanterenne é que assimilava facilmente. Caso da capela do Esporão. Homem culto, 

evolução,
6
 e num meio propício. 

 

                                                 
1 Este apontamento, subtítulos, citação e texto ocupam as página 25 a 27, do dossiê 1.1.1.15a), da caixa 3. Trata-se de dactiloscritos com riscados. 
O título foi adaptado de «Segue-se um estudo sobre Gramática Decorativa e Moda, Paramento Decorativo e Arquitectura:» 
2 O texto propriamente dito ocupa a página 27, do dossiê 1.1.1.15a, da caixa 3. É claramente um fragmento, do qual se perdeu a primeira parte, 
porque começa no item «2» e referencia o item «1». 
3 arquitecturais portuguesas ] arqui portuguesas 
4 elementos arquitecturais a elementos arquitecturais ] elementos arquite a elementos arquit. 
5 Pelo contrário ] <2b arquitectura- arquitectura 
   João de Castilho é um arquitecto genial (e Diogo, arq. tb), Chanterenne um escultor talentoso, culto e humanista. 
Desfazer a lenda de que o 1º aprendeu a gramática decorativa renascentista do 2º. Essa aprendizagem deu-se em Portugal junto 
dos biscainhos. E foi (la - decoração e programas de portais, etc.> Pelo contrário 
6 evolução ] evol(?) 
 Esta abreviatura tem várias letras sobrepostas e pode ter vários desenvolvimentos. 
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* 

  *  * 

 

 1a) Importância
1
 da escultura decorativa versus uma escultura erudita. A decoração é território 

preferido da erudição na medida em que esta é submissão
2
 a um programa. Ao contrário de todo o ingenuismo, 

brutalismo, etc. Quando a decoração é «popular» tende ao quotidiano e ao cósmico. 

 

 1b) Problemática
3
 das influências, das importações, etc. Importância das obras de talha como veículo 

de comunicação programática. v.g. Caso da talha gótica final e manuelina (soit disant) e sua assimilação e 

transferência num estilo decorativo nacional. Digamos: semi-erudito.
4 

 2) Na definição da Renascença erudita portuguesa esta influência vai de par com a outra, devida aos 

artistas estrangeiros «importados». Influência das obras, influência dos homens. 

 Comparação da Renascença Coimbrã com a do Sul, nomeadamente, v.g., Algarve, especialmente 

portais e claustros. O claustro da Assunção em Faro,
5
 e as comparações

6
 (Guia) com Coimbra... Igreja-Salão. 

 Os portais figurados de Tavira, Cacela Velha
7
 e Moncarapacho. Os Portais menos decorados de Tavira 

(lateral da Misericórdia). Igreja principal
8
 de Luz de Tavira, etc. Ver Lagos, e outros. 

 Comparar os interiores de igrejas quinhentistas do Algarve com os do Centro (Santarém v.g.) 

 A igreja-salão de Luz de Tavira. O interior «manuelino» de S. Bartolomeu de Messines. (comparar 

Setúbal). A conjugação de uma perfeita decoração e estrutura renascença com arcaria cruzada (como no 

claustro da Assunção
9
 de Faro), em Luz de Tavira, etc. 

 

 MESTRE DE MONCARAPACHO: Identificar as diferenças
10

 com o portal da Misericórdia de 

Tavira. Evolução para um estilo mais pessoal? Em Moncarapacho surge curiosamente o aproveitamento de uma 

estrutura canónica para um emocionante conspectum figurativo narrativo ― mas toda a estrutura é 

rigorosamente a mesma evolução «popular» em Santa Catarina.
11

 Comparar o grupo da Nossa Senhora da 

Misericórida com a Anunciação de Moncarrapacho, uma das mais emocionantes de que temos memória. 

                                                 
1 Importância ] Import 
 Este apontamento com o título «Escultura Decorativa da Renascença» ocupa a página 28 e 29 do dossiê 1.1.1.15a da caixa 3. Está 
num papel muito amarelado, maior que um A4, dactiloscrito, com muitas emendas e inserções a caneta azul de tipo esferográfico, a lápis e a caneta de 
feltro preta. Não é evidente que o item (1) aqui presente seja o item (1) mencionado no texto anterior. 
2 esta é submissão ] esta é [tendia(?) pés(?)  ] submissão 
3 Probl ] Problemática 
4 semi-erudito. ] semi-erudito. <A talha renascença: cadeirais dos Jerónimos e Évora (Marcha pª > o Sul?) 
5 Assunção em Faro, ] Assunção Faro, 
6 comparações ] comp 
7 Tavira, Cacela Velha ] Tavira [ Cacela Velha ↑] 
8 da Misericórdia). Igreja principal ] da Misericórdia). principal 
9 como no claustro da Assunção. ] C c/ no claustro da Assunç. 
10 Identificar as diferenças ] Ident. e diferenças 
11 a mesma evolução «popular» em Santa Catarina. ] a mesma [ev «popular» em Santa Catarina. ↑] 
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(Comparar com obras idênticas em Espanha, França, etc.) (Comparar com obras mais célebres como Porta 

Especiosa, Reis Magos, em S. Marcos, etc. Baixo relêvo e médio ou alto relêvo. Genética do baixo relêvo, 

porventura mais ligado à talha. Os baixos relevos de Jerónimo de Bragança nos Jerónimos. 

 A existência comprovada de escultores nacionais de escultura renascentista erudita e ultra programada: 

caso do portal de Coimbra, S. Tomás?
1 

 

 MESTRE DE MONCARAPACHO (?): Notar a perfeita estereotomia de pedras por vezes ingratas. Ver 

bem quais são as respectivas pedras. 

 Janelas Renascença de Tavira. Da Travessa de D. Brites: Observar a conjugação de correctos detalhes 

renascença com o «turbante» de, v.g., Mestre de Alvor. 

 Mestre de Alvor → Notar que o Mestre de Alvor é contemporâneo: detalhes decorativos da Renascença 

em Alvor. Talvez Estômbar (conchas), etc., ― apesar do goticismo da Cruz de Silves, da porta lateral de Alvor, 

etc. 

 

 Nota: Ver a Renascença no Alentejo, e Évora como possível centro difusor. Outras obras Renascença 

do Algarve: 

 S. Paulo em Tavira. 

 Igrejas em Faro. 

 Lagos. S. Brás de Alportel. 

 Silves? Pelos menos as janelas.
2 

 Portimão?

                                                 
1 de Coimbra, S. Tomás? ] de Coimfra, STomás? <No início, a Renascença como moda: caso da encomenda de Lamêgo.> 
2 menos as janelas. ] menos janelas. 
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João de Castilho e a Importação do Vocabulário Ornamental Renascentino
1
 

 

 

 A evolução de João de Castilho, as suas relações profissionais, a série de obras em que 

reconhecidamente interveio, são elementos fundamentais para o conhecimento da introdução da Renascença 

Italianizante em Portugal. A tese mais correntemente defendida,
2
 de ter sido Chanterenne o introdutor da 

Renascença,
3
 não tem qualquer possibilidade de defesa. Gritam contra ela um sem número de factos, e para 

começar, a mais elementar relação cronológica. Isto mesmo
4
 afirmava-o Vergílio Correia desde, pelo menos, 

1933 (Ver Obras, II, p. 263-4, por exemplo). Mas, nessa altura,
5
 Vergílio Correia não conhecia um facto 

decisivo, agora provado documentalmente. A estadia de João de Castilho nas obras do Minho, desde 1511, até, 

pelo menos, 1514.
6
 Dos documentos agora conhecidos sabe-se que João de Castilho foi «mestre da capela da 

Sé de Braga». Que trabalhou ― como arquitecto! ― na matriz de Vila do Conde. Nas últimas notícias que 

temos dêle, relativamente à sua estadia no Norte, sabemos que dirigia mais de vinte oficiais. Diga-se, de 

passagem, que estes factos
7
 e estas datas, dão força de razão à hipótese de Vergílio Correia (Obras, II, p. 287) 

segundo o qual o «nosso» João de Castilho seria o mesmo que trabalhava em 1507 com Pedro Milan, e outros,
8
 

na estatuária do zimbório desaparecido da catedral de Sevilha. Na mesma obra trabalhou Pêro de Trilho (1509), 

que também se encontraria entre nós desde Dezembro de 1509 (com Diogo de Arruda). Este Pêro de Trilho 

trabalha desde 1517 em Belém, exactamente quando começa a empreitada de Castilho. De qualquer modo 

Castilho já era «mestre» quando começa a ser mencionada a sua estadia em Portugal (1). 

 Desde 1510 que se encontravam entre nós mestres biscainhos cuja arte «plateresca» se situa 

rigorosamente na transição do gótico final, com e sem
9
 utilização de elementos decorativos Renascença. 

Conhece-se a actividade de um destes mestres
10

 (Pêro Galego) de 1510 a 1513 (2). Admitindo que Castilho não 

conhecera
11

 o vocabulário renascentino em Espanha,
12

 onde se praticava desde o final do século XV (v.g., 

Sanchez Canton, citado por Vergílio Correia, Obras, II, p. 254), o que é pouco crível, é quási impensável que,
13

 

tendo permanecido durante mais de três anos na mesma região em que se construíram os primeiros incunábulos 

do Renascimento em Portugal, não tivesse tido deles um conhecimento directo. De resto tudo isto tem 

                                                 
1 Este ensaio ocupa a página 133 a 141, do dossiê 1.1.1.15a), da caixa 3. Trata-se de um dactiloscrito com emendas a caneta preta fina. 
2 defendida, ] defendida 
3 da Renascença, ] da Renascença <em Portugal> 
4 Isto mesmo ] Isto mesmo <mesmo> 
5 Mas, nessa altura, ] Mas nessa altura 
6 pelo menos, 1514. ] pelo menos, <Setembro de> 1514. <(1)> 
7 Diga-se, de passagem, que estes factos ] Diga-se de passagem que estes factos <factos> 
8 Pedro Milan, e outros, ] Pedro Milan e outros 
9 com e sem ] com e sem <elementos renascença> 
10 destes mestres ] destes mestres <de> 
11 conhecera ] conhec<ia>era 
12 em Espanha, ] em Espanha, <o que é muito pouco crível> 
13 que, ] que 
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relativamente pouca importância. Desde os primeiros tempos entre nós, Castilho foi mestre-de-obra, aquilo a 

que hoje chamamos arquitecto. E, como sempre acontecia nesses casos,
1
 trabalhando com lavrantes e 

escultores, canteiros enfim. Como arquitecto ainda medieval que era, teria que ser também um canteiro. Noutro 

lugar mostrámos já a relação profunda que ainda hoje (!) se pode encontrar entre estas duas profissões na 

arquitectura «popular» do Norte. Mas além de mestre canteiro
2
 ele era, sem dúvida,

3
 também o autor dos 

respectivos riscos, como o provam a lógica documental estrita, nomeadamente a sua obra nos Jerónimos. Como 

o prova também a ausência total de qualquer referência a obras escultóricas directamente saídas das suas mãos. 

Como o prova o facto de o vermos sempre associado a canteiros conhecidos pela sua actividade de escultores 

propriamente ditos. Como o prova a irregularidade plástica das obras em que comprovadamente trabalhou. 

Enfim, como o provaria uma análise rigorosa da coerência profunda da sua obra arquitectónica, e isto ao 

contrário do que frequentemente se afirma. (Diga-se de passagem que vemos o irmão, Diogo de Castilho, 

seguindo uma trajectória muito semelhante). 

 Citemos desde já, dois grandes escultores com quem João de Castilho trabalhou: Pedro de la Goreta e 

Nicolau de Chanterenne. Mas é quando o comparamos com este último que a actividade de Castilho se torna 

mais clara. João de Castilho é um arquitecto, e genial ― apesar de homem de oficina, ligado a uma tradição 

ibérica, que, obviamente, era para nós uma tradição endógena (Joaquim de Vasconcelos repetiu-o 

incansavelmente). Chanterenne era um escultor talentoso, culto e humanista. Frequentemente se tem 

confundido a sua perfeição quase académica como génio ― que porventura ― se deverá procurar mais na 

estrutura da sua obra do que nas respectivas formas.
4
 Mas não adiantemos. O que é espantoso é que se tenha 

descrito um Castilho a aprender o vocabulário ornamental da Renascença em Nicolau de Chanterenne. É êste, 

certamente,
5
 um dos mais espantosos mistérios da historiografia da arte portuguesa. Se outros factos mais 

gritantes não houvesse, não se percebia, mesmo assim, a indiferença,
6
 perante a seguinte constatação, 

apresentada em 1933 por Vergílio Correia: a construção da porta do Capítulo dos Jerónimos na mesma data em 

que se conhece a actividade documentada de Chanterenne, no mesmo edifício dos Jerónimos.
7 

 Analisemos mais demoradamente duas obras: Porta principal dos Jerónimos. Chanterenne trabalhou 

nesta obra com uns 11 oficiais. Mas que obra é esta? É o mais perfeito exemplar de hibridismo. Melhor: é uma 

montagem de elementos perfeitamente inconciliáveis. Ao contrário da porta axial (de Castilho), que essa sim é 

uma obra híbrida, mas onde os diversos elementos (e a decoração renascença lá está bem evidente) se 

                                                 
1 E, como sempre acontecia nestes casos, ] E <tal> como sempre [acontecia nestes casos ↑] <acontecera> 
2 além de mestre canteiro ] além de <canteiro> mestre canteiro 
3 era, sem dúvida, ] era sem dúvida 
4 culto e humanista. Frequentemente se tem confundido a sua perfeição quase académica como génio ― que porventura ― se 
deverá procurar mais na estrutura da sua obra do que nas respectivas formas. ] culto e humanista <mas que só o preconceito 
académico, pode ter considerado até hoje como genial. E confundir a perfeição académica com génio.> [Frequentemente se 
tem confundido a sua perfeição quase académica como génio ― que porventura ― se deverá procurar mais na estrutura da sua 
obra do que nas respectivas formas. ↑] 
5 êste, certamente, ] êste, <um dos> certamente, 
6 percebia, mesmo assim, a indiferença, ] percebia [mesmo assim↑] <a indife> a indiferença, <pelo menos deste facto> 
7 Jerónimos. ] Jerónimos. <porta principal> 
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conjugam num monumento perfeitamente coerente, a porta principal dos Jerónimos (para lá da excelência das 

esculturas de Chanterenne, e nem todas foram com certeza da sua mão) vale arquitectonicamente por este 

dramático desencontro. Desencontro mal resolvido, diga-se de passagem, ao contrário também do desencontro 

genialmente resolvido por Castilho no Claustro. (Ver a descrição
1
 em legenda da imagem respectiva)

2
. Pois 

bem, observe-se agora a porta do Capítulo. Inferior quanto à perfeição (de um ponto de vista académico) do 

detalhe plástico, é talvez a primeira obra arquitectónica inteiramente renascentina, em Portugal. De resto, o 

vigor e a propriedade das respectivas decorações só tem paralelo nas equivalentes decorações renascentistas do 

Claustro. Acrescente-se
3
 que um mesmo nome aparece como possível autor desta obra, o aparelhador de 

Castilho. (3) Mas isto é a prova mais fácil de aduzir, e a de mais gritante evidência. Noutro lugar verificaremos 

como Chanterenne assimilava um vocabulário
4
 alheio ― e como o transmutava também, na sua rara 

virtuosidade. Mas há toda uma série de razões de outra ordem, que nos
5
 limitamos aqui a apontar (e que, diga-

se mais uma vez, é triste não terem
6
 ainda sido meticulosamente estudadas). 

 A principal destas razões é que o vocabulário decorativo da renascença, antes de ser um modo, já, 

forçosamente, era moda.
7
 E o veículo primeiro foram naturalmente gravuras, ilustrações de livros, e objectos 

decorativos ou sumptuários. As gravuras de Dürer eram editadas em Bâle desde 1492. Não será difícil provar o 

conhecimento destas eruditas gravuras em Portugal (4)
8
, mas sabemos que havia azulejos e obras de ourivesaria 

desde o princípio de quinhentos. (5) No tão discutido Mestre de 1515 (Madre de Deus) está já representado um 

pórtico Renascença, cuja morfologia é a dos mais característicos portais da renascença em Portugal, e que é a 

mesma do porta-paz do Espinheiro (1534), e a da composição
9
 que ilustra o rosto da Rópica Pnefma de João de 

Barros (1ªed., 1532). Mas,
10

 já em 1514, um eclesiástico (e em Lamego) encomendava expressamente uma 

obra «ao romano»! Mesmo na obra dos Jerónimos
11

 desde 1516 (Fevereiro e Março) que vários canteiros foram 

pagos por terem insculpido... «romanos» (Ver Correia, ob. cit., p. 263-3). (6) 

 Mas Castilho foi sobretudo um mestre de obras, no sentido medieval; um arquitecto, diríamos hoje. 

Relativamente à decoração das suas obras agia como hoje um designer: a decoração não era aplicada, estava 

                                                 
1 Ver a descrição ] V. descrição 
2 Apesar de, neste dossiê, se encontrarem inúmeras fotografias e desenhos de ES sobre pórticos e outros elementos manuelinos/renascentistas não 
encontrei a imagem e legenda que é aludida neste texto. Embora possa estar praticamente em qualquer caixa do espólio, e recordo que são 86, o mais 
provável é que esteja perdida. 
3 Claustro. Acrescente-se ] Claustro. <porta principal> Acrescente-se 
4 um vocabulário ] um <voculário> vocabulário 
5 que nos ]que <se> nos 
6 é triste não terem ] é triste <que> não terem<tenham> 
7 era moda ] era <uma> moda 
8 Não será difícil provar o conhecimento destas eruditas gravuras em Portugal (4), ] Não <sabemos da sua introdução> [será 
difícil provar o conhecimento destas eruditas(?) gravuras ↑] em Portugal (6), 
  As notas não estão ordenadas. Aparece 3, 6, 4, 5. Esta mesma ordem é a que está nas notas de fim. Isto significa que a nota «6», foi 
colocada depois, no texto. Reordenei-as. 
9 da composição ] <do rosto> da composição 
10 Mas, ] Mas 
11 Jerónimos ] Jerónimos <Fevereiro e Março> 
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certa com a arquitectura, e era dela um paramento indispensável ― como prova, por exemplo, a parte 

reconhecidamente sua do Claustro dos Jerónimos. Por agora, assinalemos estes factos fundamentais: 

 1. No Norte foi contractado para, sobretudo, resolver problemas de arquitectura. 

 2. No Norte pode muito bem ter tido conhecimento, se não o tinha já ― o que é improvável ―, da 

decoração renascentina. Caso contrário pode ter tido esse conhecimento atravez dos seus inúmeros 

colaboradores. Pêro de Trilho, por exemplo. E até Nicolau de Chanterenne, porque não? (Mas sem que este 

tenha sido o introdutor de uma coisa já perfeitamente introduzida no país). 

 3. Resolveu genialmente, e de maneira única, certos problemas arquitectónicos (Jerónimos, v.g.) 

 4. Nas inúmeras igrejas-salão de que é responsável resolveu os problemas da continuidade de uma 

tradição gótica regional (Chicó). 

 5. Como um autêntico director de produção arquitectónica trabalhou com os mais diversos 

colaboradores, e aqueles que convinham a cada obra. 

 6. A sua evolução, embora vertiginosa, é ― como arquitecto ― caracterizada por uma grande 

coerência. (Nestas condições não parece tão difícil admitir
1
 a hipótese de João Barreira, segundo a qual seria o 

autor do risco da Conceição de Tomar ― apesar das legítimas reticências que esta hipótese tem levantado). 

 

Notas 

 

(1) Em 15 de Julho de 1511, contracto com João Castilho para mestre da obra de S. João 

Baptista, o novo, de Vila do Conde. É designado por «mestre da Capela da Sé de Braga». É 

também encarregado da empreitada dos arcos e naves da matriz de Vila do Conde, recebendo o 

pagamento de 380.000 reais. 

A 14 de Junho
2
 de 1513, novo contrato (caracol da torre). A 2 de Julho, acordo de conclusão, 

arcos, nave, nave e porta principal, até ao Entrudo de 1514. 

Em 29 de Agosto e 5 de Setembro de 1513, outros documentos
3
 afirmam que tem muitos 

oficiais; vinte e tantos... Segundo
4
 E. de A. da Cunha e Freitas, de onde respigamos estas notas. 

(Eugénio de Andréa da Cunha e Freitas, «João de Castilho e a Sua Obra no Além Douro», in 

Colóquio, n.º 15 de 1961). 

Segundo Vergílio Correia, Pêro de Trilho figura como escultor de imagens desde 1498, em 

Toledo, de onde seguiria posteriormente para Sevilha. Aí é, em 1509, companheiro de 

Sebastião de Almonacid. Em Janeiro de 1509 já se encontra a trabalhar no Baluarte da Ribeira 

                                                 
1 difícil admitir ] difícil <de> admitir 
2 A 14 de Junho ] A A 14 de Junho(?) 
  No orig. um «l» e um «n» sobrepostos. Parece que o «l» está mais carregado, no entanto, pela lógica da frase a seguir deve ser Junho. 
3 outros documentos ] < doco>outros documentos 
4 tantos... Segundo ] tantos... <afirma> [segundo↑] 
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às ordens de Diogo de Arruda, «e em 1517 vamos encontrá-lo em Belém, à testa
1
 de uma 

campanha quási toda formada por portugueses». (Vergílio Correa, Obras II, p. 288). 

(2) Em 1510 a Câmara de Viana ajusta com Pêro Galego a empreitada do mosteiro de Santa 

Ana, «na altura a dirigir a construção da matriz de Caminha» no dizer de Flávio Gonçalves, 

que citamos; Pêro Galego morava ainda em Caminha em 1513. O arco da Capela dos 

Mareantes de Caminha (plateresco) seria datável de «pouco depois» (Flávio Gonçalves, Arte 

Importada..., Porto, 1966, p. 12). Damião Peres considera estes pórticos anteriores a 1512 

(História da Arte em Portugal, p. 326). 

(3) «A Rodrigo de Pontezilha, aparelhador de Castilho, e que depois dirigiu a construção dos 

pilares e do corpo da igreja até 1519, pelo menos, se deve, com muitas probabilidades,
2
 a 

execução, senão o traçado,
3
 da armação plenamente renascentista» ... Vergílio Correia, Obras, 

II, p. 263. Não sabemos em que se basearam as probabilidades de Vergílio Correia,
4
 ao 

identificar um aparelhador com um autor do risco, que, mais logicamente,
5
 nos pareceria ser o 

próprio Castilho. A mesma observação se faz, quanto à identificação de um aparelhador com 

imaginário (repete a hipótese adeante, p. 288). Uma coisa é certa: a intervenção de um 

aparelhador de Castilho em duas obras marcadas pela decoração renascentista (uma delas até 

arquitectonicamente renascentina) que, averiguadamente nada têm a ver com Chanterenne. 

Segundo Reynaldo inicia-se em 1519 uma nova empreitada de Pontezilhas, com 48 oficiais, na 

Igreja. O mesmo autor cita, para essa data a empreitada de um outro responsável, Benavente, 

«Com 33 (oficiais) lavrando nos pilares». Daqui se deduz que os pilares eram ainda lavrados 

nessa data, e, aparentemente, por 33 canteiros diferentes! (Reynaldo dos Santos, «O Claustro 

dos Jerónimos», in Lusitânia, fascículo II, Março 1924, p. 209). 

(4) «Desde o princípio da centúria fizeram-se em Portugal trabalhos de ourivesaria «ao 

romano» » (Maria José Mendonça, História da Arte em Portugal, II, p. 419). 

(5) «Já antes ali se lavrariam cantarias «ao romano», quando o mestre da obra era Boytac»... 

Na Ementa das obras lê-se que em Fevereiro e Março de 1516 foram pagos à taxa, por 

«romanos» que esculpiram, os pedreiros João de Anobra, Rebolo, Álvaro Pires, Fernão 

Gonçalves, Mateus Roiz, Diogo Fernandes Molhado e Jorge Borges, uns criados do Mestre, 

outros, obreiros livres, e tudo gente recrutada entre Coimbra e Leiria». (Vergílio Correia, Obras, 

II, p. 262-3). Esta menção
6
 parece fundamental para responder às dificuldades apontadas, 

nomeadamente por Mário Tavares Chicó (História da Arte em Portugal, p. 295) sobre as 

                                                 
1 à testa ] à <estat> testa 
2 se deve, com muitas probabilidades, ] se deve com muitas probabilidades 
3 traçado, ] traçado 
4 Correia, ] Correia 
5 que, mais logicamente, ] que mais logicamente 
6 Esta menção ] Esta menção <documental> 



 

156 

 

dificuldades de atribuir aos dois Mestres do Claustro (Boitaca e Castilho), o que pertence a 

cada um. A existência de lavrantes «ao romano»,
1
 já na empreitada de Boitaca, resolve

2
 a mais 

séria dificuldade deixada em suspenso depois das magníficas hipóteses de Reynaldo dos Santos 

expostas na Lusitânia, em 1924. 

(6) São conhecidas as relações de Dürer com a opulenta feitoria portuguesa de Antuérpia, e 

mais tarde com Damião de Góis. Em 1520-21, Dürer, visita a próspera cidade flamenga e 

oferece aos feitores portugueses 221 gravuras, desenhos e pinturas. Mais tarde conheceria 

Damião de Góis, que era então um dos mais ilustres e viajados diplomatas europeus, e faz-lhe 

um retrato num desenho a carvão que se conserva no museu Albertina de Viena.
3
 João de 

Vasconcelos
4
 supõe que o célebre retrato é datável de 1526 a 1527. A magnífica investigação 

de João de Vasconcelos
5
 levou-o à descoberta da identidade do desenho ― fundamentando 

assim as hipóteses
6
 seguintes: 

a) Que Portugal tinha relações importantes com os dois focos da Renascença Alemã, 

Augsburgo e Nuremberga (Em 1519 um comerciante desta última cidade abria um crédito em 

Lisboa, para a compra de «brincos e gentilezas» do Oriente. Em 1513 um correspondente 

alemão de Dürer, manda-lhe a notícia, e um desenho; de um rinoceronte,
7
 o primeiro chegado à 

Europa. Estes factos
8
 com o seu carácter anedótico, não são menos significativos de algumas 

das razões ― as emotivas ― do interesse europeu pelo
9
 que se passava em Portugal, 

relativamente a uma abertura do mundo mais ou menos fechado, que fora o da cultura europeia. 

Mundo agora aberto pelos efeitos da crise ideológica, mas também pelas razões positivas de 

uma expansão necessária. 

b) Que muito provavelmente, parte importante da colecção de obras de Dürer compradas no 

final do século XVI, a colecção conhecida por Rudolfiana (actualmente no Albertina), terá 

provindo do espólio de Damião de Góis, confiscado quando da respectiva condenação. (Ver 

Goesiana, de João de Vasconcelos, parte
10

 transcrita em Lusitânia, fascículo III, Junho 1924). 

Em relação estreita com o erasmismo, temos notícia de outra importante obra gráfica entrada 

em Portugal, os livros, precisamente, de Erasmo, editados em Bâle e ornamentados com 

motivos e composições renascentinas, desde antes de 1520 por Holbein, o jovem. Estes livros, 

                                                 
1 romano», ] romano» 
2 Boitaca, resolve ] Boitaca, <responde> resolve 
3 no museu Albertina de Viena. ] no Albertina de Viena. 
4 João de Vasconcelos ] J. de Vasconcelos 
5 idem 
6 as hipóteses ] as hipóteses <de †> 
7 de um rinoceronte, ] de um <hipopó> rinoceronte, 
8 Estes factos ] Est<a>es <duas anedotas> factos 
9 do interesse europeu pelo ] do interesse europeu <pelas nossas coisas> pelo 
10 João. de Vasconcelos, parte ] J. de Vasconcelos, <†> parte 
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segundo afirma André de Resende (Erasmi Encomium), eram manuseados pelo Rei e príncipes, 

«com diligência» e adornados com «encadernações douradas» (Ver Reinhold D. Hohl, «Les 

trois Holbein» in L’Oeil, Maio 1960; António José Saraiva, História da Cultura em Portugal; 

II, p. 513 e seguintes). 

De Veneza, e depois de Bâle, saíram algumas das mais importantes edições concebidas em 

estilo renascentino, que não podem ter deixado
1
 de ter trazido até nós, desde muito cedo, o 

conhecimento da decoração lombarda.

                                                 
1 não podem ter deixado ] não podem deixado 
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Para o Canon do Portal
1
 

 

 

  Os portais monumentais de Castilho, Belém-Sul e principal de Tomar, pertencem ao tipo ibérico-

italiano: a porta é sobrepujada por composição monumental, em geral com o perfil de um arco alteado. 

* 

    *  * 

 

 Com Diogo de Castilho,
2
 portal axial dos Jerónimos, portal

3
 de Santa Cruz. Notar ainda afinidades destas 

duas obras (no portal de Santa Cruz, pelo menos, os andares inferiores), com os túmulos régios. Do portal de 

Santa Cruz afirma Reynaldo que é uma composição inspirada na porta travessa dos Jerónimos (Guia, p. 211). 

Ver também afinidades com este portal e com o do Convento de Tomar (de João de Castilho estes dois últimos). 

 

* 

  *  * 

 

 Exemplo
4
 de outra interpretação regional de uma fórmula idêntica de portal: o portal da igreja da 

Misericórdia, em Abrantes. Datado de 1548, e assinado: «Gaspar Diniz a fez» (Ver Vergílio Correia, Obras, II, 

p. 269). 

 Notar o friso: forma decorativa que tem sido mencionada como característica de Chanterenne. Mais 

uma vez se prova: as formas decorativas identificam influências e núcleos estilísticos e não personalidades 

artísticas. 

 

 

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito situado na página 55, dossiê 1.1.1.15a), da caixa 3. 
2 Este apontamento ocupa uma página, a 153, do dossiê 1.1.1.15.a, da caixa 3. É encimado por um título incompleto «Para □ ». 
 Para [o Estudo do Portal de Santa Cruz]  ] Pª <Nicolau de Chanterene> 
3 Jerónimos, portal ] Jerónimos, <túmulos régios de Sta Cruz> portal 
4 Esta legenda dactiloscrita está na caixa 3, dossiê 1.1.1.15c, as fotografias estão na página seguinte. Tem o título «Abrantes», mas parece-me que 
faz seguimento com os apontamentos anteriores. 
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[Miguel de Arruda]
1
 

 

 

 A estudar: 

 

 Miguel de Arruda. Sobre a expansão para o Sul da moda e do modo renascentino é muito 

provavelmente um autor decisivo. 

 Reynaldo (Guia de Portugal, p. 57) considera que a Capela do Esporão, em Évora (1529) pode ser obra 

de «um dos Arrudas». Miguel de Arruda foi provavelmente (até 1532?) quem dirigiu as obras do convento da 

Graça (para o qual trabalhou Chanterenne). Era então arquitecto real. 

 A partir de 1533 é mestre da Batalha, para onde foi nomeado em substituição de João de Castilho, em 

25 de Junho de 1533. A varanda renascentina das Capelas Imperfeitas tem sido atribuída a um ou outro destes 

dois mestres. Vergílio Correia considera-o um «verdadeiro arquitecto do Renascimento» (Batalha..., I, p. 54). É 

possível demonstrar afinidades decorativas entre esta obra e a do convento da Graça, em Évora. 

 

 Miguel de Arruda:
2
 Vergílio Correia considera-o o autor da varanda renascença da Batalha, datada num 

dos socos de 1533. (Afirma que Não é de João de Castilho e que Miguel Arruda em 25 de Junho de 1533 fora 

nomeado mestre da Batalha (Castilho: 1528/1532) (Miguel Arruda: 1533/1563?). 

 Vergílio Correia, Mosteiro da
3

 Batalha I, p. 54. E em II, p. 68, «verdadeiro arquitecto do 

Renascimento», no continente, nos lugares de além e África meridional. Nessa Varanda surgem os perfis em 

meia-lua opostos, exactamente como no soco de Chanterenne na Igreja da Graça
4

 de Évora. (e com 

semelhanças com a figura chave de Moncarapacho-Cacela). Ver Correia, Mosteiro da Batalha II.
5 

 

 Reynaldo, Guia, p. 57, capela do Esporão em Évora, talvez de um dos Arrudas. 

 Obras do Convento da Graça, Évora, provavelmente dirigidas por Miguel de Arruda, arquitecto da casa 

real, ex-assistente de Francisco Arruda.
6
 1532 pronto o frontispício, 1540 aberto ao culto. Ver Túlio, Inventário. 

(Na Graça colaborou
7
 com Chanterenne) (p. 166) (... ou Diogo de Torralva). 

 Francisco Arruda ― Torre de Belém (1516), Chicó cita Reynaldo História da Arte Portuguesa, p. 299.
8 

                                                 
1 Estes apontamentos ocupam as páginas 150 a 152, do dossiê 1.1.1.15a, da caixa 3. No entanto, mais uma vez, tratam-se de apontamentos que, 
embora não tenham articulação entre si, são, pelo tema e pela arrumação no espólio, contínuos. Assim decidi apresentá-los sob o título [Miguel 
Arruda] que os agrupa. 
2 Arruda: ] Arruda 
3 Vergílio Correia, Mosteiro da ] V Correia Most da 
4 na Igreja da Graça ] na Graça 
5 Moncarapacho-Cacela). Ver Correia, Mosteiro da Batalha II. ] Moncarapacho-Cacela). VCorreia MB II 
6 ex-assistente de Francisco Arruda. ] eis assistente de Francisco Arruda. 
7 colab ] colaborou 
8 cita Reynaldo História da Arte Portuguesa, p. 299. ] cita Rein. HAP p.299 
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 Miguel de Arruda,
1
 Castelo Novo de Évora (1519), com Boitaca

2
 um dos principais mestres das 

fortalezas de África.
3
 1521, ano do falecimento de D. Manuel:

4
 mestre de obras da Comarca

5
 do Alentejo e dos 

Paços Reais de Évora (construído em parte
6
), idem. 

herdeiros da arte de Boitaca
7
 (p. 301). 

 Damião Peres dá também a varanda a Miguel de Arruda, mas dá a data de 25 de Julho, p. 336. 

 Reynaldo no Guia, p. 673, atribui a varanda a João de Castilho. 

                                                 
1 Miguel de Arruda, ] DArruda 
2 Boitaca ] Boytac 
 Tirando a citação regularizei este nome sempre assim. 
3 mestres das fortalezas de África. ] mestres fortal. África 
4 ano do falecimento de D. Manuel: ] ano falecimento D. Manuel: 
5 mestre de obras da Comarca ] mestre obras Comarca 
6 construído em parte ] constr. parte 
 A inserção da preposição depende da interpretação da abreviatura anterior. 
7 Boitaca ] Boytac 
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Colaboração dos Arrudas com Chanterenne em Évora
1 

 

 

 Obras do Convento de Nossa Senhora da Graça, provavelmente dirigidas por Miguel de Arruda, 

arquitecto da Casa Real e que fora assistente de Francisco de Arruda nas obras do Aqueduto da Água de Prata. 

Em Visita de D. João III em 1532 estava pronto o frontispício... Devia estar no culto em 1540 (Túlio). 

 

 Túlio, Inventário, p. 166 dá como tracistas prováveis do traço, Miguel de Arruda ou Diogo de Torralva. 

 

 

Renascença em Évora. Capela do Esporão
2 

 

 

 Capela de Nossa Senhora da Piedade ou do Esporão. Consentimento
3
 de D. João III e bispo-infante D. 

Afonso, João Mendes de Vasconcelos, antigo embaixador junto de Carlos V. Data do arco: 1529. Data de 

conclusão, em inscrição: 1530. Túlio, Inventário, p. 26: estilo manuelino-plateresco, denunciando
4

 o 

aparecimento do Renascimento. Reynaldo, Guia, p. 57: talvez de um dos Arrudas. 

 (Composição retabular actual ordenada por D.ª Helena de Noronha da Costa, Senhora de Pancas ― 

marido regedor das justiças, Manuel de Vasconcelos, 6.º morgado de Esporão, que morreu em Madrid em 1637, 

membro do Conselho de Portugal). 

 Belo mármore de Estremoz. 

 Nos capitéis das pilastras: quimeras. Fotografar. 

 

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito situado na caixa 3, dossiê 1.1.1.15a, página 152 e destinado ao estudo sobre Miguel de Arruda. Considerei-o como 
estando na sequência do anterior texto sobre Miguel de Arruda. 
2 Este apontamento ocupa a página 154, do dossiê 1.1.1.15a, da caixa 3, seria destinado ao estudo sobre Miguel de Arruda. 
3 Consentimento ] Consent 
4 denunciando ] denuncia 
 No orig., a palavra acaba na margem da folha. Pode-se ter dado o caso de ES ter dactilografado fora da mesma. 
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Estabelecimento de um Paradigma Culto: A Escultura de Nicolau de 

Chanterenne
1
 

 

 

 O estabelecimento de paradigmas assume termos precisos quando tratamos da escultura «popular»; 

precisos e largamente universais. É assim que dentro de larguíssimos ciclos culturais reencontramos um 

formulário comum, que nenhuma explicação genética poderá servir. Tratando--se de escultura «culta» o 

paradigma confunde-se com o canon que se transmite e evolui num território não espontâneo e, portanto,
2
 

relativamente alheio ao domínio estrito de uma «linguagem». Quando porém se consideram
3
 as realidades 

paradigmáticas de uma escultura culta, será no sentido de uma linguística interna
4
 (ver Saussure, cap. V), 

pondo o assento sobre tudo o que seja a organização interna das formas. O estudo de elementos
5
 externos 

(etnologia, história, iconografia, tem apenas valor referencial). 

 Para a constituição de um corpo paradigmático de escultura culta; e em particular, de escultura culta da 

Renascença, escolhe-se a obra (autentificada e presumível) de Nicolau de Chanterenne, de quem podemos 

presumir a origem e certas
6
 balizas geográficas, biográficas, psicológicas e outras, meio cultural, etc. A seguir 

apontamos alguns dos factores
7

 externos que balizam uma obra
8

 que se propõe em conjunto 

paradigmaticamente. É claro que a obra de Nicolau de Chanterenne evolui, mas essa evolução é 

suficientemente precisa para que a consideremos um largo sintagma, uma «frase» com uma fortíssima 

organização interna. Paradigmaticamente, a obra de Chanterenne permite-nos opor uma escultura culta a uma 

escultura popular (no séc. XVI); uma arte europeia a uma arte ibérico-exótica; um «modernismo» canónico a 

um modernismo barroco e anti-canónico; uma arte e uma escultura urbanas a uma arte e cultura camponesa; 

uma cultura áulica a uma cultura «vulgar» (cultura do vulgo, comum). 

                                                 
1 Este ensaio dactiloscrito com emendas manuscritas a caneta de tipo esferográfico e a lápis, ocupa a página 3 a 14, do dossiê 1.1.1.15b), da caixa 3, 
correspondente aos materiais para a parte II da monografia inacabada A Renascença Portuguesa. As páginas 11 e 12 têm uma aparência 
diferente das outras. Imediatamente, seguindo-se ao ensaio, existem imagens que não são da autoria de ES (recortes de revista e postais). Depois 
existem, neste dossiê, uma panóplia de materiais diversos, especialmente fotografias, mas também alguns esboços de cronologias, apontamentos 
bibliográficos (referências a livros e a citações), legendas das fotografias, num total de 165 páginas. 
2 e, portanto, ] e, portanto 
3 consideram ] considerem 
4 uma linguística interna ] uma <linguagem interna> linguística interna 
5 o estudo de elementos ] <a referência> o estudo de elementos 
6 e certas ] e <outras>certas 
7 alguns dos factores ] alguns <destes>dos factores 
8 balizam uma obra ] balizam de uma obra 
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Os Porquês que Nunca Foram Perguntados

1 

 

 

 Antes de estabelecer as balisas necessárias ao estudo de Nicolau de Chanterene, há uma pregunta de 

ordem geral (e que é outra balisa), que nunca foi feita, sequer, e claro, muito menos respondida. Limitamo-nos, 

fundamentalmente, e por razões óbvias, a fazer a pregunta porque nos parece que isso já é um passo 

importante para o estabelecimento de uma problemática justa quanto à compreensão de certos pontos 

fundamentais da nossa cultura de quinhentos. E no entanto, a importância da pregunta parece primordial: 

Porque razão, além de artistas ibéricos, que eram vizinhos e estavam à mão, além de especialistas flamengos e 

da Europa Septentrional (entalhadores, ourives, etc.); porque razão ou série de razões, os nossos 

«responsáveis» se inclinaram para a escola de artistas franceses ― quási sem dúvida nenhuma― desta precisa 

região geográfica que foi a Touraine, a «Escola do Loire», quiçá a Borgonha (pelo estilo, mais próxima de um 

Hodarte). Ou, inversamente: porque não foram antes escolhidos escultores italianos, flamengos, alemães? 

Estamos convencidos que no dia
2
 em que se fizer uma investigação a sério surgirão, pelo menos,

3
 algumas das 

razões de pura circunstância: o acaso das viagens, contactos comerciais e doutra natureza, recomendações 

familiares e de amizade. Neste capítulo ainda, o das razões de circunstância, creio que apontamos, em seguida,
4
 

as mais importantes e aquelas que exigem, ao nível dos nossos conhecimentos actuais, menos investigação de
5
 

arquivo. E é que os artistas (muitos artistas, de entre os menores aos maiores) estavam na data precisa em que 

os tais «responsáveis» precisavam deles... disponíveis. Isto é bastante simples: os movimentos dos artistas são 

também regulados por leis de oferta e de procura: é lei elementar de qualquer sociologia da arte. Ora ― como 

adeante veremos ―, coincidiu a um acréscimo de procura, em Portugal, uma situação de crise, logo de oferta, 

nessa região geográfica e cultural da Europa. Mas isto é também demasiado simples. Não pode deixar de ter 

havido outras motivações mais profundas. 

 Certamente que um estudo sócio-cultural do reinado de D. Manuel e da primeira parte do reinado de D. 

João III permitirá estabelecer paralelos e descobrir condicionamentos que justificarão um apelo de natureza 

propriamente estética aos artistas das escolas pré-renascentistas desta região. Não seria talvez muito difícil 

estabelecer, pelo menos,
6
 as linhas gerais dessa preferência estética. À chamada «escola do Loire» corresponde 

uma arte bem determinável, e um bem determinado
7
 período histórico. É o período que vai da morte de Luís XI 

(1482) à derrota de Pavia (1547): a um progresso burguês, uma primeira derrota do feudalismo, sucede-se a 

                                                 
1 Considerei-se que esta e outras secções posteriores fazem parte integrante deste texto «Estabelecimento de um paradigma culto: A escultura de 
Nicolau de Chanterenne», tanto pela disposição em sucessão imediata como pela temática que é contígua. (Este é um dos maiores problemas nos 
originais de ES saber onde começa e acaba um texto, e se certas páginas são textos autónomos ou partes ou subcapítulos de outro texto. Neste caso 
parece-me pacífico considerar estas páginas como uma secção e não como um texto autónomo). 
2 que no dia ] que <†> dia 
3 pelo menos, ] pelo menos 
4 apontamos, em seguida, ] apontamos em seguida 
5 investigação de ] investigação <do> de 
6 estabelecer, pelo menos, ] estabelecer pelo menos 
7 uma arte bem determinável, e um bem determinado ] uma arte bem determinável, <correspondente a um > [e um bem 
determinado↑] 
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consolidação do poder real. Uma certa óptica burguesa iria instalar-se, na mesma altura em que as grandes 

famílias e os impérios começavam a ser objecto de bem definidas condições económicas. É o prolongamento, 

pois, de um equilíbrio
1
 variável entre velhos e novos factores sociais. Nada melhor do que a escultura de um 

Michel Colombe (a não ser a obra dos Clouet) exprime esse equilíbrio: uma aristocracia aburguesada. Ora,
2
 

Portugal encontrava-se em circunstâncias algo idênticas. Quem eram D. Manuel e respectiva consorte, senão os 

herdeiros da acção enérgica de D. João II contra os grandes feudais? Desde D. Henrique que os soberanos 

portugueses e alguns dos seus acólitos tinham aprendido muito com o espírito burguês. Um fidalgo como 

Diogo da Azambuja pede autorização para incluir um castelo nas respectivas armas. Mas que castelo era êste? 

O castelo da Mina, o castelo dos negócios com metais preciosos e escravos. No túmulo do cavaleiro, por sua 

vez, não se representariam façanhas venatórias ou guerreiras; nem sequer
3
 cenas de evocação sagrada, 

simplesmente quatro africanos a trabalharem o ouro. O que pode ter acontecido, pois, é que as classes que iam 

digerir ― durante pouco tempo é certo ― aquêle ouro, terão encontrado, disponíveis, os artistas que lhe 

convinham. Por isso êles vieram, e ficaram. 

 

 

Chanterenne e a Escola do Loire (ou o Estilo 1500) 

 

 

 Num livro de acesso difícil (Essai sur l’ouvre des sculpteurs français au Portugal, Coimbra, 1933), 

Paul Vitry procedeu,
4
 relativamente ao estudo da obra de Nicolau de Chanterenne, segundo um método que não 

difere muito do usual na historiografia de arte portuguesa mais corrente: atribuição aventurosa de espécies as 

mais diversas, indocumentadas e, desde logo,
5
 revelando conceitos prévios sobre o tema estudado. Procedendo 

assim, as conclusões estão já nas premissas. É o caso da inclusão na obra do escultor de monumentos de 

atribuição tão duvidosa como a Porta Especiosa; ou, como tem insistido Reynaldo dos Santos, do púlpito de 

Santa Cruz. Certas «conclusões» destes e doutros autores passaram a lugar comum, repetidos sem crítica. 

Concluir algo sobre o escultor, «já porque naturalmente viajara na Itália» (Vergílio Correia, ob. cit. p. 296) é o 

pão das confusões e dos enganos da nossa história de arte. Se, pelo contrário,
6
 procedemos por redução às 

espécies rigorosamente documentadas (o que não chega) e indiscutivelmente atribuíveis, então será possível 

estabelecer rigorosos instrumentos de análise, cânones de melhor utilização. Esse trabalho não está feito 

exaustivamente como é exigido. Limitamo-nos, por agora, a indicar algumas hipóteses de trabalho, resultantes 

de uma primeira fase de comparações fotográficas rigorosas,
7
 aferição de datas, de atribuições, etc. 

