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Pestana, Assunção [ESE.J.Piaget. Arcozelo/ESAP] 

Resumo: 

Problemática 

A presente comunicação procura evidenciar o trabalho desenvolvido pela autora, no Ensino 

Superior Artístico, Escola Superior de Educação Jean Piaget, Arcozelo / Escola Superior de 

Artes do Porto 2009/2011, Porto, Portugal, com destaque para o uso da (auto) biografia, no 

âmbito do ensino artístico versus poético-visual. Neste sentido, professor e alunos 

desenvolveram diferentes produtos nos campos da Poesia Visual implicando as Artes 

Performativas, numa perspectiva transcultural. A qualidade destes artefactos grafo-semânticos, 

em Arte e Poesia Visual, produzidos em ambiente educativo formal e não formal, deve-se ao 

enquadramento conceptual anteriormente realizado em contexto de sala aula, assente em autores 

que consideramos significativos para o desenvolvimento desta temática. Por último, refira-se 

que estes estudantes/professora, (re) criam ao longo de diferentes sessões (meta) narrativas 

grafo-semânticas culturais, que consideramos identitárias e que designamos por arte-factos 

imagético-poéticos. No campo da (re) produção de artefactos imagéticos, toma-se a imaginária 

pré-existente como insinuação para a produção de imagens tratadas, nos diferentes níveis 

artísticos e educacional; segue-se um processo de desconstrução, iniciado na captação do real ou 

imagens preexistentes, seguido da sua manipulação e (re) criação. 

Esta exploração de imagens e objectos poderá ser lida na senda das obras dos artistas plásticos e 

poetas visuais, como Cindy Sherman (2005), com os seus auto-retratos ou Vostell (1976) pela 

sua recriação de textos grafo-semânticos videográficos, ou ainda Barthes (2005) quando escreve 

sobre Roland Barthes por Roland Barthes, obras essas conducentes a uma imaginária 

recontextualização de quotidianos de tempos diferentes. Neste sentido, educar para Criatividade, 

Arte e Poesia Visual implica estratégias específicas e um campo dialógico entre a Arte-Acção e 

Arte-Intervenção. (Lamas, coord.2000; Agra, 2007; Acaso, 2009; Pestana,2011) 

A metodologia aplicada neste estudo relativamente ao Ensino da Arte é de tipo qualitativo, 

((auto) etnográfico, (auto) biográfico e documental), justificado por este permitir o 
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desenvolvimento da criatividade e consequente investigação artística, numa perspectiva de uma 

didáctica critica envolvendo estudante e professor. 

A relevância e pertinência deste trabalho prende-se, em nosso entender, com a necessidade 

de revisitar e problematizar as actuais práticas educativas e, à sua vez, investigativas, no campo 

do ensino superior artístico, nos domínios das artes plásticas/visuais e poético-visuais e, 

simultaneamente apresentar um modelo que incluí itinerários específicos interpretativos, 

(analógico e virtuais), gerados em ambientes formais e informais de cariz artístico 

contemporâneo e enquadrados nas actuais estratégias de ensino aprendizagem artístico no 

ensino superior.  

A relação com a produção da área em estudo, assenta nessa prospecção transcultural inerente 

a uma aportação narratológica artística e, serve-se do cruzamento de diferentes domínios do 

saber; uma abordagem ecléctica da Arte, Poesia Visual e Artes Performativas.  

Palavras-chave: 

Educação artística, metodologias, autobiografia, poesia visual, artefactos. 

 

Introdução 

Este texto nasce da nossa preocupação em trazer ao discurso educacional uma variante artística no 

âmbito da Educação Artística, intitulada Poesia Visual, enquanto prática enriquecedora recreativa 

conjunta de dois domínios As Artes e Poesia, seguida de uma proposta de metodologia e de 

investigação, em Artes Plásticas/Visuais e Poéticas - Educação no Ensino Superior, neste caso 

particular, em dois contextos formativos, são eles: Escola Superior Artística do Porto (ESAP) e Escola 

Superior de Educação Jean Piaget, Arcozelo em Canelas, Vila Nova de Gaia (ESE Jean Piaget). Para 

tal, tratamos de configurar um quadro teórico que nos orientasse para um conhecimento artístico e 

poético alargado. Este abarca abordagens a uma proto histografia da Poesia Visual que se vai 

desenhando no panorama atual da histografia artística portuguesa; sua dimensão pedagógica-didática 

num quadro de uma Educação Artística-Arte Plásticas/Visuais, extensiva a outos campos interventivos 

e criativos (2010/2012). Por outro lado, o mesmo quadro sugere novas reinterpretações e recriações de 

narrativas poético-visuais, a temática da exploração intertextual patente no delineamento curricular das 

unidades curriculares que lecionamos nas citadas instituições e respetivas (re)criações. Este 

reconhecimento como matéria de ensino-aprendizagem advém da necessidade de incluir novas 

temáticas e respetivas potencialidades experimentais criativas inerentes às mesmas, a experiência 

pessoal nestes domínios de autores e da autora e estudantes nestes domínios e ainda o reconhecimento 

da pertinência de potenciar as Cultura Visual e Poética, afetas a uma interação de conhecimentos 

artísticos especializados e cruzados (Aguiar & Maximino,2002). 
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Procuramos entender os motivos que levaram a rutura poética no contexto literário-poético português, 

poetas e artistas e literários, nesta outra forma de fazer poesia, oposta a uma tradição académica 

poética. Em termos históricos poderemos afirmar que a mesma só se assume como expressão criadora, 

quando alguns autores pertencentes a nichos restritos artísticos e literários avocam uma forma de 

escrita criativa, divulgam, expõem, intervém na espaço público e editam (Bacelar,2001). 

Iniciamos este estudo com uma postura reflexiva e crítica sobre as diferentes manifestações hibridas 

textuais disponíveis em acervos, textos escritos, testemunhos orais, documentos visuais, fotografias e 

imagens, no sentido de obter uma pré-configuração deste movimento poético-artístico em Portugal. 

Com intenção de importar este conhecimento para o domínio da Educação Artística no Ensino 

Superior, incentivamos os nossos estudantes à sua pesquisa, suportada na revisão bibliográfica que 

entendemos significativa, mas conscientes que este tipo de informação se encontra dispersa e pouco 

sistematizada.  

Na construção de práticas sobre esta temática, procuramos ainda no âmbito das unidades curriculares 

que lecionamos nas duas instituições acima citadas, desenvolver linhas de orientação textual e formal 

que incluíram não só as formas mais representativas, no quadro das vanguardas e da pós-modernidade 

(segunda metade do século XX /primeira década do século XXI), como procuramos promover 

experiências individuais/grupais, diversificadas em diferentes sessões formativas.  

Apoiadas nestas estratégias criativas interventivas, as representações poético-visuais apresentadas 

pelos estudantes foram-se definindo recriações artístico-poéticas com maior ou menor definição e 

autonomia, enquanto forma experiências de um fazer outra poesia que implicou revisão de poemas 

desde a Poesia Concreta e Poesia Experimental à mais recentemente denominada Poesia Visual 

(Blaine,1982). 

 Por último, anote-se que em termos da histografia da poesia, a Poesia Visual constituída por essa 

tensão dialética de grafias e semânticas, ora opostas ora coexistentes e/ou atuantes, toma expressão em 

diferentes campos de investigação, quando assume a sua autonomia estética, decorrente da 

incorporação de diferentes correntes artísticas e entrosando linguagens poéticas e visualidades e pelas 

intervenções artísticas de rutura apresentadas em espaços de divulgação artística e editoras de cariz 

experimental. 

A partir nossa experiência artística-poética, procurámos insinuar uma Cultura poético-visual, onde 

diferentes enfoques nos conduzem a uma Cultura Visual, vinculada à Arte e, Educação Artística-

Poética, ou seja, reconstrutiva de um discurso visual-artístico, que se define como trans- textual. 
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 Breve contextualização histórica e artística  

A Poesia Experimental e Visual como forma de expressão artística poderá ser datada em Portugal 

como discurso de desconstrução do poema, expandido em diferentes espaços físicos e digitais, 

segundo uma dimensão criativa mais ampla do (re)fazer e recriar letrismos e imagens. Pelos seus 

modos (re)construtivos, (des)construtivos, estas manifestações criativas de vínculo social-cultural 

reativo a diferentes temos e espaços, assumem-se como escritas interventivas e  poéticas e outras 

visualidades,  por grupos de artistas-poetas-artistas-escritores, através das suas produções e  sintaxes 

assimétricas de uma compreensão dominante, procuram desvendar e assumir novos trilhos  

significativos inter/intra sintáticos visuais. 