                                                 
1 um equilíbrio ] um <certo> equilíbrio 
2 Ora, ] Ora 
3 ou guerreiras; nem sequer ] ou guerreiras; sequer 
4 procedeu, ] procedeu 
5 e, desde logo, ] e, desde <il> logo 
6 Se, pelo contrário, ] Se, pelo contrário 
7 rigorosas, ] rigorosas 
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 Porque, naturalmente, as próprias atribuições terão que ser comparadas, estruturalmente.
1

 Nada 

sabemos de viagens e oficinas por onde se tenha formado Chanterenne. Numa coisa parecem estar de acordo os 

comentaristas, Chanterenne é francês (do Norte), e veio para Portugal já com um bom conhecimento das 

espécies ornamentais italianas. Se, porém,
2
 observarmos as esculturas indiscutivelmente trabalhadas por êle 

verificar-se-á, com uma evidência que espanta,
3
 não ter sido ainda posta em relêvo, que elas têm muito pouco 

de italiano. É o caso das esculturas de D. Manuel e de D. Leonor, da porta axial dos Jerónimos, 

indiscutivelmente
4
 suas. Podiam ter saído de um atelier como o de Tours, dos Colombe ― centro de resistência 

da escultura tradicional francesa às novidades italianas, apezar de uma aparente aceitação destas pela via 

mistificante da ornamentação. A escultura decorativa tem sido o cavalo de batalha da nossa crítica. Ora,
5
 a 

decoração é muitas vezes um disfarce. E isso exactamente acontecia com os escultores de Tours, que 

trabalhavam de parceria com ornamentistas italianos. Por outro lado,
6
 a nossa crítica histórica parece ignorar 

que qualquer ebanista habilidoso é capaz de imitar as decorações de um móvel, os ornatos mais requintados de 

uma porta. Todos somos mais ou menos testemunhas de casos como o contado por Guilherme Felgueiras 

(«Indústrias Artísticas – escultura em madeira e seus profissionais II», in Ocidente, v. XVII, n.º 51, Julho de 

1942, p. 381) sobre um célebre ebanista e entalhador do século passado, Ináceo Caetano. Um tremó «de factura 

perfeita e luxuosa» tinha sido recebido de Paris por determinado freguês. Desejoso de outras peças iguais, o 

«fidalgo» lamentava-se a inexistência de artesãos competentes para tal, entre nós. Passa o tremó para a oficina 

do ebanista. Fecha-se
7
 o entalhador durante meses com a sua obra. Quando vieram os amadores não souberam 

distinguir entre a obra original e a imitada. Quem tiver um pouco de prática de oficinas de canteiros e de
8
 

entalhadores sabe que não há nada de inverosímil nesta
9
 anedota. Um funcionário do Museu Machado de 

Castro, José Martins de Sousa Leite, produz magníficas reproduções das esculturas do museu, nomeadamente, 

da Virgem Ajoelhada atribuída a Chanterenne. Por outro lado,
10

 aquela história, a da viagem da tremó francesa, 

constitui paradigma de como, mais frequentemente,
11

 evoluem as formas superficiais da ornamentação. Em 

matéria de artes plásticas não são os artistas que viajam, são também os objectos artísticos, sobretudo
12

 os mais 

leves e mais pequenos. Ao contrário de hoje, a informação era nestas épocas mais objectiva que subjectiva. Os 

artistas viajavam é certo, mas para se estabelecerem e se fixarem. Os casos dos Villard de Honecourt são raros 

e excepcionais. 

                                                 
1 comparadas, estruturalmente. ] comparadas, <e> estruturalmente. 
2 Se, porém, ] Se porém 
3 verificar-se-á, com uma evidência que espanta ] verificar-se-á com uma evidência que espanta 
4 indiscutivelmente ] <e> indiscutivelmente 
5 crítica. Ora, ] crítica Ora 
6 Por outro lado, ] Por outro lado 
7 Fecha-se ] Fecha<va>-se 
8 oficinas de canteiros e de ] oficinas <e canteiros> de canteiros [e ↑] de 
9 nesta ] nesta<la> 
10 Por outro lado, ] Por outro lado 
11 como, mais frequentemente, ] como mais frequentemente 
12 são também os objectos artísticos, sobretudo ] são [também↑] os objectos artísticos, <mesmo> sobretudo(?) 
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 Seja como fôr Chanterenne é tudo menos um artista italianizante quando veio para Portugal (o que, de 

resto, viria a acontecer
1
 depois, durante a sua estadia em Évora ― meio que começava a ser dominado por 

aquilo a que Jorge de Sena chama a reversão purista). 

 As esculturas principais de Chanterenne não têm ― rigorosamente ― outras afinidades que não sejam 

com as da chamada pré-renascença da Touraine;
2
 não sendo nada significativos os seus conhecimentos 

ornamentais, porque em Tours trabalhavam já competentes ornamentistas
3

 italianos. Datas e rigorosas 

afinidades de estilo (mais, talvez o mais importante, uma rigorosa lógica histórica), podem levar-nos a pensar 

que Nicolau de Chanterenne tenha feito parte da oficina de Michel Colombe. De qualquer modo observaremos 

o que se passava nesta oficina, pois que isso revestirá pelo menos um significado paradigmático. Para já, 

podemos afirmar que Chanterenne é um dos epígonos da resistência à Itália, não medieval mas renascentista, 

tal como um Shakespeare é um dramaturgo de uma Renascença que quase nada tem a ver com a Itália; tal 

como, numa larga medida, é renascentino um Gil Vicente. 

 Chanterenne está em Portugal averiguadamente desde Janeiro de 1517 (rol das despesas de Belém). 

Êste facto e as duas esculturas indiscutivelmente das suas mãos, deverão ser o nosso ponto de partida. Antes 

porém de prosseguir, vejamos um pouco melhor quem foram os artistas e qual o meio profissional da mais 

importante
4
 e típica oficina, de onde pode ter vindo directamente Nicolau; directamente ou depois de breve 

estadia em Espanha. 

 Michel Colombe
5
 (bretão, n. 1430), (1) estava já estabelecido em Tours em 1470. Aí permanece, vindo 

a constituir o último foco de uma escultura que à falta de melhor designação se tem chamado de pré-

renascentista. Na verdade tratava-se de uma arte resultante da evolução do gótico para um naturalismo sereno, 

onde se misturam raízes burguesas e novos estatutos aristocráticos. Outros escultores e oficinas existiam em 

Tours, antes de 1470,
6
 como se pode observar no Museu Arqueológico da cidade, e também no túmulo de 

Agnés Sorel, em Loches, no dos senhores de Bueil, no retábulo de Vernon, etc. (2)
7
 A história desta oficina a 

partir de 1510, ano que pode muito bem ser o do seu apogeu, é a de um recuo,
8
 primeiro lento e depois 

dramático, em face da influência italiana. 

 Em 1510 Michel Colombe tem oitenta anos; a oficina regurgita de trabalhos e de discípulos, familiares 

e colaboradores, Entre estes
9
 contam-se italianos, e em especial os Justo (António e Giovanni di Giusto Betti), 

que tinham oficina própria, inteiramente italiana. Os italianos ocupavam-se sobretudo, e nesta primeira fase, 

dos trabalhos de paramentação decorativa, Aos Colombe, e a Regnault, sobrinho e colaborador dilecto de 

                                                 
1 viria a acontecer ] [viria a ↑] acontecer<ia> 
2 pré-renascença da Touraine; ] pré-renascença <francesa> da Touraine; 
3 ornamentistas ] ornemanistas 
4 da mais importante ] da <uma das> mais importante 
5 Colombe ] Combe 
6 em Tours, antes de 1470, ] em Tours, antes de 1470 
7 (8) ] (2) 
 Reordenei as notas de chamada com as notas. 
8 de um recuo, ] de um <lento> recuo, 
9 Entre estes ] Entre <see> estes 
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Michel, era destinada a escultura principal, de vulto, muitas
1
 vezes com carácter de retrato. (Esta foi, como se 

sabe, pelas obras e por documentos ― o testemunho de Clenardo ―, a especialidade
2
 de Chanterenne). Em 

breve a «moda» italiana se tornaria predominante, fazendo cancelar as encomendas, alterando hábitos oficinais, 

e sobretudo, impondo-se, com um favor
3
 sem contrapartida por tudo o que fôsse, não só «ao romano», mas 

executado por artistas italianos. Esta vaga crescente começaria mesmo antes de 1515, data a partir da qual a 

influência directa de Francisco I se faria sentir na Touraine, entre a vitória de Marignan e a derrota de Pavia 

(1547). A partir desta data, a própria Renascença áulica, italianizante e «estranjeira», desloca-se com a côrte 

para a região de Paris e de Fointanebleau: já não há sombra de reminiscências medievais, inaugura-se o 

maneirismo, prepara-se o classicismo ― e com êle uma nova política estética, nacionalista e xenófoba. Nesta 

segunda metade do reinado de Francisco I,
4
 o modo e a moda italianos preponderam com tal

5
 intensidade que 

os artistas «nacionais» (mais preciso seria dizer: regionais) se vêm obrigados a aceitar aquilo que se anunciava 

já nos períodos anteriores, e pelo menos desde 1515, a falência. Concretamente, a falência. A transformação 

tinha sido tão rápida que as oficinas nem tinham tido tempo de se adaptarem às novas
6
 exigências e 

circunstâncias. Ora,
7
 na mesma época ― primeira metade do século XVI ―, pelo contrário, atinge-se, e é 

apenas ultrapassado, o auge da aventura ultramarina portuguesa e do surgimento do espírito científico; Portugal 

gozava em pleno as últimas ilusões de prosperidade, e voltava-se para a Europa. 

 Note-se que 1513, ano da naturalização dos Justo, é também o ano da morte de Michel Colombe. Ana 

de Bretanha vive ainda e Regnault herda a oficina do tio. Deve ter sido por esta altura que Nicolau parte para 

Portugal. E é curioso notar que 1515/16 é uma data provável para a estadia em Coimbra de Nicolau segundo 

Reynaldo. 

 Temos assim Nicolau Chanterenne, muito bem situado como um dos prováveis últimos representantes 

desse «estilo 1500», a que se refere Pierre Pradel a propósito de Regnault: «...les temps va faire son ouvre. Des 

vagues nouvelles d’italianisme… entraineront les jeunes imagiers de France. Bientôt Regnault sera le 

champion isolé d’une formule reposant sur toute la solidité gothique et fidèlement maintenant dans ces 

concessions au "style 1500 "
8
 » (3). 

 O fim desta oficina é significativo. Depois da morte de Regnault em 1535, a oficina passa ao filho mais 

velho e estia lentamente.
9
 A família converte-se aos ofícios da indústria dos bordados a ouro. Foi a este «fim» 

previsível, desde a morte de Michel (1513), que se subtraíram artistas bem típicos do «estilo 1500», pré-

renascentista, como Nicolau, João de Ruão e outros. Isso explica uma circunstância que tem sido deturpada 

sem grandes provas ou probabilidades a favor das versões correntes: o italianismo de Nicolau. Na verdade, 

parece-nos muito reduzido. Em Tours, como vimos, eram italianos que se ocupavam principalmente da 

                                                 
1 muitas ] <e >muitas 
2 a especialidade ] a especialidade <principal> 
3 com um favor ] com <o fav> um favor 
4 Francisco I, ] Francisco I 
5 com tal ] <de tal> com tal 
6 de se adaptarem às novas ] de se adaptarem <a tempo> às novas 
7 Ora, ] Ora 
8 "style 1500" ] "style 1500" <Michel Colombe et son atelier (p. 24) > 
9 estia lentamente ] estida lentamente. 
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decoração. E em Portugal, foram principalmente artistas de formação ibérica. Nicolau foi um estatuário, 

copiando e, mais tarde, abandonando formas e fórmulas decorativas. Ainda em Évora esta influência se faz 

sentir: os capitéis do Paraíso, do túmulo de D. Álvaro da Costa, etc. são quási uma cópia, quanto ao programa, 

dos da capela do Esporão; e, segundo parece, surgem pela primeira vez na obra do escultor. Isso explicaria 

também o embaraço, e finalmente o falhanço parcial, de Nicolau, numa obra que provàvelmente estaria sòzinho, 

o retábulo da Pena, em Sintra. Como noutro lugar demonstraremos, eram numerosos os artista ibéricos 

formados na decoração renascentina-plateresca. Com eles aprenderam o vocabulário ornamental da Renascença, 

mestres como Diogo Pires-o-Moço, e João de Castilho (este aprendeu, sobretudo, a sua utilização através dos 

inúmeros colaboradores, espanhóis, franceses, e portugueses das suas empreitadas). (4) Com efeito, e ao 

contrário de Chanterenne, Castilho é sobretudo arquitecto, e, como tal,
1
 terá sido chamado ao Minho, para as 

obras da Sé de Braga. A sua progressão para o Sul não tem nada de dramático, e está na lógica das necessidades 

e encomendas de um país, no qual Castilho era, pròpriamente, um vizinho. Neste sentido, como veremos, 

Castilho está ligado ao passado, ao gótico português (ver Chicó) aos Arrudas (Diogo e Francisco), ao 

manuelino e ao iberismo, enquanto que Chanterenne está ligado à Europa, ao futuro humanista. Outra das 

relações da inadaptação de Nicolau seria, como veremos, o facto de se tratar de um homem de cultura, 

enquanto que Castilho era sobretudo, embora genial, um homem de oficina. Além de um arquitecto, Castilho 

era aquilo a que hoje chamaríamos um designer. Essa adesão de Castilho às fórmulas decorativas da 

renascença plateresca fez-se lentamente e sem dramas. Primeiro conheceu-as, de certeza, no Minho (ver datas 

da sua estadia, contemporaneamente com as obras de Caminha); mas em seguida é o contacto simultâneo com 

homens como os primeiros Arrudas (manuelino) e ainda artistas platerescos como Filipe Henriques (Reynaldo, 

O Estilo Manuelino, p. 209) e talvez Pêro de Trilho.
2
 Depois seriam Miguel de Arruda, Pêro de la Goreta, já 

inteiramente renascentistas. Filipe Henriques (5) já trabalhara com Boitaca no claustro dos Jerónimos, e a sua 

importância pode averiguar-se, se atentarmos no facto de que os 140 oficiais que a certa altura trabalhavam no 

claustro (1517), 50 pertenciam à empreitada de Castilho, 38 à de Pero de Trilho, e 55 à de Filipe Henriques. (6) 

(Na mesma altura, mestre Nicolau trabalhava na porta principal, com 11 oficiais). Filipe Henriques, filho de 

Mateus Fernandes, pode ter sido no seu trabalho anterior com Boitaca, o responsável pela ornamentação 

renascentista anterior a Castilho e que se mistura ao medievalismo de Boitaca, nas ilhargas interiores dos arcos 

do claustro. Pêro de Trilho já trabalhara com Diogo de Arruda no Paço da Ribeira. A partir de 1518 vamos 

encontrar outro plateresco lavrando, com 33 oficiais, os pilares da nave, de nome Benavente. De resto, o portal 

principal do Convento de Cristo em Tomar, assinado e datado por Castilho (I. cast. cos. 515),
3
 é de 1515. Ora,

4
 

este portal, onde já afloram os temas renascentinos, pertence indiscutivelmente pela sua composição geral, a 

uma tradição ibérica-plateresca (porta enquadrada numa composição triunfal): logo Castilho conhecia antes da 

colaboração com Chanterenne as fórmulas da decoração renascentina. 

                                                 
1 e, como tal, ] e como tal 
2 Há uma inscrição a lápis, na margem esquerda, que começa e ainda Casa de Ponte ... tornando-se o resto ilegível. Também não tem linha de 
chamada. Por estas razões não a inseri no texto. 
3 Não soube desenvolver estas abreviaturas. 
4 Ora, ] Ora 
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 Enfim, desde 1514 que a decoração «ao romano» era já moda, e num centro afastado como Lamego 

(ver donde veio o bispo encomendante), exigia-se a um artista de formação gótica, uma obra «ao romano» (os 

portais laterais da catedral). 

 E não teria sido, neste caso, uma transformação lenta do gosto. Foi,
1
 pelo contrário, brutal e dramática 

(7). Mas é um caso particular, talvez não único. Medianamente as coisas ter-se-ão passado como as descreve 

Vergílio Correia. Lenta e gradualmente, objecto das mais variadas colaborações e compromissos. 

                                                 
1 Foi, ] Foi 
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NOTAS 

(1) Paul Vitry, Tours, Paris, 1924, p. 50. 

(2) Note-se, neste primeiro período, a importância do castelo de Gaillon, construído para o 

arcebispo de Ruão, George d’Amboise, italianófilo desde os primeiros tempos. George
1
 

d’Amboise, primeiro personagem de França depois do casal régio, encomenda esculturas a 

Colombe para o seu castelo normando (Saint George et le Dragon, Louvre). Nos trabalhos 

deste castelo pode ter trabalhado João de Ruão ― de quem se diz que colaborou na 

esculturação daquele príncipe de igreja. João de Ruão poderia contar-se entre os canteiros e 

mestres canteiros franceses que trabalharam sob a direcção provável de Fra Giocondo. 

(3) Pierre Pradel,
2
 «Michel Colombe et son atelier», in Medicine de France, p. 24. 

(4) Noutro capítulo, veremos a importância decisiva de outros veículos formalizantes: livros, 

gravuras, objectos decorativos, sumptuários ou utilitários. 

(5) Reynaldo dos Santos, A Escultura em Portugal, II, p. 11. (Pedro e Filipe Anriques, Guarda, 

1505/1515; Belém. Autores da pia baptismal actualmente na Sé Nova de Coimbra -?-). 

(6) Reynaldo dos Santos, «O Claustro dos Jerónimos», in Lusitânia, Março de 1924, p. 209 e 

213. 

(7)Ver outro capítulo dos nossos estudos.
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 George ] <Uma explicação possível para o caso de João de Ruão> George 
2 <(2) Pierre Pradel> (3) Pierre Pradel, ] Pierre Pradel, 
3 Esta nota, embora pareça se referir a um outro capítulo do estudo de Ernesto sobre a Renascença é ambígua porque pode também referir-se a um 
seu qualquer capítulo de obra ou artigo (escrito ou projectado). 
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Une Nouvelle Conception de L’Espace Dans L’Art de la Renaissance Portugaise
1
 

 

Texte et Photos de Ernesto de Sousa
2 

 

 Assez connue dans le monde, l’art manuelin ― ce style décoratif du XVI
e 
siècle ― est souvent, et à 

juste titre, désigné comme un style spécifiquement national. À son sujet, l’esthéticien espagnol Eugenio D’ Ors, 

a dit, dans ses études sur le baroque: «J’ai souvent avancé que, dans le complexe qu’on nomme Culture 

Occidentale, l’Europe ne présente à la rigueur de l’analyse que deux corps purs: la Gréce et le Portugal. Tout le 

reste n’est peut-être que question de dosage.» Ce jugem certainement exagéré, met en tout cas en lumière un 

fait peut étudié, qui dépasse les considérations d’ Eugenio D’ Ors sur le manuélin: l’ avènement, au Portugal, 

d’une nouvelle conception de l’espace, qui commence à être élaboré au XIV
e
 siècle et atteint son plein 

épanouissement de siècles plus tard ― dont le manuélin n’est qu’un cas particulier. Dû à des facteurs 

économiques et sociaux qui obligent le pays à se tourner vers le mer, ce mouvement qu’on pourra placer parmi 

les origines du baroque, est brusquement stoppé au cours du XVI
e
 siècle, tandis que dans d’autres pays 

d’Europe, particulièrement en Italie, en Espagne et en Flandre, et dans les pays danubiens, il ira développant, et 

bouleversera la culture et l’art, sous les coups de la Réforme et de la Contre-réforme. Dans tout cela, il ne 

faudra parler d’influences qu’avec beaucoup de précaution: en général ce sont des causes historiques identiques 

qui ont contribué à la ressemblance des formes. 

 La Guerre de Cent Ans est un de ces évènements qui, entraînant un ensemble de pays, donnent à 

l’Europe une commune destinée. C’est la ruine de la structure féodale, et aussi une crise de sécurité dans les 

échanges par voie terrestre. C’est aussi une crise de valeurs, liée à la décadence du combat individuel et de 

l’idée de chevalerie ― commun dénominateur de la noblesse. Le Portugal, resté hors du conflit, doit à sa 

position maritime d’immenses avantages. Ses ports sont désormais le théâtre d’un commerce qui vient 

remplacer les échanges faits auparavant par les routes continentales. Les commerçants italiens, catalans, 

majorcains, anglais, flamands utilisent la route atlantique, tandis que la bourgeoisie portugaise devient de plus 

en plus entreprenante. Une vie civile d’une grande intensité caractérise alors le pays, et tandis que la 

construction navale et les
3
 premiers voyages vers les îles de l’Atlantique se développent, naît une nouvelle 

culture, et le pays devient rapidement une nation moderne. On connaît alors l’ébauche d’une des premières 

cultures laïques du monde. Pour se faire une idée de ce que fut cette première civilisation du trecento portugais, 

il suffit de dire que, tandis qu’étaint élaborés les premiers documents de droit sur les assurances maritimes, la 

désacralisation des mœurs est allé au point d’admettre des mariages par des « mots de présence », simples 

                                                 
1 Este texto está no dossiê 1.1.2.11. da caixa 5. Nele encontram-se 4 versões: a primeira versão, a primeira versão emendada, a segunda versão e a 
segunda versão emendada. Foi esta última (um texto dactiloscrito com emendas a caneta esferográfica ou similar preta, com as páginas numeradas 
pelo autor) a versão que utilizei para a transcrição. Neste dossiê 1.2.1.11 existe contido um grande dossiê com dezenas de fotografias, postais e 
recortes de imagens. E também outro com recortes de jornal (Notícias da Amadora, sem indicação de data; um recorte do Comércio do Porto, 
de 14 de Junho de 1966; e dois mais pequenos: um recorte sobre uma conferência de Alan Villiers, outro com uma imagem de uma Assunção. Não 
consegui usar esse material em relação ao texto, se é que tem relação. 
2 Esta inscrição indica que este texto estaria programado para sair em alguma publicação. 
3 la construction navale et les ] la construction navale <se développent> et les 
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déclarations verbales devant des témoins, ou sanctionnées par l’opinion publique (1). Par contre, ces accents de 

laicisme étaient contemporains d’une grande ferveur spirituelle. Cést de cette époque que datent la popularité 

des spirituelles, ces franciscains semi-hérétiques, et aussi l’exaltation de l’amour profane, dont temoignet 

évènements célèbres, comme le mariage posthume de Dom Pedro et Dona Inêz (leurs
1
 tombes, à Alcobaça, 

constituent un chef-d’œuvre de la statuaire portugaise). Ce Dom Pedro, véritable protagoniste de l’amour fou, 

comme diraient nos surréalistes, avait une si haute idée du mariage, qu’il condamnaut à la castration tous ceux 

qui étaient convaincus d’adultère... 

 Ce climat moral est cause et effet d’une confiance renouvelée en l’action, qui n’est plus seulement 

guerrière: l’esprit d’entreprise croît, jusqu’à la fièvre haute et tragique du XVI
e
 siècle. Pendant ce temps, par 

exemple, les tombeaux des hommes d’action (comme ceux de la famille des Silvas, de Montemor) égalent en 

importance et en qualité artistique, ceux des seigneurs et même des rois. Au moment de la découverte du Brésil, 

un simple marin prenait l’initiative d’écrire au roi, pour lui confier ses impressions. Cette noblesse de 

l’individu qui participait à l’action commune, explique en partie, la peinture d’un Nuno Gonçalves, à propos de 

laquelle René Huyghe a pu écrire que «lá, pour la première fois, se définissant comme individu, l’homme 

moderne naissait» (2). 

 C’est aussi le moment où s’affirment simultanément le renouveua de l’art et du sentiment populair, et 

l’absorption très féconde du cosmopolitisme. Tandis que les premiers des écrivains comme Fernão Lopes et 

Fernão Mendes Pinto, et des thèmes locaux aux arts figuratifs (comme les « Senhoras do O », des vierges 

enceintes d’un grand vérisme); le second, voit la fusion des influences italienne et flamande dans la peinture; la 

contribution mudejar et hindou, dans les arts décoratifs. Mais, parmi les nouveaux thèmes, il faut citer comme 

essentiels ceux qui ont pour origine le sentiment de l’importance de la connaissance de monde nouveaux et 

d’hommes différents. Ce sont les thèmes de la Découverte. Ces thèmes concernent la flore et la faune des terres 

« nouvelles », mais aussi ses hommes, qui avaient tout pour nous surprendre, même la morale. Parce qu’on 

n’en était pas encore aux déformations et au désir de dominer. C’etait la découverte dans le sens le plus large, 

même si, et avec la cruanté du temps, le but médiat était le profit et de nouvelles formes de commerce. 

Naïvement, le marin qui écrivait au roi, considérait que, si les hommes silvestres (hommes des bois) qu’il 

observait au Brésil, se présentaient nus et sans honte, c’etait parce-qu’ils avaient une morale différente de la 

nôtre!! Et il en parlait en des térmes d’un grand respect. Avec le Royaume du Bénin, en Afrique, on a entretenu 

des raports de nation, et échangé des ambassadeurs. De ces contacts pacifiques, un grand développement s’est 

ensuivi dans l’art de ce pays africain. L’homme silvestre (l’homme « nouveau ») est un thème de notre 

iconographie depuis le XIV
e
 siècle. Mais c’est pendant les XV

e
 et XVI

e
 siècles que ces courants se fondent et 

se précisent, et donnes lieu aux caractéristiques spécifiques de l’art portugaise de cette époque. 

  

La Fin du Monde 

 

                                                 
1 Dona Inêz (leurs ] Dona Inêz <dont> (leurs 
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 Avant de continuer, résumons les événement esthétiques de l’Europe contemporaine: la fin du Moyen-

Âge et la Renaissance, qui en est l’épisode final. Depuis le XIV
e 
siècle on assiste à une évolution du gothique 

qui se désagrège, en s’ouvrant à de nouvelles inquiétudes. Un peut partout, s’affirmeront les innovateurs dans 

les villes marchandes et industrielles. Pendant cette période, et jusqu’à la fin de ce qu’on appelle la 

Renaissance, deux grands courants s’affrontent et parfois se rencontrent. En effet, si on a mais surtout l’accent 

sur les œuvres qui jalonnent la route d’un nouvel humanisme, à racine philosophique idéaliste; on a peut-être 

trop négligé l’étude de l’autre courant, ou cours de laquelle on peut observer un renouveau de fascination par 

une nature imaginaire,
1
 exotique et monstrueuse. En Italie même, qui est portant le pays auquel on associe plus 

communément l’idée de Renaissance classique, les exemples ne font pas défaut, depuis les diableries de 

certains continuateurs de Giotto (exemple: Le Triomphe de la Mort, Camposanto, Pisa), jusqu’aux monstres de 

la forêt de Bomarzo, dans la seconde moitié du cinquecento. Citons encore Hieronimus Bosch (contemporain 

de Botticielli), le peintre qui se fait peut-être l’êcho le plus significatif de cet art
2
 apocalyptique: à côté de la 

tragédie d’un monde finissant, il imagine un « jardin des délices » (Prado) où toutes les races sont entrainées 

dans une commune chorégraphique. Et citons le florentin Piero di Cósimo, dont la peinture est une des plus 

pathétiques rencontres des deux courants. Le courant « fantastique », qui paradoxalement se caractérise par une 

certaine hantise du naturel (3), est l’expression d’une nouvelle peur et d’une profonde et contradictoire 

aspiration: la destruction du monde moral et social connu, le sentiment d’un autre monde. Il se joue entre des 

évènements historiques contraires, qui coïncide dans un même sens géographique: les invasions mongols et 

turque, qui menacent l’ile-europe; et la vague connaissance de ce monde fabuleux d’ où venaient les récits de 

Marco Polo et les produits d’une luxe nouveau. L’Orient: dialectiquement admis et refusé. Mais, pour ce qui 

nous intéressent, tout cela avait un sens précis: le monde fermé, continu, entouré de mer, cette mer qui ne 

conduit à rien, allait bientôt s’ouvrir. Regardez les travaux de la cartographie médiévale, le monde civilisé, 

connu, est une île. De même, on peut observer à propos de toutes les manifestations artistiques de cette période, 

qu’il s’agisse d’un ordre classique provisoirement retrouvé, ou d’une inquiétude qui conduit au fantastique, 

qu’elles ont trait à ce qu’on peut appeler un espace social fermé, continu, et qui n’admet pas le concept d’infini. 

 Au Portugal aussi, l’on trouve un écho de ces deux courants, Mais rapidement ils seront absorbés par 

une nouvelle évidence, qui deviendra une nouvelle passion. Celle-ci en3 rapport étroit avec les voyages
4
 

maritimes, qui cessent d’être côtiers pour se hasarder dans l’au-delà des mers, relève d’un commun 

dénominateur esthétique qu’on pourra nommer réalisme, un réalisme de racine naturaliste. Ce courant result
5
 

directement d’une morale de l’action et d’un esprit d’entreprise, qu’on peut percevoir aussi dans la littérature et 

dans les mœurs; et du contact avec les nouveaux «mondes » et civilisations. C’est ainsi que le thème de 

l’homme silvestre, par exemple, perd son caractère fantasmagorique, et devient sujet de descriptions naturelles. 

On peut suivre cette évolution sur les motifs de la plus précieuse argenterie de l’époque, comme sur d’autres 

                                                 
1 nature imaginaire, ] nature <qui se présente> imaginaire, 
2 de cet art ] de cet<tte apocali> art 
3 Celle-ci en ] Celle-ci <qui, comme devine, est> en 
4 avec les voyages ] avec les <découverts maritimes> voyages 
5 courant result ] courant <est> result 
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monuments. C’est là aussi qu’il faut placer l’origine de la décoration manuéline à la flore étala faune 

fantastiques se substitue le catalogue, libre et anarchique des fruits et des êtres de la terre (au même temps 

qu’un naturaliste écrive les Coloquios dos Simples e Drogas da Índia, où le mot portugais barroco est employé 

pour la première fois pour désigner la perle irrégulière). On n’est pas loin del’esprit avec lequel Dürer dessinera 

le rhinocéros, et Rubens composera ses tableaux baroque avec des perroquets et des chameaux observés avec 

exactitude. Le manuélin, qui a pu être désigné comme une des origines du baroque,
1
 est aussi le fait d’un 

réalisme d’agriculteurs et de cultivateurs. L’ordre classique aussi est transmuté en réalisme. C’est ce qui 

explique la singularité de la peintre de Nuno Gonçalves: a la composition rigoureuse et abstraite ― qu’on peut 

comparer avec certains maîtres italiens ― s’ajoute un réalisme de l’individu, qui devient ainsi, simultanément, 

personne et symbole, portrait et type social. On pourrait ausse trouver là, une explication du fait que, ni le 

gothique, ni les styles Renaissance, n’ont eu grande fortune au Portugal: ce besoin de réalisme, avec 

l’elaboration d’un nouvel « espace social », fait souvent passer directement du roman archaisant au baroque. 

 

Un Nouvel Espace Social 

 

 Mais la maîtrise de la distance, l’éclatement du monde-île aura un effet plus profonde: le sentiment 

d’un espace social ouvert s’imposera. Bientôt ce qui au commencement n’était que sentiment deviendra 

nouvelle, et ce sera lá une des composantes esthétiques principales de l’art baroque.
2
 En effet, une fois vaincus 

les terreurs, les monstres et les mythes de la mer, celle-ci peut devenir objet d’abstraction rationnelle, elle sera 

liée à une nouvelle idée de distance, d’après laquelle le monde est pensé comme discontinu: l’infini sera 

pensable. On retrouvera tout cela élaboré, non seulement dans les études astronomiques (Copernic, Kepler, 

Galilée), mais aussi dans la pensé mathématique du XVII
e
 siècle (Théorie des Limites et Calcul Infinitésimal)

3
. 

Ce grand tournant de la connaissance scientifique permettra la résolution de certains problèmes insolubles 

depuis les mathématiciens grecs, l’admission des nombres irrationnels et imaginaires, qui fondent la 

mathématique moderne. Ce sera aussi la fin de la peur de l’infini, du vide ― qui avait marqué toute la pensée 

ancienne. Le rapport entre ces nouvelles conceptions et l’art
4
 du XVII

e
 siècle, est évident, qu’on a pu dire, avec 

justesse, que la composition baroque n’es plus contenue dans un cadre exprimé par des nombres simples, mais 

qu’elle se règle sur des « asymptotes à l’infini » (4). Evidemment, il a fallu un long chemin avant d’arriver aux 

structures et institutions, sociales, scientifiques et esthétiques de ce nouvel espace.
5
 Avant d’en arriver à la 

connaissance claire, on a eu le sentiment, on pourra dire, le pré-sentiment. Et c’est lá qu’il faut revenir aux 

expériences des artistes portugais qui, pendant deux siècles (de la moités du XIV
e
 à la moitié du XIV

e
) reflètent 

empiriquement les résultats moraux et psychologiques de cette transformation ― dont le pays, pour une 

période assez courte, a constitué l’avant-garde. 

                                                 
1 origines du baroque, ] origines du <barque> baroque, 
2 de l’art baroque. ] de <ce que deviendra> l’art baroque. 
3 et Calcul Infinitésimal) ] et Calcul Infinitésimal <Cantor et Fermat>) 
4 conceptions et l’art ] conceptions <est si évident qu’on a pu dire> et l’art 
5 nouvel espace. ] nouvel espace <social>. 
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 C’est ainsi que le réalisme de l’art portugais devers son cadre d’observation directe et a le 

pressentiment de ce nouvel espace vers le premier tiers du XVI
e
 siècle: souvent les compositions picturales 

s’ordonnent en des grandes spirales, ouvertes sur des distances infinis. Les paysages en plongée, où l’on sent la 

nausée du précipice; les vols lyriques des anges, placés dans un espace dont on sent la distance réelle; les 

« assomptions » dont on a le sentiment de l’envolée, sont fréquentes chez nos peintres, incorrectement qualifiés 

de «primitifs». Tandis qu’en Espagne et dans la Flandre contemporaine on préfère le thème de la Chute, dans la 

peinture portugaise on affectionne, dans cette brève période, le vol et l’ascension. Souvent le spectateur se 

trouvera devant des tableaux où sont regard est sollicité d’une façon toute nouvelle à cette époque: le centre de 

l’attention est constitué par une figure-en-vol (Ange ou Madone), qui par l’eclat de la couleur, le naturel de 

sont traitement, sa présence ― comme on dirait aujourd’hui d’un acteur, l’oblige à une première identification. 

Il a le sentiment d’être dans le même espace que la figure ou groupe principal. Mais, tout de suite après ce 

premier regard, il sent l’absence de base, la terre est à perte de vue: en effet, il sent une rupture avec la base du 

tableau, constituée par un paysage qu’on survole en plongé... C’est un sentiment très net et très précis, un vrai 

jeu d’optique, comme on connaître tant au XVII
e
 siècle, qu’on ne peut pas éprouver dans une reproduction, et 

sur lequel ― comme dans toute ouvre baroque, la l’emplacement
1
 du tableau, la lumière sous laquelle il est 

placé, notre position, tout cela a une importance décisive. Dans certaines réussites (surtout les tableaux du 

Mestre du Sardoal, et ceux de l’École de Viseu) on pourrais
2
 penser à la synthèse de tableaux comme 

l’Ascension de la Vierge, de Ticien
3
 (qui, d’ailleurs, elle aussi annonce le baroque avec les plongées des Tours 

de Babel, de Bruegel. 

 Mais l’histoire de ces peintres, pour la plupart anonymes travaillant dans des ateliers collectifs, est une 

histoire brusquement interrompue. Après la première moitié du XVI
e
 siècle, les contradictions historiques de la 

société portugaise provoqueront une longue période de crise. Le pays, qui avait donné naissance à une des 

premières révolutions bourgeoises, et a un des premiers monopoles de l’Etat sur des entreprises de ses 

« hommes d’affaires » (5) devait céder l’initiative aux hégémonies espagnole, puis française et anglaise. Le 

« pèlerinage » (Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto) à travers le monde méconnu deviendra une « histoire 

tragico-maritime » (nom d’un extraordinaire recueil de narrations de la fin des découvertes). Le baroque 

s’affirmera en Europe, d’ailleurs presque toujours par la contradiction de sa vocation initiale, qui était la liberté 

de l’homme. Il reparaîtra au Portugal et au Brésil, du XVII
e
 au XIX

e
 siècle, avec une nouvelle bourgeoisie et 

l’exploitation des richesses minières de ce dernier pays ― mais ce será dans un autre esprit. On retiendra de ces 

années révolues, le témoignage d’une des époques les plus impressionnantes de l’histoire de l’homme: quand, 

peut-être pour la première fois, il a pu sentir l’ivresse de dépasser son cadre, au contact d’un
4
 espace (un futur?) 

sans-limites. On sera particulièrement sensible à cela, à une époque où l’homme d’énivre de nouveaux 

dépassements. 

 

                                                 
1 la l’emplacement ] la <colocation> l’emplacement 
2 on pourrais ] on <a con> pourrais 
3 de Ticien ] de <Titiano> Ticien 
4 au contact d’un ] au <de illimité> contact d’un 
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(1) Jaime Cortezão. História dos Descobrimentos Marítimos, ed. Ática, Lisboa, 1961; et O 

sentido da Cultura em Portugal no Século XIV, Lisboa, 1956. 

(2) René Huyghe, Nuno Gonçalves dans la peinture européenne du XV
e
 siècle, thèse 

présentée au XV
e
 Congrès International de l’Histoire de l’Art, Lisboa-Porto, 1949. 

(3) Voir les études de Baltrušaitis, et en particulier Le Moyen Âge ― Antiquités et Exotisme 

dans l’Art Gothique. Ed Armand Colin, Paris. 

(4) S. Giedion, trad. italienne: Spazio, tempo et architettura, Milano, 1953. Sur la question 

« espace social » voir: E. A. Gutkind, trad. italienne: Architettura et Società, Milano, 1958. 

(5) António José Saraiva, História da Cultura em Portugal. 
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Razão de Ser da Estética. Da Catarsis Barroca
1
 

 

 

 1. Definição de expansão. «La vie est à la fois quotidienne et cosmique...» (p. 149, Le Numéro D’ Or, 

de Ghyka). A imagem de S. João na Ilha de Patmos, o esforço do conhecimento, a Terra é a ilha... 

 

 2. Nada em estética acontece por acaso. Cada forma tem um conteúdo infinito. O espírito da expansão 

aparece em Portugal depois de Nuno Gonçalves (*) (tomada de consciência da força) porque somos a ilha de 

onde se vai para o Mundo Universal. Veja-se o que demonstramos sobre a consciência de uma missão heróica 

que todo o homem europeu sabia (é por isso que os artistas, mesmo que fossem de origem estranha,
2
 depressa 

aderiam ao novo espírito, até já vinham com êle). 

 Perdemos êsse espírito. A história trágico-marítima (a que corresponde a parte crítica de Gil Vicente ― 

que também sofrera a outra? ― ) corresponde à extinção desse espírito, reduzindo tudo aos limites do negócio 

e à regressão em que consiste a única preocupação de assegurar o adquirido. Sabemos que nessa altura a 

expansão passa para outros, e encontramo-la em Veneza, cuja energia renasce; em Espanha (no torturado Greco, 

como pressentimento de fim próximo), em Poussin, em Rubens; e, em geral,
3
 numa aspiração geral que conduz 

ao século XVIII europeu. 

 Depois de 1530, ou na segunda metade do século XVI,
4
 a nossa pintura envereda pela harmonia 

estática (pintores da harmonia), precisamente quando Greco, depois Rubens, depois Goya (mas é já o 

humanismo moderno que se pressente) apontam ao futuro. 

 

(*) Já os homens («modernos» ... E meditar
5
 nesta frase de Jaime Cortesão, a propósito dos painéis, 

«Não há perspectiva porque o esforço ainda não se rasgou», Descobrimentos..., p.467, ― que é 

significativo para além das restantes fantasias sobre o autor. ver Malkiel Jirmounsky, Problèmes des 

Primitifs Portugais, Coimbra, 1941. Fala na «localização» das imagens num «espaço sem 

dimensão» ― ver também estudo de composição.

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito que ocupa uma página do dossiê «notas ES» que está dentro do dossiê 1.1.2.11 da caixa 5, este apontamento tem uma 
nota manuscrita, primeiro numa caneta azul de tinta permanente e depois numa caneta esferográfica preta. 
2 é por isso que os artistas, mesmo que fossem de origem estranha, ] e por isso que os artistas fossem mesmo de origem 
estranha, 
3 e, em geral, ] e em geral 
4  de 1530, ou na segunda metade do século XVI, ] de 1530, ou na segunda metade do século XVI 
5 meditar ] meditar(?) 
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A Assunção. Estética da Expansão Cósmica
1
 

 

 

 O tema da Assunção (da Virgem e também o da Ascensão de Cristo),
2
 de alguns Santos é um daqueles 

onde os artistas plásticos exprimiram mais fortemente a necessidade de elevação física, de ascensão, de 

passagem ao cosmos. Não admira, pois, que alguns pintores tenham
3
 encontrado certos ritmos, determinadas 

composições,
4
 que estão tão flagrantemente de acordo com o dinamismo morfológico de determinados 

crescimentos para o espaço ou no espaço, hoje analisados pela ciência física e matemática. Um caso dos mais 

extraordinários é o da ascensão de Cristo de Altdorfer (ou Grünewald), cuja morfologia é a mesma do eclodir 

do cogumelo atómico, ou seja uma das mais poderosas expansões de energia para o espaço, provocadas pelo 

Homem. De um modo geral, têm uma tendência ou uma aspiração para o barroco, aquelas obras, pintura ou 

escultura, onde mais fisicamente tal dinamismo é expressado. De resto é na arte barroca, que encontramos os 

ritmos do cosmos em expansão, a espiral. Neste capítulo, é claro, um nome se impõe, o de Rubens. E Tintoretto. 

E de maneira cada vez mais específica, Miguel Ângelo, Greco, certos continuadores de Rafael, etc. 

 

 As Assumpções da Arte Portuguesa são do seu tempo (universal) e até avançam sobre ele. Porque nelas 

a ascensão procura ser expressa de maneira física, e, portanto, barroca, e não ideogramáticamente. 

(Estabelecendo o equivalente da preexistência
5
 do Barroco em Portugal cf. Eugéne d’Ors). 

 Vejamos algumas assunções ideogramáticas. A de Orcagna no tabernáculo de Or,
6
 San Michele, 

Florença (p. 93, Guia), nenhuma sensação de espaço, nenhuma sensação de subida, apenas a ideia. Da primeira 

metade do século XIV, saltemos a Perugino (morto em 1524, portanto pouco anterior ao nosso Mestre do 

Sardoal, por exemplo). Na sua Assunção dos Uffizi (p. 135 Guia (1) ) é ainda a ideia, apesar de uns fundos 

onde transluz a paisagem da Umbria (2). Figuração, elipses e círculos, composição rigorosamente simétrica, 

dão ao quadro o valor de uma demonstração programática e lógica, estrictamente alegórica. O espírito deste 

quadro não é muito diferente da Morte e Assunção da Virgem de Carpaccio, vivo ainda em 1522 (Florença, 

Gowan's), que é um magnífico exemplo de ideograma. 

                                                 
1 Ensaio dactiloscrito que ocupa três páginas do dossiê notas ES pertencente ao dossiê 1.1.2.11, da caixa 5. As notas de chamada de ES estão 
manuscritas no texto. As notas propriamente ditas estão manuscritas no verso das folhas. Corrigi a numeração e a ordem (tipicamente ES coloca 
algumas notas depois de escrever o texto, o que faz com que apareça, muitas vezes, uma nota anterior depois de uma posterior (por exemplo: (3), (2), 
(4)). As notas são escritas numa letra irregular de pequena dimensão, com abreviaturas, por isso a sua leitura é problemática. As páginas estão 
numeradas por ES, exceptuando a primeira. 
2 (da Virgem e também o da Ascensão de Cristo) ] (da Virgem <ou> [e também o da Ascensão↑] de Cristo), 
3 Não admira, pois, que alguns pintores tenham ] Não admira pois, que alguns pintores, tenham 
4 composições, ] composições 
5 Estabelecendo o equivalente da preexistência ] Estab. o equiv. da preexist 
6 de Or, ] de Or 
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 Veremos adeante como, a partir de Rafael,
1
 o ascensional fisicamente sentido começa na arte italiana, 

sobretudo na Transfiguração da Pinacoteca de Roma. 

 Uma das figurações mais correntes da assumpção de Cristo em Portugal é aquela onde só aparecem os 

pés. (Mestre da Charola de Tomar, v.g., (3) ). Esta iconografia não é exclusivamente portuguesa (4), mas nos 

nossos quadros conduz sempre à criação de um estranho sentimento de espaço (5). No entanto, é talvez nas 

assumpções da Virgem,
2
 que melhor se pode estudar a expressão a que nos referimos. Citaremos dois exemplos: 

 Assumpção do Mestre em 1515. O sentimento de espaço e ascensão é criado, em primeiro lugar,
3
 pela 

diferença de perspectiva: acentuado plongée do túmulo prismático que ocupa o terço inferior do quadro e à 

roda do qual se dispuseram as figuras, e ligeiro contra-plongée da Virgem. Uma cor etérea (amarelo-vivo) 

apenas serve para reforçar o forte sentimento ascensional provocado pela perspectiva. A mesma função é 

consignada ao drapejamento dos mantos dos anjos. Note-se que a Virgem tem a mesma escala dos santos,
4
 em 

primeiro plano, o que não facilitou o efeito de a obter. Neste momento este quadro oferece ainda a curiosa 

oportunidade de se poder comparar quando estava errada a repintagem que sofrera e que o restauro está a tirar. 

Comparar com fotografias antes do restauro. 

 Assunção do Mestre do Sardoal (Coimbra). É uma das mais belas realizações daquilo que estamos 

estudando e um dos mais extraordinários exemplos de pré-barroquismo em Portugal. Aqui o tema da libertação 

do peso é-nos tanto mais directa e fisicamente comunicado quanto o pintor por um jogo escalar nos coloca no 

plano elevado da Virgem. Quere dizer,
5
 o espectador voga no espaço com a Virgem e os Anjos e olha para 

baixo, vê a terra exactamente com a mesma sensação que o passageiro do avião olha para os terrenos sobre os 

quais levanta vôo. Esta sensação é conseguida por um jogo cromático dos mais sábios que a história
6
 da pintura 

nos pode oferecer: O quadro foi dividido em três zonas. Primeira: aquela onde nós estamos, cá em cima. 

Segunda: a da Terra, lá em baixo. E... Terceira: uma fímbria de espaço. Aqui, o pintor é genial. Não conheço 

outro exemplo na história da pintura onde o vasto sentimento de espaço seja dado com tão relativamente 

reduzida superfície
7
 pictural. E isso consegue-o o pintor quási exclusivamente pelo tom claro e indefinido com 

que rompe e separa as duas massas escuras, a da Virgem,
8
 com a nossa escala humana, e a da Terra. Isto é 

acentuado por toda uma composição barroca sensível nos anjos e, sobretudo, nas curvas e contra-curvas das 

fímbrias dos mantos da Virgem e dos Anjos (6) . Assinalemos, de passagem, a rara qualidade pictural de toda a 

pintura e principalmente dos mantos, cuja epiderme, cujo froissé, sentimos como se o olhar os apalpasse. 

Comparar este quadro com a Assunção de Vasco Fernandes (Museu Nacional de Arte Antiga), só com a parte 

                                                 
1 adeante como, a partir de Rafael, ] adeante, como a partir de Rafael 
2 Virgem, ] Virgem 
3 criado, em primeiro lugar, ] criado em primeiro lugar 
4 santos, ] santos 
5 dizer, ] dizer 
6 que a história ] que <se possa> a história 
7 reduzida superfície ] reduzida <espaço> [superfície↑] 
8 Virgem, ] Virgem 
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superior mas onde a composição barroca foi acentuada, criando uma série de vazios, na parte inferior do espaço 

e,
1
 assegurando assim, o sentimento ascensional. Comparar também com Santa

2
 Catarina Levada pelos Anjos 

onde o jogo céu-connosco e Terra-lá-em-baixo é semelhante, embora a identificação dos personagens que 

sobem connosco não seja tão vigorosa, embora aqui o pintor tenha reforçado o seu efeito ascensional com uma 

curva barroca que sobe do quadro em espiral da terra para os Anjos e Santa (fazer diagrama); no entanto, 

também vemos, e magnificamente, a terra lá em baixo. É uma autêntica paisagem vista em plongée e muito 

menos convencional do que, com frequência, são as paisagens nos nossos primitivos. 

 Esta visão cósmica da paisagem (que tem a ver com homens que andaram no mar ou lhe sentiam a 

distância) transitória depois (um século depois) [†] e Espanha e a Flandres ― Barroco, Breuguel (Torre de 

Babel): é também o [†] ou gera interesse aos burgueses
3
 nascentes. 

 

                                                 
1 e, ] e 
2 também com Santa ] também «Santa 
3 gera interesse aos burgueses ] gera(?) interesse burgueses(?) 



 

183 

 

[Notas] 

 

(1) Comparável também ao Coroamento da Virgem de Boticelli, Ufizi, (p. 128, Guia), mesmo 

programa ao Perugino. Também as «ascensões» (p. 143, Guia, Flor) e os «anjos no ar» de 

Mantegna, têm um espírito ― embora distante ― mas ainda de fixidez (no entanto,
1
 em 

Mantegna há ainda surpresa de mise-en-páge.
2 

É interessante comparar com Sasseta, Casamento Místico de S. Francisco, Chantilly, (p. 24, 

col. Maîtres) e outros sienenses. 

(2) Assim como no Museu de Lião; (p. 50, col. Maîtres) ― com um programa mais complexo. 

(3) Ascensão. Frei Carlos
3
, Museu Nacional de Arte Antiga. É interessante estudar a escala

4
 e o 

comprimento
5
 em ziguezague. Cf. com autor

6
 de presépio, autor de M. Paraíso. 

(4) Mas o facto de □ aquele que sabe subtrair em parte a sensação de subido. Sente-se que 

prova ascensão, mas vai deixar de haver. É um pouco ainda o terráqueo que olha para o céu 

inacessível. Para além das nuvens (em Memling), ou do quadro, Cristo desapareceu. O mesmo 

aconteceu em alguns cristos-no-céu: Painel lateral de Casamento Místico de Santa Catarina e 

sobretudo painel lateral da Paixão de Cristo de Subeck, onde vemos uma ascensão de Cristo: 

Cristo no céu e contornando-o, os apóstolos, num cume
7
 mais alto da Terra ― nitidamente 

Cristo já está no céu inacessível. 

(5) Painel lateral do Mártir Sebastião, de Memlimg (L’homme
8
) (com a [†] talvez dá a 

sensação de espaço). Mas [†] nas nuvens enquanto no Mestre de [†] ele desaparece para além 

do enquadramento bem assim numa espécie de espaço prolongado (fílmico). 

                                                 
1 no entanto, ] no entanto, 
2 há ainda surpresa de mise-en-páge ] há ainda(?) surpresa de mise-en-páge(?) 
3 Frei Carlos ] F. Carlos 
4 É interessante estudar a escala ] Interessante estudar escala 
5 e o comprimento ] e do comp. 
6 autor ] autor(?) 
7 contornando-o, os apóstolos, num cume ] contornando-o os apóstolos, num(?) cume(?) 
8 L'Homme ] L'homme(?) 
 Referir-se-á ao sítio onde está o quadro, o museu? 
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A Queda e a Ascensão (A «Assunção»)
1
 

 

 

 É significativo que um dos mais importantes quadros «em plongé» de Brueghel tenha como tema 

«naturalista» a queda de Ícaro. Neste quadro o sentimento de infinito natural, de distância infinita mede-se de 

um ponto de vista «da terra» também: o primeiro plano com a cena da lavra. Assim (tanto como pelo tema, 

quer pelas suas ressonâncias clássicas, quer pelo seu tratamento ― ver v.g. as análises de René Huyghe) o vôo 

é negado. Também o tema da Torre de Babel é uma negação de altura. O «naturalismo» de Brueghel sugere um 

infinito natural; enquanto que o tema do vôo, sugere um infinito humano (ou divino, a transcendência 

acomoda-se bem da simples inquietação humana quanto ao seu próprio destino). 

 

Altdorfer. 

Grünewald. 

 

 

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito ocupando uma página no dossiê notas ES contido no dossiê 1.1.2.11, da caixa 5. 



 

185 

 

Características da Composição da Assunção do Sardoal, Independentemente de 

uma Concepção Geral, Nova:
1
 

 

 

 1. O modelado é suave, como o dos flamengos, a luz não é intensa. Porém ― e tal como em Nuno 

Gonçalves ― verifica-se em superfícies amplas e francas, sem acumulação de detalhes ou ornatos que 

dispersem a atenção: Maria impõe-se por grandes manchas de côr. 

 

 2. A suavidade do modelado não actua senão à escala local. As várias zonas impõe-se nitidamente. É 

sobretudo verdade para a facha horizontal que separa as duas zonas principais; a sua côr é abstracta, e separa 

duas realidades essencialmente diferentes, duas substâncias.
2
 Relacionar esse delgado fundo abstracto com o 

fundo abstracto também de Nuno Gonçalves. 

 

 3. Sobriedade. A densidade do quadro (ao contrário de Dürer e Charonton) não se faz pela acumulação 

de detalhes. 

 

 4. Monumentalidade. Não propriamente ou só pela escala das figuras, mas pela situação privilegiada 

delas, especialmente a de Maria. (Comparar estudos de Jirmounsky).
3 

 

 

 

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito que ocupa uma página no dossiê 1.1.2.11 da caixa 5. 
2  duas substâncias. ] duas substâncias. <A densidade do quadro (ao contrário de Dürer ou Charonton não se faz pela 
acumulação de detalhes)> 
3 (Comparar estudos de Jirmounsky). ] (Compara estudos Jirmounski). 
 A estabilização de nomes de autores estrangeiros é feita, sempre que possível, pela base de dados da BN. 
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Para um Novo Espaço
1
 

 

 

 A composição dualista segue uma linha mais ou menos inferior do quadro, horizontal ou 

aproximadamente horizontal; correspondente à divisão céu-terra, ou outra correspondente. 

 Alguns exemplos: 

 Couronnement de la Vierge, Enguerand Charonton, Avignon, 1445
2 

 Das Allerheiligenbild, (colecção Albertina?) de Dürer (1511
3
). 

 Assumpção da Virgem de Ticiano, 1518. 

 Sonho de Felipe II, El Greco,
4
 Escorial, 1580, também conhecido por Glória de Filipe II  Sorte 

de pendant à la Glorie de Charles-Quint, de Ticiano, Raymond Escholier, p. 49. 

 Enterro do Corgaz, 1586... 

 (ver também Assumpção, 1577, de Chicago). 

 

 Vemos aqui uma constante: Veneza. (Excepto Enguerand Charonton). A Veneza de Ticiano (certamente 

a de Carpaccio e a de Gioagione complementares), e o seu caminho como é oposto em Greco e em Dürer. De 

Greco sabemos a sua estreita dependência aos mestres de Veneza, e a origem mediterrânica. Esta influência 

dupla, evolui depois em Espanha segundo uma estranha
5
 insularidade cultural (ver a descrição

6
 de Toledo por 

Raymond Escholier). O caso de Dürer é mais significativo para nós. De Veneza traz tudo o que é exótico com a 

mesma fé verista com que desenha a natureza quotidiana. A sua inquietação para-além-da-Europa é manifesta. 

(Ler L’Arbre d’ Éden de Faure, sobretudo desde a p. 32, «Dürer est ... le vrai Renaissant...» até ao fim). 

 

  Caso de Tintoretto (também Faure: presciência de Tintoretto). 

 Que presciência é esta? 

 Claro que em Tintoretto também com frequência se afrontam céu e terra: Praga das Serpentes, juízo 

final, milagre de São Marcos, Marta St. Agnes, a virgem aparece ao Doge, Ascenção de Cristo, etc. 

 À parte de toda esta cultura, e por razões paralelas, a presciência provinciana do Mestre do Sardoal e 

dos pintores de Vizeu. 

  Em Ticiano ver também a Ascenção de Cristo. 

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito que ocupa três páginas do dossiê notas ES, que está dentro do dossiê 1.1.2.11 da caixa 5. O texto tem algumas 
inserções manuscritas a caneta de tinta permanente de ponta fina azul. Apesar de os textos deste dossiê não terem cota nem numeração, parece-me que 
este conjunto é coerente textualmente e que as ordenações das páginas estão correctas (à data da realização desta edição). 
2 Enguerand Charonton Avignon, 1454 ] EngCh, Avignon, 1445 
3 1511 ] cerca de 1500? 
4 El Greco, ] El Greco 
5 uma estranha ] uma <insóli> estranha 
6 ver a descrição ] ver descrição 
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 Claro, todos os voos de Tintoretto (e os de Veroneso: Triunfo de Veneza, palducal; Juno e Veneza, idem) 

vêm de Ticiano. E há uma linhagem clara daqui para Greco, Rubens, Goya... o barroco. 

 Mas em Tintoretto há sobretudo uma impregnação entre céu e terra, uma mesma envolvência que nega 

o voo. Temos uma ideia clara disto no Presépio de San Rocco, a linha de separação entre céu e a terra ― 

horizontal ― é um frágil estrado do palheiro... Em breve será transportada
1
 em torturadas espirais e 

ziguezagues (Subida
2
 ao Calvário, S. Rocco), atravez das grandes diagonais barrocas. Diagonais que no 

começo do século empregaram também os nossos pintores. 

 

 A Assimptota barroca é precedida da dialéctica céu-terra? 

 

 Um espaço ausente suspenso sobre a terra, só em Dürer (Das Allerheiligenbild) e Enguerand
3
 

Charonton ― e nos mestres portugueses. Mas neste a terra é vista em plongé, em «voo picado»: Assumpção de 

Sardoal, e Santa Catarina Levada pelos Anjos, aqui com a diagonal
4
 barroca. 

 

 Na Assunção do Sardoal, porém, é onde a ideia é clara: 

 1º. Identificação do espectador com o grupo suspenso, que parece absorver o quadro, e sobretudo com 

Maria (ao contrário da dispersão da Glória de Dürer e do coroamento de Charonton). 

 2º. Descoberta-vertigem do solo em plongé, sobre o qual assim planamos. 

  (ver adeante)
5 

 

  Caso da Virgen del Buen Aire de Alejo Fernandes, Sevilha, tão significativa por tudo. Só a 

identificação não tão inteira (1520?). p. 204, HPE
6
 Mayer, p 202: referência a Veneza;

7
 p.204, referência a 

Dürer.
8
 Uma forma muito semelhante aparece no século XVII num quadro ex-voto N.ª S.ª do Porto Seguro com 

[†] Cidade de Lisboa, Igreja S. Luís, dos Franceses, Lisboa (ver Nuno Daupias, «A Igreja de São Luís dos 

Franceses em Lisboa», in Panorama,
9
 Março, 1960. 

                                                 
1 transportada ] transporta 
2 ( Subida ] ( <Calvário> Subida 
3 Enguerand ] Eng. 
4 com a diagonal ] com a <espira> diagonal 
5 (ver adeante) ] <3º. Vigor e claridade da linha divisória, côr abstracta, separando duas realidades essencialmente diferentes, 
duas substâncias> (ver adeante) 
6 Não consegui identificar esta obra. 
7 referência a Veneza; ] ref. Veneza. 
8 referência a Dürer. ] ref  a Durer(?). 
9 em Lisboa», in Panorama, ] em Lisboa», Panorama 
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 Quanto a Enguerande
1

 Charonton, a composição é a dos tímpanos das catedrais medievais,
2
 

compartimentada, identificando os diferentes temas com os diferentes «locais» da composição. As dimensões 

das respectivas figuras funcionam simbolicamente como na edade média. 

 

                                                 
1 Enguerande ] Eng. 
2 catedrais medievais ] catedrais <gótico> medievais 
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Os Pintores da Harmonia
1
 

 

 

«... le caractère perde de sa forme à être trop minutieusement fouillé et l'action 

dramatique se voile un peu sous les fines recherches de détail et les harmonies 

méticuleuses»  Elie Faure L’ Art Renaissant, p. 117.
2 

 

 Assim classifica Germain Bazin (p. 176 ― Histoire de la Art) a pintores como Memmling, Peruggino, 

Mestre de Moulin, Sabemos as relações que há entre um Peruggino e um Rafael, o pintor da harmonia. (ver 

cabeça, p. 213, idem). 

 Sabe-se como com este sentido para-formalista da harmonia em si está relacionado uma arte 

amaneirada, de corte, em certos casos. Ver em especial as considerações que Germain Bazin faz a este respeito 

no seu livro sobre Memmling. 

 

 Considerar sobre este aspecto pinturas portuguesas do século XVI (precisar datas, se possível) como as 

do Mestre de Santa Auta, pelo seu ambiente marcadamente cortesão, e sobretudo, a rara procura de harmonia 

em quadros como Misericórdia de Sesimbra (idem quanto à Misericórdia de Alcochete). 

 Na Misericórdia de Sesimbra notar o oval rafaelesco da face da Virgem (circular em Misericórdia de 

Alcochete), e as suaves gradações de azul estabelecendo uma zona de serenidade e paz; em contraste com a 

agitação dos humanos, composição de mãos e cabeças, que indirectamente também anunciam o barroco. 

Indispensável fazer um diagrama.

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito com acrescentos manuscritos a caneta azul e preta, ocupando uma página do dossiê notas ES pertencente ao dossiê 
1.1.2.11 da caixa 5. 
2 A epígrafe introduzida por ES está no verso da folha, manuscrita a caneta de tinta permanente fina e em letra muito pequena, e com uma 
chamada «(1)». 
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Índice de O Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa
1
 

 

 

Introdução. Ensaio de definição e método. O «popular» e o «ingénuo». O louco, o poeta e 

as semelhanças selvagens. O primitivo e o primevo ― e a sua distinção fundamental. O 

arcaísmo, como manifestação de ordem
2
 cultural, mais ou menos complexa, e contrária do 

«selvagem» e do «ingénuo». 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

Em nota a este capítulo, mas com o necessário desenvolvimento: Discussão sobre o 

imaginário. Discussão sobre a imagem fotográfica e o seu uso em estudos comparativistas. 

 

Capítulo I ― Arte «popular» e arte «culta». Valor da arte «popular» ou «ingénua». A 

ingenuidade como um valor da arte culta: simples referência deste tema a desenvolver num 

dos últimos capítulos. Arte popular e academismo. 

Artesanato e arte popular. Aculturação: chamada para o capítulo seguinte. 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

 

Capítulo II ― Portugal, país rural. A arquitectura popular e as artes visuais. Música, poesia 

e teatro. A festa popular. O caso da escultura. Função actual da arte camponesa. Aculturação. 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

Em nota: Necessidade da criação de um museu de arte «ingénua» (e não de um «museu 

ingénuo», como o de Lamas da Feira). Distinção fundamental dos chamados museus 

etnográficos. 

 

Capítulo III ― Escultura e arquitectura. O interior e o exterior na arquitectura. 

Envolvimento. Escultura e matéria: da matéria ao espaço. A matéria de uma escultura e a 

respectiva intencionalidade. A escultura «ingénua». 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

Em nota: Apontamento para uma teoria geral da forma e do sentido. Temática. 

 

                                                 
1 Este índice está num dossiê contido no dossiê 1.1.2.7 da caixa 5. Existem duas versões do índice. A segunda versão tem alguns acrescentos em 
relação à primeira. Cada uma das versões tem dois testemunhos (reprodução sem alterações). Foi usada a última versão do índice como texto-base. 
Neste dossiê, as páginas não estão numeradas nem têm cotas.   
2 ordem ] or-gem 
 A palavra é hifenizada por mudança de linha. Embora a palavra origem pudesse servir sintáctica e semanticamente, no entanto, a 
versão anterior têm a palavra ordem neste ponto. Num teclado Azerty o «r» e o «g» estão muito próximos. 
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Capítulo IV ― Permanência do «antigo» (do primevo) na actual cultura camponesa em 

Portugal. A escultura e a resistência matérica. Exemplos. Pré-românico e românico. 

«Manuelino», como vitória ingénua, rural e barroca sobre uma cultura sistemática; e 

simultaneamente como explosão de contradições. Outras crises e dramas do fim da Idade 

Média. As renascenças de fronteira. 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

Em nota: O «selvagem» como representação do Outro Homem. Descobertas e etnologia. 

 

Capítulo V ― Escultores e barristas actuais. Recapitulação: o meio (etnologia) e o artista 

genial, «selvagem» (arqueologia das profundidades psíquicas). Casos exemplares. Os 

barristas e Rosa Ramalho. 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

 

Capítulo VI ― Os canteiros de Esposende e o caso do entalhador Franklin, Análise 

fenomenológica e estética. 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

 

Capítulo VII ― O grupo de canteiros de Ponte de Lima, e o canteiro Pires Trigo. A 

«diferença» criadora. 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 

 

Capítulo VIII ― Arte «popular» e arte moderna. A ingenuidade como um valor (as teorias 

de Almada Negreiros). Futuristas e humoristas. Dadaístas, as teorias de Hugo Ball. Pop Art 

e neo-figurativismo de um país como Portugal (de Amadeo de Souza-Cardoso a Costa 

Pinheiro). Inexistência de escultores modernos em Portugal. Proposta para uma escultura 

activa e contestante: a anti-escultura de um teatro total. 

 • Ilustrações e respectivos comentários. 
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O Homem e o Outro Homem
1
 

 

 

 As representações do Homem no mundo ocidental participam de um teatro sagrado onde tudo é 

creação divina, desde as grandes lutas para impor uma civilização da imagem (cf. alguns documentos dos 

defensores da iconoclastia) até ao
2
 século XVI. O que não era própriamente divino, era-o sob uma forma de 

oposição dramática: demoníaco. Assim se explicam não só a iconologia
3
 demoníaca, mas, por uma via mais 

complexa (ver nosso estudo), o escarnho, o mal dizer e a «pornografia». 

 

 A Edade Média herdara porém os seus demónios (os seus «outros homens») da Antiguidade, clássica e 

helenística (sileno, marsias... lendas dionisíacas; prováveis representações helenísticas de africanos, etc.), 

semítica, assírios, fenícios e mesmo hebreus (os homens peludos, sa'ir, se'irim). 

 

 Por essa via, e pela experiência original do deserto realizada pelos eremitas, com frequência o carácter 

humanamente incompleto do Outro Homem é relacionado com os animais, atravez de simbioses diversas, e, em 

particular,
4
 pela singularidade de um corpo coberto de pêlos. A pele postiça de S. João Baptista, confirma-lhe o 

carácter humano e radica ― este herói do cristianismo nascente ―
5
 ao deserto (cf. com a pele e a maça de 

Hércules). 

 

 No século XVI, com a «descoberta» de outro homem real (Pêro Vaz de Caminha) toda esta 

problemática seria revista (Ver Bocaccio ― Decameron
6
 ― Montaigne e Ronsard ― 136, História da Cultura 

em Portugal, António José Saraiva
7
). 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito está num dossiê incluso no dossiê 1.1.2.7 da caixa 5. (não é o mesmo que o dossiê citado no texto anterior) Este dossiê 
contém 126 páginas. As páginas deste dossiê estão numeradas a lápis pelos organizadores do espólio. Sendo a maior parte delas, fotografias, títulos, 
indicações bibliográficas, postais, recortes, listas de títulos, de livros, de autores, de assuntos, de datas, e algumas notas que seriam legendas para 
fotografias, etc. O seu grau de fragmentação é muito grande. Não consegui encontrar uma lógica que desse alguma direcção na utilização da 
esmagadora parte destes materiais. Este texto ocupa a página 2 a 4. Há ainda muitos casos em que aparece um texto que refere fotografias e essas 
fotografias não estão arrumadas logo a seguir a esse texto, estando, no entanto, mais à frente (penso que os organizadores do espólio não puderam 
dispensar a suficiente atenção a este problema, eventualmente não houve tempo; o facto de alguns dossiês estarem paginados, ou com cotas, e outros não 
é indicativo que o trabalho de catalogação foi terminado de maneira abrupta e nem sempre com critérios estáveis). 
2 até ao ] até o 
3 a iconologia ] a <decon> iconologia 
4 e, em particular, ] e em particular 
5 nascente ― ] nascente 
6 Decameron ] SC 
  ES terá querido escrever DC, Decameron? Ver nota seguinte. 
7 No orig. «HCP». Na pág. 7 deste dossiê há uma referência bibliográfica que esclarece parcialmente esta sigla: «Bocacio (SC) / Montaigne e 
Ronsard (136, HCP, Saraiva)». A sigla SC pode ser um lapso de ES (ter escapado SC em vez de DC; sigla que poderia indicar Decameron; 
esta hipótese faz sentido porque, num teclado Azerty, as teclas «s» e «d» estão próximas. Embora possa parecer estranho em duas ocorrências ES 
repetir o erro, isso não é invulgar. Há erros que os autores cometem recursivamente. 
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 O «selvagem» ainda aparece associado ao demónio quando surgem as primeiras representações 

realistas. 

 Estas podem, talvez, considerar-se as primeiras representações verdadeiramente laicas do Ocidente, e 

mesmo assim com reservas. 

 

 
1
 A figuração humana e o estudo do Outro Homem ― O «Homem Silvestre». 

Os monstros e o seu significado humano. Bestiário. 

 (Ver «Escultura de Escarnho e Mal Dizer» e «Um Drama Escatológico». Ver também as lendas 

medievais e a figuração humana, na escultura da Renascença Portuguesa. Em particular: a representação do nu, 

temática do nu ― carta de Pêro Vaz de Caminha, etc.) 

 

 Os animais domésticos (a lenda e a realidade, os animais do Alvor). Os animais selvagens e exóticos. 

Os animais imaginários. (Ver em particular: estudo sobre os brutescos da Renascença). 

 

 Mitologia das águas. Bispo do Mar, Sereia. 

 

 Simbologia e imaginário de crucifixos e pelourinhos.

                                                 
1 Da página 2 para a página 3 há uma mudança. Que pode ser interpretada como outro texto (até de outro género, porque na primeira página 
estamos sob o domínio claro do ensaísmo e na segunda estamos só perante um apontamento). Ou então esta página 3 pode ser interpretada como o 
mesmo texto; sendo que a atenção e a concisão no trabalho de escrita, por parte do autor, foi-se esboroando, transformando-se o texto de ensaio em 
apontamento; estando o fim inacabado, (o que também não é raro em ES). 
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[Comparações Morfológicas]
1
 

 

 

 Ciclo de comparações morfológicas e estudo de um, ou vários temas, tendo como pólo a figura humana. 

A distinguir entre uma figuração humana justificada pela iconografia cristã, e uma figuração aparentemente 

laica (desde as bailadeiras românicas já estudadas por Manuel Monteiro, às figurações com carácter mais 

decorativo, como os atlantes). 

 Ciclo das estátuas-colunas. 

 

 Ao alto, à esquerda: janela lateral da igreja de S. João Baptista da Comenda de Távora (Ribeira Lima). 

 Ao alto, à direita: imposta da porta principal de Paço de Sousa. 

 Ao centro: Parte do portal de Bravães. 

 Em baixo: estátua-coluna decorativa, renascentista «popular», da Misericórdia de Viana do Castelo. 

 

 

                                                 
1 Estas duas legendas aparecem na página 25, do dossiê 1.1.2.7, da caixa 5. As fotografias respectivas aparecem na página seguinte (26). 
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* 

 *  * 

 

 

 Figuração humana.
1
  Diversos temas ou formulações interessam ao estudo dos dois modos artísticos, o 

«culto» e o «popular», e às suas relações: 

 Estátuas colunas: as do pórtico, bem conhecido de Viana do Castelo, oferecem um carácter nitidamente 

«popular». 

 Jacentes. Reproduzimos um dos jacentes de Paderne
2
 do Museu Soares dos Reis, do Porto; e outro, da 

igreja românica de Ferreira. 

 Capitéis e outros elementos decorativos. Mesmo carácter a informar o tratamento da figura humana, no 

românico de Cedofeita, ou no pórtico «renascença» de Santa Clara (Porto), ou em Travanca, nas cachorradas 

românicas do Alto-Minho. O verismo aponta, por vezes,
3
 como no monje da cachorrada de Arcozelo, terra de 

sapateiros. 

 Comparar com as elegantes figurações da Sé de Lisboa. 

 

 

 

                                                 
1 Estas legendas estão na página 29 do dossiê 1.1.2.7, da caixa 5. Nas páginas seguintes estão as respectivas fotografias. 
2 A informação de Paderne está no fim da página com um asterisco. 
3 aponta, por vezes, ] aponta por vezes 
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* 

    *  * 

 

 

 Figuração humana.
1
 A pedra historiada suscita um estudo difícil. A enumeração e a comparação 

prévias impõem-se. Estes exemplares oscilam entre a arte popular e culta. 

 

 Dois capitéis de Rio Mau, comparáveis, v.g., a séculos de distância, aos capitéis do Mosteiro de Leça 

do Bailio (que esperam oportunidade de serem fotografados em boas condições). 

 Outros exemplos: 

 O túmulo de Egas Moniz, em Paço de Sousa. 

 Uma lápide, existente na Sé de Évora. Os célebres capitéis arcaizantes do Claustro de Celas (Coimbra). 

 Os túmulos de granito da Beira, destinados aos filhos bastardos de D. Diniz, e ornados com cenas de 

montaria. 

 Pormenor do túmulo (1518) de Diogo de Azambuja (Montemor o Velho), representando cenas alusivas 

aos trabalhos dos moedeiros de S. Jorge da Mina. (*) 

 

 Num estudo de conjunto relativo à pedraria narrativa de acento «popular», terá que se fazer referência 

mesmo à obra-prima da escultura portuguesa medieval: os túmulos de Alcobaça. O canon de algumas figuras é 

de tipo «popular». 

  

 (*) Atribuído por Reynaldo dos Santos a um «mestre», Diogo Pires, o Moço, nem por 

isso é menos «popular» esta figuração. A investigação histórica e biográfica poderá trazer úteis 

esclarecimentos a esta questão. 

 

 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita com acrescentos a caneta preta de tipo esferográfico ocupa a página 37, do dossiê 1.1.2.7 da caixa 5. Algumas das 
fotografias citadas nesta legenda encontram-se nas páginas 40-42. 
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* 

  *  * 

 Figuração humana.
1
 O «homem silvestre». Toda uma série de estudos em preparação: tomada de 

consciência do homem, revelado pelo surgimento do Outro Homem. Este particular tema do «homem silvestre» 

interessa tanto ao estudo da arte erudita como da arte «popular». 

 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita está na página 66 no dossiê 1.1.2.7, da caixa 5., as fotografias respectivas estão na página 69. 
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* 

*  * 

 

 

 Estudo de um tema: o leão.
1 

 

 Ao alto: Duas impostas figurando leões em porta lateral da igreja românica de Sanfins de Friestas. 

 

 Em baixo: Homem da Maça (Matozinhos). Proveniência enigmática, provavelmente antiga. O leão é 

rigorosamente semelhante a um leão encontrado nas ruínas de Conimbriga. 

 

 Preparamos monografia sobre este tema,
2
 que além da sua existência em figurações romanas, faz parte 

de bem identificada iconografia cristã (tema: anacoretas ― deserto). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Legenda dactiloscrita na pág. 98, no dossiê 1.1.2.7, da caixa 5. A fotografia correspondente está na página 103. Há outras fotografias com leões 
esculpidos (nas pág. 99 a 100, 101, 105-109), mas, como não estão referidos nesta legenda não os considerei como fazendo parte dela. 
2 No espólio só há esta série de observações e fotografias sobre o tema do leão, neste dossiê 1.1.2.7. 
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* 

   *  *   

 

 

 Detalhe escultórico do Claustro dos Jerónimos,
1
 representando um híbrido. Esta esfinge faz parte de 

uma decoração com acento «popular» que cobre apenas parte do claustro: sereias, leões, monstros, animais 

exóticos e domésticos afloram as robustas pilastras, revelando mais do que uma diferença diacrónica com o 

restante claustro, duas sincrónicas maneiras de ser. Um estudo deste claustro é indispensável para se precisar 

aquilo a que António Augusto Gonçalves chamou «manuelino popular». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita está na página 112, do dossiê 1.1.2.7, da caixa 5, a fotografia está na página seguinte. 
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* 

     *  * 

 

 

 Acidentalmente,
1
 e porque contém alguns ensinamentos que nos parecem

2
 úteis para o estabelecimento 

de determinada problemática, transcrevemos algumas palavras de José Leite de Vasconcelos (De Terra a Terra, 

Lisboa, 1927, p. 133) sobre objectos artístico-pastoris (o pequeno ensaio intitula-se «Arte Pastoril Alentejana») 

de Sousel. 

 Descrevendo os desenhos de uma corna, José Leite de Vasconcelos descreve: «... uma sereia com uma 

flor na mão, uma cobra, dois pentes e um peixe» e refere uma cantiga cantada pelo respectivo autor: «Pelo 

canto da sereia / Se perdem os navegantes; / Choram os pais pelos filhos, / E as sécias pelos amantes». 

 ... E a seguinte explicação: «os pentes são para ela se pentear». 

 Quanto à figuração da cobra, José Leite de Vasconcelos remete-nos às Tradições Populares 

Portuguesas, de José Leite de Vasconcelos, § 282. 

 Refere ainda que o pastor declarara que...
3
 o resto, fora «para encher». 

 De facto a corna figurava ainda: uma carta de jogar, iniciais, uma caçada, uma tourada, rosetas, 

corações (por vezes com chaves). 

 Sobre este trabalho, que se denominaria de bordar ou pintar, José Leite de Vasconcelos faz as seguintes 

considerações (p. 135): «... os artistas copiam meros animais que não têm significação nenhuma, estampas que 

encontram por acaso em livros, e simples anúncios destituídos de todo o mérito.» ... «parte que provem 

puramente
4
 de ignorância!» 

 Ao invez de José Leite de Vasconcelos que associa aqui, a uma descrição minuciosa e honesta os êrros 

de julgamento da sua época, importa sublinhar: 

 ― A importância do tema da sereia (que noutro lugar referimos) no imaginário popular, mesmo em 

populações afastadas de convívio com o mar. (Observe-se, de passagem, que uma das últimas peças do
5
 

Franklin de Esposende, mostra uma sereia em pleno relêvo); 

 ― Símbolos tradicionais, cujas razões semânticas teriam em parte sido perdidas, substituindo as 

formas; 

 ― Uma atenção vigilante às novidades (a inclusão de anúncios: as letras têm valor quási mágico para 

populações analfabetas); 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito está no dossier 1.1.2.9 da caixa 5, no meio de um texto sobre o artista popular Manuel António Capelins (entre a parte 
textual e as fotografias). 
2 que nos parecem ] que <desejamos> nos parecem 
3 declarara que... ] declarara, que... 
4 provem puramente ] provem <de> puramente 
5 do ] <de> do 
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 ― Capacidade descritiva (caçadas, touradas: vêr a caixa que atraz reproduzimos
1
). 

  

 Esta mistura do símbolo, do mito antigo e de mitos renovados, com o
2
 quotidiano ― é exactamente o 

que encontramos no Mestre de Alvor, que descreve cenas do quotidiano e as misturas com motivos heráldicos, 

e um imaginário das profundezas camponesas. 

  

                                                 
1 Não encontrei a imagem aqui aludida. 
2 e de mitos renovados, com o ] e [de ↑] mitos renovados, [com o ↑] 
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* 

*  * 

 

 

 Estudo de um tema: a sereia.
1 

 (Detemos já uma documentação bastante abundante: limitamo-nos aqui a três exemplos colhidos nas 

últimas prospecções). 

 

 Ao alto: capitel românico, existente no Museu Machado de Castro, em Coimbra. 

 Em baixo, à esquerda: capitel da igreja românica de Vila Boa de Quires. 

 Em baixo, à direita: base de coluna renascentista da igreja da Misericórdia de Caminha. 

  

 Preparamos uma monografia
2
 sobre a Sereia, cuja

3
 existência real ainda era admitida por um escritor 

como Damião de Góis. 

 Ver escultura popular reproduzida em Para o Estudo da Escultura Portuguesa, XXVI, Ver também, 

XXIV e XXV, e nota XXVII.
4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Legenda dactiloscrita situada na página 116, dossiê 1.1.2.7, da caixa 5, seguida de página com as respectivas fotografias. 
2 Monografia de que não existem mais vestígios do que estas páginas. 
3 cuja ] <em> cuja 
4 A referida escultura é de uma sereia insculpida num barco de pesca. Estes números romanos referem-se às páginas do anexo do mesmo livro. 
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Bestiário Fantástico-Realista
1
 

 

 

 Ao alto: base de coluna em S. Salvador de Travanca. 

 Ao centro, à esquerda: capitel de Bravães. 

 Ao centro, à direita: capitel de Ganfei. 

 Em baixo: dois capitéis de Longos Vales. 

 

 Esta figuração vai desde o macaco de Ganfei (comparativamente verista) aos monstros híbridos de 

Longos Vales. 

 A comparar os macacos de Ganfei aos macacos da barrista Rosa Ramalho. Esta série de comparações 

servirá a nossa tese de que no ideário do artista popular os monstros correspondem a um realismo maravilhoso, 

«ingénuo». O macaco não é mais real do que o Grifo ou a Sereia: são manifestações de um mundo maravilhoso 

em que se acredita para lá do quotidiano. As nossas observações sobre os artistas «populares» actuais 

confirmarão, assim o esperamos, esta conclusão. 

 

 

 

 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito está na página 102, do dossiê 1.1.2.7 da caixa 5. A página com a foto correspondente está na página 111. 
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Razões Diplomáticas e Razões Profundas Daquilo a que Chamamos «Vontade de 

Estilo»
1
 

 

 

 «A forma apreendida subjectivamente corresponde a uma estrutura objectiva», Dufrenne, 

Phénoménologie de l’expérience esthétique, I, p. 263. 

 

 O importante não é tanto saber de onde veio determinado tema ou forma, mas porque
2
 razão foram 

adoptados e transformados, verdadeiramente reinventados. 

 Nesta primeira série de fichas o nosso método consiste apenas em isolar um certo número de temas e 

formas; e acrescentar alguns documentos que testemunham razões de opção. (Com um carácter mais completo, 

e colaboradores, fazemos o estudo de uma estrutura objectiva ― a do Claustro dos Jerónimos
3
). 

 

 Faremos um estudo à parte sobre a obra de Diogo Pires o Moço,
4
 cuja importância decisiva, não nos 

parece ter sido suficientemente assinalada. Notemos, por agora, a data de 1513 ― a do brasão da ponte de 

Coimbra, contemporâneo
5
 do cadeiral de Santa Cruz. Até 1518, a sua obra corre contemporânea à feitura do 

Claustro do Silêncio. 

 

 Alguns detalhes do altar-mor da Sé de Coimbra.
6 

 Notar: os meninos enlaçados em ramos de vinha; 

 meninos e aves; 

 combates; animais fantásticos, nomeadamente sereias; 

 entrançados nas bases dos intercolúnios; 

 macacos; 

 homens silvestres; 

 porco tocando gaita de foles, etc. 

 

 O porco tocando gaita de foles reaparece no cadeiral de Santa Cruz, mas já o vemos no portal da Sé de 

Lamêgo (1508), obra averiguada de um escultor português, João Lopes. (ver o nosso estudo sobre Mestre de 

Lamêgo: João Lopes). 

                                                 
1 Este apontamento dactiloscrito ocupa as páginas 18 e 19 do dossiê 1.1.2.8 da caixa 5. 
2 forma, mas porque ] forma, <isolaremos alguns> mas porque 
3 Há vários materiais começados para este estudo, desenhos, plantas, e muita documentação fotográfica. 
4 Estudo não realizado por ES; com muito poucas referências à sua idealização. 
5 de Coimbra, contemporâneo ] de Coimbra, <de Coimbra e> contemporâneo 
6 As fotografias que correspondentes estão nas páginas 43, 44 e 46. 
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 Homem silvestre. Reproduzido
1
 desde o século XVI, pelo menos. (ver nota 6, de Ernesto de Sousa, «O 

Exotismo e o Espaço na Arte Portuguesa Quinhentista», in Separata Arquitectura, Março/Abril 1967. Observar, 

de passagem, a importância que reveste o facto deste tema aparecer no túmulo de D. Fernão Teles de Menezes, 

de 1477, atribuído a Diogo Pires-o-Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Reproduzido ] Repr. 
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[Cruzeiro]
1
 

 

 

 Cruzeiro, no adro da capela de «S. Joãozinho», segundo o topónimo popular, na estrada entre o 

santuário do Sr. da Boa Morte e Correlhã (Ponte de Lima). A capela, com púlpito exterior de granito, está 

datada: 1680, segundo uma inscrição no próprio púlpito. 

 Compare-se este programa deste monumento com o de monumento idêntico em Loulé, adeante 

reproduzido. O programa é o mesmo, e até, curiosamente, o material também. A diferença, sensível sobretudo 

na imagem da Virgem, é de espírito. Comparar com os cruzeiros gótico, e gótico-manuelino, de Aveiro e Silves, 

cujos programas ― mais complexos ― são todavia afins. Os cruzeiros de Ribeira Lima são, em geral, mais 

simples, limitando-se à imagem do crucificado (esta tantas vezes, refeita por canteiros populares actuais). 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito, que ocupa uma página do dossiê 1.1.2.14 da caixa 6. A imagem encontra-se na página seguinte. 
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* 

*          * 

 

 

 Loulé. 
1 

 Igreja da Misericórdia. Porta manuelina. No adro, um cruzeiro, de granito. A diferença de material, e de 

expressão desta escultura, como do portal, manifestam claramente uma outra zona cultural ― o Sotavento 

algarvio, relativamente aos monumentos estudados no Barlavento. 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito, que ocupa uma página do dossiê 1.1.2.14 da caixa 6. A imagem encontra-se na página seguinte. 
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* 

*  * 

 

 

 O cruzeiro gótico
1
 da igreja de S. Domingos, em Aveiro, deverá porventura ser estudado como fazendo 

parte de ciclos eruditos da escultura portuguesa. A sua importância para o nosso estudo é de duas ordens: em 

primeiro lugar, ele fornece um modêlo ao qual será necessário fazer referência; em segundo lugar, o seu
2
 

programa figurativo (capitel), e, em parte, a respectiva execução, sugerem uma inspiração telúrica. 

 

 Mais complexo que os cruzeiros da região de Ribeira Lima, impõe-se a comparação com estes quanto à 

figura do crucificado. Quanto ao programa geral, teremos ocasião de o comparar com o cruzeiro de Silves ― 

fundamental para o nosso estudo. 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito, que ocupa uma página do dossiê 1.1.2.14 da caixa 6. A imagem encontra-se na página seguinte. 
2 o seu ] <pel>o seu 
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* 

*  * 

 

 

 S. Marta de Portuzelo,
1
 cruzeiro datado de X7X4 (1784?). 

 Este cruzeiro, de feitura erudita, e cujo estilo se aproxima da arte de Nasoni, obedece a um programa 

arquitectónico tradicional e comparável aos anteriores. Observar o capitel com «meninos» nos ângulos. 

 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito, que ocupa uma página do dossiê 1.1.2.14 da caixa 6. A imagem encontra-se na página seguinte. 
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* 

*  * 

 

 

 Nogueira
1
 (arredores de Viana do Castelo). Crucifixo, cuja ênfase barroca, constitui variante ― quanto 

ao programa ― dos esquemas habituais. Essa ênfase casa-se bem com a sua expressividade «popular». Repare-

se também no carácter arcaizante da decoração: cartelas maneiristas, as bases em que assentam as duas figuras 

laterais derivam dos candelabros renascentistas, etc. 

 Vê-se aqui muito bem a passividade do escultor de expressão popular quanto aos canones eruditos, que 

são aceites ao sabor de uma aprendizagem variada, e integrados ― mas então, fortemente, numa visão ou 

sentimento cósmico do mundo. O artista popular não imita ― isso é apanágio do artesão ou do artista, mais ou 

menos cultos ― transforma. 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito, que ocupa uma página do dossiê 1.1.2.14 da caixa 6. A fotografia respectiva está na página seguinte. 
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Estilo e Autor
1
 

 

 

 Entidades contraditórias, é o que decorre das teses expostas por Jirmounsky em Vers un méthode...
2 

 Por certo é assim, mas a verdade é que se tem despresado o estudo do estilo (estudo eminentemente 

estético, comparativo e valorativo) e do respectivo conteúdo, pelo estudo dos autores (identificações difíceis ou 

impossíveis, com frequência contraditórias; erudição, «petite histoire»...) Ora,
3

 aquilo que João Couto, 

Jirmounsky, etc. consideram como pouco significativo para a identificação do autor é-o, e extremamente, para 

o estudo e a determinação dos estilos. 

 Um mesmo estilo pode supor dois autores diferentes, que se copiaram um ao outro, mas por isso 

mesmo revela um mesmo gosto, uma identificação de ambiências e vontades e sensibilidades, enfim, um 

conteúdo paralelo. 

 Por um outro lado, um estudo cuidado dos estilos e do conteúdo, poderá fornecer elementos 

importantes para a identificação possível de autores, mestres de oficinas... cabeças de estilo. 

 Mas o estudo dos estilos e dos conteúdos exige, além de sensibilidade e conhecimentos estéticos 

seguros (e muitas viagens, muitos museus e exposições, muito conhecimento da arte estrangeira...), exige ainda 

um profuso conhecimento da literatura, da arquitectura e escultura, da cultura popular... da cultura, em resumo, 

e da história de cada época. Assim é necessário, em primeiro lugar, discutir e meditar a obra de historiadores e 

ensaístas, como Jaime Cortezão, António Sérgio, Vitorino Magalhães Godinho, António José Saraiva, Óscar 

Lopes, etc. ― para se poder penetrar no significado da nossa pintura e escultura. Estudando-os e discutindo-os, 

estabeleceremos o quadro mais ou menos coerente onde as obras, e porventura autores, encontrarão um lugar 

compreensível. 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito situado na caixa 1, dossiê 1.1.1.4, página 49 (da catalogação), não numerado pelo autor. Em Para o Estudo da Escultura 
em Portugal, existe uma secção da introdução que se chama Autor e Estilo, que não corresponde a esta. 
2 Vers un Méthode dans les Études des «Primitifs Portugaises», de 1942, publicado pela Bertrand. 
3 Ora, ] Ora 
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[No Estudo da Cultura de um País]
1
 

 

 

 No estudo da cultura de um país o estudo do seu imaginário (e em particular o dos respectivos veículos 

plásticos) difere pelos agentes ― mais facilmente exóticos ― do que a literatura e tudo o que se relaciona com 

a língua (observação idêntica para a música?) 

 

 O que interessa é ― porém ― quais as razões (FUNDAMENTALMENTE COMUNS ÀS ARTES 

PLÁSTICAS E À LITERATURA) das motivações de cada opção. O exótico, o estrangeiro, a moda de fora, etc., 

foi adoptada ― porquê? Porquê o Hein Semke
2
 ou a Mme. Stäel

3
 ficaram entre nós? Porquê Maria Helena 

Vieira da Silva
4
 ficou em França? Porquê adoptamos as chinoiseries? Porquê os móveis ingleses? Porquê 

houve uma escultura renascentista culta com artistas originários de França? Porquê Nasoni, Mafra? 