 Segundo o autor Johon Berger (1987 as formas de ver são diferenciadas, que neste caso particular, 

resultam do entrosando de experiências significativas gráficas, definido novas aportações artístico-

poéticas numa linha exploratória de (re)criação semântica plural. 

 Embora sendo considerado um grupo pouco organizado no início, este que foi se afirmando ao longo 

de varias décadas como voz expressiva e comunicativa por um grupo restrito de intervenientes 

participantes (poesia experimental, anos sessenta, Ana Haterly, António Aragão, Melo e Castro, Salete 

Tavares, Herberto Hélder, entre outros). Em Portugal, a publicação dos cadernos de Poesia 

Experimental 1 e 2 (1964 e 1966) constitui historicamente o espoletar das práticas poéticas 

experimentais. Presentes estes trabalhos em revistas, exposições livres seguem-se outras manifestações 

destes intervenientes ao mesmo tempo que fazem contatos com grupos no estrangeiro. Com o decorrer 

dos anos foi-se configurando uma histografia da poesia visual portuguesa e hoje, é a forma assumida 

criativa matéria no ensino básico.  

Poderemos chamar às manifestação iniciais de afirmação poética–visual atividades arte alternativa, 

onde foram percursores Jaime Salazar Sampaio, 1954   e Alexandre Ò Neil, 1960, Ana Haterly, 1959,  

Melo e Castro, 1962,  assumindo-se  como iniciadores   de uma poesia concreta XX. Em 1965 com a 

exposição coletiva Visopoemas, António Aragão, Salete Tavares António Bahona, Melo Castro, 

desenvolve junto o Concerto audição pictorial, o primeiro happening realizado em Portugal, 

neodadaísta. Seguem-se outras manifestações onde a este grupo se juntam outros elementos como o 

músico experimental Jorge Peixinho. Este grupo vai assim, passo a passo, incluir outros intervenientes 

e por tal consagrar o movimento de Poesia Concreta em Portugal, através da publicação de artigos, 

teorias e poemas experimentais. Com António Ramos Rosa, José Blanc de Portugal, José Alberto 

Marques, Maria Alberta Menéres, editam-se várias publicações (1965), como é disso exemplo, 

Proposition 2.01 -poesia experimental, um ensaio teórico e ainda uma antologia de poemas 

internacionais (1966); poemas cinéticos, galeria 11, Lisboa (1967). Sucedem-se outras manifestações 

artísticas, Happenings, com Hidra, 2, a que juntam ao grupo Nei Leandro de Castro, Silvestre Pestana, 

entre 1973 e 1974. É então editada a primeira antologia de Poesia Concreta portuguesa. Anteriormente 
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a este período aparece o primeiro livro experimental, de António Aragão, Um buraco na boca, (1971). 

Por outro lado, no domínio experimental Ana Hartely promove e realiza filmes neste âmbito de Poesia 

Experimental. Seguem-se três momentos que determinam a abertura a outros campos exploratórios e 

criativas, a poesia então denominada por Poesia Ação, de Intervenção Poética (1977), apresentada na 

Galeria Quadrum, Lisboa. Ana Haterly realiza uma intervenção denominada por rotura, Alberto 

Pimenta com uma intervenção no exterior, terceira ação pelo grupo Rui Frati, Seme Lufftie, Silvestre 

Pestana, com uma teatralização de poemas experimentais (1977-1980). Inaugura-se a exposição Po-

Ex. (1980), marco da afirmação da Poesia Experimental portuguesa, onde é incorporada Instalações de 

poemas visuais, filmes experimentais e vídeos. O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra CAPC 

(1980),organiza um ciclo de Poesia Experimental produzido pelo poeta visual António Barros De 