 

 Caso particular das confluências ibéricas (tese de Joaquim de Vasconcelos).
5
 

                                                 
1 Texto dactiloscrito ocupando a página 48 (paginação da catalogação), da caixa 1, dossiê 1.1.4. No fim do texto aparece uma inscrição manuscrita 
a caneta preta de tipo esferográfica ou similar. 
2 Hein Semke ] H Smke 
3 Madame Stäel ] «MmeSthall»; 
4 Maria Helena Vieira da Silva ] MHV Silva 
5 tese de Joaquim de Vasconcelos) ] tese J Vasconcelos) 
 Aparece uma inscrição manuscrita que não parece pertencer a este texto: v. o «naïf» como valor em si que parece ser um mote para um 
outro estudo. 
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Definição e Valor de Arte «Popular»
1
 

 

 

 ensaio de definição e método 

 discurso sobre o imaginário 

 discurso sobre a imagem fotográfica 

 «popular» e primitivo ― o selvagem 

 arte «popular»
2 
e arte moderna 

 arte «popular» e artesanato 

 arte «popular» e academismo 

 Valor da Arte «Popular» 

 Portugal ― país agrícola
   

 Funções 

 Museu naïf» 

 

 

 

                                                 
1 Este índice encontra-se no dossiê 1.1.1.4., da caixa 1, colado na segunda página da primeira folha; manuscrito a caneta de feltro ou similar. O 
facto do índice estar colado no cartão que servia de capa, atesta que este índice seria, pelo menos indicativo do conjunto que estaria dentro dessa capa 
de cartão. Não me parece que se trate de um índice de uma obra, mas sim de um índice de um capítulo. A inserção deste índice numa obra como O 
Ingénuo e o Selvagem na Escultura Portuguesa, é possível mas não inequívoca. Há um capítulo do livro Para o Estudo da Escultura em 
Portugal que tem este título e alguns dos temas apresentados. Alguns dos temas deste índice estão incluídos no relatório, («3.º grupo de fichas de 
estudo») mais à frente apresentado nesta secção. 
2 Esta, a seguinte, e a última ocorrência de «popular» não se encontram entre aspas no orig. Mas considerei que tem que ser usado entre aspas, já que 
está assim no título. 
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Carácter A-Histórico da Arte Popular
1
 

 

 

 Na Europa corresponde aquilo a que Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, tradução portuguesa de 

Rogério Fernandes, edição Livros do Brasil, s/d, p. 128, chama um «cristianismo primordial, a-histórico», o 

qual «conserva ainda uma estrutura cósmica, quási inteiramente perdida nos cristãos das cidades». 

 

 MAS isto (tal base religiosa) não explica
2
 a arte popular. Há artistas «naïfs» na cidade. Estudar as 

diferenças. 

 

 

 

                                                 
1 Este pequeno apontamento dactiloscrito ocupa a página 16 (numeração dos organizadores) do dossiê 1.1.1.4, caixa 1. 
2 MAS isto (tal base religiosa) não explica ] MAS isto não (tal base religiosa) não explica 
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Arte Popular ― Arte Culta
1
 

 

 

 Todos conhecemos as diferentes fases que é possível distinguir nos ciclos sucessivos atravez das quais 

evoluíram aquelas formas de arte a que chamamos cultas. Se se estabelecer um paralelo entre esses diversos 

ciclos e a história social das ideias, e recuando
2
 para o passado, podemos estabelecer um corte, onde 

encontraremos os seguintes extractos: 

 A procura de um método apto a resolver, na prática e no progresso do conhecimento científico, as 

contradições do mundo moderno: um esforço de totalização. 

 A construção de vastos sistemas filosóficos, síntese dos conhecimentos actuais das ciências da natureza 

e da especulação metafísica.
3
 A filosofia apresenta-se como uma laicização

4
 da teologia. 

 Uma cosmogonia teológica, tendente a fornecer uma representação do universo: tentativa de 

racionalização dos ritos e mitos agrários primitivos. 

 

 

 

                                                 
1 Arte Popular ― Arte Culta ] ARTE POP ― A. CULTA <b> 
 Esta nota dactiloscrita existe na página 116 (da catalogação), caixa 1, dossiê 1.1.1.4. A página seguinte, a 117, corresponde a uma 
cópia a papel químico desta nota. Esta nota tem o título a lápis com letras maiúsculas. O título não ocorre na cópia. Em Para o Estudo da 
Escultura em Portugal, existe um título de secção do capítulo «Definição e Valor da Arte Ingénua», chamado também «Arte 'Popular' e Arte 
'Culta'» que não tem relação com esta nota. 
2 e recuando ] e <reuando> recuando 
3 metafísica. ] <metafzi> metafísica. 
4 A filosofia apresenta-se como uma laicização ] A filosofia <é> apresenta-se como uma <la> laicização 
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Relações entre a Arte de Expressão Popular e o Artesanato
1
 

 

 

 

 Naturalmente, também o simples artesão se pode situar num complexo «culto» (em geral, urbano), 

como num complexo «popular» (em geral, rural). É mais subtil a distinção entre artesão e artista, quando 

consideramos estes dois termos num complexo «popular». Aparentemente o artista é aquele que cria, 

exprimindo-se, e artesão o que imita. Como muito bem observa Dufrenne (op. cit. p.148), a imitação não é 

óbice à qualidade propriamente artística da obra. «Songeons à ces ouvres anonymes qui se fabriquent dans les 

atelier de sorciers africains ou à cella qui sont sorties des échoppes médiévales» e «la part considérable que 

joue l’imitation»... «Et pourtant ces ouvres ne sont pas vraiment anonymes parce qu’elles ont quelque chose de 

personnel encore à dire». A obra exclusivamente artesanal seria, pois, aquela onde a imitação e a repetição é 

verdadeiramente anónima, limitando-se a preencher uma função decorativa de objectos usuais, no sentido mais 

pobre. As nossas observações levam-nos a concluir que é mais fácil encontrar esta actividade na cidade do que
2
 

no campo. O carácter fruste da imitação concede, não raras vezes ao artesão «ingénuo» uma espontaneidade e 

uma vibração que o artesão «culto» sabe disciplinarmente eliminar. 

 Como o nosso estudo se refere principalmente à escultura figurativa (e só incidentalmente à decorativa), 

encontramos com frequência os dois tipos de individualidades: 

  a) o artesão onde palpita uma liberdade creadora maior ou menor; 

  b) o verdadeiro artista creador. 

 

 Relativamente ao primeiro caso (regra geral canteiros trabalhando o granito, ou barristas) vimo-nos, 

por vezes,
3
 perante autênticas oficinas medievais, não só pelos espírito das obras, como pela disciplina do 

trabalho: organização da aprendizagem
4
 e da iniciação. Os artistas da segunda categoria são, regra geral, 

verdadeiros outsiders, não raras vezes mal vistos na comunidade. É também nesta categoria que vamos 

encontrar alguns artistas «populares» na cidade, de entre os quais um Douanier Rousseau
5
 pode ter sido um 

caso particular, favorecido por determinadas circunstâncias culturais: o expressionismo «ingénuo» do fim do 

século passado. O mesmo diríamos para um Csontváry (húngaro, 1835-1919), para um Facteur Cheval, este 

                                                 
1 Texto dactiloscrito situado na caixa 1, dossiê 1.1.1.4, páginas 26 e 27 (da catalogação), 38 e 39 (do punho de ES). O documento é uma cópia em 
papel químico, com algumas emendas, rasuras e riscados a caneta preta de tipo esferográfico ou similar. Este texto corresponde com pequenas 
variantes e até certo ponto à secção «Arte e Artesanato», do livro Para o Estudo da Escultura em Portugal. A partir de certo ponto a secção 
acaba mas o texto continua mais dois parágrafos, estes são oriundos de uma outra secção do mesmo capítulo, do mesmo livro. Ou seja, trata-se de 
uma montagem de textos oriundos daquele livro. 
2 do que ] que 
3 vimo-nos, por vezes, ] vimo-nos, por vezes 
4 aprendizagem ] <apren†agem>aprendizagem 
5  Trata-se do conhecido pintor naïf Henri Rousseau (1844-1910), também conhecido pelo Douanier Rousseau («aduaneiro», que era a sua 
profissão). 
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favorecido pelas descobertas surrealistas. São, em geral, grandes solitários, o que,
1
 de todo, não deixa 

frequentemente de acontecer com o artista maior «popular», do campo. O que têm de comum com os artesões-

artistas de geito medievalista, é, para lá da visão ― que lhes é própria ― um mesmo sentir «ingénuo».
2 

 Resta ainda observar que, influência talvez das teorias de um Alain (Système des Beaux Arts), muitas 

vezes a expressão «arte popular» é empregada num sentido um pouco diferente do nosso: axiológico. No nosso 

caso, embora consideremos o «popular», o «ingénuo», como um valor, procuramos, em todo o caso,
3
 certas 

relações e funções objectivas, que a menos de observação em contrário se consideram implícitas. A relação ao 

campo é uma delas (já vimos que com importantes excepções). Outra, também não exclusiva mas 

predominante, é a de estes artistas se encontrarem em situação cultural de oralidade: são em geral iletrados. 

Estas duas condições servem a nossa tese, segundo a qual, num mesma sincronia é possível encontrar os 

mesmos termos que em largos períodos diacrónicos. Daí que o nosso estudo diga tanto respeito a artistas 

«populares» actuais, como a uma perspectiva de obras consagradas
4
 pela sua antiguidade e sua função na 

história do nosso paiz, como, por exemplo, o túmulo de Egas Moniz, em Paço de Sousa, a maior parte da nossa 

escultura românica e escultura arcaizante doutros períodos, aquilo que António Augusto Gonçalves chamou o 

«manuelino popular», o «barroco rural», referido por Mário Tavares Chicó, a escultura «paralela», a que se 

refere Reynaldo dos Santos, etc.
5 

 Puzemos também quási completamente de parte o termo primitivo, gerador ainda de maiores confusões. 

Classificaríamos algumas esculturas de artistas ditos primitivos africanos, por exemplo, na categoria de 

autênticos artistas «cultos». De resto, como lembra Dufrenne (p. 113) «l’ethnologie moderne est unanime à 

reconnaître au primitif une pensée positive». O assunto, na verdade, merece um estudo à parte. Certas noções, 

como a de «idade experimental» (Focillon); as noções de participação (Levy Bruhl); de anti-classicismo 

(Claude Roy, Les Arts Sauvages); de arte não-formulada (Henri Lavachery, Statuaire de l’Áfrique Noire) 

reterão posteriormente a nossa atenção. 

 

 

 

                                                 
1 São, em geral, grandes solitários, o que, de todo, ] São em geral grandes solitários o que de todo 
2 O texto em Para o Estudo da Escultura em Portugal acaba neste ponto. A partir deste ponto trata-se de parte da secção «Definição» do 
mesmo livro, com variantes. Temos assim que este texto inédito foi escrito cortando dois excertos de duas secções do referido capítulo, do referido livro. 
3 procuramos, em todo o caso, ] procuramos em todo o caso 
4 perspectiva de obras consagradas ] perspectiva <das>de obras <históricas, algumas> consagradas 
5 No orig. este parágrafo não existe, é necessário, porém. 
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Relações entre as Formas e os Conteúdos «Cultos», Canónicos, e a Arte de 

Expressão Popular
1
 

 

 

 Uma das características fundamentais da arte «ingénua» é o seu carácter a-histórico. Não se trata, em 

geral, apenas, de uma relação formal. O próprio contexto social é, relativamente, a-histórico. Na Europa 

corresponde àquilo a que, v.g., Mircea Eliade (O Sagrado e o Profano, tradução de Rogério Fernandes, edição 

Livros do Brasil, Lisboa, s/d, p.128) constata no território religioso, um «cristianismo primordial, a-histórico, o 

qual conserva ainda uma estrutura cósmica, quási inteiramente perdida nos cristãos das cidades». O estudo dos 

conteúdos só incidentalmente nos ocupará, como tal. Na verdade, mesmo nos artistas «populares» da cidade 

encontramos características que permitem classificá-los esteticamente num sentir comum expressionista, de 

«primeiro encontro» com as formas e as ideias.
2
 Objectar-se-á que o artista popular imita, de maneira fruste as 

formas da arte evoluída, «culta». Já vimos como a noção de imitação deve ser entendida. Acrescente-se que 

para o artista «popular» se trata sempre de um «primeiro encontro», não sofre portanto uma evolução, ou não 

aceita, canonicamente, qualquer evolução. É assim que se mantém fora, ou de fóra, das correntes «cultas» que 

descontinuamente chegam até ele, atravez de circunstâncias que procuraremos precisar sempre que possível, e 

que se propõe à sua assimilação. Verdadeiramente o artista «ingénuo» genuíno (em situação de oralidade e 

rural, por exemplo) não imita: exagera.
3
 Mas o exagero expressionista é apenas um dos aspectos que explicam 

as relações do artista «popular» com a arte «culta» ― talvez o mais evidente. 

 

 Qual é pois a definição geral do que se passa na ordem diacrónica? Aventamos, a título de hipótese de 

trabalho, um esquema provisório: O que, em geral, se verifica é uma reversão, parcial, à anterioridade cultural 

(no sentido etnológico) do artista «ingénuo». Adeante justificamos o carácter parcial, fragmentário, desta 

reversão. 

 Três coisas se podem passar: 

 a) Uma creação analógica, que supõe uma diversidade de entendimento. 

 b) Uma deformação do tipo estudado em linguística sob a designação de etimologia popular. 

(«...des interprétations pures et simples de formes incomprises par des formes connues», 

Saussure, Cours... 
4
, p. 240).

1 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito com acrescentos manuscritos a caneta preta fina está na caixa 1, dossiê 1.1.1.4., páginas 28 e 29 (da catalogação), 40 e 41 
(do punho de ES). Este texto corresponde, com variantes, a um excerto da secção «definição» do capítulo «Definição e Valor da Arte Ingénua» do 
livro Para o Estudo da Escultura em Portugal até certo ponto. A partir desse certo ponto corresponde ao da secção «Arte 'Popular' e Arte 
'Culta'» do mesmo capítulo do mesmo livro. Quando este inédito acaba o texto da referida secção continua. Este texto é, assim, uma montagem. 
2 O texto deste inédito e do capítulo referido coincidem a partir deste ponto. 
3 (em situação de oralidade e rural, por exemplo) não imita: exagera. ] (em situação de oralidade e rural, por exemplo) não imita: 
exagera, por exemplo. 
4 Cours de linguistique générale. 
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 c) Uma aglutinação: quando um sintagma se confunde com uma forma anterior. (A aglutinação 

é portanto uma variante das transformações anteriores). 

 

 O carácter parcial, fragmentário, da assimilação é evidente em qualquer dos tipos ― mesmo quando 

constatássemos uma adopção de qualquer unidade culta. Esta seria separada das suas associações ou dos seus 

sintagmas.
2
 Em geral dá-se a uma análise espontânea da unidade culta, e o artista popular adopta apenas um 

fragmento.
3 

 O exagero expressionista pode reencontrar-se em cada uma daquelas operações, como é lógico, pois se 

trata de um factor emotivo que excede o modêlo linguístico. A este respeito estudaremos os termos de uma 

estética do feio e do cómico, com vista ao seu aproveitamento nas nossas investigações. 

 Citemos, nomeadamente, Bergson, Le Rire, essai sur la signification du comique, Alcan, 1900; Charles 

Lalo, Esthétique du rire, Flammarion, 1949; Etienne Souriau, «Le risible et le comique», in Journal de 

Psychologie, t. XLI, 1948, p. 145; D. Victoroff, Le Rire et le risible, PUF., 1953; Alfred Stern, Philosophie du 

rire et des pleurs, PUF., 1949; Violet Morin, «L’histoire drôle», in Communications, Seuil, 1966, n.º 8; Ernesto 

Veiga de Oliveira, «...a vindicta popular em Portugal», in Comércio do Porto, 10/03/1959.
4 

 Para uma teoria geral das formas desta arte «ingénua», partimos também de algumas constatações 

esquemáticas, guia de investigação que a própria investigação alterará porventura.  Um primeiro estudo
5
 

sobre o espaço e o tempo, como formas da sensibilidade (em sentido kanteano), dá-nos uma concepção de 

tempo involutivo precisamente reduzido a estados; e de um espaço itinerante e centrípeto. 

                                                                                                                                                                     
1 Existe, neste ponto, uma inscrição a caneta de traço muito fino e quase ilegível: as semelh. selvagens. Não achei pertinente inclui-la. 
2 Aparece neste lugar, uma linha de chamada. No fim da página do orig. (pag. 29 da catalogação) existe uma inscrição manuscrita: da(?) ordem 
/v. Foucault, talvez referente ao livro A Ordem do Discurso do mesmo autor. Como não consegui perceber a que linha de chamada se referia a 
essa nota, nem qual o sítio dessa nota, omitia-a. 
3 um fragmento. ] um fragmento (8) 
4 Comércio do Porto, 10/03/59 ] «Com do Porto» 60 
 O título completo é «Formas fundamentais da vindicta popular em Portugal» in Cultura e Arte / O Comércio do Porto, Porto, 
10.III.1959. ES cita de memória o jornal situando-o em «60». 
5 estudo ] <investigação> estudo 
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Sobre uma Possível Corrente de Escultura Culta ― Escultura Popular, a Estudar
1
 

 

 

 Diogo de Macedo, «A Escultura em Portugal», in Seara Nova,
2
 5 Maio de 1932, p. 137. A propósito 

dos barristas saídos da Escola de Mafra: 

 «Outros artistas e alguns discípulos destes, menos hábeis mas bons auxiliares, gente embora da mesma 

casta, desataram a correr terras, em cata de sossegada sorte, fixando-se cada um em seu lugarejo; inspirando-se 

na vida que lhes passava ao alcance dos olhos e do entendimento,
3
 aprovincianizando-se, integrando-se nesses 

meios de falhada exigência estética, donde resultou a falange dos bonequeiros, escultores populares de tipos e 

costumes regionais, que criaram uma arte rústica mas de apetite, hoje deturpada e espalhada pelos mercados e 

feiras». 

 E, no artigo seguinte, IX, 12 Maio 1932, p. 157 cita Manuel Pinto de Vilasboas entre os artistas do 

Minho e da época de D. João V; e a p. 156, cita Salvador Franco, entre os escultores de Mafra. (ver também a 

respeito destes Ayres de Carvalho, «A escola de escultura de Mafra», in Boletim de Belas Artes, Lisboa, 1963, 

p.38). 

 

 Temos assim: 

 Os casos 

  a) da escultura «popular» de Portalegre. Em particular a comparação com o «senhor da 

paciência». 

  b) de José Franco, do Sobreiro, Mafra.
4 

  c) dos canteiros Villas Boas Neto, e do Franklin, entalhador genial da mesma família, em 

Esposende. 

  

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito situado na página 31 (da catalogação), não numerado pelo autor, dossiê 1.1.1.4 da caixa 1. Este texto é quase todo 
feito com citações. No entanto, considerei ser pertinente editá-lo porque no seu fim tem conclusões. 
2 «A Escultura em Portugal», in Seara Nova ] «A Escultura em Portugal» <†>, in Seara Nova 
3 entendimento, ] entendilento, 
 ES usava um teclado de tipo Azerty. Num teclado destes o «l» vem a seguir ao «m» parecendo ser assim a palavra que se grafou nesta 
edição. 
4 Mafra. ] Mafra. MAFRA 
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Quais são as Principais Objecções contra o Valor da Arte Popular?
1
 

 

 

  a) O problema da origem. A origem da arte «popular» seria a arte erudita. Paradoxo que a arte pré-

histórica bastaria para desmentir... Com efeito, qualquer que seja o nível de «ingenuidade» destas 

manifestações dos primeiros homens é óbvio tratar-se de uma arte «primeira» e não devendo nada à cultura, no 

modo literário, erudito. O que há de poético, para nós, são verdadeiramente qualidades primevas (Malraux 

perguntará: Como vemos hoje as máscaras do Museu do Homem).
2 

 A origem da imagem artística? Bachelard (Poétique de l’Espace, p.8) responderia: «... l’image poétique, 

rien ne la prépare, surtout pas la culture, dans le mode littéraire, surtout pas la perception, dans le mode 

psychologique...» E isto mantém-se, mesmo que essas primeiras imagens não fossem «poéticas» para os 

primeiros homens. «... la conscience imaginant se trouve être, très simplement mais très purement, une 

origine».
3 

 b) A arte popular camponesa ― a do camponez
4
 da Europa, do Minho, seria um epifenómeno da arte 

culta ou erudita, não poderia
5
 compreender-se sem esta. Em Portugal esta observação é contradita pelos factos 

conhecidos: as cantigas paralelísticas de amigo, e certos casos de música popular. Acima estabelecemos o 

quadro das relações entre a escultura, e a arte em geral; e supomos que os resultados do nosso trabalho 

mostrarão à sociedade
6
 o contrário desta objecção. Na verdade, em vez das relações antinómicas que 

frequentemente se põem em primeiro plano, melhor seria considerar relações de complementaridade. 

 Ainda dentro deste ponto afirma-se, por vezes, também, que a arte camponeza portuguesa (refiro-me 

concretamente
7
 a esta) seria uma variante decorativa da arte «culta». Julgamos poder demonstrar que o 

«puramente decorativo» é, ao inverso, um fenómeno da cultura no modo literário. Que o decorativo popular 

tende a aceder àquilo a que Dufrenne (op. cit., p.153) chama a sua «virtude cosmológica», e que, por essa via, 

exprime à «sua maneira, o mundo do autor». A imitação é um fenómeno de cultura, no modo literário. 

Exprime-se mais, e de longe, a si própria uma «artista» como a Rosa Ramalho (fenómenos de aculturação à 

                                                 
1 Este texto está situado no dossiê 1.1.1.4, da caixa 1. A página 165, do orig., acaba com esta interrogação. A página seguinte (166) repete a 
interrogação. A página 167 a 168 explana as objecções a essa interrogação. Parece-me, portanto, que o texto «O valor da arte popular (...)» inclui 
uma secção chamada «Quais são as principais objecções (...)». No livro Para o Estudo da Escultura Portuguesa, corresponde com pequenas 
variantes à secção «O Problema do Valor», do capítulo «Definição e Valor da Arte Ingénua». Assim o texto que falta deverá ser o que está nessa 
secção. Texto semelhante foi reutilizado em grande parte para a composição da secção «O Problema do Valor» da conferência «Arte Popular e Arte 
Ingénua». Esta conferência foi proferida no âmbito do 29º Congresso Luso-Espanhol para o progresso das ciências» realizada em Março de 1970. 
2 No orig. existe um acrescento manuscrito «(11)» o que pressupõe uma continuação das notas de rodapé que, no entanto, não estão neste dossiê. 
Suponho que se perderam (ou até que não tenham sido escritas). 
3 No orig. «(9)» acrescento manuscrito. 
4 Frase em que ocorre uma forma modernizada e outra arcaica. 
5 não poderia ] <uma> não poderia 
6 sociedade ] saciedade 
7 concretamente ] concretante 
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parte) que qualquer artista culto, apenas, bom artista... Mas evidentemente, o que aqui dizemos, é preciso 

demonstrá-lo, e isso é o nosso trabalho mesmo. 

 

 Louvaremos ainda, neste sentido, a magnífica intuição de António Augusto Gonçalves que na sua 

Estatuária Lapidar... (p. 67, v.g.) reconhecia já a supremacia da expressão sobre a forma ― embora 

reconhecendo que esta é «o meio imperioso e único» da revelação de qualquer obra de arte. Como veremos, 

aquela supremacia é característica definidora da arte «ingénua». 

 Uma outra maneira de postular a dependência ― mais atenuada ― da arte «popular» em face da 

erudita, é considera-la como o seu negativo, irónico e crítico. Também nos parece acessível, com o material de 

que dispomos, demonstrar que o «escarnho e mal dizer» (que em arte é, de resto, um valor positivo, como o é a 

farça em relação à tragédia) não esgota o território da arte «popular». 

 c) Uma outra crítica negativa consiste em opôr a arte camponesa europeia cristã (que é cristã no sentido 

que lhe confere Mircea Eliade, ver supra), à arte tribal, africana, v.g. A oposição é válida, mas naturalmente, só 

para parte da arte africana, v.g. ― e, ainda aí,
1
 não é uma oposição de valores. É válida, precisamente, para 

aquela arte africana que seria muito arriscado considerar... «popular». Mas sobre este aspecto, julgamos ter 

muito a aprender sobre os ícones cristãos camponeses.
2 

 d) Finalmente, critica-se na arte «popular» a ausência de originalidade individual. Nesta fase do nosso 

trabalho temos já material para demonstrar que nos meios em que situamos a arte «popular» (e em particular 

nos nossos meios camponeses) existem autênticos artistas individuais, com génio próprio ― embora, regra 

geral, de frágil resistência perante uma aculturação desordenada. O problema de resto está mal posto. 

Citaremos de novo Dufrenne (p.147 e seguintes) na sua crítica muito justa ao binómio imitação-originalidade. 

 

 Referiremos agora, numa posição inversa, certas defesas da arte «ingénua». Referimo-nos à posição 

anti-classicista de alguns autores, tão diferentes como Claude Roy e André Malraux. Para este autor uma 

estética clássica conduz ao nada da creação artística (Le musée imaginaire, Gallimard, 1965, p. 16) a esta ideia 

de um belo racional corresponde a uma «esthétique des hommes cultivés qui n’en avaient pas»... Julgamos que, 

a par de coisas muito interessantes («Há talvez artistas inábeis, não há estilos inábeis»), esta negação de uma 

apaixonada
3
 arte intelectual, e erudita, oferece perigos complementares. □

4 

                                                 
1 e, ainda aí, ] e ainda aí 
2 No orig. inserção de (10). 
3 No orig. a palavra apaixonada tem dois riscos curvos mas quase verticais, a lápis, que a enquadram. Não consegui perceber se isso seria ou umas 
aspas ou um parênteses; ou até a deliberação em retirar a palavra da frase. 
4 Depois desta página surge a página 170 e não a 169. Ter-se-á perdido ou terá sido um lapso do organizador do espólio que escreveu 170 depois de 
168? É talvez mais certo que falte uma página, a 169, que contivesse as notas de rodapé que aparecem referidas no texto nas r espectivas notas de 
chamada. A ser assim é uma perda posterior à organização do espólio (ou durante). 
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Sobre a originalidade da arte popular, de um ponto de vista genético inclusive
1
 

 

 

 Foccilon (Art d’Occident, 1965, I, p. 29): ...«L’art antique qui, sous la plupart de ses formes officielles 

à la fin de l’empire, apparaît exténué par l’académisme des copies, était susceptible de se renouveler par les 

apports régionaux: on en a la preuve en Gaule, par la vitalité du génie populaire et de ses meilleures aptitudes 

dans la petite sculpture; on est fondé à la faire intervenir dans la genèse de l’art du moyen âge». E cita: Bréhier, 

L’Art em France, des invasions barbares à l’époque romane, p. 9, várias sobrevivências indigènes, entre as 

quais, o «deus com uma bolsa» de Lezoux (Museu de Saint-Germain), as deusas-mãe, o deus do malho 

(maillet), etc. 

 

 Evidentemente que os termos exigem
2
 revisão: «Indígena», por exemplo. E sobretudo a expressão: 

«génio popular». A sua origem é efectivamente romântica (Gaston Paris), mas para Focillon ela é a tradução 

em termos epocais ― de factos cientificamente verificados: a existência de uma arte popular que mesmo na 

ordem genética tem que ser encarada como origem; uma arte original. 

 

 A originalidade como valor. 

 Ver sobre L’Art Gaulois, Andrée Varagnac e também Henri Foccillon, Du Moyen Age Germain au 

Moyaen Age Occidental em Moyen Age, Survivance et Réveils, Montreal. Tema: SURVIVANCE ET RÉVEILS. 

 

 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito ocupa uma página, a 174, do dossiê 1.1.1.4, da caixa 1. As últimas linhas são manuscritas a caneta de feltro preta. 
2 os termos exigem ] os <se> termos exigem 
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Escultura Portuguesa de Expressão Popular
1
 

 trabalho teórico e de sistematização 

 

ÍNDICE 

 

Introdução 

Ensaio de definição 

 

1º Grupo de Fichas: 

Fundamento da Fenomenologia 

A noção de objecto-retrato 

Olhar-primeiro 

Método de Trabalho
2 

 

2º Grupo de fichas: 

O imaginário 

A fotografia 

 

3ª Grupo de fichas 

Definição de «popular» 

Valor da arte «popular» 

Notas 

 

Observação: Limitamo-nos, neste relatório (1ª parte) a fazer uma síntese das nossas fichas 

de trabalho, e desenvolvendo, algumas das fichas dos 2ª e 3ª grupos. 

 

 

                                                 
1 Este relatório está no dossiê 1.1.2.4, da caixa 4. Trata-se de um amplo ensaio em capítulos. É, segundo indicação no frontispício do dossiê, o «(...) 
relatório preparado pelo autor para apresentar à Fundação Gulbenkian (último trimestre de 1966), no âmbito da bolsa que lhe foi concedida para o 
estudo da arte popular.» Ocupa 48 páginas numeradas pelo autor, no canto direito, a caneta esferográfica ou similar. Contém fotocópias de fotografias 
(ou outro tipo de reprodução similar) cuja qualidade é tão deficiente que não é possível usá-las numa edição. Todos os textos deste dossiê são cópias 
(em papel químico ou outro processo). Faltam várias páginas. As páginas 11, 13 e 16, e toda a terceira parte (facto que é assinalado pelos 
organizadores) No entanto, partes desta terceira parte, pelo menos a página 36 e 37 foram arrumadas na secção 1.1.1.4. da caixa 1. Além disso, a 
secção 1.1.2.5 dita Estética Geral: da Produção do Objecto Estético, da Experiência Estética, corresponde a excertos e notas de 
preparação do texto de 1.1.2.. (deviam estar estes materiais nesse dossiê e não em dossiê autónomo). As notas de de chamada não correspondem 
inteiramente às notas de fim. 
2 No orig. está esta expressão em maiúsculas. Sem significado. 
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«Les ethnologues contemporains manifestent une certaine répugnance à l'égard des études 

d'art primitif comparé. Il est aisé de comprendre leurs raisons: jusqu'à présent, les études de 

cet ordre ont presque exclusivement tendu à prouver des contacts culturels, des phénomènes 

de diffusion et des emprunts...... On sait quels abus ― à côté de découverts fécondes ― 

cette recherche hâtive d'analogies 'à tout prix' a engendrés. Mais les spécialistes de la 

culture matérielle, pour nous en préserver, ont encore à définir la différence spécifique qui 

sépare un trait, un complexe de traits, ou un style, susceptibles de récurrences et multiples, 

de ceux dont la nature et les caractères excluent la possibilité d'une répétition sans emprunt. 

….... alors tournons-nous vers la psychologie ou vers l'analyse structurale des formes, et 

demandons-nous si des connexions internes, de nature psychologique ou logique, ne 

permettent pas de comprendre des récurrences simultanées, avec une fréquence et une 

cohésion qui ne peuvent résulter du simple jeu des probabilités..... Car la stabilité n'est pas 

moins mystérieuse que le changement.» 

 

«Nier des faits, parce qu'on les croit incompréhensibles, est certainement plus stérile, du 

point de vue du progrès de la connaissance, que d'élaborer des hypothèses; même si celles-

ci sont irrecevables, elles suscitent, précisément par leur insuffisance, la critique et la 

recherche qui sauront les dépasser ». 

 

        Claude Lévi-Strauss 

                        Anthropologie Structurale, cap.XIII 
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Introdução 

 

 

 No meu plano de estudos propus-me trabalhar no estabelecimento de uma perspectiva fenomenológica 

da escultura portuguesa «de expressão popular», nas ordens sincrónica e diacrónica. A mediação fotográfica, e 

eventualmente cinematográfica, seriam encaradas metodologicamente, e constituiriam a base do trabalho ― 

como «função figurativa» ou analogon de uma redução fenomenológica (de uma consciência de imagem). 

 Nesta primeira fase (1º ano de estudo), o nosso trabalho reparte-se em duas actividades distintas e 

interligadas: 

 

 I. Trabalho de campo. Prospecção fotográfica. Eventualmente: prospecção cinematográfica; gravação 

de entrevistas com «artistas populares». 

 II. Trabalho teórico e de sistematização: 

 a) Estudo geral, teórico, da problemática referida. Ensaio de uma definição. Approche de um sentido 

geral para a escultura portuguesa e em Portugal. 

 b) Estudos comparativistas (ensaio de redução fenomenológica) com base num certo número de temas, 

de complexos culturais ― cujo significado ou significados propiciem aquele approche geral da escultura 

portuguesa. Simultaneamente: inventariação exemplar, de problemas, de funções, e de simples «realidades 

discretas» (para empregar uma expressão divulgada nos estudos de linguística). É a «táctica do exemplo», a 

que se refere Paul Ricouer, na tradução às Idées directrices pour une phénoménologie, p. 223, nota 1 à p.129 da 

edição alemã. 

 Como prospecção no campo, efectuámos já, nestes primeiros meses, uma viagem às regiões do
1
 Porto e 

arredores, e Ponte de Lima (que já tinha sido objecto de prospecções anteriores); e ao Alto Minho (região 

visitada pela primeira vez). 

 No que respeita ao trabalho teórico, do qual só podemos relatar alguns temas de estudo ― são 

necessárias algumas explicações preliminares. 

 

                                                 
1 do ] de 
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Ensaio de definição 

e «táctica do exemplo» 

 

 O nosso trabalho não é o do etnógrafo, tampouco é o do arqueólogo ou o do historiador. Podíamos 

considerá-lo como fazendo parte de um vasto domínio, e vago, o da estética. Mas preferimos situá-lo com mais 

precisão como uma tentativa de deontologia de conhecimento estético. É neste sentido que recorremos à 

fenomenologia; e, na base de modestos estudos comparativistas, apontar os termos de um futuro entendimento 

estruturalista. Como tentámos relevar em Para o Estudo da Escultura Portuguesa, a fotografia é a mediação 

indicada para um estudo comparativista. 

 Mas, em todo o caso, /tentámos/
1
 não nos deixar absorver por um excessivo espírito de sistema. 

Adeante explicamos porquê. Diga-se, desde já, que é neste sentido que preparamos algumas monografias sobre 

artistas populares actuais ― as quais serão objecto de futuros relatórios. Mas vejamos porque razão é 

impossível, por vezes, obedecer a um sistema previamente definido, uma definição abstracta de um tema de 

estudo desta natureza. 

 É certo que toda a maneira de agir repousa sobre uma maneira de pensar, que em princípio deveria ser 

possível examinar
2
 primeiramente... 

 Mas ― como observa Jean
3
 Pouillon, em estudo publicado em Novembro de 1966, na revista Les 

Temps Modernes, e adeante citado, «le sens de ce qu'on fait ne se découvre souvent que dans une pratique, qui 

d'ailleurs peut le modifier... ». Aplicamos o nosso estudo a «realidades discretas» (objectos materiais, esculturas 

por exemplo, tomadas como totalidades, imediatamente apreendidas ― segundo o método, fenomenológico, 

mas também, e sobretudo a conjuntos culturais que não podem ser totalmente dados no seu início. São 

verdadeiramente conjuntos «a descobrir» no seu sentido profundo; aptos a serem percorridos e/ou no espaço ou 

no tempo, cujas partes se oferecem como autónomas. Apercebemo-nos da respectiva rêde interna, conseguimos 

determinar os respectivos paradigmas, ou séries sintagmáticas, ― «antes de lhes ser possível fixar um sistema 

de limites, os quais permitirão definir, mesmo problematicamente, o conjunto como conjunto». Por exemplo: 

aquilo que entendemos por escultura portuguesa «de expressão popular», ou escultura portuguesa «naïf», é um 

desses conjuntos. Por sua própria natureza, como veremos, agravada ainda pela falta de suficientes estudos-

base
4
 noutros domínios. Antes da análise (cujos fundamentos no entanto, serão discutidos) limitar-nos-emos 

com frequência a uma «táctica do exemplo», no sentido fenomenológico; ao reconhecimento e à enumeração. 

Esta dialéctica da análise e do exemplo concreto constituí, de resto,
5
 o sentido nobre de qualquer prospecção: 

para prospectar é necessário saber o quê, mas prospectar é também descobrir novas significações, enriquecer e 

                                                 
1 Esta palavra está riscada a tracejado a caneta de feltro vermelha. Possivelmente ES ponderava substituí-la por outra. Mas não o chegou a fazer. 
2 possível examinar ] possível <de> examinar 
3 observa Jean ] observa <Jean> Jean 
4 estudos-base ] estudos base 
5 de resto, ] de resto; 
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alterar o sentido, e a definição abstracta, de aquilo que se prospecta. Surpreender uma totalidade imediata, com 

um «olhar mental» primeiro (Husserl) é atitude e método da fenomenologia. Reconhecer um conjunto apenas 

postulado, antes da desejada mas impossível definição precisa, dos respectivos limites, é já trabalho de 

descoberta de estruturas, ainda quando nos limitemos à comparação de exemplos. Reciprocamente, trata-se de 

uma atitude totalizante: os exemplos não foram escolhidos ao acaso, e visa já à futura definição do conjunto 

como conjunto. Definição abstracta, eidética também, e propiciadora portanto de um outro surpreendimento 

fenomenológico. Como adeante veremos, a escolha dos exemplos corresponde a uma antiga proposta de 

Husserl: é a técnica da modificação ou variante «imaginante». 

 Por outras palavras, podia dizer-se, que esta «táctica do exemplo» consiste numa provisória postulação 

de exemplos des-semantizados
1
 (comparando-os, e mais tarde, relacionando-os estruturalmente) tendendo ao 

estabelecimento de uma sintaxe; e deixando em aberto a possibilidade, de uma volta ao concreto, à semântica. 

A mediatização fotográfica fornecerá os meios operatórios capazes de responder à objecção fundamental que 

justamente se tem oposto à aplicação dos métodos linguísticos no estudo do objecto estético: com efeito, a 

expressão «linguagem plástica», v.g., introduz um empobrecimento, um defeito metafórico na ciência estética. 

A obra de arte plástica não é apenas linguagem. A mediatização fotográfica permite fornecer à análise uma 

função figurativa, uma abstracção eminentemente provisória, de onde a flôr da representatividade, o valor 

semântico, não estão nunca absolutamente ausentes. Assim podemos justificar a constituição de um «museu 

imaginário»: como uma táctica, um suporte para a futura intuição (no sentido husserliano) dos conjuntos 

artísticos e da realidade discreta que é, cada obra de arte em si. 

 Neste esquema de trabalho a fenomenologia fornecerá os meios propícios à assumpção de uma atitude, 

deontológicamente precisa, de conhecimento estético; enquanto que uma disciplina estruturalista, mantida no 

horizonte dos nossos trabalhos, forneceria os meios operatórios. Um desenvolvimento dos estudos nesta 

direcção, implicaria um trabalho orientado no domínio das estruturas ditas topológicas, por exemplo. Tal 

desenvolvimento é excluído dos limites do presente trabalho. 

 

                                                 
1 des-semantizados ] desemantizados» 
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1º Grupo de Fichas de Estudo 

 

Fundamentos da Fenomenologia como deontologia do conhecimento estético. Investigação dos princípios 

da invariância: identidade, estado ou situação cultural e diferença, variação, variação ou modificação 

fenomenológica; o efeito de distanciação 

 

 

«... A partir do juízo verdadeiro descer ao que é efectivamente vívido por aquele que emite 

o juízo». 

Lyotard, La Phénoménologie, PUF, Paris, 1964, p. 48. 

 

 A modificação fenomenológica constitui, como veremos, a base do nosso método de trabalho, que nas 

suas linhas gerais, e em termos correntes mas imprecisos, é um método comparativista. Método de coincidência, 

quando se trata, como agora, do estudo da arte «de expressão popular» ou «naïf» (ingénua). 

 Para o conceito de modificação, e as suas relações como imaginário, ver, em particular, o capítulo IV, 

§111 de Idées Directrices pour une Phénoménologie, de Edmund Husserl, na tradução de Paul Ricoeur, 

Gallimard, Paris, 1959, p. 370. É aquilo que Jean-François Lyotard traduz por variação: «A essência ou eidos 

do objecto é constituída pelo invariante que se conserva idêntico atravez das variações», op. cit. p. 14. Para o 

nosso estudo interessamo-nos fundamentalmente pelo conceito de modificação imaginante, fazendo o seu 

estudo em Husserl, a); relacionando-o com ulteriores desenvolvimentos da fenomenologia (v.g.: estudo da 

evolução das ideias de Sartre desde L'Imaginaire), b); relacionando-o ainda com certas propostas de estética 

empírica contemporânea (o se mágico, de Stanislavsky, o efeito de distanciação, de Brecht, etc.), c); com 

aspectos actuais do método linguístico ou aparentado, nomeadamente o estruturalismo, d).
1
 Como se verá, não 

nos preocupou a realização de uma mistura eclética de conceitos e métodos; trata-se simplesmente de um ajuste 

de termos; e, na melhor das hipóteses, de uma tentativa de fundamentação sintética do pensamento 

contemporâneo, tendo como centro o nosso próprio método de trabalho. Para Husserl (Idées..., p. 384), a todo o 

vívido, estando vívido ou vivência, ou ainda o fluxo do vívido (erlebnis) ― considerando como fase presente 

do vivido na consciência interna do tempo ― a modificação imaginante, que é um caso especial de 

modificação de neutralidade, fornece,
2
 além do mais, uma contrapartida que é o seu retrato imaginário. Porque 

Husserl postula a posição privilegiada da imaginação livre, Paul Ricoeur pode (como já mencionámos na 

                                                 
1estruturalismo, d). ] estruturalismo d). 
2 fornece, ] fornece 
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introdução a estas notas) considerar a imaginação como a arma principal da «táctica do exemplo». Adiante 

voltaremos à discussão do imaginário, porque não se trata aqui, como é evidente, de uma imaginação 

arbitrária... Trata-se, precisamente, de uma táctica que tem as suas regras e os seus caminhos. Interessa-nos, por 

agora,
1
 rever um pouco esta noção e apontar alguns dos marcos bibliográficos do nosso estudo, dando rigor ao 

vocabulário adoptado. 

 O fundamento do método fenomenológico reside, como se sabe, no processo (por vezes na astúcia) da 

modificação (ou variação) «faz-se arbitrariamente uma variação, obedecendo apenas à evidência actual e vivida 

do posso ou não posso» Lyotard, idem, p. 48. Variando os nossos exemplos (ou as hipóteses por absurdo, como 

usam demonstrar nas matemáticas), procuramos a essência de um tema, ou de uma forma (1) dando assim um 

carácter de rigor às respectivas conclusões (2), à investigação estética e iconográfica, no nosso caso. Trata-se, 

neste caso,
2
 de uma iconografia com fundamento fenomenológico, posteriormente, de uma iconografia 

estruturalista; ao contrário, de uma iconografia genética (3). 

 Com a reserva das nossas ulteriores considerações e esclarecimentos, damos, desde já,
3
 um exemplo, 

que, no entanto,
4
 só poderá vir a ser plenamente avaliado quando em conjunto com outras comparações e 

exemplos. Fazemo-lo, no entanto, para que as nossas considerações se não tornem em demasia abstracta para o 

leitor, relativamente ao nosso tema particular de estudo (Ver pág. seguinte). 

                                                 
1 Interessa-nos, por agora, ] Interessa-nos por agora 
2 neste caso, ] neste caso 
3 damos, desde já, ] damos desde já 
4 que, no entanto, ] que no entanto 
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 À direita: «Homem-burro» (pormenor). Escultura em tronco 

de laranjeira, de Franklin Ribeiro
1

 (ou Vilas Boas Neto), de 

Esposende. A peça inteira mede, em altura, 1,03 m, e assenta num 

tripé com a distância média entre os pés, de 0,30 m. (Colecção do Dr. 

Rocha Melo). O escultor «popular» Franklin está em actividade, e foi 

descoberto por nós em meados de 1964. Durante certa de um ano 

produziu um número apreciável de peças, para o pagamento das 

quais lhe estabelecemos uma avença, evitando assim qualquer 

influência estranha. 

 À esquerda: Peça em marfim, tampa de uma taça ou parte de uma pulseira. (pormenor). Pertence à 

colecção do British Museum, e vem reproduzido com os números 30-32, em L'Art Nègre – Ivoires Afro-

Portugais, de W. P. Fagg, M. A., Artia, Praga, 1959. O autor atribui-lhe uma proveniência ioruba, datando-o do 

século XVI. Outros objectos de mesma proveniência mostram evidentes contactos com o estilo manuelino.
2 

 

 Empreendemos o estudo destas evidentes semelhanças morfológicas, assentes na maior 

improbabilidade de quaisquer contactos ou recorrências, segundo uma metodologia que tentamos definir no 

texto deste relatório. 

 

                «... des identités et des différences, celles-ci n'etant que la contre partie de celles là». 

Ferdinand Saussure (Cours de Linguistique Générale, p. 151, adeante citado). 

 

 As nossas comparações morfológicas são de duas espécies, distintas no método e na intenção. A 

primeira ― que visa a uma teoria geral, tese e síntese articuladas ― assenta no estabelecimento de identidades 

cuja evidência é reforçada por diferenças correlatas, «celles-ci n'étant que la contrepartie de celles-là». A 

segunda, porventura mais pobre de significações, visa ao estabelecimento de uma tipologia, com todas as suas 

implicações genéticas, de contacto cultural, etc. 

 

 A comparação do «Homem-burro», de Franklin, com determinada forma ioruba, é do primeiro tipo; a 

identidade, e o respectivo resíduo eidético (significações e sentido profundo) valem pela evidência das 

                                                 
1 Franklin Ribeiro ] Franklin <Viana> Ribeiro 
2 Estas imagens e parcialmente o texto foram reaproveitadas para o artigo sobre Franklin editado em Colóquio Artes, n.º 60, Outubro de 1960. 
As imagens não se encontram no espólio. Este artigo foi republicado em Ser Moderno... em Portugal. A imagem com as duas fotografias que 
apresento foi colhida nesse livro 
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correspondentes diferenças: de material, de dimensões, função, etc. É uma forma pura: uma intencionalidade 

essencial. 

 

Ao alto, e à direita: Cabeça de Cristo, em barro vidrado, por Rosa Ramalho. Dimensões: 0,28 m, de 

altura, 1964. 

À esquerda: Deuses do Egipto. Escultura em madeira de laranjeira, de Franklin Vilas Boas Neto. 

Esposende. Dimensões: 1, 15 m. de altura, diâmetro máximo: 0, 16 m 

À direita e em baixo: Um Senhor, escultura em castanho, de Franklin Vilas Boas, Esposende. Alt.: 0, 

33 m. Largura: 0,16 m. Profundidade: 0,13 m.
1 

 

 Não houve ― averiguadamente ― qualquer contacto directo entre a barrista de Barcelos e o escultor 

de Esposende. Como demonstramos na nossa memória descritiva ― em preparação ― vamos reencontrar este 

mesmo tipo fisionómico em áreas definidas sincrónica e diacronicamente. É o mesmo tipo do «português» nas 

zonas características dos iorubas e do Reino do Benim. Preparamos uma monografia sobre o escultor Franklin. 

Repare-se,
2
 a título de exemplo, nas variantes estruturais do mesmo tipo, verificadas nas quatro fisionomias dos 

exemplares reproduzidos. 

 

Ao alto, à esquerda: pormenor de uma peça ioruba, em marfim, representando «um português» 

(reproduzido
3
 com o n.º 13, em L'Art Nègre – Ivoires Afro-Portugais, já citado). 

Ao alto, à direita: Máscara benin, em marfim; a grinalda é constituída por pequenas cabeças 

decorativas representando «portugueses» (reproduzido
4
 como n.º 56 em W. & B. Forman & Philip 

Dark, L'Art du Benin, Artia, Praga, 1960, onde é considerado como pertencendo aos começos do 

século XVI). 

 

Em baixo à esquerda: pormenor de uma peça benin, em bronze, representando um soldado português 

(reprodução
5
 n.º 56, op. cit., atribuído ao século XVI

6
). 

Em baixo à direita: Cabeça Benim, em bronze (repr.
7
 n.º 70, op. cit., século XVII). (Existem na 

Sociedade de Geografia, de Lisboa, algumas peças idênticas). 

 

                                                 
1 Estas fotografias não se encontram no espólio. 
2 Repare-se, ] Repare-se 
3 reproduzido ] repr. 
4 reproduzido ] repr. 
5 reprodução ] reprod. 
6 atribuído ao século XVI ] atrib. século XVI 
7 reprodução ] repr. 
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 Por esta comparação verificamos que o «tipo do português» era distinto e identificável, nas artes ioruba 

e benim. Verificar também a identidade destas representações africanas do «português» com as cabeças 

anteriormente reproduzidas dos «populares» Franklin e Rosa Ramalho. Na página seguinte reproduzimos duas 

esculturas dos canteiros de Esposende (oficina de Quintino de Vilas Boas, irmão de Franklin). Vemos 

reaparecer o mesmo tipo, cuja genealogia será necessário estudar em todo o românico europeu. 

 

 

A noção de objecto-retrato 

 

 

 Para Husserl, a imaginação é uma espécie muito particular de neutralização: em geral, é a modificação 

de neutralidade aplicada à presentificação (reprodução) posicional, ou seja, à recordação no sentido mais largo 

que se possa conceber. (Ver1 Idées... p. 371-2, id. nota 1. Ver também, para neutralização, op. cit. pág. 366 § 

109; e ainda, em geral para o estudo da recordação, Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience 

intime du temps, trad. de H. Dussort, PUF, nomeadamente a p.35, noção de imagem-recordação. (4) As 

imagens são assim, modificações de neutralidade das recordações, do viver ― entendido como consciência 

originária de um estado vívido. Pode-se reflectir em imaginação; perceber em imaginação, isto é, em direcção à 

modificação neutralizante da recordação. 

 Estas considerações introduzem à noção de objecto-retrato (Ver Idées... § 99, e p. 373). Objecto-retrato 

(como o signo) dá-se como a modificação de alguma coisa, que sem esta modificação se apresentaria em 

pessoa. Quando aplicada a modificação de neutralidade à percepção normal, o objecto-retrato pode dar lugar à 

respectiva consciência neutra, segundo uma certeza não modificada... Mas precisamente, é também essa 

consciência (do objecto-retrato) que encontramos a título de componente quando contemplamos normalmente 

um mundo descrito «por retrato» (abbildlichen, dépeindre, copiar) (5). 

 Conferir a noção de quási-ser, tão sugestiva, quando estudamos com, ou a propósito de reproduções, 

quaisquer que elas sejam (objectos-retratos). Para evitar um emprêgo comum deste vocabulário, eminentes 

sobretudo na medida em que
2
 o vocabulário torna sugestivo... ; para evitar todas as estéreis discussões sobre o 

carácter precário dos estudos de arte, em geral, mesmo os simplesmente didácticos, verificados atravez de 

reproduções, e nomeadamente reproduções fotográficas (6); nada mais útil do que aprofundar esta noção de 

neutralização. Esteticamente é absurdo considerar que a reprodução restringe, priva o conhecimento do objecto 

estético em pessoa. É pôr mal o problema. A reprodução é simplesmente uma modificação de neutralidade, 

uma espécie de demonstração por absurdo. «Comme on le voit, cette attitude n'implique aucune privation, mais 

une modification, précisément celle de la neutralisation» (Idées... págs. 373-4). 

                                                 
1 (Ver ] Ver 
2 na medida em que ] na medida que 
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 «Olhar primeiro» e investigação dos princípios de invariância, estado ou situação: olhar primeiro 

aplicado a realidades discretas, e invariância de complexos culturais, que, uma vez estabelecida,
1
 permitirá 

libertar sobre cada complexo, um novo e originário olhar mental. 

 

 Um dos aspectos da atitude científica, em geral, um dos planos em que tem sido possível ordenar 

qualquer discussão epistemológica, é a procura dos princípios de invariância ou de conservação (ex: o princípio 

da conservação da matéria ou da energia). Esta tendência para a identificação do diverso, em ciência, 

manifesta-se ainda de outros modos: redução de uma mutação a uma deslocação espacial, relações de espaço-

tempo, redução de espécies a um género comum, matematização do diverso. A este princípio de identificação 

do racional opõe-se uma tendência antinómica da razão (em sentido hegeliano), que se verifica pelo choque 

com o real não racionalizado. Ver nomeadamente, Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 

1937, e Le rationalisme apliqué, Paris, PUF, 1949. Bachelard relevou este aspecto dialéctico do pensamento. 

Podíamos comparar com a ideia engeliana
2
 da eliminação sucessiva de êrro, como característica do progresso 

no conhecimento científico. A identificação está também na base dos actuais estudos linguísticos. Ver 

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1955,
3
 nomeadamente o capítulo III, «Identités, 

réalités, valeurs». Saussure estuda as identidades sincrónicas (p. 150) e as identidades diacrónicas (p. 249); a 

relação entre as identidades e as diferenças, «celles-ci n'étant que la contre-partie de celles-lá» (p. 151). Não é 

fácil pressupor em que medida uma diferença é uma contrapartida de uma identidade. Se aplicarmos a este 

problema o esquema hegeliano das contradições dialécticas, teremos uma primeira resposta: restará ainda, em 

todo o caso, acertar naquilo que devemos considerar como constituindo efectivamente a unidade superior, o ser 

(dir-se-ia em fenomenologia) onde a operação fica coberta. As análises de um Sartre às relações do em si e 

para si põe mais o problema do que o resolvem. Duplamente se referia Merleau-Ponty na sua última obra, 

incompleta (Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris, 1964) às armadilhas da dialéctica (p. 128) e ao incómodo 

deixado pelas contradições de Sartre (p. 104; adeante voltaremos a este assunto). Considerando que a 

metafísica conserva um carácter de coincidência, as ideias deste filósofo pareciam orientar-se no sentido de 

uma abertura permanente, sempre que tentemos a fixação de uma invariância, de uma essência, «comme s'il 

était essentiel à l'essence d'être pour demain» (p. 159). Como já apontámos,
4
 a fixação de unidades superiores 

(de limites a uma invariância, um estado, ou complexo cultural), é também para nós uma realidade provisória, 

em aberto. Abertura para a transferência a outras unidades, porventura mais largas, tanto na ordem sincrónica 

como na diacrónica (e por aí consideraríamos a genética e a história); como também, libertação crítica para a 

                                                 
1 que, uma vez estabelecida, ] que uma vez estabelecida 
2 com a ideia engeliana ] com ideia engheliana 
3 A edição princeps do livro de Saussurre é de 1916. A contextualização que ES faz referindo «actuais estudos linguísticos» juntamente com a 
referência da edição citada pode induzir em erro o leitor. 
4 Como já apontámos, ] Como <aliás> já apontamos, 
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surpreza de novos sentidos em si, de realidades discretas. Um invariante pode assim, efectivamente, ser 

considerado na sua imediaticidade, passível de um primeiro olhar mental. 

 Esta dialéctica, pois, da diferença e da identidade tem uma importância decisiva para o nosso trabalho. 

Mas se não afastarmos de todo a ideia, senão o vício mental, da comparação genética, cairemos em grandes 

confusões. Por aí justifico a minha insistência neste ponto. A comparação de uma escultura de um «naïf» 

português actual, com um marfim do século XVI, ioruba, não pretende ser qualquer
1
 investigação genética, que, 

de resto, legitimamente poderá interessar a outros. Não encaramos todavia a identidade assim estabelecida 

como coincidência-qualquer, desprovida de significação, e ainda mais, de sentido profundo. Mesmo sem 

recorrer às indispensáveis investigações de um Jung (pois que também metodologicamente, prescindimos de 

qualquer componente psicológica a não ser incidental
2
); e ainda que, aparentemente, ficássemos reduzidos ao 

estabelecimento de uma teoria geral ou particular das formas, as nossas conclusões não ficariam, por isso,
3
 

fechadas a quaisquer outras implicações... ainda que estas fossem
4
 tidas como essencialmente para amanhã. 

Por agora, e uma vez que este assunto voltará a ser discutido, lembraremos apenas a verificação de Husserl, de 

que só a forma transporta o carácter da intencionalidade: a forma é uma componente concreta do conteúdo (Ver 

Idées..., v.g., p. 117). Tal enquadramento de um marfim ioruba funciona assim como um objecto-retrato de uma 

modificação de neutralidade em face de tal outro enquadramento de uma escultura «popular» portuguesa; e as 

diferenças que existem entre as duas peças são tam importantes para nós como a verificada identidade; aquelas 

são a contrapartida destas ― sendo que a invariante primitividade cuja essência ou eidos pretendemos assim 

revelar, é em si... aberta,
5
 denuncia e esconde um sentido para amanhã; um sentido profundo que se perfila 

essencialmente no horizonte das respectivas significações. 

 A título de normalização vocabular, e no sentido de manter presente certas exigências do pensamento 

contemporâneo, lembraremos que há uma relação entre as invariantes da ciência (e em particular das 

matemáticas como da lógica), com
6
 a definição saussuriana de estado (Cours... p. 142) e com a definição de 

situação, segundo Sartre (v.g., L'être et le néant, Gallimard, Paris, 1953). A definição de um invariante, de um 

complexo cultural é também uma estrutura irredutível, um sistema de tensões opostas, contrastes e diferenças; 

e «estar em situação» é uma pura teoria, que supõe ao aproximarmo-nos dos seus limites, o seu próprio 

rompimento. Num livro recente (Henri Lefévre, Le language et la societé, Gallimard, 1966, p. 188) chama-lhe
7
 

um vazio específico ― forma de generalidade, susceptível de um preenchimento metodicamente empreendido. 

                                                 
1 não pretende ser qualquer ] não pretende a qualquer 
2 incidental ] incidental<mente> 
3 ficariam, por isso, ] ficariam por isso 
4 fossem ] ficassem [fossem↑] 
 O autor, muito raramente, como aqui faz, deixa assim duas variantes de palavra sem riscar uma delas. Escolhi a última a ser escrita. 
5 aberta, ] aberta <e ao mesmo tempo> 
6 com ] com<o> 
7 chama-lhe ] chama-se-lhe 
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Acrescente-se que uma teoria geral das formas está também no limite do nosso trabalho
1
 ― que tencionamos 

empreender no futuro, tendo em conta não só certas conclusões dos modernos estudos estruturalistas, como ― 

na base ― a lógica husserliana: lógica formal considerada tanto como apofântica formal, como ontologia 

formal. Aí reencontraremos ― esperamos ― as mesmas preocupações tanto no que respeita ao estudo
2
 das 

operações sintáxicas como nas suas variações. (v.g., Husserl, Logique formelle et logique transcendantale, 

tradução Suzanne Bachelard, PUF, Paris 1965, pp. 143 e seg.) 

 Provisoriamente, como dissemos, consideramos este trabalho apto a uma disciplina estruturalista. Uma 

estrutura, aplicada a uma totalidade (que ela seja considerada na ordem sincrónica ou na ordem diacrónica) 

pode ser abstractamente considerada como reproduzindo-se, pode ser reconhecida noutras totalidades ― «ainsi 

voit-on dès le début apparaître un lien entre la notion de structure et la méthode comparative» (Jean Pouillon, 

«Un essai de définition», in Les Temps Modernes, Novembro de 1966, p. 770; ver também na mesma revista A. 

J. Greimas «Structure et histoire». 

 

 

Olhar-primeiro 

 

 Olhar primeiro e distanciação. O se mágico de Stanislavsky. Um certo número de experiências 

estéticas contemporâneas (do teatro e do cinema) ajudam a compreender a técnica da redução fenomenológica, 

e, em particular,
3
 a técnica do époché (que outra coisa não é, por outro lado, que o pôr entre parênteses,

4
 dos 

teorizadores do «nouveau roman»). Citamos aqui estas teorias e autores por duas razões: 

 a) mostrar a universalidade de certas preocupações do pensamento contemporâneo em que julgamos 

colocar o nosso estudo; 

 b) referir os seus fundamentos, fazendo justiça a um autor como Husserl, que o desconhecimento da 

língua alemã e a moda dos existencialistas franceses tem atirado para segundo plano. E também, com o 

propósito de unificar e precisar o nosso vocabulário. 

 Todas estas considerações (produzidas algumas com inteiro desconhecimento da obra de Husserl, é 

com certeza o caso de Stanislavsky) se entendem melhor se se tiver o cuidado de estudar a teoria do «olhar 

mental» do autor das Idées... E ainda, as suas considerações sobre zonas de actualidade e de inactualidade. 

«Saisir c'est extraire ― ception est ex-ception» postula Husserl (Idées.., 112). Como se realiza afinal essa 

extracção? «... l'essence du flux
5
 du vécu chez un moi vigilant implique, d’après ce qui précède, que la chaîne 

                                                 
1 É uma das monografias esboçadas de ES: Teoria Geral da Forma; que está na caixa 6, dossiê 12. Editei-a na dissertação de mestrado 
«Inéditos de Ernesto de Sousa sobre Arte e Estética». 
2 ao estudo ] o estudo 
3 e, em particular, ] e em particular 
4 por outro lado, que o pôr entre parênteses, ] por outro lado, o pôr entre parênteses, 
5 du flux ] du <vréu>flux 
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ininterrompue des cogitationes soit constament cernée par une zone d’ inactualité, comme réciproquement 

l'actualité en inactualité » (idem, p.115. Ver também todo o parágrafo respectivo, § 35, e ainda pp. 180-189). 

 Ora, esta realização da consciência no interior do flux vívido, pode ser um paradigma estético. E assim, 

esta livre conversão do «olhar» será uma operação provocada estéticamente, a conversão actualidade-

inactualidade-actualidade encontra uma realização prática fóra da pura filosofia, nos efeitos de distanciação de 

Brecht, hoje correntes na produção artística contemporânea (Ver, v.g., Bertold Brecht, Estudos sobre Teatro, 

tradução de Fiama Hasse Pais Brandão, Portugália editora, Lisboa, 1964). 

 Relacionemos agora o conceito de modificação (propiciador de um «olhar» primeiro sobre as coisas) 

com o se mágico, referido na psicotécnica que Stanislavsky propõe à
1
 formação do actor. Não se tem apenas 

consciência das coisas na percepção, mas também na recordação, nas imagens livres, em quaisquer cogitações 

no sentido da enumeração cartesiana, em todas as vivências do pensamento, do sentimento, do querer. Ora,
2
 as 

imagens, como já foi dito, são modificações «neutralizantes» especiais (ver Idées... p. 113, e também a nota 4 

do tradutor nessa página). O se mágico da psicotécnica de Stanislavsky (ver A Preparação do Actor, tradução 

de Artur Ramos, Lisboa, s/d) pode ser encarado como uma modificação de neutralidade de espécie muito 

particular) (Idées... p. 371, nota 1): com efeito é uma modificação de neutralidade (como o faz-de-conta das 

creanças) aplicada à recordação no sentido mais largo que se possa conceber. O se mágico como um imaginário 

mediato (de grau superior) pode ser convertido em imagem directa; mimesis em que nenhuma imagem pode 

voltar à percepção correspondente. «Ici la spontanéité rencontre un abîme que le moi pur ne peut franchir que 

sous la forme essentiellement nouvelle de l'action et de la création génératrices de réalités (realiserende), 

compte tenu également de l’hallucination volontaire (Idées... p. 375). Ora, esta passagem à acção e à creação 

geradora de realidade serão facilmente evocadas ao pensarmos no trabalho do actor, ainda segundo as 

concepções do encenador russo. Neste sentido (a creação geradora de realidade), podíamos evocar toda a 

creação de objectos estéticos, e, em particular,
3
 para voltar ao actor, as teorias de Moreno sobre o psico-drama e 

o drama permanente. 

 (Observe-se, de passagem, o facto de se ter escrito ― Nina Gourfinkel, Constantin Stanislavsky, 

L'Arche, Paris, 1955 ― que não sendo Stanislavsky um especialista em matéria de psicologia, necessariamente 

a sua psico-técnica estaria prejudicada por termos e noções imprecisas. É evidente que teria que ser assim, 

sobretudo se pensarmos que o encenador de Tchekov avançava sobre o seu tempo, e sobre algumas das sua 

próprias concepções... por isso o seu pensamento nos surge hoje, por vezes, surpreendentemente moderno). 

 

 Além dos objectivos já apontados, estes paralelos servem ainda para relevar o carácter de creação 

geradora de realidade, que um estudo assim distanciado, tem necessariamente que assumir. Uma comparação 

                                                 
1 à formação ] <na> à formação 
2 Ora, ] Ora 
3 e, em particular, ] e em particular 
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adequada, a descoberta de novas significações, instaura novos sentidos para a nossa consciência do mundo, 

gera realidade. Naturalmente que assumimos conscientemente a responsabilidade desta tarefa. 

 

Conclusões para a definição de um método de trabalho 

Um Método de Coincidência 

 

 Tudo se pode comparar, e pelas mais diversas razões. No nosso caso, estabeleceremos algumas 

categorias, relativamente provisórias, temas, materiais substantivos, ou, de algum modo,
1
 nominalizados; 

funções, formas sintáxicas,
2
 tomadas como sintagmas; e, enfim, formas «puras». Este aspecto, propriamente 

morfológico,
3
 constituirá também uma abertura, para futuros estudos estruturalistas ― possíveis só depois de 

se ter estabelecido com certa segurança semiológica, um número razoável de espécies. O método 

fenomenológico que nos interessa particularmente consiste em favorecer a imaginação com uma variante, mais 

ou menos arbitrária (variação imaginante); tentando assim atingir a essência de cada objecto estético, como 

descomplexos artísticos e culturais, o respectivo invariante. Este é reconhecível quando podemos olhá-lo como 

uma «donation originaire». 

 Ora, como veremos, é possível um approche da arte ingénua («naïf», vêr nota 7)
4
 ao considerar que o 

seu sentido mais íntimo é precisamente consistir ela, através de todas as assimilações e repetições, numa atitude 

de pré-descoberta do seu-mundo. Daqui uma coincidência fundamental, entre a investigação e o objecto da 

investigação. 

 Coincidência entre a redução eidética (a uma evidência originária, um olhar-primeiro, uma pré-

descoberta), e o sentido mais íntimo da escultura de expressão popular. Esta coincidência só será rigorosamente 

realizada enquanto considerarmos um estado de cultura, no sentido que um Saussure considera um estado de 

linguagem (Cours..., p. 142), ou quando consideramos uma obra (escultórica no nosso caso) como um objecto 

estético na sua absoluta singularidade, como realidade discreta. Isto sem prejuízo da consideração (estudada 

adiante) da fotografia, como realidade em si própria. 

 Tirante ao que respeita ao objecto estético singular ― com o qual as coisas de passam de maneira 

idêntica ― maior, como é óbvio, a dificuldade de coincidência quando tratássemos da arte «culta» ou 

aparentada (o que é, por vezes,
5
 o caso da arte popular). Com efeito esta mergulha numa rêde de diversas séries 

genéticas, que é necessário reduzir (pôr entre parêntesis) antes de se chegar ao seu estatuto de realidade original. 

Neste caso, um estudo de cultura terá limites mais exigentes de análise, para se considerar como tal. Quando se 

compara uma escultura mergulhada num estado assim definido, com outra que tenha sido o resultado de uma 

                                                 
1 ou, de algum modo, ] ou de algum modo 
2 funções, formas sintáxicas, ] funções formas sintáxicas 
3 aspecto, propriamente morfológico, ] aspecto propriamente morfológico 
4 Esta é a última chamada para nota que corresponde à nota final respectiva. As outras notas de chamada ou não foram colocadas ou se estariam 
nas páginas que se perderam. 
5 é, por vezes, ] é por vezes 
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rápida integração noutro estado de cultura, oporemos como é óbvio ao estudo sincrónico da primeira, o estudo 

diacrónico da segunda. Largos estados da escultura de expressão popular opor-se-ão assim à diacronia da 

escultura
1
 «culta» do mesmo período e ou espaço. (Ver o problema das relações entre diacronia e sincronia, e as 

correlações entre duas estruturas, tal que uma seja a transformação da outra, em A. J. Greimas «Structure et 

Histoire» in Les Temps Modernes, Novembro de 1966, p. 815). 

 

 

2º Grupo de fichas de estudo 

Investigação acêrca da natureza e valor da imagem fotográfica: 

1. Discussão sobre o Imaginário. 

2. A Imagem fotográfica.
2 

 

 Para além das suas acepções em psicologia, ciências físicas, etc., o emprego da palavra imagem no 

vocabulário filosófico e estético moderno é bastante impreciso. É o que assinala Bachelard, quando afirma: «o 

vocábulo fundamental que corresponde à imaginação não é imagem, mas sim imaginário (citado
3
 em 

Vocabulário de Filosofia, de Armand Cuvillier, tradução revista por Augusto Abelaira, Lisboa, s/d). O próprio 

Bachelard se vê forçado a qualificar o termo. Por exemplo: imagem familiar (La Psychanalyse du feu), imagem 

singular, imagem poética, imagens múltiplas, imagem lida, as imagens do pintor... etc. (Poétique de l'espace). 

 Se estivermos atentos às concepções de Sartre, ou tempo de L’ Imaginaire (Gallimard, Paris, 1940) 

verificamos que se refere sempre àquilo a que chama, na esteira de Husserl, imagem mental, (Husserl fala de 

olhar mental). «Não seria possível» ― observa ―
4
 «estudar à parte a imagem mental. Não há um mundo de 

imagens e um mundo de objectos. Qualquer objecto, quer se apresente atravez da sua percepção exterior quer 

apareça ao íntimo sentido, é susceptível de funcionar como realidade presente ou como imagem, conforme o 

centro de referência escolhido. Os dois mundos, o imaginário e o real, são constituídos pelos mesmos objectos: 

apenas variam o agrupamento e a interpretação desses objectos» (p. 34). E adeante Sartre refere-se explícita e 

claramente às imagens que vão buscar a respectiva matéria à percepção, distinguindo-as daquelas que o fazem 

a partir dos objectos do sentido íntimo. Entendendo as coisas deste modo, é óbvio, que de entre o mundo das 

percepções, a percepção estética ocupará um lugar de nobreza como fonte de imagens ― o que é uma verdade, 

também, do senso comum. A percepção estética é matéria de imagens, e quando dissermos, por exemplo, 

imagem escultórica, isso significará apenas o ponto de partida, a matéria de uma, ou de uma série de imagens. 

Para acomodar esta afirmação às suas teorias, Sartre explicará (ver pp. 73, 74) como a intenção pròpriamente 

                                                 
1 diacronia da escultura ] diacronia <da escultura> da escultura 
2 Desta secção em diante há notas de chamada mas que não correspondem a nenhuma nota de fim. Só subsistem as notas da primeira parte, assim, 
as da segunda e terceiras ter-se-ão perdido. 
3 citado ] Cit. 
4 ― observa ― ] ― observa ― <a este respeito> 
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imaginante, cada vez menos solicitada pela matéria mesmo da imagem, cada vez mais espontânea, será cada 

vez mais impregnada de saber, o qual, por sua vez,
1
 se degradará. Insistindo logicamente na distinção entre as 

imagens cuja matéria é «emprestada» ao mundo das coisas ou ao mundo mental, Sartre esclarecera (p. 34) que 

«a imagem é um acto que visa na sua corporeidade um objecto ausente ou inexistente, atravez de um conteúdo 

físico ou psíquico que não se dá ele próprio, mas a título de representação analógica do objecto visado. As 

respectivas especificações far-se-ão atravez da matéria, uma vez que a intenção informadora é idêntica». Uma 

bela aplicação desta teoria pode ler-se na
2
 pág. 628 de L'Être et le Néant, sobre as imagens da existência depois 

da morte. 

 Dizer, portanto, de uma imagem, segundo Sartre, que ela é escultórica ou pictórica, como hipnagógica 

ou a imagem de uma visão colhida numa chama, é fazer especificações atravez da matéria das imagens. O 

conteúdo físico destas imagens seria uma representação analógica dos objectos visados (pp. 111, 240). Nesta 

perspectiva, como é óbvio, a escultura (e as suas múltiplas formas), a própria fotografia, podem também ser 

consideradas como motivações de imagens (p. 236). Referindo-se concretamente à obra de arte, Sartre afirma: 

«a imagem assim provida de um analogon exterior continua imagem» (p. 240). A obra de arte seria assim uma 

objectivação do imaginário; uma coisa material visitada (em itálico no texto)
3
 atravez da atenção imaginante do 

espectador, pelo irreal, que este sim, seria o objecto autêntico do imaginário. Para Sartre, portanto, a imagem 

mental não tem exterioridade; enquanto, forçosamente, as imagens suscitadas pela obra de arte, pintura, 

escultura, música, seriam providas de exterioridade. Com efeito esta dicotomia era necessária como resultante 

do facto que Sartre distingue absolutamente a atitude imaginante da atitude realizante,
4
 o percepcionado do 

imaginado. Este dualismo, em que não seria difícil de anunciar uma profunda divergência de Husserl, viria a 

ser objecto de críticas, mesmo da parte de filósofos da existência ou fenomenólogos (Dufrenne, Merlau-Ponty e 

Gilbert Durand ver próximo
5
 estudo de Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, 1963)

6
 às quais 

nos referimos adeante. Mas o próprio Sartre evoluiria. Essa evolução, aponta
7
 em L'Être et le Néant (ver pag. 

310 e seguintes, sobre «Le Regard», particularmente pp. 346, 351). A contradição é total em Quest-ce que la 

littérature?, como observa Dufrenne (Phénoménologie de l’expérience esthétique, p. 265, nota), o qual conclue: 

«a arte não autoriza a imaginar, porque transporta o sentido no sensível e dispensa qualquer procura para lá do 

simplesmente dado». Com efeito «... a oposição da forma e do fundo não deve ser endurecida pelo dualismo do 

percepcionado e do imaginado, a unidade do objecto estético não deve ser destruída em proveito do imaginário 

que beneficiaria então de um monopólio da estética» (Dufrenne, op. cit. p. 263). A forma apreendida 

                                                 
1 o qual, por sua vez, ] o qual por sua vez 
2 na ] a 
3 Este comentário é de ES. 
4 realizante, ] realizante 
5 próximo ] prox. 
6 A expressão «E Gilbert Durand (...) 1963» está manuscrita a tinta de caneta esferográfica vermelha na marg. inferior sem linha de chamada. A 
inserção na frase é conjectural embora lógica. 
7 aponta ] <que> aponta 
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subjectivamente corresponde a uma estrutura objectiva. «A imaginação volta-se portanto para o real. A 

irrealização é apenas uma função parcial, e Sartre toma a parte pelo todo» (pp. 441-446). (Observe-se que esta 

contradição foi lucidamente apontada por um autor português, Vergílio Ferreira, a p. 88, do prefácio a O 

Existencialismo é um Humanismo). Que o dualismo de Sartre é um artifício insustentável, demonstrou-o 

lucidamente Merleau-Ponty. Veja-se Phénoménologie de la perception (Gallimard, Paris, 1945), especialmente 

os caps. III e IV da segunda parte, «A coisa e o mundo natural, Outrem e o mundo humano»; em particular p. 

413: «o imaginário é feito de restos do real»; o que se opõe à teoria irrealista de Sartre. (Observe-se que
1
 

Outrem e o Mundo Humano constituí uma das mais lúcidas críticas à célebre teoria sartreana do «olhar de 

outrem». Uma crítica às teorias de Sartre não é completa sem se ter em conta estas páginas, mais as de Le 

Visible et l'Invisible, pp. 75-130, e em particular 117/8, sobre a teoria base do pensamento de Sartre a propósito 

da negatividade: «O imaginário é sem-consciência, inobservável, e desfalece quando passamos à visão»). 

 As conclusões de Merlau-Ponty são renovadas
2
 na obra citada de Dufrenne, que reforça o valor 

presença do objecto estético. «O objecto estético é um objecto cuja verdade se não manifesta senão pela 

respectiva presença», manifesta o sensível na sua glória» (p. 286). Este autor refere-se, o que nos parece de 

importância decisiva, ao carácter epifânico, com o carácter original do objecto estético. O objecto estético é 

uma segunda natureza, «tem um peso de natureza» (p. 289). Neste ponto reconcilia-se com Sartre, para quem a 

percepção estética (quer se trate da execução de uma música, quer determinado momento da contemplação de 

uma pintura ou escultura) é a epifânea do objecto estético: a experiência estética. É este um acordo geral, em 

que podemos encontrar autores tam diversos, como Focillon, Malraux. Dufrenne (idem, p. 438): 

 A IMAGEM ADERE À PERCEPÇÃO PARA CONSTITUIR O OBJECTO, O MUNDO É-NOS 

PRESENTE EM IMAGEM IMPLICITAMENTE. 

 

 Revisão deste assunto com um retorno metódico ao pensamento husserliano, principalmente nas 

exposições das Idées..., e em La conscience intime du temps, nomeadamente no que diz respeito às análises 

sobre representação e re-presentação; sobre o binómio actualidade-inactualidade: «Toute représentation 

intuitive d'une objectivité la représente dans le monde de l'imagination». Em resumo, segundo Husserl, não há 

dualidade, pois a uma aparição imaginativa corresponde uma aparição perceptiva. Esta conclusão é importante 

quando consideramos a fotografia como mediação: operacionalmente a fotografia é uma modificação de 

neutralidade, mas é também, em si própria, uma aparição perceptiva. 

 Revisão também deste assunto segundo uma perspectiva hegeliana e o conceito de práxis. Se o trabalho 

constitui ou é considerado como medida suprema do real, a imaginação inicia ou inspira o próprio trabalho. 

Considerar neste sentido as análises de Merlau-Ponty, e as do mesmo Dufrenne (idem, p. 444). A tese dialéctica 

de que os sentidos são directamente teóricos e de que a sensibilidade é uma actividade prática, é significativa 

                                                 
1 que ] que <em> 
2 renovadas ] <reforçadas> renovadas 
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para o esclarecimento daquela epifânea do objecto estético a que se referem os escritores citados. Por outro 

lado, é com os saberes já constituídos na experiência vivida que a imaginação alimenta a representação ― ou, 

num sentido husserliano, a re-presentação (ver La conscience intime du temps, p. 26; nota 2, p. 62). É o que 

consigna também Souriau (Revue d'Estétique, Abril, 1948, p. 205): 

 L'ART EST AVANT TOUT ACTION... 

 Mesma tomada de posição de Merleau-Ponty, em Le visible et l'invisible (p. 75); «il est clair que dans 

le cas de la perception, la conclusion vient avant les raisons», «la foi
1
 perceptive a toujours été résistance au 

doute, et le positif négation de la négation.» 

 

 

E a fotografia?
2 

 

 Aprender é extrair 

 Ception est ex-ception
3 

 

 Conta-se que Balzac não se queria deixar fotografar, e que a célebre e única fotografia que possuímos 

do grande escritor, foi obtida dificilmente por Nadal, depois
4
 de uma longa táctica e de muita astúcia. Balzac 

pensava que a fotografia não era... inocente, que nos descascaria pouco a pouco, realmente, como que arranca 

as peles de uma cebôla. Robert Castel, num estudo recente («Images et Phantasmes» in Un art moyen, inquérito 

sobre os usos sociais da fotografia dirigido por Pierre Bordieu, Ed. de Minuit, Paris, 1965, p. 324) parece 

querer dar razão a Balzac; com efeito, vai ao ponto de perguntar se «le goût de la photographie pourrait se 

ranger parmi ces libertés fictives qui sont d'autant mieux tolérées que leur fausse innocence économise des 

tentatives plus dangereuses» Seja como fôr, uma fenomenologia da experiência fotográfica está por fazer. 

Podemos todavia resumir algumas observações (as de Dufrenne), e postular os termos de um estudo apoiado na 

própria obra de Husserl. 

 

 Para Dufrenne, que naturalmente cita Malraux,
5
 a fotografia é encarada 

 a) Como confrontação. «Faz-nos penetrar mais profundamente na intimidade da obra»,   

 «mobilisa a nossa atenção», «descobre as afinidades» (op. cit. p. 76). 

                                                 
1 raisons» , «la foi ] raisons» la foi 
2 E a fotografia? A fotografia 
 Usei o título como está no índice. 
3 Embora estas duas expressões estejam manuscritas a caneta de feltro vermelha, antes do título da secção, foram interpretadas como epígrafes à 
própria secção. 
4 Nadal, depois ] Nadal, <só foi possível> depois 
5 Malraux, ] Malraux, (8) 
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 b) Como obra de arte. «Deixa de reenviar explicitamente a um modêlo e de alertar assim a  

   imaginação; comporta então, em si própria,
1
 suficiente realidade e   

  sentido para não fazer apêlo a outra coisa», embora seja sempre a    

 «foto de...», etc. (p. 452). 

 

 Esta dicotomia empobrece o nosso assunto, segundo nos parece; relativamente ao estatuto da «obra de 

arte» conferível à fotografia (que pouco interessa ao nosso estudo, a não ser no sentido husserliano, de 

actividade geradora de realidade) não releva o carácter ambíguo da fotografia como experiência estética, e que 

levou os inquiridores de Bordieu a considerá-la uma arte média. Sob muitos aspectos o assunto poderia ser 

encarado. Para os fins do nosso estudo e método de trabalho é um approche fenomenológico que mais interessa. 

Esse estudo não está feito. Limitamo-nos aqui a indicar a direcção do seu futuro empreendimento. O que se 

segue é também uma justificação prática do emprêgo que a fotografia tem para nós como mediação. 

 

 Que espécie de mediação é esta? E podemos encará-la apenas como mediação? 

 

 Lembremos a definição de Husserl (Idées... p. 113, nota 4; e principalmente § 111): «l'image ne rend 

pas présent comme le souvenir: elle est une modification 'neutralisant'». Rigorosamente, para nós, a fotografia, 

ou melhor, a imagem fotográfica, é uma modificação neutralisante, um faz-de-conta, e enquanto tal, também 

uma afirmação do sensível na sua glória. A comparação de duas fotografias, por sua vez, é um jogo de reduções 

que, embora recíproco, tomamos arbitrariamente num único sentido: o esclarecimento, a conversão do olhar, a 

compreensão ―
2
 que está aquém ou além ― da realidade da nossa escultura de expressão popular. 

 Independentemente do facto que há imagens de imagens, que o objecto-retrato (ver supra) tanto pode 

dar lugar à respectiva consciência neutra ― quando, também neste caso, se aplicou a modificação de 

neutralidade ―, como à percepção «normal», segundo uma certeza não modificada... independentemente disto 

tudo: 

 ... a imagem fotográfica pode fazer compreender melhor a modificação de neutralidade como um 

quási-sendo da coisa «retratada», uma extracção, uma apreensão (saisir c'est extraire ― ception est ex-ception). 

A fotografia de uma escultura «vivida» num espaço-tempo e numa luz concretos (em sentido husserliano) é um 

quási-sendo desse vívido, e não uma recordação.
3
 Vejo em preto e branco, ou nas côres

4
 bem rigorosamente 

reconstruídas de uma quadricomia, numa superfície, as realidades figuradas «em retrato», mais precisamente, 

                                                 
1 então, em si própria, ] então em si própria 
2 o esclarecimento, a conversão do olhar, a compreensão ― ] o esclarecimento, a conversão do olhar <mais do que> a 
compreensão ― 
3 uma recordação ] uma recordação (9). 
4 ou nas côres ] ou nas côres <uma exper(?)> 
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referidas, assinaladas... Realidades que, no nosso caso, são as esculturas, «em carne e osso»... (Ver p. 373, das 

Idées... de Husserl. E ainda, para a noção de caracterização, p. 114; as noções de implícito e explícito, p. 114). 

 

 Resumindo, e resumindo-nos (cf. Husserl, idem, p. 114): 

 A FOTOGRAFIA É, EM ALTERIDADE, O RESULTADO DE UM OLHAR MENTAL SOBRE AS 

COISAS, UMA MANEIRA DE «NOS OCUPARMOS» DAS COISAS: Ocupação segundo um método 

definido já. 

 Para lá das questões de método, e esclarecendo-as, há um certo número de generalidades sobre a 

fotografia que será necessário estudar. Em primeiro lugar há na fotografia, uma como que presença mágica do 

ausente (particularizando uma concepção de Sartre, referida à imagem em geral). O ausente é, neste caso,
1
 a 

obra de arte, a escultura, de que a fotografia passa a ser um analogon, de uma consciência de imagem. Mas a 

fotografia é valor em si própria. Em particular: é como que um ritual de luto. (Piaget e Freud,
2
 citados por 

Robert Castel, p. 326). Aplicada ao nosso caso, esta última verificação permite vêr sob uma nova luz o carácter 

neutralizante da fotografia. De que luto se tratará? É o luto da experiência estética cuja contra-partida daquela 

exigência de presença (o objecto estético é o sensível na sua glória) é a sua irremediável evanescência. Esta 

evanescência, magnificamente estudada por Husserl no caso da música (La conscience intime du temps) 

verifica-se egualmente na obra espacial (artes gráficas ou escultura); na obra espacio-temporal (arquitectura). A 

experiência estética-qualquer situa-se contraditóriamente no fluxo do vívido. Contraditóriamente porque ela é, 

por um lado, apêlo irrecusável ao prazer, e cada prazer exige ― como diria Zaratustra ― «eternidade, 

eternidade profunda». Ora,
3
 se podemos ter a ilusão de que permanecemos, e permanecem os amigos 

eternamente presentes, essa ilusão é-nos constantemente recusada na experiência estética. Não conheço estudos 

aprofundados deste carácter angustiante da obra de arte. E, no entanto,
4
 só esta característica explicará toda 

uma série de comportamentos sociais de apropriação da obra de arte, apropriação colectiva ou individual. Neste 

sentido, o «livro de arte»
5
 (o livro de reproduções fotográficas, a preto e branco ou a côres, de obras de arte) e a 

sua proliferação no nosso tempo, pode comparar-se às catedrais. São dois exemplos de apropriação colectiva, 

situáveis de um lado e doutro de alguns séculos de apropriação individualista «burguesa» (era do quadro de 

cavalete, da escultura de proporções condicionada ao «lar» burguês, mais ou menos definido e estável). Não 

tão ambígua como o cinema (aí a apropriação colectiva faz-se em salas escuras onde cada presente se ausenta 

rigorosamente dos outros deante da evanescência fílmica) o livro de arte (propriedade individual) realiza 

sincrónicamente milhares de apropriações individuais e constitui a colectividade dos seus possuidores, que são 

os utentes de um ritual de ausência, de um ritual de morte: a morte da experiência estética. É claro que há ainda 

                                                 
1 é, neste caso, ] é neste caso 
2 Piaget e Freud, ] Piaget,  [ e Freud,  ↑] 
3 Ora, ] Ora 
4 E, no entanto, ] E no entanto 
5 No orig. só existe a segunda aspa. Aqui, no orig., a expressão começa numa página e acaba na outra. 
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outros aspectos. Não há só as «pin-up girls», há também as «pin-up obras-de-arte». As reproduções espetadas 

na parede (quando não comicamente enquadradas e envernizadas a figurar ainda mais ilusoriamente uma 

apropriação impossível). Devemos relevar, ainda, acerca desta prática, este comportamento social: o seu valor 

iconográfico. Passando por cima de valores mais tradicionais, referiremos apenas um exemplo pelo seu carácter 

pseudo-profano
1
 é ainda mais significativo: as inúmeras reproduções da Guernica de Picasso multiplicadas 

pelas salas dos intelectuais portugueses que classificaríamos numa classe bem precisa.
2
 (Já vimos até uma 

Guernica cobrindo as duas portas de uma garrafeira: a Guernica dividia-se em duas quando era preciso 

oferecer whisky aos amigos!). É evidente que neste caso o luto se refere a uma outra morte, e esconde mal a 

má-consciência de um jogo trágico «que confronta a existência real e a existência imaginária e conduz à 

consciência do carácter definitivamente ultrapassado de um empenhamento afectivo» (Castel, p. 325). 

 O exemplo da Guernica ajudará ainda a esclarecer um outro ponto: a quási totalidade dos «fixadores» 

ou «afixadores» da reprodução da pintura de Picasso não a contemplaram «em pessoa». A obra está até ausente 

da actual Exposição Picasso. O mesmo sucede a grande número de reproduções, que se guardam em livro ou 

afixam na parede. O desvio para um outro uso social da Guernica é agravado por um outro desvio mais geral: a 

substituição da reprodução à original experiência estética. Para não cairmos num côro de lamentações a este 

respeito ― os inconvenientes maiores de tão óbvios não carecem de ser sublinhados ― devemos porventura 

assinalar o caso por outro ângulo, que, no nosso caso,
3
 interessa particularmente. Mas, para entrar nesta nova 

análise,
4
 devemos voltar a estudar o carácter neutralizante da imagem fotográfica, e observar-lhe mais de perto 

certas características. 

 Lembremos rapidamente os conceitos husserlianos de «modificação redobrada» (Idées..., § 107, p. 363), 

de qualidades primeiras e qualidades segundas (p. 128), de grau (p. 350). A modificação de neutralidade que é a 

fotografia, pode ser, como especificamente todas as modificações imaginantes, redobrada. Podemos dizer, no 

caso que nos interessa,
5
 que há graus de neutralidade na fotografia reprodutora na obra de arte. «Dans la 

conscience de portrait au deuxième
6
 degré, un «portrait » est caractérisé en lui-même comme portrait de 

deuxième degré, comme portrait de portrait » (p. 351). 

 Nas presentificações redobradas que são as reproduções fotográficas, há pois uma hierarquia a 

considerar. A reprodução a côres de uma pintura quer-se mais neutra («mais fiel») relativamente ao original. 

Apelando mais pelas suas qualidades segundas (as sensíveis, especificamente, puramente subjectivas), exigirão 

mais
7
 ainda uma atitude científica relativamente às qualidades primeiras, as qualidades geométrico-físicas da 

reprodução fotográfica. «L’extension, qui est le noyau eidétique de la nature corporelle et des toutes qualités 

                                                 
1 pseudo-profano ] pseudo profano 
2 precisa ] precisa <de burgueses-progressistas> 
3 que, no nosso caso, ] que no nosso caso 
4 Mas, para entrar nesta nova análise, ] Mas para entrar nesta nova análise 
5 interessa, ] interessa 
6 au deuxième ] au <deux> deuxième 
7 exigirão mais ] exigirão <uma> mais 



 

268 

 

premières, est impensables sans les qualités secondes» (p. 129). Estas obras destinar-se-ão sobretudo a pensar a 

obra de arte original. Neste sentido,
1
 há que estudar concretamente as deformações introduzidas e, sem 

lamentações, a formulação de um novo tipo de cultura e de sensibilidade artística ― característicos do nosso 

tempo. Situam-se num outro grau, as fotografias de escultura que interessam ao nosso estudo. Há nelas, 

relativamente às «reproduções fiéis», uma mudança de signo, a qual basta para transformar todos estes 

processus no tipo da imagem livre (cf. Husserl, Idées..., p. 349): «il y a ainsi des images en images, et 

l'emboîtement peut se poursuivre à n'importe quel degré». Diremos ainda que a ausência total da experiência 

original pode ser menos grave neste caso, pois que tais imagens têm valor em si próprias. Não me refiro (por 

estar fóra do alcance das nossas preocupações e utilidades) a valor estético, mas ainda, e sempre,
2
 a um valor 

operativo, de alcance fenomenológico. Pode haver neste aspecto uma autêntica inversão de valores (de 

experiências, de consciências de imagem). Um exemplo muito simples, e isolado, explicará melhor o que 

pretendemos dizer. Fizemos a seguinte experiência com uma das fotografias publicadas no meu álbum Para o 

Estudo da Escultura Portuguesa. Trata-se do «pormenor» de uma mísula quinhentista representando um 

menino roto a brincar com um cão. A fotografia foi primeiramente publicada numa revista, depois foi mostrada 

a muita gente, e depois publicada no álbum referido. Todas as pessoas interrogadas declararam nunca terem 

visto o original, que, no entanto,
3
 se encontra bem à vista, em Lisboa, à altura do transeunte, na Igreja da 

Conceição Velha. Algumas pessoas foram lá depois, e enfim, viram a curiosa escultura (Ver Para o Estudo da 

Escultura Portuguesa, pp. 12, 39; e nota 59, p. 57, com síntese das opiniões de Berenson, ver ainda reprodução 

e respectiva nota, LVIII). Há aqui um evidente estudo sociológico a fazer relativamente à vivência das imagens 

no mundo de hoje, a qualquer dos seus graus. Observemos apenas que neste caso que nos interessa 

particularmente, a utilização da fotografia não é (ou não é primordialmente) um ritual de ausência e morte, mas 

uma proposta de utilização estética, em si própria: o enquadramento e a fixação, interpretam necessáriamente. 