1981, 1983, apresentam alguns elementos deste grupo no festival de Almada, arte viva, nomeadamente 

os Poemas por computador de Silvestre Pestana e Ana Haterly em 1983, estuda e divulga textos 

visuais da poesia barroca, como arqueologia da poesia experimental, 1885. Refirase que o Jornal de 

letras e ideias faz um dossiê de seis páginas, Poesia Visual, edição Poemagrafias – perspetiva da 

Poesia Visual portuguesa (Blaine,Idem). Deste modo poderemos afirmar que esta poesia foi da 

responsabilidade dos poetas, artistas plásticos e outras personalidades dos meios literários portugueses 

constada na Antologia da Poesia Experimental Portuguesa, Anos 60 – anos 80. Assim sendo, artistas-

poetas revindicam outras representações artísticas em sintonia com as ruturas sociais e culturais 

ocorridas em diferentes décadas em Portugal, Europa e América Latina, Acompanham estas 

manifestações poéticas uma produção de títulos, edições, os paradigmas socioculturais ocorridos nas 

sociedades contemporâneas, da segunda metade do Século XX até a atualidade. Poderemos ainda 

adiantar, que este tipo de poesia esteve comprometido com uma iconografia e ideologia de cariz 

vanguardista e modernidade. 

 

Metodologia  

O presente trabalho investigativo serve-se da metodologia qualitativa de tipo auto/hetero etnográfica, 

biográfica e documental, numa perspectiva de uma didáctica crítica, envolvendo aluno e estudante. 

Decorrendo da abordagem implícita de histórias de vida e consequentes narrativas visuais e poéticas 

produzidas, procura-se problematizar a influência do professor/artista plástico no ativo profissional e o 

modo como se entrecruzam as dinâmicas específicas criativas, para professor em artes – artistas e 

professores do Ensino Básico em formação (Hesse-Biber, & Leavy, Paul, 2008; Afonso,2005; 

Nóvoa,1992).Assim sendo, pela construção de cenários de (inter) dependências textuais e gráficas, 

vai-se passo a passo configurando um discurso reflexivo e crítico, sobre temas da Arte, Educação 

Artística, Poesia Visual (Berrocal,2001). Por outra parte, pela utilização da metáfora adotada  na 

pesquisa autobiográfica  – a Escavação – esta permite e suscita (ou) a análise de narrativas sobre 
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práticas significativas da nossa atividade artística e docente do Ensino Superior; promove a 

transversalidade e (re)formulação de propostas artísticas a desenvolver com os estudantes no contexto 

escolar, incentiva a sistematização de dados fragmentados e matérias discursivas disponíveis em 

diferentes suportes, desenha uma outra forma de  trabalhar,  formal, funcional e estética da  Arte e 

Educação Artística, centrada no campo experimental e comunicativo da Poesia Visual (Pozo, 2011). 

Pelo recurso a uma estratégia multidisciplinar assenta na trilogia Poesia Visual-Arte-Educação 

Artística, levantamos questões basilares, sobre tipo de processo ensino-aprendizagem desenvolvido ao 

longo da nossa prática letiva e artística; refletimos sobre o modo como este se foi delineando numa 

área de propostas de atividades e pesquisa consequentes, o estudo de autores tratados que sustentaram 

conceptualmente a produção/interpretação de artefactos grafo-semânticos desenvolvidos ao longo das 

diferentes sessões letivas. Permitem as mesmas, a abertura a novas abordagens como sejam a 

hibridação disciplinar, debates sobre tipos de ensino artístico, experiencias concretas de 

transversalidade temática desenvolvidas nas áreas curriculares, através dinâmicas implementadas 

pedagógica-didáticas nos dois contextos, ESAP/ESEJPIAGET. 

Ditada a problemática: de que modo a poesia visual poderá promover o saber expandido de conteúdos 

programáticos em prática nas duas instituições, ESEJPIAGET/ESAP, elegemos como objetivos:  

x Definir estratégias artístico-educativos que se consubstanciam, que nas nossas práticas com 

base no estudo das narrativas (auto)(hetero) e como estes influenciaram a prática artística e 

docente; 

x Desenvolver correspondências entra as dimensões linguísticas, representativas icónicas e 

objetos, suas estratégias/recursos pedagógico-didáticos a utilizar; 

x Escorar esta pesquisa qualitativa, na linha exploratória (auto)biográfica como meio de fazer 

emergir do eu/outro, materiais e formas de comunicação. 