(É impossível reproduzir «fielmente» uma escultura em fotografia...) O método comparativo, (v. Gilbert 

Durand, op. cit., relação entre comparativismo e estruturalismo.)
4
 por sua vez, para além do estabelecimento de 

um «museu imaginário», pretende constituir uma operação de redução fenomenológica. Ao tentar meter entre 

parêntesis o complexo temático, «primitividade», extraindo-o de outro complexo mais largo «escultura de 

expressão popular», que, por sua vez,
5
 resultou de outra redução (ou inversamente), faço uma investigação de 

essências. O veículo dessa investigação é o resultado de um jogo comparativo de identidades e diferenças. Por 

exemplo, a identidade morfológica da escultura «popular» portuguesa e do marfim ioruba, é realçada pelas
6
 

conhecidas e sublinhadas diferenças das duas obras. 

                                                 
1 Neste sentido, ] Neste sentido 
2 ainda, e sempre, ] ainda e sempre 
3  que, no entanto, ]  que no entanto 
4 O método comparativo, (v. Gilbert Durand, op. cit., relação entre comparativismo e estruturalismo.) ] O método comparativo, 
[v. Gilbert Durand, op. cit., relaç. entre comparativismo e estruturalismo. <marg. inf.> ] 
5 que, por sua vez, ] que por sua vez 
6 pelas ] pelas <suas> 
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3º Grupo de Fichas 

 O Termo «Naïf», e a sua Tradução Possível
1 

 

«Moi! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, 

avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreinte! Paysan!» 

Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. 

 

 Pode-se ser «camponês de Paris» ― como maravilhosamente o entendeu o Aragon surrealista. O que é 

o «camponês de Paris»? É uma maneira de comportamento, um saber descobrir a mitologia moderna da cidade, 

um não recusar os êrros dos sentidos, tomando-os como realidades primeiras ― «a toute erreur des sens 

correspondent d’étranges fleurs de la raison», Le paysan de Paris ―, é ser capaz de ter o «sentimento da 

natureza» nas Buttes-Chaumont ― «je me suis mis à découvrir le visage de l’infini sous les formes concrètes 

que m’escortaient, marchant le long des allés de la terre »... Talvez não seja outro o sentido do «camponês» de 

Rimbaud. Considerar, em todo o caso, como um dever, a assumpção e o esclarecimento da realidade rugosa 

parece-me bem necessário actualmente, sobretudo para mim,
2
 homem português, paiz de camponeses reais; não 

para fugir ao mundo dos contadores electrónicos e dos mass media, mas para; precisamente pôr-lhe a nu as 

raízes, e talvez, uma vocação futura: descobrir a face do infinito atravez dos caminhos da terra. As notas que 

vão seguir-se, na sua secura de investigação teórica ou prática, não deverão fazer esquecer esta ambição inicial, 

esta assumpção de um dever. Descobrir o fruste, o teluricamente rugoso, como uma das faces do infinito. 

 A expressão «arte popular», como a expressão «arte culta» ou erudita que se lhe costuma opor, suscita 

os mais graves equívocos. Equívocos de definição, suscitados pela imprecisão do próprio termo «popular» e 

equívocos ao considerar os respectivos valores. Não há sociedade a que não corresponda uma cultura, quer 

encaremos este termo do modo literário, quer no sentido etnológico (v. Ernesto Veiga de Oliveira, Princípios 

Básicos das Ciências Etnológicas, Barcelos, 1965). Este uso de expressões incorrectas, a que é difícil deixar de 

recorrer na prática, revela, no entanto,
3
 uma diferença primordial entre dois modos de cultura, cujos pólos se 

                                                 
1 3º Grupo de Fichas / O Termo «naïf», e a sua Tradução Possível ] 3º Grupo de Fichas de Estudo; O termo «naïf», e a sua 
tradução possível./ Definição de «popular», quando da sua aplicação em estudos de estética/ Valor da arte, e particularmente, 
da escultura de «expressão popular». Como esta secção só trata do primeiro título, omiti os seguintes. 
  Esta secção do texto está nas páginas 3 a 5, dossiê 1.1.1.4, da caixa 1, (numeração da catalogação; 36 a 37 no punho de ES, o que 
confirma o índice do relatório). O texto é dactiloscrito e tem pequenas emendas a caneta e a lápis de bico muito fino. Suponho estas posteriores às 
primeiras. É possível que ES o tenha colocado neste dossier como material a integrar a sua planeada monografia O Ingénuo e o Selvagem na 
Escultura Portuguesa, porque há índices que comprovam que esses temas seriam tratados. No entanto, como inequivocamente faz parte deste texto 
«relatório» editei-o antes das notas. Este 3º Grupo de Fichas de Estudo foi utilizado no livro Para o Estudo da Escultura em Portugal, no 
capítulo Definição e Valor da Arte Ingénua, que é anterior um ano a este relatório. Os textos referentes a este «III grupo de fichas» de estudo 
estão claramente mal arrumados no espólio. 
2 para mim, ] para mim 
3 no entanto, ] no entanto 
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situam, grosso modo, um no campo, outro na cidade. /Como veremos/,
1
 essa diferença, que é também uma 

diferença estrutural, é a contra-partida de uma identidade de outro grau (a cultura) e exige, para a sua justa 

compreensão que passemos, com frequência de uma a outra. Por outro lado, não é apenas uma liberdade 

poética dizer que se pode ser camponês na cidade,
2
 e urbano no campo ― mesmo não tendo em conta a 

tendência verificada na sociedade moderna para apagar ou atenuar as diferenças destes dois modos de ser 

cultural. Sobretudo em Portugal, onde ainda é possível encontrar carpideiras em função, e artistas 

verdadeiramente «naïf», as diferenças são em muitos casos possíveis de observação directa. Isto, não obstante 

um rapidíssimo processo de aculturação /que tencionamos também estudar/ ― e que, de certo modo, deve 

constituir
3
 mesmo, e a muitos

4
 diversos títulos, o centro das nossas preocupações. 

 /Mas deixemos estes problemas para as conclusões, e abordemos apenas, por agora, algumas das 

nossas fichas de trabalho./ 

 Vejamos, em primeiro lugar,
5
 algumas questões de terminologia. Infelizmente, a palavra que nos parece 

cobrir com uma certa correcção o conjunto cultural, e os seus casos particulares, é uma palavra francesa,
6
 de 

difícil tradução para o português, a palavra «naïf». A extensão do que tem sido o seu emprêgo interessa-nos 

eminentemente. Grosso modo, tem-se utilizado a palavra para caracterizar os chamados artistas primitivos, mas 

aí, nem sempre o seu emprêgo é indiscutível. «naïf» diz-se da arte infantil, e da arte de um Douanier Rousseau. 

O termo aparece com significação
7
 precisa, em Hegel e em Husserl, noutros, directa ou indirectamente 

influenciados pela filosofia husserliana. Na filosofia de Husserl corresponde à «atitude natural», a qual se 

caracteriza por uma informação «naïf». (Ver, por exemplo, Idées...
8
, p. 87 e seguintes e Maurice Merlau Ponty, 

Le Visible et l’Invisible, Paris, 1964, p.17, sobre a fé perceptiva). Embora com um alcance mais vasto, as 

considerações dos fenomenólogos interessar-nos-ão para melhor nos orientarmos numa delimitação provisória 

do nosso domínio de estudos. 

 O dicionário dá-nos para «naïf» os seguintes grupos de termos: 

  a) ingénuo, natural; 

 b) não afectado, singelo, simples; 

 c) aberto, chão, cândido, franco, liso, lhano, sincero. 

                                                 
1 A expressão «Como veremos» encontra-se dentro de um parêntesis recto a lápis. Parece-me que se trata de uma dubitação (e não de um parêntesis 
propriamente dito). Seguem-se mais três expressões mais abaixo entre os mesmo parênteses (assinaladas no texto). 
2 ser camponez na cidade, e urbano no campo ] ser camponez na cidade, [ ← aragon v p anterior] e urbano no campo. 
 A informação que está na margem (sobre Aragon), embora tenha linha de chamada na frase, não parece fazer parte dela, apenas ser uma 
informação para o próprio autor ir verificar. 
3 deve constituir ] constitui [deve const↑] 
 Normalmente ES risca sempre a segunda inscrição. Neste caso vale a mais recente. 
4 a muitos ] a muito<s>  
5 Vejamos, em primeiro lugar, ] Vejamos em primeiro lugar 
6 é uma palavra francesa, ] <que nos autores> é uma palavra francesa, 
7 O termo aparece com significação ] O termo <re>aparece <agora> com significação 
8 O título completo do livro de Husserl é Idées directrices pour une phénoménologie, 
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 O termo aparece em Joaquim de Carvalho no prefácio à tradução portuguesa de A Filosofia como 

Ciência do Rigor, de Husserl, (Coimbra, 1952), traduzido por ingénuo (p. xxxv). O tradutor, Albin Beau, 

também adopta este termo (p. 14). Embora não nos agrade inteiramente, adoptamos daqui em deante este termo, 

sempre que necessário ― conservamos porém os comas,
1
 para assinalar o seu significado particular, ou melhor, 

a aplicação particular ― pois que a descoberta de significações é objectivo nosso.
2 

 O emprêgo ou termo por Almada... 

 Adoptamos também a expressão «escultura de
3
 expressão popular» de preferência a «escultura 

popular», que se entenderá sempre como uma abreviação daquela.
4
 Vergílio Correia tinha proposto a adopção 

de «frustre», mas o acento pejorativo, mesmo quando involuntário, leva--nos a não seguir esta sugestão. A 

expressão «arte popular»,
5
 apesar dos seus equívocos, tem a vantagem do seu uso generalizado. (Ver, v.g., 

Mário Tavares Chicó, in História da Arte em Portugal, vol. II, p. 301; António Augusto Gonçalves, «manuelino 

popular», Estatuária Lapidar...
6
). 

 Empregaremos,
7
 portanto, a par do termo ingénuo, para caracterizar determinado tipo de informação 

relacionado com a «atitude natural» (em sentido husserliano), as expressões: 

 

 escultura de expressão popular 

 escultura «popular» 

 escultura «culta» ou erudita 

 

 

O Valor da Arte de Expressão Popular. A Escultura Portuguesa
8 

 

 

 Assinalando o carácter inquietante da desigualdade de ritmo que revelam «a curiosidade e as 

insistências» das ciências humanas, no nosso tempo, Algidras Julien Greimas («Structure et Histoire» in Les 

temps modernes, Nov. 1966, p. 815) considera essa desigualdade como um sinal de fraqueza. Embora 

                                                 
1 Segundo esta indicação textual, grafei sempre, em todas as ocorrências anteriores e posteriores «naïf» (a redondo com aspas). 
2 é objectivo nosso. ] é objectivo nosso (8) . 
3 de ] de<s> 
4 como uma abreviação daquela. ] como uma <†> abreviação daquela. 
5 «arte popular», ] «arte popular» 
6 O título completo é Estatuária Lapidar no Museu Machado de Castro, editado em 1900, com ilustrações de Eugénio Veiga, Marques 
Ribeiro e Marques Abreu. 
7 Empregaremos, ] Empregaremos 
8 Este texto faz parte da última parte do relatório, embora não estivesse junto a ele, está no mesmo dossiê 1.1.4.Este texto está nas páginas 165 a 
169 (numeração da catalogação) do dossiê 1.1.4, da caixa 1. Tem a indicação manuscrita «42» no canto superior direito. As páginas 171 a 176 
contêm uma versão anterior (menos acabada e com menos informação) do mesmo texto e contém notas para a feitura deste texto. Não levei em 
consideração estas páginas para a edição deste texto. 
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discutível, esta conclusão tem o mérito de sublinhar o carácter precário de certas opções e juízos de valor, 

nomeadamente no que respeita às ciências estéticas ou aparentadas. 

 No que diz respeito à «arte popular» essa instabilidade tem sido norma desde o romantismo. Como se 

sabe, este movimento da cultura, onde se evidenciou um Gaston Paris, assimilou e desenvolveu a tese do povo 

creador. Esta tese remonta ao século XVIII, a Giovanni Battista Vico
1
, e à sua Scienza Nuova: «o homem 

ignorante faz-se o centro do universo» e «de si próprio fez um mundo inteiro» (na tradução de Rodrigues Lapa, 

em Lições de Literatura Portuguesa). Esta afirmação,
2
 que volta a interessar-nos hoje altamente, deu lugar, no 

século seguinte,
3
 ao entusiasmo e aos exageros dos folcloristas, e aos exageros dos seus opositores. Entretanto,

4
 

com a cultura e o movimento artístico pós-impressionista,
5
 verificou-se um renovado interesse e insistência em 

tudo o que se apresentava como espontâneo, ingénuo, primitivo, (Ver, v.g., Michel Leris, «Les nègres d’Afrique 

et les arts sculpturaux», in L’originalité des cultures, Inquérito da UNESCO, Paris, 1953). Além do mais, esta 

curiosidade correspondia a uma reacção contra o academismo e o impressionismo. Foi também neste período 

que se descobriram e exaltaram os artistas «naïf». Nos nossos dias, paradoxalmente, enquanto as ciências 

etnológicas e linguísticas revolucionam o conceito mesmo de primitividade, e assentam em bases sólidas os 

seus métodos de trabalho, uma certa inquietação cosmopolita e universalizante, pôs reservas quanto ao valor 

das artes «populares». Certas manifestações, porém (a Pop Art, um renovo de interesse pelo humor e pela 

sensualidade) permitirão prever, porventura, nova mudança de sinal. 

 

 

 

Notas da 1ª Parte 

 

(1) «Apenas a forma transporta o carácter de intencionalidade». Ver Idées..., p. 117. 

(2) Ver Husserl, A Filosofia como Ciência de Rigor. Tradução portuguesa de Albin Beau, com 

prefácio de Joaquim de Carvalho, Coimbra, 1952. 

(3) Isto não significa que a história e a genética fiquem necessariamente excluídas de uma perspectiva 

estruturalista. Ver Jean-Françoise Lyotard, Phénómenologie, PUF, Paris, 1954, especialmente 

«Phénoménologie et Histoire»; Dufrenne, Phénoménologie de l'experience esthétique, PUF, Paris, 

1953, pp. 6, 10-12 e 56. O número de Les Temps Modernes, de Novembro de 1966, e especialmente 

A. J. Greimas, Structure et Histoire, p. 815. 

                                                 
1 Giovanni Battista Vico ] J.B.Vico 
 Giovanni Battista Vico (também conhecido por Giambattista Vico) ES. grafou à francesa (Jean Baptiste Vico). 
2 afirmação, ] afirmação 
3 lugar, no século seguinte, ] lugar no século seguinte 
4 Entretanto, ] Entretanto 
5 pós-impressionista, ] pós-impressionista 
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(4) Distinguir as noções de objecto-retrato e de objecto-imagem, ver Idées..., p. 381. Em Conscience 

Intime du Temps, p. 35, numa citação de Stern, aparecem também imagem-recordação. 

(5) Cf. em Husserl, op. cit., o célebre exemplo a propósito da gravura de Dürer, O Cavaleiro, a Morte 

e o Diabo. Corresponde, em Sartre, ao exemplo utilizado em L'Imaginaire, Gallimard, Paris, 1940, a 

propósito do «retrato de Carlos VIII». Ver nesta obra, a magnífica definição, p. 111: «la conscience 

d'image connaît, en même temps qu'un certain néant, une espèce de plénitude ». E a definição de 

analogon: objecto intercalar, que enche a consciência em vez de um outro objecto, que está presente, 

enfim, por procuração. «Presença mágica do ausente», será a expressão adiante citada, em L'Être et le 

néant. 

(6) «Quasi-étant», ver Idées..., p. 373. Sobre o problema da fidelidade em fotografia, ver Ernesto de 

Sousa, Para o Estudo da Escultura Portuguesa, Porto, 1965, p. 39. 

(7) Considerações
1
 sobre a tradução de «naïf». Note-se desde já que as dificuldades encontradas não 

se limitam ao português. O facto de um autor como Wiener empregar a palavra francesa, mostra a sua 

necessária internacionalização. É uma razão contra a tradução provisória que propomos
2
 (ver Norbert 

Wiener, Cybernétique et Société, trad. francesa de The human use of human beings (Cybernetics and 

Society), Paris, 1962, p. 106). 

(8) Esse «fragmento» é para o artista «ingénuo» um começo absoluto, qualquer que seja o contexto, a 

estrutura do seu advento. Quando o Franklin de Esposende concebe e executa o seu magnífico 

Deuses do Egipto, quais são as vias genéticas da sua obra? É certo ― afirmação do artista, que ele 

viu «umas coisas» numas revistas. É certo ― as nossas comparações comprová-lo-ão ― que as 

cabeças obedecem a uma morfologia comum às obras «antigas», às da Rosa Ramalho, por exemplo, e 

o que é mais, a tipos «portugueses», nas esculturas quinhentistas ou seiscentistas de Benim e dos 

iorubas. É provável estabelecer a identidade típica deste tratamento de «troncos de árvore esculpidas 

em figuras sobrepostas e em que cada uma ocupa uma secção inteira do tronco» (Claude Lévi-Strauss, 

Anthropologie Structurale, p. 290) com fenómenos idênticos nos artistas da Nova-Caledónia e da 

costa Noroeste da América. É ainda lícito falar de outras tradições antigas, orais, de raiz, 

nomeadamente egípcias! O que parece indubitável é o carácter mágico, maravilhoso, que a obra tem 

para o artista. Isto é acentuado ainda no seu tratamento das raízes. Estas têm que oferecer já uma 

«cadença» (sic) sem a qual a obra é impossível: o decor e o trabalho do artista vêm como uma 

máscara impor-lhe um definitivo estatuto mágico. O artista referir-se-á sempre a isto tudo, sem 

malícia, como a algo de misterioso. (Refiro-me é claro ao artista ainda não viciado pelo contacto 

repetido com os lugares comuns e as banalidades dos seus compradores da «classe média» urbana) 

                                                 
1 Considerações ] <Ver adeante> Considerações 
2 propomos ] propomos <a seguir> 
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(Ver reprodução de Os Deuses do Egipto em Para o Estudo da Escultura Portuguesa, LXXIX, e na 

introdução deste estudo). 

(9) Ver nota anterior. É claro que este carácter de começo absoluto, de origem, não exclui a 

aprendizagem: a) aprendizagem de ofício, conhecimento do material, das ferramentas, etc. b) 

aprendizagem semântica. Esta última revela da simples «faculdade de aprender» a que se refere 

Wiener (Cybernétique et Société, p. 103) como um carácter distintivo humano. Esta aprendizagem 

tem o seu período crítico, e um estudo muito útil poderá ainda fazer-se no nosso caso. Mas ainda aqui, 

a diferença principal entre o artista «popular» e o erudito, é que o primeiro apreende comportamentos 

principalmente, e o erudito apreender também formas, a que obedecerá, na melhor das hipóteses, 

criticamente. É certo que o artista «popular» no seu aprendizado também recebe tipos (ícones), mas 

estes nunca se comportam como cânones de uma teoria geral das formas, abstracta, mas como 

cânones de participação no seu-mundo, no Cosmos.
1 

(10) As várias formulações de Cristo, que por vezes é apenas objecto de uma designação muito 

genérica e significativa «Um Senhor»; figurações tradicionais, de um passado evidente, a «Sereia», 

v.g., e mesmo as invenções teratológicas, são sempre evidências actuais, realidades e não fantasias. 

«Estes animais ainda existirão lá pelos montes?», perguntava a Rosa Ramalho. Os «disparates» e as 

obras de «escarnho e mal-dizer» são a face negativa de um mundo maravilhosamente presente. em 

relação ao passado, certos tipos perdidos, nomeadamente no domínio da iconografia cristã, não são 

menos significativos. Ex: as «Senhoras do O». 

(11) É necessário ser prudente quando comparamos arte «naïf» e arte pré-histórica. Um estudo desta 

revelaria, porventura, haver também aqui duas correntes paralelas. As dificuldades são de vulto, 

quando queremos identificar determinado tipo de arte pré -histórica com os povos camponeses. No 

entanto, e para lá dos problemas postos pela arte «de expressão popular», quer se trate de caçadores, 

pastores ou agricultores, uma coisa é evidente, o carácter original daquela arte, que não será fácil 

subordinar a qualquer cultura do meio literário. Trata-se, para nós,
2
 de uma evidência, que é um 

argumento sólido, acerca da capacidade de uma sociedade em situação de oralidade. 

                                                 
1 Esta nota foi utilizada também num excerto da secção «Definição», do capítulo «Definição e Valor da Arte Ingénua», do livro Para o Estudo 
da Escultura Portuguesa. 
2 Trata-se, para nós, ] Trata-se para nós 
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[Artistas Populares]
1
 

 

Franklin e canteiros de Esposende, Canteiros de Ponte de Lima, Pires Trigo, 

o «boches», Barristas
2 

  

Escuto estes desenhos como a um homem do campo que diz, sem querer, coisas mais 

importantes do que o que está a contar, e que põe tudo à mostra sem dar por isso. Através 

destes desenhos sigo grafològicamente o meu instinto à espera da minha vontade, ― a 

minha querida ignorância a aquecer ao sol e a transformar-se na minha vez cá na terra. 

Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, p. 43.
3 

 

 

O escultor Franklin 

______________________________________________ 

Estudo sobre a fenomenologia da árvore 

______________________________________________ 

Os canteiros e a aculturação 

______________________________________________ 

Mais elementos para o estudo do canteiro Pires Trigo 

4
______________________________________________ 

Mais alguns artistas populares actuais 

______________________________________________ 

                                                 
1 Estas epígrafe e índice estão no dossiê 1.1.2.6 da caixa 5. Este dossiê inclui dois dossiês. O primeiro trata de textos e fotografias referentes ao 
escultor de origem popular Franklin. O segundo trata dos outros autores (canteiros de Esposende, canteiros de Ponte de Lima, Pires Trigo; Barristas) 
com o título na primeira folha (que é de cartão) «Franklin II etc.» As páginas destes conjunto 1.1.2.6 não se encontram numeradas, nem por ES 
nem pelos org. do espólio, nem apresentam cotas. 
2
de Esposende, Canteiros de Ponte de Lima, Pires Trigo, o «boches», Barristas ] e Esposende Canteiros de Ponte de Lima Pires 

Trigo o «boches» Barristas 
3 Aparecem, no espólio, duas páginas iguais com esta citação, sendo que uma é a cópia a papel químico da outra. 
4 <A decoração em estuque do Algarve> 
 Esta expressão riscada aparece entre duas barras horizontais (similares às outras linhas apresentadas). O autor iria fazer uma secção com 
este título mas desistiu? 
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Moisés Pedindo a Paz
1
 

 

 

 Estudo sobre Franklin Viana Ribeiro, ou Franklin Vilas Boas Neto. 

 

 Franklin nasceu em 1919, em Esposende, onde morava na Rua de S. João,
2
 o Novo, n.º 21. Morreu 

num desastre, no dia 22 de Abril deste ano (1968). Era casado e tinha família numerosa. Pertencia a uma 

família de canteiros; dois irmãos têm oficina própria. O mais operoso é o Quintino Vilas Boas Neto, que 

trabalha algumas vezes com o irmão, António, e com os filhos ― o mais velho dos quais, Pompeu, casado, com 

24 anos, é o único que recebe féria. Quando o conheci, em Maio de 1964, Franklin, praticamente desconhecido, 

era muito mal visto pelos seus, por não trabalhar a pedra. Como justificação, o Franklin cansava-se de dores 

reumáticas num dos braços. Trabalhar a pedra é um ofício, trabalhar a madeira, uma extravagância. (Agora, 

depois de um certo êxito comercial que tiveram as peças de Franklin, os Quintinos também pretendem 

trabalhar a madeira). As circunstâncias em que o conheci, e o contracto que me permitiu observar a sua 

produção durante um ano sem grandes interferências, já o relatei. 

 

 Pais: Quintino Martins Ribeiro, mestre-canteiro, labrista (Obras no Cemitério de Fão); e Maria da 

Saudade, por sua vez, filha de António Afonso, marceneiro e Quintino Vilas Boas Neto.
3 

 

 Se me perguntassem porque razão defendo a cultura, ao mesmo tempo que admiro ― e até certo 

ponto ― defendo o «popular», no sentido de ingénuo («naïf»), ou como o dadaísta Hugo Ball, a Infância, eu 

diria que defendo a cultura, sim, mas apenas aquela que, uma vez alcançada,
4
 seja capaz de se renovar, de se 

destruir lucidamente, forjando a infância de um novo começo. 

 Um artista «ingénuo» como Franklin, foi um exemplo vivo de um impossível e perdido paraíso original, 

ao qual não há que voltar, é certo, mas de que poderemos tirar alguma lição. 

 Como lembra Durand (op. cit., p. 22) «a passagem da vida mental da creança e do primitivo ao 

adultocentrismo (neologismo de Piaget), é um estreitamento, um recalcamento progressivo do sentido das 

metáforas», das grandes metáforas de um primevo encontro com o mundo. 

                                                 
1  Este texto dactiloscrito está no dossiê 1.1.2.6., da caixa 5, ocupando 17 páginas. Estas não têm cotas nem estão numeradas. Na revista 
Colóquio, nº61, Dezembro de 1975, saiu um texto chamado «Um Escultor Ingénuo», que tem uma parte chamada «Moisés Pedindo a Paz». 
Essa porte pode ter sido reescrita a partir deste texto ou vice-versa. No entanto essa parte diverge suficientemente para que se possa dizer que são dois 
textos diferentes embora com o mesmo tema, assunto e uma ou outra frases e expressões. 
2 S. João, ] S. João 
3 Esta informação aparece no fim da página, em quatro linhas muito juntas. Seria uma nota para inserir no texto? Ou apenas uma nota para ES 
ter em mente esses dados biográficos? Optei por colocar a informação como aparece, no texto. 
4 que, uma vez alcançada, ] que uma vez alcançada 
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 Outra coisa não poderá explicar as preocupações de um Hugo Ball, dos surrealistas. (Leia-se Benjamin 

Goriély, «Hugo Ball, prophéte rebelle» in Revue du Mouvement Dada, Paris, Outubro, 1965, n.º 1, pp. 11; ou 

Alquié, Philosophie du surrealisme, Paris, 1955). 

 Como artista popular, Franklin, vivia uma situação à parte (o oposto de uma Rosa Ramalho, por 

exemplo). Era um outsider: «Tudo o que faço é da minha invenção
1
» dizia quási com pena. 

 Nestas condições, o meio sócio-cultural, e o facto de pertencer a uma família de artesãos; ao mesmo 

tempo eram para ele fluxo e refluxo; fonte de imagens e repulsão das mesmas. Os irmãos pertencem 

nitidamente
2

 a uma camada camponesa; ele também,
3

 e daí certas tradições formais, que facilmente 

reconheceremos nas suas cabeças, numa das suas últimas peças, um Santo António, etc. Mas socio-

culturalmente
4
 e em termos geográficos, Franklin era um artista de fronteira. Ao contrário dos irmãos havia 

nêle um encontro imaginativo com o mar, e uma tendência para ir mais fundo, no ser camponês, às raízes. Isto, 

perante os seus frequentes trabalhos com raízes, poderia ser uma imagem fácil. Veremos que não o é. 

 O problema do olhar primeiro em Franklin entrelaça-se com uma curiosa problemática de liberdade. 

Poderemos discutir a primitividade desta imaginação ― liberta dos trabalhos de oficina, e, até certa altura,
5
 das 

encomendas. Franklin tinha «hoje» a liberdade (relativa) de ser primitivo, apezar das desconfianças do meio. 

Ora,
6
 o verdadeiro primitivo deveria exprimir o meio ― e isso ainda acontece, como reminiscência, com o 

canteiro popular. No entanto,
7
 isso também é uma conjectura: em que medida o artista primitivo não creava 

novos conteúdos imaginários ao inaugurar necessariamente novas formas, por mais subtil que fosse a variante
8
 

inaugural de um canon? E não re-formava assim o grupo? A liberdade do feiticeiro, a liberdade no horizonte 

das interpretações e dos sentidos, não terão sido sempre o timbre dos artistas, que assim criam o real?
9 

 Apesar desta «ingenuidade», desta «atitude natural» (Husserl, Idées...; ver também teoria sobre «fé 

perceptiva» em Merlau-Ponty, Phénoménologie de la perception) em consequência das quais podemos 

propriamente falar do «olhar primeiro» deste escultor, veremos como, tal liberdade, é bem
10

 ― num justo 

                                                 
1 invenção ]<imaginação> invenção 
2 nitidamente ] nitidamente <nitidamente> 
3 ele também, ] ele também <naturalmente> 
4 Mas socio-culturalmente ] Mas <social> socio-culturalmente 
5 e, até certa altura, ] e até <uma> certa altura 
6 Ora, ] Ora 
7 No entanto, ] No entanto 
8 variante ] <forma> [variante↑] 
9 Existe uma página de permeio entre este ponto do texto e o que se segue contendo (em transcrição diplomática): A LIBERDADE RELATIVA 
do feiticeiro, shaman, medecine man, etc ― e... consequentemente do escultor de imagens sagradas, ícones. 
 ______________________________________________ 
 
 V. P. Radin, Le fripon divin, p. 100, e sgs.s/a liberdade e as libeadades do narrador de mitos. 
 
 «Il y a quelque chose du trickster dans le caractère du chaman et du 'medecine-man', en ce sens qu'il joue, lui aussi, de 
vilains tours aux gens et qu'il devient ensuite victime de la vengence de ceux qu'il a lésés» Jung, le fripon..., p. 178». 
 Julgo que esta página está no meio do texto por mera entropia. Como os textos deste dossiê não estão numerados isso dificulta esta 
afirmação. 
10 é bem ] é <era> bem 
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sentido sartreano ― uma liberdade-condenação. Veremos como ― através de uma dialéctica subtil ― estamos 

deante de
1
 uma arte do Mesmo. 

 

 Analisaremos os seguintes domínios: 

 Profunda identidade dos objectos creados com os objectos «da creação»: 

 O olhar primeiro e a tradição: a tradição é um constante recomeço. Os objectos creados não 

representam, são (como em Rosa Ramalho que colocava os seus «monstros» em imaginários montes reais). 

Isto não exclue uma certa ironia ― resultado até de um conflito tradicional entre cultura antiga e cristã. 

Conflito creador, bem entendido. 

 Encontros surpreendidos com o real ― «sombra» daquilo a que
2
 um grande creador, lutador por uma 

nova cultura do Mesmo, o dada Marcel Duchamp, chamava os «made ready-made». Comparação idêntica 

quanto às respectivas denominações
3
 (também efectivas em Duchamp). Estes «encontros» não correspondem a 

uma arte do contra-senso ou da «imaginação» (no sentido comum: é sempre uma arte do imaginário, 

obviamente). Fenomenologia da árvore, do tronco e das raízes. Descoberta da realidade bruta (conferir: 

brutalismo, em arte moderna, posteridade dada
4
 ). 

 Associação do mágico e do religioso. 

 Afinidades deste estudo com o do hermetismo (a propósito do Mestre de Lamêgo). Uma teoria da 

loucura, não como doença mas «como desvio constituído e mantido»: «o homem das semelhanças selvagens» 

(Michel Foucault).
5 

 Escolhemos a matéria das obras de Franklin para
6
 fio condutor da nossa análise. Método operatório e, 

de nenhuma maneira,
7
 opção estética ontológica: a matéria, ou as matérias extremamente simples de Franklin 

permitir-nos-ão ordenar com
8
 algum rigor uma descrição do gesto creador. Exclusivamente escultor de madeira, 

esta pertencia a duas grandes categorias. 

 Madeiras da terra: troncos de árvores em geral, castanheiro secular, laranjeira... raras vezes pinho. 

 Madeira «do mar»,
9
 «do rio», enfim: madeiras da água. Em geral raízes. Raras vezes o «encontro» 

tinha outra natureza: «bou agora ispelicar âo senhor do que se trata estes trõnquos quômo a mulher do Bôrro 

estes tromquos forão curtados no paradão belho da Barra do tempo dô que ele foi feito   eu vi aquelas pontas 

dos paus de fora   i ulhei para eles chaios de lodo e de limo e pôndres por fora mas quôm um formão isperietai   

istavão são por detro   ante us rochedos que fui um bocado defise de eu curtalas  porque dava com u furmão 

                                                 
1 deante de ] deante <do>de 
2 daquilo a que ] <do> [daquilo a que↑] 
3 às respectivas denominações ] ao respectivas denominações <nomieações> 
4 ou seria posteridade Dada ? 
5 Michel Foucault. ] M. Foucauld. 
6 para ] para <uma anali> 
7 e, de nenhuma maneira, ] e de nenhuma maneira 
8 permitir-nos-ão ordenar com ] permitem-nos-ão ordenar <mais> com 
9 «do mar» ] «do mar», <Em geral raizes «achadas»> 
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qurôtra us Rochedos   fui pr onde u pode curtar mais porque não podia ir am fundo   a porbatava todo que eu 

podesse  quando o Senhor bier quã eu ainda ir lá am lucal para u senhor ber   pare-se que este paredão que 

aonda é do tenpo de felipe  do tenpo onde nós estebemos de bacho domino Espanhol...» (carta ditada a 19 de 

Agosto de 1964).
1 

 

 Esta madeira, saída assim do mar, com o seu peso histórico, aponta a uma outra preocupação de 

Franklin: a história. É um ponto que não desenvolvemos neste estudo. 

 Caso excepcional, o descrito. Em geral, Franklin procurava nestes produtos vegetais da água («vêm na 

enchente» dizia às vezes), algo de bem preciso, e que exprimia resumidamente assim: a cadença (sic) daquilo 

que eu quero. 

 «... porque ainda não encontrei raízes para dar u que eu quero» (carta ditada a 19 de Agosto). 

 «... como o senhor Ernesto save só eu vendo o que me serve e chegando o Inverno é que eu posso 

arranjar algumas raízes que vem na enchente e também na praia... estou a ver se arranjo algum pau com 

cadença para três posições ou quatro como save nem toda a madeira serve....» (carta ditada a 30 de Junho do 

mesmo ano). 

 

 N.B.
2
 Nestas transcrições conservei a ortografia dos escreventes. Embora pouco significativo, dá 

alguma coloração ao que foram os nossos problemas de comunicação. 

 

 Observemos, desde já,
3
 que só muito aproximativamente, a esta classificação material corresponde uma 

tematização ou mesmo uma morfologia determinada. Apontaremos, em seguida,
4
 essa correspondência que se 

verifica, portanto, para uma maior parte; não para todas as peças (ver também as nossas observações sobre 

fenomenologia da matéria em escultura). 

 Em geral,
5
 à árvore e aos troncos correspondem, na obra

6
 deste escultor, tipos mais ou menos estáveis, 

onde é possível surpreender uma «tradição» ― desde que se dispa este conceito de toda a ideia genética, 

influências directas, consciente
7
 ou inconscientemente seguidas. Não que se devam

8
 pôr inteiramente de parte 

estas influências, mais ou menos directas, consciente
9
 ou inconscientemente seguidas. Empregamos, todavia,

10
 

                                                 
1 Os espaços estão no texto do orig. Como o texto de ES tenta reproduzir as características da oralidade de Franklin, parece-me que aquele procurou 
marcar com os espaços as pausas naturais da oralidade. 
2 Note Bem, ou, pelo latim, note bene. 
3 Observemos, desde já, ] Observemos desde já 
4 Apontaremos, em seguida, ] Apontaremos em seguida 
5 Em geral, ] Em geral 
6 correspondem, na obra ] correspondem na obra 
7 directas, consciente ] directas, <†> consciente 
8 Não que se devam ] Não que se devam <as suas influências> 
9 directas, consciente ] directas, <Ex> consciente 
10 Empregamos, todavia, ] Empregamos todavia 
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a palavra tradição para referir inclusivamente aquelas convergências tipológicas
1
 que o escultor não podia ter 

aprendido por nenhuma via plausível, e que, no entanto,
2

 são evidentes. (Ver as nossas
3

 observações 

morfológicas e tipológicas, nomeadamente a comparação de uma cabeça teriomórfica
4
 de Franklin e de uma 

figura de um saleiro ioruba). 

 Noutros casos, o tipo (precisamente o mais estável; comparação
5
 idêntica quanto ao que corresponde às 

cabeças de «Senhores» ou «Deuses»), pode facilmente explicar-se por uma influência local directa. Com efeito, 

pertencendo Franklin a uma família de canteiros que conservaram certos tipos
6
 medievais, forçosamente os terá 

aprendido desde creança. Não raro, porém, mesmo nestes casos, surge, associada a esta tradição local e directa, 

algo de mais profundo. É o caso em que ― desposando aliás a forma de um tronco ― Franklin associou várias 

cabeças sobrepostas. Uma das primeiras esculturas que lhe conhecemos pertencia a este tipo, e denominou-a 

ele: Deuses do Egipto (veremos que este título não tem nada de arbitrário). Ora,
7
 este é exactamente um dos 

tipos estudados por Lévi-Strauss, comum, pelo menos,
8
 a duas civilizações reciprocamente alheias, situadas 

respectivamente na Nova Guiné e na costa americana do noroeste: «o tratamento de troncos de árvore 

esculpidos em figuras sobrepostas, cada uma das quais ocupa uma secção inteira do tronco» (Anthropologie 

Structurale, p. 290). Outras regiões e respectivas culturas são apresentadas pelo mestre estructuralista como 

possíveis de nos oferecerem exemplares do mesmo tipo. «Em todos os casos, a secção cilíndrica do tronco 

desempenha o mesmo papel de arquétipo, de limite absoluto, que reconhecemos já para o tratamento da face e 

do corpo humano; todavia isso só acontece porque o tronco é interpretado como um ser, como um mastro 

falante. Também neste caso, a expressão plástica e estilística não é outra coisa senão a tradução de um reino de 

personagens». Limitemo-nos, por agora,
9
 a apontar estas semelhança de tipos e formas. Sem pôr em causa as 

conclusões estruturalistas de Lévi-Strauss, a produção destes objectos na obra de um indivíduo desenraizado de 

um meio, o qual por sua vez,
10

 só muito longinquamente tem que ver com as tribos estudadas por aquele
11

 

autor), mostra-nos que muito há ainda que trabalhar sobre as coincidências formais, sendo certo que a 

identidade tipológica não é menos misteriosa que a diferença (ver obra citada, p. 284). 

 

 Por agora limitemo-nos a sublinhar esta recorrência: (árvore-tema (tipo, forma) estável).
12 

                                                 
1 aquelas convergências tipológicas ] aquelas <tipos> [convergências tipológicas ↑] 
2 e que, no entanto, ] e que no entanto 
3 Ver as nossas ] V. nossas 
4 de uma cabeça teriomórfica ] de uma cabeça <de um> teriomórfica 
5 o mais estável; comparação ] o mais estável Comparação 
6 Aqui talvez fosse mais certo a palavra «traços» em vez de tipos. 
7 Ora, ] Ora 
8 comum, pelo menos, ] comum, <com um † de> pelo menos, 
9 Limitemo-nos, por agora, ] Limitemo-nos por agora 
10 de um meio, o qual, por sua vez ] de um meio, <que> [o qual, por sua vez ↑] 
11 as tribos estudadas por aquele ] as tribos <a que> estudadas por <este> [aquele↑] 
12 Esta e a próxima ocorrência de parênteses, são no orig., de parêntesis rectos manuscritos a caneta. Usei curvos porque os rectos estão reservados, 
nesta edição, a inserções e conjecturas do editor. ES terá usado os rectos para se diferenciarem melhor dos outros parênteses. 
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 Corresponde-lhe esta outra: 

 (madeira do mar (raízes em geral) ― temas instáveis, de mais evidente «invenção»). 

 Futuramente aproveitaremos estas recorrências para uma análise estruturalista ― que, segundo 

julgamos, contradiz
1
 em parte, confirma no essencial, as hipóteses de Lévi-Strauss. (Observações sobre actor e 

seu papel, obra citada, cap. XIII e em especial p. 289). 

 Fixemos ainda algumas constantes. Os tipos estáveis correspondem, com maior frequência, à 

representação da figura humana, em especial cabeças. Geralmente, estas estão associadas a uma iconografia 

cristã, e cristã oriental (Egipto, Moisés, etc.) Esta correspondência e esta modalidade dá lugar a tipos, já o 

vimos, mas também a formas estáveis ― e de grande perfeição formal. Mas sem esquematismo: variação 

magnífica nos pormenores plásticos. 

 Uma excepção confirma a regra. A única vez, a nosso conhecimento, devidamente confirmado, que 

Franklin, se inspirou de um modêlo gráfico: a reprodução de uma cabeça de «arte africana». Tudo é diferente 

neste caso de excepção. 

 As árvores velhas, ou fragmentos de árvore, que perderam a dignidade erecta da árvore, caem num 

tratamento semelhante ao do segundo tipo (vários casos
2
 nos exemplares daquilo a que adeante chamamos a 

nossa 2ª época de estudo). Neste segundo caso, ainda mais no que respeita aos troncos de árvore, a matéria 

parece presidir à forma. Na verdade, verificaremos que se trata,
3
 aqui também, e principalmente, de encontro 

da matéria com o correspondente e prévio imaginário. 

 Aprofundemos o valor
4
 simbólico destas matérias. 

 

 ÁRVORE ― SÍMBOLO DE UMA DIALÉCTICA CONTIDA NO MESMO: Ciclo das estações e 

símbolo ascencional. A RAIZ ― SEMPRE DESCOBERTA 

 

 «La racine est le mort vivant»... «est toujours découverte», Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, 

Paris, 1948, pp. 290 e 292. 

 «Pour bien des rêveurs, la racine est un axe de la profondeur. Elle nous renvoie à un lointain passé, ao 

passé de notre race» (idem, p. 300). 

 « L'arbre est un object intégrant. Il est normalement un ouvre d'art» (idem, p. 299). 

 (ver também, para «arbre aérien», Bachelard, L'air et les Songes, Paris, 1943, p. 231 e seguintes; 

Gilbert Durand, Les Structures..., p. 365). 

                                                 
1 julgamos, contradiz ] julgamos, <invalida> [contradiz↑] 
2 vários casos ] vários <exemplos> [casos ↑] 
3 que se trata, ] que se trata 
4 o valor ] o <material> valor 
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 Comparemos duas esculturas de Franklin: aproveitamento de troncos, não para figurações humanas, 

mas animais: lagartos. Lagarto, é muito aproximadamente um dos casos, com patas, cauda, etc. No outro, 

estamos em face de uma forma mais simples, é um tronco-lagarto, ou tronco-dragão.
1 

 Chamemos ao primeiro, lagarto 1. Ao segundo: lagarto 2. Na verdade lagarto 1 é composto de dois 

elementos: lagarto e mais tronco; o lagarto 2, de um só: lagarto-tronco. 

 Perante estas duas obras seria compreensível a tendência para se pensar num processo de abstracção, 

que iria da forma naturalista (lagarto 1), à sua tradução em formas de síntese (lagarto 2). Nada nos prova que 

isto não seja possível, e sabemos como uma mentalidade não-literária («primitiva») é passível de abstracção. 

 Mas, sem negar a possibilidade de uma certa reciprocidade de processos, o verdadeiro ponto de partida, 

comandado por um imaginário primevo, é outro: a árvore. No lagarto 2 (lagarto-árvore ou dragão-árvore) é 

bem evidente a imagem dinâmica da árvore, arquétipo secular do crescimento libertador. O objecto estético 

corresponde «apenas» a uma acentuação, a um «made ready made» autêntico. Mantém-se aquilo a que 

Bachelard chama (L'Air..., p. 235) a unidade do ser, unidade de movimento... porte: «L'arbre est donc un être 

que le rêve profonde ne mutile pas». A árvore assim respeitada é bem a expressão, melhor dito, a denúncia de 

um movimento essencial que se processa aos nossos olhos ― mas a um tempo tão lento que só o poeta o 

percebe. (É uma espécie de movimento inverso, que sentimos nas raízes de Franklin: um, todavia mais agitado, 

movimento para baixo). 

 É conhecida a convergência dos símbolos da árvore e da coluna (ou do mastro: ver Deuses do Egipto). 

Mas a árvore está também ligada ao que Bachelard chama o «vegetalismo das alturas» (obra citada, p. 238), e a 

este, a ideia fundamental de paz. Os troncos finais de Franklin têm um carácter nitidamente implorativo de paz 

(Um senhor na Cruz, S. Sebastião, e, sobretudo MOISÉS PEDINDO PAZ 
2
). Estas esculturas são imagens 

humanas de resolução, copa, flôr e fruto. Aqui, mais do que nunca, «le végétal tient fidèlement les souvenirs 

des rêveries heureuses. A chaque printemps il les fait renaître. Et un échange il semble que notre rêverie lui 

donne une plus grande croissance, de plus belles fleurs, des fleurs humaines », Bachelard, L'air... , p. 231/2). 

« Cette humanisation de l'arbre pourrait également s'étudier dans l'iconographie: car si l'arbre devient colonne, 

la colonne à son tour devient statue, et toute figure humaine sculpté dans la pierre ou dans le bois est une 

métamorphose à rebours » (Durand, obra citada, p. 369). 

 A árvore, que já no imaginário de um Descartes era associada à totalidade do ser humano, que 

Bachelard identifica com a imaginação (Repos..., p. 30), corresponde sempre à ideia de ressurreição e de 

triunfo (a ressurreição do Senhor na Cruz, o triunfo da paz pedida...) Ou ao triunfo instituído: a dignidade 

hierática dos Deuses. 

                                                 
1 ou tronco-dragão ] ou <enfim> tronco-<†>dragão 
2 Mantive, neste caso, as letras capitais, porque reforça o sentido pretendido por ES. 
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 Mas a imaginação da árvore é complementar da de raiz. Esta corresponde a um movimento lento, «do 

outro lado do mundo», como no poema de Rilke (citado por Bachelard,
1
 L'Air..., p. 237): uma outra eternidade, 

agónica, a opor à desvairada efemeridade do quotidiano. Neste sentido a árvore liga o infernal ao celeste: os 

deuses antigos e os monstros ao cristianismo, e sua messiânica paz. 

 Nesta primeira síntese é-nos possível verificar a convergência, senão a coincidência, de um imaginário 

primevo com o que podem ser os objectos de uma tradição, profunda, e em alguns casos, directa e local. Estes 

factores, por sua vez,
2
 convergem com aquilo a que temos chamado o «olhar primeiro»: olhar primeiro do 

verdadeiro artista creador sobre as coisas, olhar primeiro do artista «popular», e também, olhar primeiro do 

escultor para a
3
 matéria da sua obra: «ainda não encontrei raízes para dar o que eu quero...» 

 O estudo iconográfico fica por fazer, por agora. Não é fácil, mas é apaixonante. Além de Deuses, mais 

ou menos vagos, e de temas
4
 cristãos, predominam em Franklin os temas complexos do teriomorfismo, e a 

simples representação de animais. Uma análise rápida, mostra-nos a frequência dos animais do ciclo agro-lunar, 

e, em particular,
5
 certa perturbadora coincidência com os símbolos dos cultos populares egípcios. O Egipto,

6
 de 

resto, é directamente mencionado. Por vezes,
7
 o animal impõe-se, pela sua forma, a qualquer nomeação: 

«animal de três posições» ou «... dêste não sei o nome». 

 De um modo geral (e com algumas excepções para a 2ª época, em que se notam já os indícios da 

aculturação) estes objectos não representam, são ... aquilo que representam. A este respeito se poderia falar em 

«semelhanças selvagens», no sentido de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, tradução portuguesa, p. 13 

e seguintes («a história da loucura seria a história do outro...»), e principalmente, p. 73: «O louco, entendido 

não como doente, mas como desvio constituído e mantido, como função cultural indispensável... homem das 

semelhanças selvagens... jogador desregrado do Mesmo e do Outro... (que) ... não conhece a Diferença». 

 E Foucault coloca «na outra extremidade do espaço cultural, mas muito próximo pela simetria, o 

Poeta... (em quem se verifica)... a Soberania do Mesmo». 

 Esta análise presta-se a dúvidas que é necessário esclarecer de antemão. Desregrado, para começar, 

entenda-se só em matéria cultural, não propriamente artística: a metódica perfeição das obras de Franklin prova 

a sua disciplina creadora. E se o mundo iconológico
8
 e ontológico de Franklin, parece de facto, ser um mundo 

do Mesmo, onde as palavras são as coisas, nem sempre necessitamos de apelar para as semelhanças selvagens 

para o compreender. Por vezes ― como o tentamos demonstrar ― isso parece revelar uma profunda raiz 

cultural. Apesar das suas tremendas crises de alcoolismo, e da sua aparência de «visionário», era em sobriedade 

                                                 
1 citado por Bachelard, ] citado Bachelard, 
2 factores, por sua vez, ] factores por sua vez 
3 para a ] [para a ↑] <com a mate> 
4 vagos, e de temas ] vagos <predominam> e de temas 
5 e, em particular, ] e em particular 
6 O Egipto, ] O Egipto 
7 Por vezes, ] <Pror> Por vezes 
8 iconológico ] icono<gráfico>lógico 
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que Franklin trabalhava. E metodicamente. A «loucura» de Franklin (com o poeta em pólo simétrico) faz-nos 

pensar numa outra ― que noutro lugar estudamos: a do mito do pícaro divino. 

 Estaremos portanto deante de uma arte do Mesmo. De uma liberdade que é
1
 uma condenação: a de ser 

um fóra-da-regra. Aquilo que me disse um dia um mendigo: um miserável por amor de Deus. 

 

 Obras do entalhador Franklin Viana Ribeiro (ou Vilas Boas Neto), de Esposende. Preparamos uma 

monografia onde as obras são devidamente catalogadas e descritas.
2
 Limitamo-nos a indicar aqui algumas das 

designações e descrições do artista. 

 (a) Um senhor ; (b) S. Sebastião ; (c) Um Senhor na Cruz ; (d) Moisés Pedindo a Paz ; (e) Descrição 

do artista: Um homem prepara-se para matar um galo... A cabeça superior representa o mesmo homem com 

pena de matar o galo (!) ; (f) Mulher-burro. O artista ditou a seguinte descrição: «com respeito à mulher do 

bôrro... saiu ao estilo antigo (quando se) usava a saia até aos pés e corresponde a um avental, espécie de bornal 

onde elas agasalhavam as mãos... isto é uma ideia minha». (g) Esqueleto de maçarico real ; (h) Cobra ; (i) Rei 

dos patos ; (j) Bichos Submarinos ; (k) Sem nome ; (l) Bicho Submarino ; (m) Lagarto ; (n) Raízes ; (o) Raízes: 

Animal de três posições.
3 

 Produção de 1964. 

 Na página seguinte: Documentário sobre o artista. Franklin é um coleccionador de imagens, «porque 

são bonitas», e que não têm relação directa com as suas esculturações.
4 

 

                                                 
1 liberdade que é ] liberdade <por bem delimitada>[que é ↑] 
2 Esta monografia não chegou a ser realizada. 
3 Só existem, no espólio, as imagens a) e f) inclusive. 
4 A página seguinte não corresponde, no espólio, ao que ES afirma nesta frase. Não a encontrei neste dossiê. 
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Único exemplar de uma escultura de Franklin espontaneamente inspirada num modêlo gráfico. Trata-se de uma 

escultura
1
 africana que o imaginário encontrou num folheto de turismo, e que depois nos ofereceu. 

 

 

                                                 
1 de uma escultura ] de escultura 
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Apontamentos para uma Monografia sobre o Imaginário-Canteiro e Mestre-

Pedreiro de Ponte de Lima, Arcozelo, João Manuel Pires Trigo
1
 

 

 

 Nasceu no lugar Rápido, freguesia de Arcozelo. Filho de José Pires Trigo, mestre-pedreiro ou canteiro 

(«canteiro e bom», diz o filho), mas não imaginário. Um tio é habilidoso ferreiro. Casou aos 25 anos e tem 

actualmente 8 filhos, esperando a esposa um nono filho. Os seus principais proventos são, actualmente,
2
 

devidos ao ofício de mestre-pedreiro (empreitadas da construção civil em que dirige cerca de 25 homens, entre 

pedreiros, ajudantes, etc. «trabalhava mais de imaginário em solteiro, agora é só nas horas vagas» ― apesar 

desta declaração o número actual de peças produzidas é importante como venho constatando há mais de um 

ano). 

 Foi com as primeiras imagens que produziu que juntou dinheiro para a sua primeira casa, de duas 

divisões térreas. A casa está agora alargada a novas divisões. As obras continuam fóra das horas de trabalho 

«para fóra», construindo-se um segundo piso com várias divisões assoalhadas. A filha mais velha, segundo nos 

pareceu, «serve» em Ponte de Lima. A filha segunda, uma graciosa jóvem de uns doze anos, frequenta,
3
 numa 

escola de Ponte de Lima, o curso liceal. Um dos filhos mais novos ― segundo diz o pai, que insistiu para o 

fotografarmos como «pedreiro», «já é um artista». 

 Pires Trigo fez o exame do 2.º grau em Ponte de Lima, e a tropa em Braga. Esteve duas vezes no Porto, 

e não conhece Lisboa, aonde projecta fazer uma viagem. Ufana-se de ainda ensinar a filha e diz: «se eu 

estivesse em casa para isso também gostava de estudar» (casa é curiosamente empregado no sentido complexo 

de nível de vida, profissão, habitação, etc.) 

 É um homem ponderado, geralmente bem disposto, de olhos azulados, pequenos e curiosos. Dizem 

dêle, em Ponte de Lima, que «despacha» o trabalho como nenhum. Quanto às suas obras esculpidas mostra-se 

extremamente ansioso da nossa opinião, considerando algumas mais importantes (em geral, mas isto é comum 

a quási todos estes canteiros, considera com menos valor as suas deliciosas esculturas de escárneo... como o 

«homem montado numa pipa de vinho», primeira que fotografei, com grande pêna sua, no nosso primeiro 

encontro, breve, há cerca de dois anos ― verão de 1965). 

 A sua primeira imagem ― tinha uns vinte anos ― foi um Santo António, com uns 90 cm. de altura, 

segundo diz. Encomendou-a o falecido escritor Carlos de Passos, que tinha casa em Ponte de Lima (que 

                                                 
1 Este texto está na caixa 5, dossiê 1.1.2.6, dentro deste está o dossiê «Franklin e etc. II». As páginas deste texto são cópias a papel químico de um 
dactiloscrito, sem emendas posteriores. O texto não tem cotas nem número de página. As fotografias existem nas páginas seguintes. 
2 são, actualmente, ] são actualmente 
3 frequenta, ] frequenta 
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pertence actualmente a um filho, e onde fotografei muitas das suas obras). Carlos de Passos era um apreciador 

do trabalho destes homens, e teve grande influência na respectiva fixação profissional. Aquela imagem foi paga 

por 400$00, quantia bastante elevada para a época ― e encontra-se no Porto, em casa da viúva, onde 

procurarei conseguir a respectiva fotografia. Não teve nenhum ensinamento para esta primeira obra, tendo-se 

inspirado numa imagem convencional de Sto. António, ainda existente na igreja românica de Sta. Marinha, 

Arcozelo, onde a fotografei. De resto, «fiz da minha ideia», comenta, «comecei a olhar para o Sto. António de 

Sta. Marinha, comecei a cavacar, a cavacar, enquanto não acabei não descansei». 

 Algumas obras, além das que fotografei em casa do filho de Carlos de Passos, e no Solar de Faldejães, 

do Dr. Vieira Lisboa (que já foram encomendadas depois do nosso primeiro encontro): 

 Uma figura de repuxo, na Quinta do dr. Alexandre Sotto Mayor; um Grupo representando Fátima e os 

Pastores, no cemitério de Arcozelo; um S. João em S. Martinho da Gândara; diversas obras para o General 

Frederico Vilar, para o Dr. José Teixeira, médico de Âncora, para o súbdito inglês Sr. Alroid (Casa em 

Faldejães); o crucifixo da estrada Feitosa-Correlhã (que acha ter ficado «muito aleijado»), etc. 

 Ao contrário de outros canteiros imaginários mais artesões, não tem tipos fixos, e não há dúvida que 

trabalha «a sua ideia». Não segue nenhuma tradição, apenas aquela que estudaremos e se lhe oferece indefinida. 

Apezar de «alfabeto», incluímo-lo afoitamente no ciclo da oralidade ― assunto que exige um tratamento mais 

desenvolvido. 

 Nas imagens que se seguem: Retratos de Pires Trigo e consorte. Pires Trigo junto do telheiro onde 

«cavaca» as suas imagens. Os filhos. 
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* 

  *  * 

 

 

 Nas imagens seguintes vemos:
1
 Largo S. João, em Ponte de Lima: a casa «nova» (n.º s 15 -16), é da 

empreitada de Pires Trigo. 

 O seu risco (disposição interior bastante inteligente) é do sr. Avelino Pereira de Barros. O pai deste 

«arquitecto» era marceneiro-carpinteiro, sr. Fernando Barros. Com êle ― segundo declara ― «começou a 

conhecer a escola». «Também aprendi muito com o Justiano Valente Fiúza, que desenhava muito bem». Cita 

um dr. Filinto Morais falecido e cujos bens foram dispersados, que tinha um «bonito livro de desenhos do 

Fiúza». Os desenhos e o desenhar consiste na linguagem destes práticos, em copiar modêlos, ou em projectos 

de arquitectura. Também encontramos já o termo «risconho», e «riscar». 

 Estamos neste caso em face de uma associação de trabalho muito idêntica à que se verificaria nas 

empreitadas antigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito que está num dossiê dentro do dossiê 1.1.2.6., da caixa 5, sem número de página e sem cota. Tem o título «Canteiro-Imaginário 
Pires Trigo». 
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* 

   *  * 

 

 

 Nas imagens seguintes vemos:
1 

 

 Imagem de Santo António, da igreja de Sta Marinha de Arcozelo, em que se inspirou e informou Pires 

Trigo, para produzir a sua primeira obra. 

 Duas imagens de Cristo, uma pintada em metal, no século passado, segundo modêlo antigo; outra, de 

cantaria, da mão de Pires Trigo. A primeira foi derrubada por ocasião de um acidente de automóvel, e foi 

comprada a um antiquário de Ponte de Lima pelo Dr. Vieira Lisboa, a quem pertence. Foi substituída pela de 

Pires Trigo. Esta imagem, caracterizada por um ingénuo expressionismo, considera-o o autor «muito aleijada». 

Observar a diferença de outros crucifixos substituídos em cruzeiros da região por canteiros mais artesões, e 

também mais tradicionalmente «românicos». 

 Outras imagens de Pires Trigo: Repuxo da Quinta do dr. Alexandre Sotto Mayor, grupo Fátima e 

Pastores do cemitério de Arcozelo, Soldado e relógio de sol da Casa de Faldejães (Dr. Vieira Lisboa). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito que está na caixa 5, no dossiê (Franklin II e etc.) que está dentro do dossiê 1.1.2.6,  sem número de página nem cota. Tem o 
tútulo «Canteiro-Imaginário Pires Trigo». 



 

297 

 

 



 

298 

 

 



 

299 

 

 

 



 

300 

 

 

 

 

 



 

301 

 

 

 

 

* 

*  * 

 

 

 Escultura do canteiro
1
 João Manuel Pires Trigo, de Ponte de Lima. (É a primeira escultura que vimos e 

fotografámos, no verão de 1965. O autor não queria que a fotografássemos porque achava que era uma imagem 

de troça ― tal como, de resto,
2
 lhe tinha sido encomendada. Interrogado posteriormente não se confessou 

inspirado pelos modêlos que a seguir reproduzimos, e que ainda hoje são populares do Norte ao Sul do país, 

mesmo se o seu fabrico cessou completamente ― o que não conseguimos averiguar). 

 Êste tipo, verdadeiramente popular, parece ter sido de fabrico essencialmente nortenho. No entanto, a 

primeira peça que serve à nossa comparação foi fotografada, no Algarve, em Agosto de 1967, numa taberna em 

Aljezur. Segundo informação local, esta peça, juntamente com um Zé Tomas, também fotografado, foi 

comprada, já há mais de 50 anos, numa feira em Lagos. 

 

 Seguem-se as fotografias de algumas peças idênticas fotografadas no Museu Soares dos Reis, Porto: 

 Peça n.º 236 do catálogo do Museu: pequeno barril com homem
3
 escarranchado. Barril vidrado de 

branco e figura polícroma, em pó de pedra. Fábrica do Cavaquinho, Vila Nova de Gaia. (Dimensões, barril: 22 

cm de altura, diâmetro, 19 cm; altura total: 34, 5 cm). 

 Peça nº 255. Caneca com pega (partida). Figura tradicional com tricórnio, com pequeno barril entre as 

pernas. Altura: 28 cm. 

 Peça n.º... Baco, com ramagens, a cavalo num barril, com duas aberturas na cabeça e pequeno pipo. 

Altura: 34 cm. Porto ou Vila Nova de Gaia. Princípios do século XIX. 

 

 (A escultura de Pires Trigo, segundo nos informou posteriormente, encontra-se em casa de «um tal 

Franco», ex-guarda republicano). 

                                                 
1 Legenda dactiloscrita com algumas emendas a caneta preta de tipo esferográfico que está no dossiê «Franklin II e etc .», que faz parte do dossiê 
1.1.2.6, da caixa 5, sem número de página e sem cota. As imagens encontram-se em páginas seguintes 
2 tal como, de resto, ] tal como de resto 
3 com homem ] com [homem ↑] <fidalgo> 
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* 

*          * 

 

 

 Na ilustração da página seguinte
1
 comparamos o grupo com «meninos» ― escultura do canteiro Pires 

Trigo, com um grupo idêntico, que pode pertencer a um fundo iconográfico comum. Propositadamente 

escolhemos um exemplar alheio, no espaço e no tempo, ao canteiro de Ponte de Lima. 

 Trata-se de um fragmento do revestimento azulejado das paredes de S. Lourenço de Almancil. 

                                                 
1 Esta legenda e fotografia estão na caixa 5, dossiê 1.1.2.6, este dossiê não tem cotas nem está paginado. 
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[Quintino Vilas Boas Neto]
1
 

 

 

 Duas esculturas em granito, da oficina de Quintino Vilas Boas Neto, fotografadas em 14 de Abril de 

1968, na exposição organizada pela secção de artes plásticas do centro académico de Famalicão. 

Provavelmente são peças de um dos filhos. Pompeu, actualmente com 24 anos. Segundo nos informa o 

respectivo catálogo, é o único casado e a receber «féria». São ambas obras aculturadas, conservando a primeira, 

no entanto,
2
 um vigor dos antigos modêlos, que falta à segunda peça, no entanto, elegante. Veja-se a resolução 

do corpo do Menino e da mão que o segura, e a suave sinusoidal de toda a peça. O canteiro imprimiu algo de 

seu no modêlo académico. 

 

 S. Joaquim, em granito com «patine», (46, 15, 15) (400$) 

 Nossa Senhora da Conceição, em granito sem patine, (67, 23, 18) (1.500$). 

 

 

                                                 
1 Esta legenda está na caixa 5, dossiê 1.1.2.6. As fotografias aludidas estão nas duas páginas seguintes. 
2 a primeira, no entanto, ] a primeira no entanto 
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[Armindo Cerqueira de Araújo]
1
 

 

 

 O imaginário-canteiro Armindo Cerqueira de Araújo e o irmão, filhos do «Periquito», recentemente 

falecido. Além da Ponte, Ponte de Lima. 

 O canteiro Armindo tem 28 anos. Com o irmão mais novo (20) herdou o trabalho e a oficina do pai. 

Declara que tem feito muito trabalho para fóra, carrancas, santos, orquestras, «trabalho de jardins», etc.; seja 

«bem feito» ou «ao antigo». 

 Trabalham actualmente num fontanário, taça e um paralelepípedo de base (82, 24 e 34 cm.) 

 Frase importante: «Estive a tirar uma fotografia do jornal, do Museu de Viseu... a gente, às vezes, por 

umas coisas tira as outras». Acrescenta que, só a um antiquário do Porto, tem um centro de figuras 

encomendadas. 

 Em seguida: S. José (30 cm.), de este canteiro. 

 

 

 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito está na caixa 5, dossiê 1.1.2.6. As fotografias aludidas estão nas duas páginas seguintes. 
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[António de Araújo]
1
 

 

 

 Em baixo à esquerda: 

 Canteiro António de Araújo,
2
 conhecido pelo Periquito. Além da Ponte, Ponte de Lima. Nasceu em 

Faldejães, em 1901. Faleceu algum tempo depois da nossa prospecção, em consequência de uma silicose 

pulmonar obtida no ofício. É autor, entre outras obras, de imagens muito características de Santos, e de um 

certo número imagens «medievais» de Cristo, nos crucifixos da região. (Fizemos já uma curta monografia 

deste artesão). Trabalhou como canteiro para o empreiteiro de Ribeira de Lima, muito conhecido na região, Zé 

Manuel Lopes. Trabalhou segundo modêlos do santeiro Calvário, o qual executava «à beira dos risconhos de 

Joaquim Manuel Lima, artista académico de origem popular. 

 

Em baixo à direita:  Modêlo, em madeira, para o primeiro desbastamento dos seus conhecidos 

«S. Antónios». 

Ao alto à esquerda:  Crucifixo, em talha, de Joaquim Manuel Lima (num jazigo do cemitério de 

Ponte de Lima). 

 

Ao alto, à direita: Reprodução de uma fotografia do empreiteiro Zé Manuel Lopes, com os seus 

canteiros, marceneiros, serventes, etc., Entre eles encontra-se o António de Araújo. 

 

Ao alto: Duas imagens do canteiro António de Araújo. Na página anterior reproduzimos o 

modêlo, em madeira, do S. António. 

Em baixo: S. António, da oficina do canteiro de Esposende, Quintino Vilas Boas Neto: para 

comparação com a imagem correspondente de Ponte de Lima.
3 

                                                 
1 Esta secção sobre os escultores populares  está na caixa 5, num dossiê ("Franklin II e etc.") contido no dossiê 1.1.2.6. Trata-se alternadamente de 
páginas dactiloscritas (com rasuras, riscados e emendas a caneta preta) com páginas com fotografias coladas. As páginas não têm cotas ou número de 
página. Algumas das fotografias aludidas no texto não se encontram no espólio (pelo menos não as identifiquei no dossiê em causa). Tem o título: 
«Documentação sobre o Trabalho de Escultores «Populares» de Ponte de Lima, Canteiros, Marceneiros, etc. Aprendizagem. Relações com as 
Formulações e Entidades Eruditas, Académicas». 
2 António de Araújo, ] <Joaquim † de †> António de Araújo, 
3 Infelizmente só encontrei a página referente a estas fotografias. 
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Função da Escultura «Popular»
1
 

 

 

 Ao alto, à esquerda: 

 Fontanário de uma Quinta, em Ponte de Lima. Execução actual, autoria a identificar. 

 Ao alto, à direita: 

 Exemplo de escultura de «escarnho e mal dizer». Estrada de Ponte da Barca ― Braga. Esta escultura 

foi encomendada há uma dezena de anos pelo proprietário que se vê na fotografia e que corre paralelamente à 

estrada.
2
 Do outro lado da estrada fica situada uma herdade de outro proprietário. Por ocasião de uma zanga, o 

proprietário da primeira herdade encomendou a escultura e colocou-a no local onde se encontra, para que 

ficasse perpetuamente fazendo caretas ao vizinho. 

 Em baixo, à esquerda: 

 Estátua, numa praça de Ponte de Lima, da autoria do canteiro António de Araújo. 

 Em baixo, à direita: 

 Uma das duas esculturas antigas (possivelmente século XVI ou XVII) que ladeiam a porta da Igreja da 

Misericórdia de Ponte de Lima. 

 Temos aqui dois «monumentos» cuja diacronia é sem valor para a definição do respectivo estilo. 

 

 

                                                 
1 Legendas que estão na página 140 do dossiê 1.1.1.4, da caixa 1, seguidas, na página seguinte, pelas respectivas fotografias. 
2 Não se vê o proprietário mas a fotografia é essa. Possivelmente, como é uso no autor, recortou a respectiva fotografia e assim deixou de se ver o dito 
indivíduo. 
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  * 

  *   * 

 Escultura popular,
1
 em granito, com características de «retrato», colocada num prédio em Porto Antigo 

(Douro, Arêgos). Segundo informação local (16/IX/1967), a escultura veio há uns vinte anos da quinta do 

«general-visconde» Serpa Pinto. 

   

                                                 
1 Legenda com o título . «Para função actual da escultura popular: o retrato» que ocorre na página 142, do dossiê 1.1.1.4., caixa 1. A fotografia 
respectiva encontra-se na página seguinte 
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* 

*  * 

 

 Cemitério de Além da Ponte.
1
 Ponte de Lima. Nos cemitérios camponeses a ornamentação funerária 

assume, por vezes,
2
 uma bela e enternecida expressão de conjunto à qual se acrescenta quási sempre a 

paisagem rural. Esculturas, quási sempre devidas a artistas e artesões rurais, aliam uma fruste expressão 

académica e autênticas manifestações de expressão popular. Adeante reproduzimos dois aspectos do 

monumento funéreo que um canteiro de Ponte de Lima erigiu à sua própria filha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Este apontamento com o título «Função actual da arte de expressão popular», está na p. 144, do dossiê 1.1.1.4 da caixa 1, e, nas página seguintes 
(147 e 148), aparecem as fotografias em questão. 
2 assume, por vezes, ] assume por vezes 
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* 

  *   * 

 

 

 Crucifixos
1
 da região de Ponte de Lima, com colunas e bases antigas, e imagens substituídas por outras, 

executadas por escultores «populares» actuais. 

 

 Ao alto, e em baixo, à esquerda: Crucifixo de S. Sebastião de Vilar. (Estrada Paredes de Coura ― S. 

Marinho). 

 Em baixo, à direita: 

 Crucifixo de Senhora da Luz. 

 

 As duas imagens de Cristo foram executadas por António de Araújo, segundo modêlo do santeiro 

Calvário e risconho do entalhador de Lima, executado «à beira do outro». O de S. Sebastião de Vilar, em pedra 

de Afife, foi encomendado pelo Padre Rosas (já falecido), e constitui a primeira obra de vulto do canteiro, e 

tem cerca de vinte anos. 

 

 O estilo «barroco rural» dos crucifixos é o mesmo das imagens: identificação sincrónica-diacrónica. 

 

 

 

                                                 
1 Este apontamento com o título «Função da escultura popular» está na página 147 do dossiê 1.1.1.4 da caixa 1, e, nas páginas seguintes, aparecem 
as fotografias em questão. 
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* 

    *  * 

 

 

 Ao alto:
1 

 Extraordinária figura de um repuxo (quatro meninos em torsade), da autoria de J. M. Pires Trigo,
2
 na 

Quinta do Rêgo, de Alexandre Souto Rêgo. (Ainda não conseguimos fotografar esta escultura senão em contra-

luz; executaram-se desenhos
3
). 

 Figura do mesmo artista executada para o tanque-piscina da família Vieira Lisboa (Casa de Faldejães). 

 

 

                                                 
1 Esta legenda com o título «Função Actual. Ponte de Lima» está na página 156, do dossiê 1.1.1.4, da caixa 1. Seguem-se, na página seguinte, as 
fotografias em causa. 
2 J. M. Pires Trigo, ] J.M.P. Trigo, 
3 Não encontrei estes desenhos no espólio. 
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* 

    *  * 

 

 Função da arte popular.
1
 Muito mais raramente foi dado à arte popular um inteligente aproveitamento 

actual. É o caso deste crucifixo em madeira, incrustado em granito à entrada de Castro Laboreiro. Estava para 

ser destruído, mas, segundo nos informaram no local, o Senhor Prior não consentiu, porque «disse que era 

antigo, e tinha muito valor». 

 

                                                 
1 Esta legenda está na página 158, do dossiê 1.1.1.4, da caixa 1, a fotografia em causa está na página seguinte. 
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Esculturas Ornamentais do Parque Municipal de Matozinhos
1
 

 

 A última escultura desta série é «mais» popular do que as restantes; isso não impediu o seu 

aproveitamento quando foi
2
 organizada a ornamentação deste Parque. 

 

                                                 
1 Este apontamento está página 150, da caixa 1, dossiê 1.1.1.4, e, nas páginas 151,154 e 155, aparecem as fotografias em questão. 
2 quando foi ] quando <se> foi 
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Confusões sobre Arcaísmo, Primitivismo, etc.
1
 

 

 

 As consignadas em Para o Estudo... de Vergílio Correia sobre o sorriso das esculturas medievais. 

 Reynaldo dos Santos. Guia I,
2
 p. 94 (Lisboa, 1924). 

 Confusões sobre o arcaísmo paralelas com as confusões sobre o granito rebelde. 

 A escultura românica nasceu no norte «ora talhada toscamente no granito» (Bravães,
3
 Rio Mau) «com 

ingenuidade ainda mais infantil» (túmulo de Egas Moniz) «ora na estatuária jacente e semi-bárbara, dos 

túmulos de Pombeiro e Paderne». Em seguida diz que mesmo nos meados do século XVI em túmulo do Conde 

Barcelos (Tarouca) «não isento de grandeza», no de D. Afonso Pires
4
 (Balsemão) «francamente ogival» «traem 

um arcaísmo que lhes vem da tradição romântica regional e do próprio carácter da matéria, sempre o granito 

rebelde». 

 Ora,
5
 o primeiro túmulo é tipicamente gótico, o segundo tipicamente «popular»

6
 ― se ambos são 

arcaizantes (e aqui as intuições de Reynaldo dos Santos acertam) as razões são outras. 

 «De resto,
7
 várias Virgens arcaicas, tidas como românicas, são de facto do século XIII, e desta época é 

o Cristo crucificado de Santa Cruz, trágico, talhado em madeira, hoje recolhido no museu de Coimbra». Certo 

o carácter arcaico das Virgens, mas o Cristo, que obra de escultura requintadamente gótica!, sem nada de 

arcaico. 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito com algumas emendas à máquina. Situado no dossiê 1.1.1.4, da caixa 1, ocupando a pág. 11 (paginação do organizador). 
2 Guia I, ] Guia I 
3 Bravães, ] Bravães. 
4 D. Afonso Pires ] AfPires 
5 Ora, ] Ora 
6 é tipicamente gótico, o segundo, tipicamente «popular» ] é <puramente> [tipicamente↑] gótico, o segundo <puramente> 
[tipicamente↑] «popular» 
7 «De resto, ] <«No entanto> «De resto, 
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Definição de Primitivo, «Popular», «Naïf», etc.
1 
(ver tradução de «naïf»). 

 

 Primitivo e o arcaico. Distinção. Ver em Élie Faure (?). (1) 

 O primitivo e o anti-clássico. Ver Claude Roy, popular e anti-clássico; melhor: anti-académico? Ver 

também Foucault. 

 Primitivismo diferente de arcaico, e fóra da evolução dos estilos, NÃO-ESTILO; ou melhor, estilo não-

estilo. (Ver evolução dos estilos, teoria das idades, em Focillon, Vie des Formes, 1964, p. 17 e seguintes). 

 

 idade experimental (arcaísmo... românico...) idade clássica 

 idade do requinte 

 idade barroca 

 

 O primitivismo aproximar-se-ia
2
 daquilo a que Focillon chama «idade experimental», por um lado, e da 

«idade barroca», por outro (p.21: as formas vivem por si próprias, ignorando o quadro, proliferam como um 

monstro vegetal), MAS não se identificam com essas idades, inteiramente; no primitivismo (Levy Bruhl) 

predomina o princípio da identificação, da comunhão do sujeito com o seu Mundo. 

 Mas da «idade experimental» reter: «L´homme ne s’impose pas encore comme objet d’étude, encore 

moins comme mesure universelle»» (p. 17) (Crítica à noção de evolução, ligada necessariamente a uma fase de 

ultrapassado ― ? ― humanismo: o homem medida universal). 

 Ver também. A ARTE NÃO É UM SUCESSO CRONOLÓGICO (p. 98) estrutura móvel do tempo, 

meio rápido ― meio lento, ir da necessidade à liberdade A OBRA DE ARTE É ACTUAL E INACTUAL. 

 Ver: Michel Leiris, sobre escultura africana em «L’Originalité...»
3 

 

(1) ver Claude Lévi-Strauss, «La notion de archaïsme en ethnologie» in Antropologie 

Structuralle, p.113.

                                                 
1 Apontamento com uma inserção manuscrita a lápis e outra a caneta esferográfica de ponta fina. Situado no dossiê 1.1.1.4, da caixa 1, ocupando a 
pág. 15 (paginação do organizador). 
2 O primitivismo aproximar-se-ia ] O primitivismo a<p>proximar-se-ia 
3 Parece-me que esta referência é parte de um livro ou artigo, e não um título de uma monografia 
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Problemas da Constituição de um Museu de Arte «naïf»; Real ou «Imaginário» 

(Isto é: do Seu Simples Estudo)
1
 

 

 

 

 A compra das respectivas peças deve fazer-se no acto do primeiro contacto; porque esse mesmo 

contacto alterará, muito mais do que quaisquer outras contaminações propriamente sociais a produção do 

artista «naïf»... 

 ... o caso de Rosa Ramalho
2
 é o de uma longa e rara resistência, que iniciativas do género

3
 do Mercado 

de Abril, e porventura a idade, estão enfim a vencer. Caso particular da neta. (E, incidentalmente, em relação a 

este Mercado,
4
 o caso da senhora que faz máscaras, talvez o de Damião Borges). Papel da imprensa 

«apressada», TV, etc. ― afinal três grandes e organizados mass media, Mercado, Imprensa, TV. 

 ... caso de Franklin, e outros. A resistência dos canteiros artesãos também não se prolongará; embora 

seja a resistência do granito... Mas quanto às obras de esses até se fazem imitações em massa para os 

estrangeiros transportarem mais facilmente! 

 Portanto, para
5
 obter obras «autênticas» destes artistas já é necessário contar com as vendas prováveis 

de coleccionadores e casas de antiquários ou decorações. Ou as dádivas daqueles.
6 

 Logo, devem fazer-se as compras imediatamente aos primeiros contactos de estudo. 

 ALTERAÇÃO pelo primeiro contacto. Inevitável e a não evitar abusivamente. A aculturação é um 

fenómeno de sempre, e toda a obra de arte popular é o produto de lentas aculturações. Podíamos dizer, neste 

capítulo,
7
 é que há aculturações mais ou menos enriquecedôras e aculturações mais ou menos empobrecedoras. 

Aquelas fazem parte de um crescimento orgânico, e podem mesmo, em casos particulares,
8
 resultar de choques 

bruscos, mas cuja circunstancialização específica... 

 ... será portanto a estudar. Estas resultam seguramente do choque de uma cultura em evolução mais ou 

menos lenta, com uma intromissão de um mercado urbano bem definido (mau gosto moderno mais economia 

                                                 
1 Apontamento situado nas páginas 120 e 121 (da catalogação), dossiê 1.1.1.4, da caixa 1; na página 122 há um texto que, tematicamente, não 
cai no âmbito deste trabalho «Para o Estudo da Fotografia de Escultura Destinada à Reprodução Gráfica» que visa aspectos técnicos mais do que 
estéticos e/ou filosóficos do uso desse meio. 
2 Ramalho ] Ramalha 
 ES, neste texto, (e também noutros) escreve «Rosa Ramalha». No catálogo da exposição a ela dedicada, ES afirma que se pode escrever 
de uma ou de outra das maneiras. Fixei a forma usual. Esta é a única nota em que assinalo este facto. 
3 que iniciativas do género ] que <os o> iniciativas do género 
4 em relação a este Mercado, ] [em↑] relação<tivamente> a este Mercado, 
5 Portanto, para ] Portanto, <de> para 
6 Ou as dádivas daqueles ] Ou as <suas> dádivas daqueles. 
7 neste capítulo, ] neste <ep>capítulo, 
8 mesmo, em casos particulares, ] mesmo em casos particulares 
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produzida em série); talvez, choque de uma economia com laivos ainda de troca (caso das trocas dos barristas 

por crédito nos merceeiros) ou, pelo menos,
1
 uma mercadização

2
 expressa em pequenos números, com outra, 

economia de mercados, expressa em grandes números, informada por mass media poderosos, etc. 

                                                 
1 ou, pelo menos, ] ou pelo menos 
2 uma mercadização ] uma <lenta> mercadização 
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Sobre o Academismo
1
 

 

 

 

 Tanto para o estudo do artista popular em comparação com o artesanato, encarado na sua generalidade; 

como para o estudo das influências «cultas» na escultura de expressão popular, revelou-se-nos da maior 

importância considerar com algum detalhe o estudo do academismo, e, em particular,
2
 uma sua manifestação, 

particularmente viva no Norte do País: a actividade dos santeiros. 

 (Diga-se de passagem que estes santeiros ― fornecedores de imagens convencionais para todo o país, e 

para fóra deste, ― rejeitam aquela designação, e pretendem ser apelidados de escultores. É uma reivindicação 

de classe que não devemos ignorar, até porque ela é também significativa.) 

 

 Os nossos estudos confinaram-se, por agora, aos santeiros de São Mamede do Coronado (Maia, Santo 

Tirso). Visitámos as oficinas de Adelino Moreira Vinhas e de José Ferreira Tedim.
3
 Esta última é das mais 

importantes, com uma produção que se situa ao nível da oficina para-industrial. Tedim
4
 é homem de idade, 

enriquecido com o ofício. Diz-se também arquitecto. Ele próprio riscou ― com ingénua fantasia ― as suas 

próprias instalações, nas quais previu espaço para um autêntico museu de modêlos, geralmente em gesso, 

alguns de Teixeira Lopes; e, noutra dependência mais grandiosa, um museu das suas melhores peças! Serve de 

mostruário para eventuais clientes... 

 Com estes santeiros dá-se uma circunstância de grande alcance para a precisão das nossas definições. 

Pelo meio sócio-cultural a que pertencem estes homens são geralmente de origem camponesa e iletrada, 

«populares» portanto. 

 Todavia a escultura que fazem é uma escultura «culta», e o mais canónica possível. Veremos como, por 

tradição oficinal, estes homens alheados de uma cultura literária correspondente, recebem os modêlos e os 

módulos, e toda uma tecnologia, que é rigorosamente aquela que fora atingida por toda a evolução culta, o 

academismo, «real conquista da arte do século XIX», cuja
5
 «importância e legitimidade da respectiva vocação», 

«embora repugne hoje à nossa sensibilidade e seja tomada em sentido pejorativo não deve ser menosprezada» 

                                                 
1 Texto dactiloscrito, situado nas páginas 86-91 (da catalogação), do dossiê 1.1.1.4 da caixa 1. O texto apresenta-se nitidamente em três partes. 87-
88; 89-90 e 91. O título está na página 86. As fotografias aludidas no texto estão nas páginas 92 e 96. Este texto foi reelaborado a partir da 
secção «Arte 'Popular' e Arte 'Académica'» contido no capítulo «Definição e Valor da Arte Ingénua» de Para o Estudo da Escultura 
Portuguesa. Há alguns parágrafos que são acrescentados e outros retirados. 
2 e, em particular, ] e em particular 
3 José Ferreira Tedim. ] José Ferreira <Tadinho> [Tedim↑]. 
4 Tedim ] Tadinho 
5 do século XIX», cuja ] do século xix» <a qual>, cuja 
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(Artur Nobre de Gusmão, Dicionário da Pintura Universal, termo Academismo, Lisboa, 1965). Por isso 

fazemos referência, no nosso estudo, a um importante escultor académico, quási contemporâneo, e da mesma 

região, Teixeira Lopes, bem conhecido e prezado pelos frustes santeiros da Maia. 

 

 Um dos conceitos mais correntes do academismo é o de acabamento. Esta ideia de que a obra de arte 

tem um fim ideal de feitura é uma recordação das teorias do «belo ideal». A este conceito, estreitamente 

racionalista, opõe-se toda uma proposta moderna (que desde os dadaístas, à pintura gestual e aos novos 

realistas tem recebido sucessivas ilustrações), de que a arte é ― e sempre foi ― segundo a síntese já citada, de 

Souriau, sobretudo acção. 

 Se analisarmos a «arte» de um Teixeira Lopes, exemplo paradigmático, poderemos verificar
1
 como o 

preconceito estético vem acabar os projectos do escultor, empobrecendo-os, reduzindo a poderosa e activa 

expontaneidade das «maquetas
2
» e «esboços» iniciais a formulações convencionais e «literárias». (Literatura, 

por sua vez, pobre também, porque convencional e ultrapassada, imbuída de simbolismo sem força, e ultra-

romantismo). O mesmo processo, curiosamente, se verificará no santeiro ― cuja «cultura» e respectiva 

tecnologia, se inscrevem totalmente em falso no contexto sócio-cultural a que pertencem. Por aqui se verifica 

mais uma vez que a ingenuidade é um valor em si
3
 que deve ser descoberto, para lá das imposições culturais e 

tecnológicas, tanto pelo ensaísta como pelo artista culto, verdadeiramente creador. A história desta redescoberta 

é a história da arte moderna. 

 Apresentamos, no final deste capítulo,
4
 o exemplo de um jovem escultor português, que tendo sido

5
 

santeiro desde os dez anos de idade, se tornou um artista culto e verdadeiramente criador e moderno. Essa 

vitória de Alberto Carneiro, é, evidentemente, uma complexa vitória contra a «cultura» (académica), que inclui, 

além de um eminente e apaixonado autodidatismo, a passagem pelos cursos nocturnos das escolas técnicas, e a 

formação como escultor pela ESBA do Porto
6
; mas também, uma vitória contra a tecnologia cujo longo 

processo vamos descrever. Entenda-se que esta vitória só pode entender-se dialècticamente. É como a 

afirmação do humano contra a natureza: uma conquista da natureza sobre si própria. 

 

 

 Apresentamos a seguir algumas imagens de pequenos esboços de Teixeira Lopes em barro, e uma 

escultura definitiva ― a que se acrescentarão futuramente as respectivas cotas, datas, títulos, etc. Estas 

                                                 
1 Se analisarmos a «arte» de um Teixeira Lopes, exemplo paradigmático, poderemos verificar ] <Ao> Se analisarmos <em 
seguida> a «arte» de um Teixeira Lopes, [ <por> exemplo paradigmático↑ ] poderemos verificar 
2 maquetas ] maquetes 
3 a ingenuidade é um valor em si ] a <expontaneidade> [ingenuidade↑] é um valor em si <que não deveria ser perdido pelo 
artista camponês ― se é possível exprimir-nos assim ― e > 
4 Apresentamos, no final deste capítulo, ] Apresentamos no final deste capítulo 
5 sido ] sido, 
6 Escola Superior de Belas Artes do Porto 
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fotografias foram obtidas na Casa-Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia. Esta casa constitui
1
 um 

magnífico conjunto, reflexo de toda uma ambiência cultural e artística. O academismo sente-se ali ao vivo, com 

toda a sua pompa e sinceridade. 

                                                 
1 Esta casa constituí ] Esta casa <é> constituí 
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Arte Popular
1
 

 

 

 Acrescentar às características
2
 (realismo «naïf», etc.) um utilitarismo, que vai de uma espécie de 

preguicismo a um fim mais
3
 teleológico. 

 Assim,
4
 nada mais convencionalmente decorativo que os mascarões (genealogia), assim empregues, de 

resto, em fontanários trabalhados por canteiros populares
5
 ― mas o mesmo mascarão contem uma utilidade [†]: 

ex. a máscara «de escárneo e maldizer»
6
 que na estrada cêrca de Braga faz caretas ao vizinho. 

 Com motivos académicos de abstracta alegoria, «a saudade» passou a ser um enternecido retrato.
7 

 

 

 

                                                 
1 Apontamento manuscrito a tinta preta, página 34 (da catalogação); dossiê 1.1.1.4, da caixa 1. A folha é muito ligeiramente inferior a um A4, de 
gramagem também inferior, sendo o lado inferior rasgado (as folhas de ES são normalmente A4). No verso encontra-se a inscrição «Mod. G-6 ― 
50.000 ex. ― 7.67 ― Tilusa 9013». 
2 características ] características(?) 
3 um utilitarismo, que vai de uma preguicismo mais ] um utilitarismo, <uma certa> que vai de um preguicismo(?) + 
4 Assim, ] Assim 
5 em fontanários trabalhados por canteiros populares ] em fontanários trabalh por <canel†> canteiros pop 
6 «de escárneo e mal dizer» ] «de escárneo maldizer» 
7 de abstracta alegoria, «a saudade» passou a ser um enternecido retrato. ] e abstrac alegoria «a saudade» passou(?) a ser um(?) 
<el> enternecido retrato(?). 
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 *  * 

 

 

 Concepções estéticas académicas.
1
 Ignorância e subestimação da arte popular. Logo: incompreensão e 

subestimação do românico (mas cuja originalidade, como mais tarde o barroco, serão os estrangeiros
2
 a definir. 

Já: autores especialmente citados por Chicó); desinteresse pela escultura pré-românica (frases de Reynaldo no 

início da sua História de Arte), separação entre os estudos históricos e os de antropologia social (é significativo 

ser um Leite de Vasconcelos, o autor quási único
3
 que estuda as estátuas lusitanas ― ? ―; e as suas porcas de 

Murça, etc. Relevar Alberto de Lacerda, in História da Arte em Portugal, I), (é também significativo, neste 

capítulo como noutros, que seja um Jaime Cortezão ou um Rodrigues Lapa quem nos ensina algo de 

verdadeiramente profundo sobre as ORIGENS). 

 

 Concepções estéticas académicas, em matéria de gôsto. Isto é fundamental. E opõe os actuais 

historiadores à intuição de um António Augusto Gonçalves (vêr Reynaldo, in Lusitância I, p.123, «um pouco 

excessivo nas suas divagações estéticas e apologéticas» p. 128 ― vêr, no entanto,
4
 a crítica a essa crítica. Ver 

também idênticas considerações de Reynaldo, p. 125), ao ecletismo de um Diogo de Macedo. E, no entanto,
5
 

nessa crítica, Reynaldo correctamente opunha à dicotomia Teofilina nacional-estrangeiro (que um Jaime 

Cortezão adopta também), uma outra correctíssima: grande arte ― arte popular. Mas infelizmente, 

falta-lhe depois o gôsto para aquilo a que chama arte popular. E ainda mais: para a arte moderna. Vêr, 

v.g., as suas considerações sobre o túmulo de Egas Moniz. 

 

 Concepções estéticas académicas, em matéria de gosto. Além da incompreensão da arte popular, 

incluindo
6

 do expressionismo em geral, e do moderno-sempre. (O que acontece sempre a quem não 

compreende o moderno hoje). 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito a duas cores (azul e vermelho) sem emendas situado nas páginas 85 e 86 (da catalogação), não numerado pelo autor, do dossiê 
1.1.1.4 da caixa 1. A primeira página é mais longa que um A4, encontrando-se dobrada. Esta página começa com uma tira de papel dactiloscrita 
colada. Tem uma indicação do número dois dentro de um círculo, na margem esquerda, o que parece indicar que este texto seja um fragmento, tendo a 
secção «1» se perdido. O segundo parágrafo tem a mesma indicação, também na margem esquerda, com o número dois e, por baixo dele, a inscrição 
«cont.» A última frase do texto está escrita a lápis. 
2 os estrangeiros ] os esqrang. 
3 autor quási ] autor <que estud> quási 
4 vêr, no entanto, ] vêr, no entanto, 
5 E, no entanto, ] E no entanto 
6 incluindo ] inc 
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 Reynaldo, Guia □ 2, p. 468: «modelado rudimentar» das esculturas do portal do convento de Tomar. 

Além de mau gôsto, não terá mesmo, nunca olhado para as estátuas?!... 

 idem, p. 459: «... a escultura de Tomar tem apenas de notável...» E EXCLUI PORTANTO, pelo menos, 

A ESCULTURA DO PORTAL PRINCIPAL, SEM FALAR NA DOS BOTARÉUS, ETC.: 

 

 Ver José Vasconcelos sobre [ † ] de Lamego, em Arte Naturalista
1
 em Portugal. 

                                                 
1 Naturalista ] Nat. 
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«Songeons à ces ouvres anonymes qui... sont sorties des échoppes médiévales» (le 

style) … «c’est une certaine manière d’opérer qui se reconnaît à la stylisation qu’elle 

produit... Accéder au style, c’est parvenir à la maîtrise et faire ce que l’on veut» 

Mikel Dufrenne, Phénomenologie de l’experience esthétique, Paris, 1953, pp. 147-8. 

  

Ao alto: escultura de Pompeu Vilas Boas, de Esposende, filho de Quintino. Granito. 0,55m, 0,25m, 

0,20m. 

 Em baixo: Frontão da Igreja da Misericórdia de Viana do Castelo (Reedificada em 1714). 

 

 A escultura de Pompeu
1
 é o resultado de uma experiência que evidencia a margem creadora do artista 

«quási» medieval. A Pietá do frontão barroco foi ampliada com grão, de modo a destruir qualquer sugestão de 

volume. Reduzida a esquema, pediu-se ao canteiro de Esposende que fizesse uma «egual». Surgiu assim a 

magnífica escultura de cima, que do modêlo fornecido apenas respeitou o «programa». O vigor, o ritmo 

ornamental, o cair do drapejamento, certos detalhes anatómicos, um rigoroso jogo monumental das duas 

cabeças, etc., põe-nos deante duma autêntica creação. Pompeu, com vinte anos, é talvez o mais dotado dos 

canteiros de Esposende. 

 Esta experiência lança um claro esclarecimento entre as relações do artesanato oficinal e a possível, 

autêntica creação artística. Serve também para ilustrar as relações entre uma arte com aparentamentos eruditos
2
 

e a arte «popular». 

 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito com uma inscrição a esferográfica preta encontra-se na caixa 1, dossiê 1.1.1.4, p. 37, as imagens estão na página seguinte. 
2 arte com aparentamentos eruditos ] arte com <af> aparentamentos eruditos, 
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Artistas e Artesãos. A Escultura Académica e a Escultura «de Expressão 

Popular»
1
 

 

 

 (As esculturas para jazigos e campas são entregues, no Norte, quer a artistas académicos, que a 

«populares»). 

  

 A Saudade dos cemitérios: história de um tema académico. Ao pretender imitar, o escultor «popular» 

interpreta, cria ― com mais ou menos talento, como é óbvio. Estas duas esculturas encontram-se no Cemitério 

de Além da Ponte (Ponte de Lima). A escultura «popular» é de J. M. Pires Trigo.
2
 Repare-se na magnífica 

economia do artista popular e no seu vigoroso entendimento do espaço. Notar também ― para os estudos da 

decoração «popular» ― no que resultou a interpretação da ordem jónica. 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito com acrescento a lápis que está na página 39, do dossiê 1.1.1.4, da caixa 1. 
2 J. M. Pires Trigo. ] J.M.P.Trigo, <e está ligado a um acontecimento doloroso da vida do artista: a morte da filha.> 
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De como uma Forma Culta (no Sentido Erudito), Canónica portanto, é 

Aproveitada pelo Genuíno Artista de Expressão Popular
1
 

 

 Regra geral fala-se de imitação. Demonstrar
2
 como a imitação é um conceito pobre para explicar o 

aproveitamento (assimilação?) quando este é de facto operado por um «primitivo». Quando é
3
 um indivíduo 

marcado por uma outra cultura (no sentido erudito) a assimilar, não compreendendo, a forma nova, será então 

mais lícito falar de imitação. 

 

 O artista genuinamente «naïf»
4
 (em situação de oralidade e rural, por exemplo) não imita. Exagera, 

escrevi em Para o Estudo da Escultura em Portugal.
5
 Mas o exagero é apenas um caso particular; e 

corresponde
6
 a uma descrição do fenómeno mais psicológica do que estética. 

 O que se passa esteticamente, na ordem diacrónica? O que se dá é uma reversão parcial à anterioridade 

cultural (agora no sentido etimológico) do artista «naïf».
7
 Adeante justificamos porque dizemos parcial. 

 Três coisas se podem passar: 

 Uma creação analógica (que supõe uma mudança de interpretação). (vêr) Uma deformação do tipo da 

etimologia popular («... des interprétations pures et simples de formes incomprises par des formes connues», 

Saussure, Cours linguistique générale,
8
 p. 240). 

 Uma aglutinação: quando um sintagma é analógico ou se confunde com uma forma anterior.
9
 (A 

aglutinação é portanto variante das mudanças anteriores). 

 A parcialidade é evidente, mesmo quando podemos considerar a adopção de uma unidade culta, esta 

será separada das suas associações ou dos
10

 seus sintagmas. Noutros casos a unidade é analisada, e apenas uma 

das suas partes aproveitada. 

 (o caso do exagero expressionístico pode, talvez,
11

 considerar-se como uma operação de etimologia 

popular). 

 Uma das demonstrações mais típicas a fazer são as que respeitam ao espaço e ao tempo. 

                                                 
1 Texto dactiloscrito situado na página 30, (da catalogação) do dossiê 1.1.1.4, caixa 1, não numerado pelo autor, com emendas à máquina e uma a 
lápis. 
2 Demonstrar ] Demonstr. 
3 Quando é ] Quando é <outro> 
4 «naïf» ] <primitivo> «naïf» 
5 Para o Estudo da Escultura em Portugal. ] «PEEP» 
6 e corresponde ] e <é o> corresponde 
7 do artista «naïf» ] do artista <primitivo> 
 A palavra foi riscada a lápis. Como, na ocorrência anterior aparece a troca de «primitivo» por «naïf» com o acrescento a lápis; concluo que 
ES iria também substituir «primitivo» por «naïf». 
8 Cours linguistique générale, ] CLG, 
9 é analógico ou se confunde com uma forma anterior ] é analógico ou <imita> [se confunde com ↑] uma forma anterior. 
10 associações ou dos ] associações <cultas> ou dos 
11 pode, talvez, ] pode talvez 
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Exemplo de outra Comparação entre a Escultura «Popular» e os seus Pseudo-

Modelos Académicos
1
 

 

 

 Portão com quatro esculturas em cerâmica da Quinta da Curinheira (Ponte de Lima). Construção, 

provavelmente, de 1738 (data da capela), reconstrução em 1885 (inscrição). Três destas quatro esculturas 

provêm de uma fabricação académica. A quarta (extrema direita), porém, revela mão «popular». Notar a 

diferença de estilo, e a fuga a todos os convencionalismos das outras esculturas. Comparar com exemplo de 

uma escultura em cerâmica, oitocentista, de grande perfeição académica em Para o Estudo da Escultura 

Portuguesa, LXXIX. 

 

 

 

                                                 
1 Texto dactiloscrito situado na página 41, dossiê 1.1.1.4, da caixa 1. As imagens respectivas estão situadas na página seguinte. 
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* 

   *  * 
1 

 

 

 Crucifixo existente na Igreja Matriz de Melgaço,
2
 sacristia. Por todo o paiz se encontram imagens de 

explêndida factura, cujo carácter as situa numa «região» de limites imprecisos, entre o «popular» e o erudito. É 

o caso deste crucifixo que se encontra, com outras belas imagens, relegado para a sacristia do templo, tendo 

sido substituído por outra de muito má qualidade repintada,
3
 o que aconteceu a parte da talha desta igreja. 

Segundo informação do sacristão, são uns «artistas de Braga» que ainda hoje são solicitados para executarem 

estas repinturas. Comparar com outra escultura de carácter intermédio culto-popular, em Para o Estudo da 

Escultura Portuguesa, XLIII. 

 

 Em baixo: 

 Existem no paiz um certo número de artesões que imitam o «antigo», e cujas obras são depois vendidas 

nos antiquários, como tal. Incidentalmente registamos o seu trabalho (de copistas) que, como é óbvio, fica fóra 

do nosso alcance de estudo. Alguns porém são incapazes de imitar exactamente, e, por vezes,
4
 a sua obra tem 

valor creativo. É o caso do marceneiro de Melgaço, Abel Barranhas, de idade avançada e com quem não 

pudemos contactar directamente. Fotografámos esta frente de altar, da Matriz. Encontra-se ainda «ao natural» 

de bela madeira de castanho, ao contrário de outra obra do mesmo artista existente na Matriz e 

lamentavelmente coberta com pintura álacre dos «artistas de Braga». Notar a imitação razoável da decoração 

barroca, e a revelação de um estilo na obra de figura. 

 

 Nome correcto do artista: Abel Augusto Rodrigues (cerca de 65 anos). 

 

                                                 
1 Este texto dactiloscrito está na caixa 1, dossiê 1.1.1.4, página 51 e 52; as respectivas fotografias estão na página 53. 
2 Igreja Matriz de Melgaço, ] Matriz Melgaço, 
3 qualidade repintada, ] qualidade <― o que as salvou de serem> repintadas, 
4 e, por vezes, ] e por vezes 
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  *  * 

 

 

 Frente de altar barroco,
1
 na igreja de Leça, em reconstrução. É obra actual, ainda não pintada quando a 

fotografamos, e foi trabalhada pelo entalhador Guilherme Tedim
2
 (*), de Sta. Cruz do Bispo ― autêntico 

artesão, que passa destas cópias à cópia de imagens académicas ― a que a pintura vem dar ainda um acento 

menos creador. 

 

 (*) Segundo Alberto Cardoso Tedim.
3 

 

 

                                                 
1 Apontamento dactiloscrito com uma nota manuscrita a caneta verde de ponta fina, situado na página 54, dossiê 1.1.1.4, da caixa 1. A fotografia 
referida está na página seguinte. 
2 entalhador Guilherme Tedim ] entalhador Tadinho 
3 Segundo Alberto Cardoso Tedim. ] Seg. Alberto Car. Tedim 
 Este Alberto Cardoso Tedim não é o entalhador citado acima mas o informante, familiar dele. 
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[Adelino de Moreira Vinhas]
1
 

 

 

 Imagens da oficina do santeiro de S. Mamede do Coronado, Adelino de Moreira Vinhas. 

 Com 55 anos (em 1967), Adelino de Moreira Vinhas, é hoje chefe e proprietário de oficina. Começou 

como aprendiz aos 10 anos. 

 

 Vemos sucessivamente: 

N.ª S.ª de Paris, peça de 80 cm. de altura em fase de desbaste, comparada com a respectiva maqueta
2
 

em gêsso (também podia ser em madeira), com 27 cm. ― e que dizem ser da autoria do mestre. A 

imagem foi insculpida em castanho secular. 

Em seguida vemos uma foto ampliada daquela maqueta.
3 

 

Um santeiro a desbastar. A imagem é anterior. O santeiro é Domingos Correia de Matos, com 27 anos. 

Trabalha no ofício desde os 13 anos. Emprega 5 a 6 dias a fazer este trabalho. 

 

Coração de Maria de Fátima, em fase de acabamento. (Falta-lhe o rosto, que é trabalhado à parte, 

bem como as mãos e exige uma maior especialização). Ao lado vemos o modêlo de gesso da célebre 

Peregrina; que em seguida vemos em fase de desbaste e vasamento. 

 

 

 

 

                                                 
1 Apontamento situado na página 98 do dossiê 1.1.1.4 (numeração dos catalogadores do espólio), da caixa 1. As imagens encontram-se nas pp. 99-
102. 
2 maqueta. ] «maquete». 
3 maqueta. ] «maquete». 
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* 

 *  * 

 

 

 As imagens a seguir
1
 representam um curioso processo de aculturação ao inverso, surpreendido na 

oficina de Adelino Moreira Vinhas, e iniciativa deste. 

 

 Trata-se da representação da «Ceia». Nas três primeiras fotografias vemos o processo normal. O 

santeiro toma como modêlo (no lugar das maquetas
2
 habituais), uma Ceia de Cristo em metal (20,5 por 37 cm), 

das que se encontram no comércio, imitando a célebre «Ceia» de Leonardo. Dá-lhe relêvo, e imita-a até com 

certo vigor. Vemos aqui todo um processo de imitação não creadora e cujo modêlo primeiro recua à Itália do 

século XVI. A placa em madeira ficaria com as dimensões de 38,5 por 70 cm. A proporção das fotografias é a 

real. 

 Em seguida mestre Vinhas resolveu «inventar» uma Ceia diferente «para variar» ― segundo as suas 

próprias palavras. É o que as imagens representam. O respectivo desenho (71 por 22 cm) e o resultado em 

madeira (110 por 32 cm). 

 Vemos reaparecer certa naïveté popular, que o estatuto sócio-cultural de mestre Vinhas explicam 

bem ― mesmo que esta iniciativa não seja tão gratuita e expontânea como ele próprio pretende. Não nos 

espantaria, que um novo gosto da clientela compradora pelo fruste, o tivesse inspirado. O que não há dúvida é 

que a descoberta de certos ritmos e a simplicidade do conjunto ― embora emperradas numa tecnologia que se 

promete a outros destinos ― lembra a «ingenuidade» das Ceias, v.g., da barrista Rosa Ramalho. 

 

 

 

 

                                                 
1 Este texto está nas páginas 109 e 112 (da catalogação), não numerado pelo autor, do dossiê 1.1.1.4 pertencente à caixa 1. Este texto tem três 
partes. Uma primeira que é uma introdução e explicação das imagens; as imagens nas pp. 110 e 111 (que fazem parte operativa e integrante com o 
texto) e a conclusão. 
2 maquetas ] maquetes 
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A variante arcaizante, seu significado 

 

 

 CONCLUSÕES acêrca desta transformação «popular» (ou «arcaizante») sofrida por um objecto 

estético que transitara segundo os termos de uma perspectiva tradicionalmente culta, óptica (a «Ceia», de 

Leonardo da Vinci), através da mediação académica. 

 (Note-se, de passagem, a coincidência vocabular entre o termo estruturalista variante, e a expressão do 

santeiro: que empreendera a nova versão para variar. Observe-se ainda a coincidência com a noção husserliana 

de modificação). 

 

 1. A «Ceia» de Leonardo da Vinci. O santeiro é informado através de uma obra industrial de pacotilha: 

a reprodução em metal. 

 2. O santeiro procede a uma re-produção canónica («culta»). Esta re-produção atinge um certo grau de 

perfeição que é o resultado de duas vertentes: uma informação determinada ― uma tecnologia correcta. 

 3. A variante. Corresponde a uma funda elaboração como o testemunha o desenho prévio. Essa 

elaboração caracteriza-se por: 

 destruição da perspectiva óptica, 

 eliminação do fundo, 

 acentuação da monumentalidade. 

 4. Constante tecnológica. A nova peça corresponde às peças normais do santeiro em fase de desbaste. 

(Há um escultor actual formado pela ESBAP e com passado de canteiro, que tira partido consciente desses 

efeitos.
1
 Documentação a recolher). 

 Já vimos que estas características se reencontram na obra da barrista Rosa Ramalho. 

 Podemos levar mais longe as nossas comparações. 

 Citemos: 

 O Apostolado, frontal do altar-mor da Igreja de Santo Antão, em Évora, mármore, obra arcaizante do 

século XIV. 

 Pentecostes, da mesma época, existente no Museu Arqueológico do Carmo. 

(reproduções a páginas 536 e 539,
2
 de História de Arte em Portugal, I Vol., ed. Barcelos.) 

 5. Esta variante sugere algumas considerações que podem aproveitar ao entendimento do políptico de 

Nuno Gonçalves. Se compararmos este políptico com as obras suas contemporâneas, nomeadamente a pintura 

flamenga, a pintura de Jaime Huguet, um São Vicente Diácono e Mártir de Jaime Romeu (?) ― Ver ilustração 

                                                 
1 Alberto Carneiro, ver penúltimo texto, nesta edição. 
2 reproduções a páginas 536 a 539, ] rps. a pp. 536 3 539, 
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17 de Nuno Gonçalves de Adriano Gusmão ―, etc. verificamos que o «políptico», com a sua tecnologia 

específica, constitui uma variante com as mesmas características analisadas em 3): destruição ou atenuação da 

perspectiva óptica, colocação das personagens em séries horizontais, monumentalidade, espaço abstracto. Tudo 

leva a crer que esta variante correspondia a objectivos precisos (relativos à natureza da encomenda) e que é 

vertente com uma tecnologia e um fundo cultural felizmente propícios, próprios do respectivo autor. 
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Imagens da Oficina de José Ferreira Tedim
1
 

 

 

Vemos o santeiro Alexandre da Costa Santos (39 anos) a desbastar um S. José Operário. (1,5 m de 

altura); e a respectiva maqueta em barro (20 cm). 

 

Em seguida 

S. José com o Menino, ainda por desbastar. Repare-se no vigor desta imagem, que os cortes do 

processo de adição separada de cabeças e mãos tornam ainda mais estranhas. Repare-se no vigor da 

mão do santo. O desbaste, o acabamento e a pintura final, tornarão esta imagem convencionalmente 

igual a tantas outras. 

 

A seguir: Série de imagens da Virgem já pintadas e prontas (a algumas faltam as mãos). Sente-se aqui 

a produção em série. 

 

 

                                                 
1 Esta legenda dactiloscrita está na página 103, dossiê 1.1.1, da caixa 1. As imagens aludidas estão nas páginas seguintes 104-106. 
Tedim ] < Tadinho> [Tedim↑] 
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Os Artesões «Académicos» da Zona do Calcáreo (Centro e Sul do País)
1
 

 

 

 Os canteiros do Centro e Sul do país, embora na sua maioria «populares», de um ponto de vista social, 

mantém-se mais frequentemente em contacto com os cânones da tradição erudita e académica, ao contrário dos 

canteiros do granito. É raro surgirem hoje, nesta região, os casos de «ingenuidade» ou brutalismo, ou quaisquer 

outros fenómenos de primitivismo ou arcaísmo. 

 Isto pode ter muitas motivações. Uma tradição culta muito forte, a partir de antigos centros de 

irradiação, como Coimbra, Lisboa, talvez Évora, Santarém, e mesmo o Algarve ― onde a clientela «culta» se 

chegou a constituir fortemente, sobretudo a partir da Renascença. Nestes mesmos centros (em relação, como 

veremos, com a escultura de modelação barrista), a «freguesia» com exigências cultas-urbanas ter-se-á mantido 

mais densamente. A própria matéria terá constituído importante motivação. 

 Outros centros oficinais cultos, a estudar: 

 Batalha, onde existia uma escola de canteiros, que, nomeadamente, é responsável pelas actuais 

esculturas do portal. Será, porventura, uma das mais antigas escolas de canteiros em Portugal. 

 Mafra, e o italianismo. 

 

 Resumindo temos: 

 Razões e motivos culturais: 

 a) Proximidade de grandes centros urbanos «cultos», com suas freguesias específicas, como Lisboa, 

Coimbra, Santarém, Évora, etc. 

 b) Tradição, pelo menos desde a Renascença, de uma escultura «culta» de raiz naturalista, reforçada 

pela existência de autênticas escolas de canteiros e escultores. Oficinas de Coimbra e sua grande irradiação, e 

de Leiria, Santarém; a escola de Mafra, etc. 

 

 Nota: a estudar em particular, 

 Os centros e oficinas de Arte Nova. 

 Havia certamente oficinas regionais (caso do prédio «arte nova» de Leiria, com o seu trabalho em 

pedraria). Os grandes ciclos cultos até ao modernismo. Ex: oficinas que trabalharam para a obra de pedraria do 

prédio de Pardal Monteiro, na Av. 5 de Outubro. 

 

 Os centros de cerâmica e porcelana 

                                                 
1 Estes apontamentos dactiloscritos com algumas emendas estão no dossiê 1.1.1.4, páginas 66-68 (da catalogação), da caixa 1, não numerado pelo 
autor. 
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 Estes centros, activos até ao início do século, são de uma extrema importância, para a manutenção dos 

cânones académicos. Ver Para o Estudo da Escultura Portuguesa, do autor, fig. LXXVI, notas 24 ― p.52 ― e 

49 ― p.56 ―. 

 

 Os centros de trabalho decorativo em estuque 

 Os exemplos do Algarve,
1
 mencionados a propósito do estudo do material, são quási todos do domínio 

da expressão popular. Mas existiriam até ao século actual importantes centros «cultos» de trabalho decorativo e 

escultórico em estuque. Entre os exemplos mais antigos podem citar-se os baixos-relêvos do Palácio Fronteira. 

 

 Estas oficinas de canteiros do Sul constituem o equivalente para o Sul, dos santeiros entalhadores 

«académicos» do Norte, com os quais têm mais afinidades, e, para nós, uma problemática comum, do que com 

as pequenas oficinas «populares» de canteiros, de Esposende, Ponte de Lima, Braga, etc. No entanto, como 

estas, são em geral oficinas pequenas, enquanto que as oficinas de entalhadores «académicos» tendem com 

frequência a se constituírem
2
 em grandes oficinas, com especializações diferenciadas, tipo da organização pré-

industrial. Acrescente-se que nalgumas oficinas do centro o material pétreo é quási trabalhado como se de 

madeira se tratasse (região de Cantanhede, Ançã, Portunhos, etc.) 

 Nesta última região, um dos casos mais interessantes de adopção por um destes canteiros de esquemas 

«cultos», é uma capela da igreja paroquial de Portunhos, em «estilo árabe». O autor, já falecido, era um 

canteiro de grande prestígio local, pai do actual canteiro mais activo, desta vila. 

                                                 
1 Os exemplos do Algarve, ] Os exemplos <deste trabalho> [do Algarve ↑], 
2 a se constituírem ] para se constituírem 
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Prédio e Oficina de Canteiros em Alcabideche
1 

(visitados em Setembro de 1968) 

 

 

 Os lavores em pedra (portas e janelas) deste prédio
2
 são da oficina do canteiro Justino dos Reis Cupido, 

que morreu cerca de 1953, com 60 anos, e nasceu, portanto, no último quartel do século XIX. O filho, 

actualmente com 55 anos (nasceu em 1913), trabalhou com o pai nestas obras. Trabalha ainda actualmente, 

com o neto de Justino, Albino Gonçalves dos Reis (32 anos), numa oficina situada nas traseiras do prédio. O 

prédio encontra-se em partilhas. 

 No final deste estudo mostramos os dois canteiros a trabalhar e algumas peças actuais: um santo, e 

respectiva maqueta
3
 e um leão. 

 Utilizavam na altura da nossa visita, o seguinte material: Mármore de Estremoz, branco: matéria com 

que foi esculpida a imagem da nossa ilustração, e que declararam ter feito muitos exemplares. 

 Calcáreo branco de Porto de Mós: material do leão decorativo, da nossa ilustração. 

E ainda: calcáreo marmóreo de Mem Martins, cinzento, mais ou menos escuro. Calcáreo róseo de Pêro 

Pinheiro, etc. 

 

 Outras obras de Justino dos Reis Cupido: Águia decorativa, em grande edifício do Estoril, junto à 

estação de comboios... (A respeito desta obra, o filho declarou que foi realizada segundo um desenho, mas não 

sabe quem foi o respectivo autor). 

 Emblema dos Bombeiros Voluntários em Alcabideche. 

 A casa de Alcabideche tem a data provável de 1933. 

 

 

 Este estudo é de grande importância para a relacionação
4
 que procuramos estabelecer. 

Com efeito: 

                                                 
1 Texto dactiloscrito sem emendas situado nas páginas 70 -71 do dossiê 1.1.1.4 da caixa 1, (da catalogação), não numerado pelo autor. As 
fotografias estão nas pp. 72-75. Nem todas as mencionadas existem. 
2 deste prédio ] deste prédio, 
3 maqueta ] maquete 
4 para a relacionação ] p <o estudo d>a relacionação 
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 O canteiro utilizou um modelo académico em gesso, de um tondo, uma Ceres. (os meus informadores 

ignoram a respectiva origem). É uma obra, certamente modelada por artista culto, e académico, bem entendido. 

Podemos vêr semelhantes dispositivos decorativos em prédios de Lisboa, como, por exemplo, o edifício do 

Teatro da Trindade. A reprodução em pedra é de grande rigor. Em seguida o canteiro transformou a figura 

feminina em figura masculina (janela do lado esquerdo). Vemos também que, possivelmente entregue apenas à 

sua imaginação, o canteiro produziu as figuras, fantásticas das soleiras das janelas (um leão e talvez, dois 

lagartos), já tão impregnadas de expressionismo «popular». 

 

 Vemos assim, confirmados muitos dos nossos pontos de vista algures expostos: Um princípio de 

transformação. 

 Um princípio de regressão ao «popular», com o seu acento de verdadeira creação. É um caso 

perfeitamente idêntico ao que podemos observar, étape a étape, na passagem dos canones da Renascença ao 

Mestre de Santa Catarina da Fonte do Bispo. 
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* 

*  * 

 

 

 Para mostrar a continuidade geográfica,
1
 regional, de uma cisão e um gosto académicos, que une a obra 

dos canteiros e dos ceramistas num mesmo contexto sócio-cultural, ilustramos em seguida este estudo com 

duas figuras de cerâmica decorativa, colocadas em prédios de Alcabideche, de arquitectura tão modesta como a 

do prédio do nosso estudo. Uma das figuras representa Bocage. É bem um gosto ― e temas ― «populares» 

expresso em formas e técnicas académicas. Estas formas constituem, pois, verdadeiros casos precursores de 

mass media.
2 

 

 

                                                 
1 Este texto está na na página 76 do dossiê 1.1.1.4, da caixa 1, (da catalogação). Trata-se de um dactiloscrito não numerado pelo autor. As 
fotografias em causa estão na página seguinte. 
2 de mass media. ] de ,<†> «mass-media». 
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[Alberto Carneiro]
1
 

 

 

 Esculturas de Alberto Almeida Carneiro, nascido em 1937, em S. Mamede do Coronado. 

 

 Depois da instrução primária, aos 10 anos, entra para uma oficina de santeiro. 

 Dos 10 aos 15 anos conserva-se na oficina de Ferreira Tedim (Santo Tirso), irmão de Guilherme Tedim, 

de Santa Cruz do Bispo (de quem noutro lugar reproduzimos obra em talha, encomendada aquando das 

restaurações da Igreja de Leça). 

 

 Dos 10 aos 12. Trabalha como aprendiz, sem ganhar. Fazer colas, lixar, etc. 

 Aos 12 anos começa a desbastar as costas dos santos (a pontear por grosso). (Era uma «Srª. de Lanka, 

padroeira de Ceilão»). Exerce estas funções durante 4 anos. 

 Aos 16 anos começa a farpar
2
 (desbastar com mais requinte)... mas sem tocar ainda em mãos, pés ou 

cabeças. Mais 4 anos. 

 

 Só ao fim de dez anos de oficina começa a trabalhar pés e mãos. Com 20 anos começa a trabalhar 

cabeças. 

 Entre os 17 e os 21 anos começou a manter, paralelamente, uma oficina própria, em São Mamede. Aos 

18 começou a estudar à noite na Escola Soares dos Reis do Porto. Faz um ano, em Lisboa, da António Arroio, e 

exerce entretanto as actividades de colaborador desportivo no quotidiano Jornal de Notícias, professor de 

Ginástica, etc. Termina em 1960 o curso de escultura decorativa da António Arroio. Em 1961 entra para a 

ESBAP. Participa numa Missão Estética de Férias com o Eng. Santos Simões. Em 1967 termina a tese de 

escultura. 

                                                 
1 Esta nota dactiloscrita está na caixa 1, dossiê 1.1.1.4, da caixa 1, página 59 (da catalogação). As fotografias são de ES e estão nas páginas 60-
64. 
2 farpar ] a <fapar> farpar 
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[Manuel Ribeiro Pavia]
1
 

 

 

«Tudo o que se vê é falso» 

Tristan Tzara 

 

 Realismo: Os maiores obstáculos que se oferecem à compreensão do que seja o realismo resultam de 

um senso comum do mundo, que acredita no veredicto do olhar ou, generalizando, no dos sentidos. Os 

preconceitos daí decorrentes não afectam apenas os desprevenidos: críticos e ensaístas esquecem com 

frequência o rigor e a subtileza da interrogação estética quando se trata de realismo. Ora, nada é mais alheio ao 

significado desta disciplina do pensamento e da sensibilidade, que a descrição neutral e ingénua do mundo. 

Caso seria para perguntar como o Diderot da Lettre sur les aveugles: «Ne pourrions-nous pas mettre dans nos 

discours un peu moins d’orgueil et un peu plus de philosophie ?» 

 Mas, se nos interessa menos o senso comum ― o que é que, verdadeiramente, nos é comum? - o 

mesmo não deve acontecer com o senso «popular». Popular, como se disséssemos: das origens, de cada 

começo imaginário do humano, ultrapassagem dialéctica regional, emergência do novo. Este juízo do «povo» 

com frequência excede a ingénua fé perceptiva, e toma as coisas na sua relativa, contraditória e mais dinâmica 

compreensão. Considerando num importante aparte os trabalhos
2
 de Lévi-Strauss, julgo que a antropologia 

cultural não encarou ainda o estudo desta lógica popular, que classificarei de dialéctica, e que se manifesta em 

tudo o que é, ou foi, renovado encontro primeiro com o mundo. (Encontro que não negará a história, bem 

entendido, mas que evitando as embrulhadas do historicismo, funda deontològicamente o conhecimento em 

geral e os conhecimentos histórico e estético em particular). Na compreensão do realismo, por exemplo, os 

extremos tocam-se e as aparências iludem; e estes juízos coincidem com as conclusões da mais perturbante 

filosofia moderna. Que se considerem as etapas da consciência, segundo Hegel; o tema da consciência 

dilacerada ou a dialéctica do Senhor e do Escravo, que vem de Diderot a Hegel e à filosofia moderna; os 

ensinamentos de Le Neveu de Rameau, da Phénoménologie de l’esprit, das Thèses sur Feuerbach, uns e outros 

permitem concluir identicamente: o mais íntimo é por vezes o mais externo. Esta coincidência de algo que se 

relaciona com os primórdios do humano e das mais evoluídas e inquietas interrogações actuais, põe-nos perante 

o facto de que
3
 «a humanidade não se põe senão as perguntas a que pode responder».   

                                                 
1 Esta ensaio não publicado dactiloscrito com emendas a caneta preta fina de tipo esferográfico está na caixa 1, dossiê 1.1.1.7. Trata-se de um ensaio 
que está acabado (o que é muito raro nos inéditos de ES). O texto era destinado a uma monografia da Editora Artis sobre Manuel Ribeiro de 
Pavia. ES editou anteriormente nesta editora as seguintes monografias, na colecção «Arte Contemporânea»: Júlio Pomar (1960), Lima de 
Freitas (1961) e A Pintura Neo-Realista em Portugal (1965). Este ensaio está numerado pelo autor (exceptuando a primeira página). Junto 
com este ensaio existe ainda as listas das ilustrações a usar na monografia e existem ainda versões anteriores, em estado menos acabado. Não se 
encontram as fotografias ou as ilustrações no espólio, por isso decidi omitir a referida lista. 
2 os trabalhos ] os [trabalhos ↑] <estudos> 
3 perante o facto de que ] perante o facto <já afirmado> de que 
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 Estas opostas
1
 concepções do realismo (a comum e a filosófica ou popular) explicam não só a floresta 

de enganos a que o realismo dá lugar, mas as suas próprias contradições. Indo ao fundo mais fundo dessas 

contradições, falaríamos mesmo das armadilhas da dialéctica, ou do seu abuso. Diríamos, desta vez com 

Merleau-Ponty: «... la dialectique ... devient, dès qu’on la prend pour devise, dès qu’on en parle, au lieu la 

pratiquer, une puissance d’etre, un principe explicatif». Nenhuma estética realista, ou compreensão estética 

realista, deixarão de se transformar em teoria de princípios ultrapassados, epigonais, se não tiverem sido 

obstinadamente empreendidos nos termos de um constante
2
 apelo à práxis. Uma fórmula célebre, «o realismo é 

o naturalismo mais a dialéctica» (Engels) é como que o espelho dessas contradições, que só nos interessam 

aqui no seu aspecto mais vivo e actualmente necessário. O naturalismo, ou seja, a descrição objectiva 

(descrição operada segundo uma absoluta negatividade do subjectivo) exclui a relação dialéctica (ou a 

estrutural) às coisas, e recìprocamente. Não se trata portanto de uma soma, e o mesmo autor daquela fórmula, 

na «Dialéctica da Natureza» lembraria que «para o uso quotidiano», «as categorias metafísicas conservam todo 

o seu valor». Aqui também seria significativo um paralelo com a fenomenologia: «...la métaphysique reste 

coïncidence» (Merleau-Ponty). 

 Esta noção de metafísica-coincidência, que não exclui a dialéctica, é necessária para a abordagem da 

obra de Manuel Ribeiro de Pavia. Devemos associar-lhe, como um outro modo seu, a noção de 

distância-às-coisas («...que tout être se présente dans une distance qui n’est pas un empêchement pour le savoir, 

qui en est au contraire la garantie»). A distanciação corresponde a um táctico recuo ou suspensão,
3
 uma 

coincidência metafísica provisória entre sujeito e objecto,
4
 objectivo e subjectivo. A validade desta categoria 

metafísica assim provisoriamente assumida, como poderá verificar-se? Em que consiste? Não podemos 

responder senão apreciando a natureza mesma do quotidiano em jogo, e a sua medida globalizante. Ou ainda, 

atendendo
5
 a que tal recuo ou suspensão é o resultado de uma decisão crítica, irremediàvelmente livre, que 

espécie de liberdade é essa? Qual o seu futuro? De que maneira, uma tal decisão, envolve, nos envolve no real? 

 De que maneira são realistas, os desenhos e as gravuras, as ilustrações de Manuel Ribeiro de Pavia? 

Precisamente: em terem assumido uma certa distância relativamente às coisas, revestindo-se de um carácter 

polémico e provisoriamente metafísico, coincidência diferencial como o devir da realidade. E como os 

extremos se tocam, este absolutismo de forma, redonda e fechada (mas significativamente incompleta), não é 

outra coisa senão o resultado de uma difícil e dramática redução a um essencial-provisório: referência à 

realidade
6
 como arma de combate,

7
 ofensa e sedução. Como práxis que, por definição, se reconhece a si 

própria. Integrando-se num movimento (literário e político) de aproximação livre e deliberada do «real», do seu 

                                                 
1 Estas opostas ] Estas <duplas> [opostas ↑] 
2 de um constante ] de um [constante ↑] <obstinado> 
3 ou suspensão, ] ou suspensão, <da praxis > 
4 entre sujeito e objecto, ] entre <o> sujeito e <o> objecto, 
5 Ou ainda, atendendo ] <Por outras palavras, e> [Ou ainda, ↑] atendendo 
6 referência à realidade ] [referência ↑] <toda a linguagem criadora, exprime> à realidade 
7 como arma de combate, ] como arma de combate, <, que por definição se reconhece a si própria> 
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próprio e dos outros, faz explodir as relações profundas da acção, da experiência, e da vida. Atitude 

polemicamente
1
 sedutora, não seria possível sem um inicial desejo de íntima adesão com o Outro Homem; «si 

tu crois a autrui il te faut le séduire...» (Aragon). Esta necessidade, este desejo, não escondem
2
 em Pavia uma 

significativa componente erótica, revelam-nos o sentido da sua escolha, da sua liberdade. 

 Como explicar o surgimento de tal necessidade? Como terá sido possível? E terá sido inteiramente 

satisfeita? Sabemos, pela análise e pelo conhecimento da história biográfica do artista que a sua obra consiste 

numa adequação dramática, e necessariamente incompleta entre os meios e os fins. Essa análise, que não 

podemos fazer aqui, levar-nos-ia ao estudo de condicionamentos diversos, e em particular, obrigar-nos-ia a 

encarar transitivismo original do pintor com o seu mundo. Limitar-nos-emos a apontar alguns aspectos mais 

imediatamente biográficos, sociais e ideológicos. Alentejano, de Pavia, e tendo-se realizado num meio urbano, 

a distância assumida pelo artista confunde-se, por um lado,
3
 com desenraizamento geográfico, por outro,

4
 com 

a descoberta da poesia e da ficção que se convencionou classificar de neo-realistas ― e a consequente 

adopção
5
 de um certo numero de princípios, autênticas verdades provisórias de combate; caminho, no entanto, 

para a consciência bem moderna, de que se não pode suprimir a filosofia senão realizando-a; reconstituição 

actual do transitivismo das origens (infantil, de homem primitivo, de camponês), redescobrindo-lhe as raízes 

provinciais e telúricas e a vocação futura.
6 

 

 Dissemos que esta obra, e estes propósitos, resultariam necessàriamente incompletos e imperfeitos, 

dramàticamente votados ao fracasso, para além da criação de um provisório absolutismo expressivo. Disto era 

também consciente o pintor. A alguém que lhe censurava os modos altivos, perguntando-lhe se se julgava 

algum Miguel Ângelo; essa consciência sugerir-lhe-ia a resposta: E Vocês julgam que isto é a Renascença? 

Essa altiva procura da serenidade, ampla e sem rugas, num corpo e num espírito inquieto e esfomeado de tudo, 

daria lugar a um paradoxo de expressão, cumprir-se-ia em trabalho paciente e silencioso; mas foi também 

apelo
7
 a novas formas expressivas. Os extremos tocam-se...

8
 Quanto a esse apelo, qual o seu alcance actual? 

Algum dos seus acentos se mantêm ainda hoje válidos e inquietantes? Quando diante de um quadro ou objecto 

do novo realismo, ou do neo-dada, alguém for tentado a exclamar: «isto já foi feito!», não estará apenas a 

ignorar que a longa agonia da arte de hoje (no sentido hegeliano) corresponde à nossa própria agonia, 

provisória e coincidentemente metafísica, perante um mundo que ― como um fantasma ― parece mudo às 

                                                 
1 Atitude polemicamente ] <Esta assumpção> [Atitude ↑] polemicamente 
2 não escondem ] não <se> escondem 
3 confunde-se, por um lado, ] confunde-se por um lado 
4 por outro, ] por outro 
5 adopção ] adop<ta>ção 
6 e a vocação futura. ] <e o seu restabelecimento consciente> e a vocação futura. 
7 mas foi também apelo ] [mas foi também ↑] <e foi> apelo 
8 Os extremos tocam-se... ] <Aí também> Os extremos se toca<va>m-se... 
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inquietações mais sinceras e imperiosas do nosso tempo, e por vezes até, parece voltar atrás. Estará
1
 sobretudo 

a jogar com os nossos próprios fantasmas culturais e a misturar tempos concretos numa monstruosa e abstracta 

lei evolutiva. 

 

 Estas questões têm uma resposta, porque não pode deixar de haver resposta para uma qualquer 

pergunta humana. Mas se as respostas existem, e só podem existir em termos de modernidade, não serão 

respostas feitas nem fáceis. E em particular: como poderemos ser absolutamente modernos, absolutamente 

diferentes, se continuarmos a aceitar um mundo-fantasma, tal qual o querem fixar hábitos e conformismos, 

mudo e quedo? A Arte morrerá ― e outra coisa nascerá em seu lugar, a que, por aproximação semântica será 

chamado, provàvelmente: Arte. Mas seremos, serão outros os homens, e outras as relações entre si e o 

seu-mundo, embora se mantenha um equivalente trabalho, paciente e silencioso, para satisfazer o desejo de 

comunicação.
2
 Querer definir a arte moderna, exclusivamente em termos de arte, não será o menor engano da 

floresta de impotentes enganos do nosso tempo... «Ce qui est faux c’est d’avoir insisté uniquement sur 

l’activité de création formelle» - afirmava-o já Kierkegaard. Na verdade, se «se puzer um pouco mais de 

filosofia nos nossos discursos», ou se quiserem, um pouco mais de autêntica e aberta ciência, é evidente que da 

antinomia, explicita ou implicitamente utilizada quando se pretende em geral considerar o problema da 

modernidade em arte - forma e conteúdo ―, nenhum dos termos pode eficazmente conduzir-nos a resultados 

satisfatórios. Seria necessário dispôr de um método, «humilde e justo»; ou, na sua falta, encarar de frente a 

experiência estética, e tentar uma exploração efectiva do nosso pensamento, batendo-o em todos os sentidos 

possíveis, assumindo de facto todas as contradições e ambiguidades surgidas, sem atender a preconceitos de 

categorias filosóficas passadas, e sobretudo, sem atender aos imperativos da moda, sequer aos imperativos do 

gosto em moda... Creio que em qualquer das hipóteses seria difícil esquivar a palavra e o conceito de crise ― a 

qual afecta a arte actual, nas suas manifestações im-possíveis e no seu contraditório consumo, qualquer que 

seja a relação que se pretenda estabelecer ou negar entre estas duas realidades. Mas falar de crise não passa 

com frequência de pretexto para não ir mais longe. Seria necessário ainda tentar a história cientifica desta crise; 

e, por outro lado, qualquer coisa como a sua apreciação fenomenológica. Algo se está a passar, todavia, nesta 

era de cibernética e de contadores electrónicos, que porventura transformará dentro de algum tempo a maioria 

das definições contemporâneas de vanguarda e de modernidade em curiosos objectos de museu. Os estudos de 

antropologia cultural e o estruturalismo, inspirados no grande avanço das ciências linguísticas, estarão perto de 

pulverizar velhas categorias e renovados preconceitos gramático-sintáxicos da expressão lógica. Entretanto, 

parece-me ser uma verdade que se mete pelos olhos dentro, a rara importância da obra de Pavia no conjunto da 

cultura portuguesa contemporânea: que os seus desenhos e ilustrações foram linguagem operante num diálogo 

que excede as simples palavras, como excede os sons ou as côres; e só pode ser apreciado num conjunto onde 

                                                 
1 Estará ] Esta<mos>rá 
2 comunicação. ] <expresado(?)> [comunicação ↑] 
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os objectos estéticos se entrelaçam com as obras de cultura, em geral, com um esforço de sobrevivência 

verdadeiramente conquistador, activo e criador. De esse esforço, que é toda uma época da literatura e da arte 

portuguesa. Manuel Ribeiro de Pavia – pelo seu fim mal-aventurado e trágico – foi não só um dos mais 

significativos responsáveis, mas até uma espécie de anti-herói, que é talvez a maneira mais heróica de ser do 

nosso tempo. Quando digo que isto nos entra pelos olhos dentro, não emprego esta expressão popular ao acaso: 

porque é de dentro dos olhos, de uma distância virtual e crítica que também é intimidade profunda, que é 

necessário pressenti-lo, antes mesmo de o saber. Pressentimento e definição dessa anti-heroicidade pode ter 

sido o poema 33 de Eugénio de Andrade, publicado em As Mãos e os Frutos, livro ilustrado por Manuel 

Ribeiro: 

 

  A tua vida é uma história triste. 

  A minha é igual à tua. 

  Presas as mãos e preso o coração 

  enchemos de sombra a mesma rua. 

 

  A nossa casa e onde a neve aquece. 

  A nossa festa, onde o luar acaba. 

  Cada verso em nós próprios apodrece e cada Jardim nos fecha a sua entrada. 

 

 Os extremos tocam-se. De dentro dos olhos terá que vir a luz capaz de esclarecer e apreciar o espanto 

de um primeiro encontro, a procura do popular, verificada em Pavia, ainda que em moldes formais sem rotura 

com o passado estético e tão perto de um presente conscientemente procurado; os «painéis» e Almada 

Negreiros. Que esse é um extremo que toca o outro; a rotura com toda a forma aceite, a volta a uma expressão 

ingénua, realmente primeira e popular. Inversamente, e por exemplo a Pop Art, o novo-realismo e o 

neo-dadaísmo serão o-que-já-se-fez mas que ainda ficou-por-fazer nesta irreversível procura de uma saída, que 

é simultaneamente movimento agónico de destruição subjectiva, e secreta ou ignorada preparação para o 

reencontro de uma nova subjectividade, por e contra os objectos da nossa existência actual; caminho, enfim, 

para a liberdade. 

 Que liberdade? Não creio que seja tempo, que haja tempo para uma definição rigorosa. Uma liberdade 

comum. Essa mesma a que se referia recentemente, entre nós, Manolo Millares, em luta com outra dissecção 

do seu afundamento objectivo «aqui no hay mas que basura. Lo digo yo, Millares, que de vez en cuando suelta 

alguna verdad no cauterizada por los unguentos de esta dormida paz consanguinea»... «junto a estes cuadros; 

bajo este asqueroso deslisamento antiestetico ... espero ver como emerge un dia una simple y liana flor de 

LIBERTAD: de esa misma tierra-zapato-lata-harapo-basura que hacen el montón tácito de nuestra encordelada 

historia». 
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 Que se juntem sapatos velhos, latas, trapos, lama ou desenhos e côres; esperar, ou melhor, não esperar 

apenas, lutar pela liberdade, que outra coisa pode ser mais típico denominador comum de uns e de outros, 

NÓSOUTROS? 

 

Lisboa, Novembro 1965 
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Nota da Edição: Este volume apresenta uma edição crítica de 

inéditos de Ernesto de Sousa sobre Arte e Património, textos que 

seriam destinados a monografias do autor. As reproduções 

apresentadas são digitalizações de folhas em que o autor colou 

fotografias a que se referem esses textos. Essas colagens usam o 
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<†>     (riscado pelo autor ilegível) 

[xyz] (acrescento na edição pelo editor) 

□      (lacuna no texto) 

/xyz/      (dubitação do autor) 
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xyz  ] xyc       (palavra ou expressão transmitida ]  palavra ou 
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expressão de leitura duvidosa) 
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