Neste sentido, a abordagem autobiográfica não só é/foi importante na sua dimensão heurística, mas 

também como referente de novas propostas artísticas e visuais desenvolvidas na lecionação artística e 

poética. Deste modo, poderemos adiantar que esta metodologia narratológica é determinante na nossa 

praxis artística e docente, seja pelo estudo de diferentes (re)produções de  Poesia Visual e Arte,  

Educação artística, seja pela artifício de justaposição concetual, (auto)reflexivo e (auto)comentado, 

desenvolvido pela autora e estudantes,  na recriação do um olhar plural assente em áreas de estudo 

como a  Semiologia, Cultura Visual, Comunicação, Epistemologia, entre outros saberes com 

afinidades temáticas à nossa pesquisa. (Bocola,1999). 

Procuramos projetar uma Cultura Visual e Poética fixada em tipos e modos de ser/estar/fazer artístico 

com repercussões na metodologia de ensino por nós aplicada, em Educação artística, tanto para artistas 
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(ESAP) com professores do Ensino Básico (ESEJP), (cf.Aznar,2000;Hernadez,2003; Agirre,2005; 

Giraldez,2007;Acaso,2009; Agirre, 2005; Peréz Saura, 2011).  

Fixados estes ambientes em registos diversos, servimo-nos de um processo (re)construtivo de 

autoaprendizagem e ensino-aprendizagem que nos permitiu (re)contextualizar as formas e estratégias 

utilizadas e as instituições onde lecionamos, a partir dos seus discursos oficiais e respetivas perceções 

de imagens locais. 

Questionámo-nos sobre a Poesia Visual e Arte se interligavam em formas representativas de Culturas 

Visual-Poética assumem na escola e/ou na comunidade, prospectivamente, numa dimensão do fazer-

(re)fazer-fazendo, como  Narrativas performativas  e Intersecções  na dimensão do ampliar  ver-olhar-

estar–sentir-criticamente, ainda, a Cultura e Literacias na Educação Artística na dimensão dos ideários 

educacionais, para o sentido do ser no ver e no saber fazer visual-poético (Freedman, 2005). 

 Desde logo, rompemos com questões sobre as linguagens artísticas, aventa-se novas hipóteses 

conducentes a outros modos de olhar e fazer, recriar novas linhas de intervenção, promove estudos 

transdisciplinares e desenvolve a crítica reflexiva. 

 A Poesia Visual no campo da Educação Artística assume-se como adjuvante na criação de um outro 

olhar sobre o meu/outro sobre o poema na sua dimensão grafo-semântica, ora pela estranheza ou 

deslumbre de imagens significativas que esta proporciona, ora pela recriação iconográfica, através de 

sinais, cores, contrastes, interior e exterior, textos, combinações ordenadas ou aleatórias de signos-

registos e memórias, de episódios individuais, como foi a experiência realizada com alunos da ESE 

Jean Piaget. Sendo a nossa meta a intervenção artística a manipulação/recriação de imagens poéticas, 

que podem ser harmoniosas ou conflituosas, surpreendentes ou insinuantes de tensões e contradições 

semânticas, esta torna-se significante por propor intervenções artísticas numa abordagem 

conceptualista (Argan,1995). 

Ao mesmo tempo, desenvolvem-se nos espaços formativos diferentes modalidades de registo de 

observação como é o desenho em grafite, ou mesmo pela captação fotográfica ou videográfico, e 

consequente tratamento digital das imagens captadas. Estas ações irão replicar – se em outras formas, 

já  que promove a recriação individualizada de formas, sugere ações, encenações em espaços abertos e 

fechados, e (ou) intervenções podendo conter certos alguns apontamentos de 

dramaturgia/dança/espetáculo musical, em alguns casos pontuais. 

Num primeiro momento, configura-se um roteiro pré-estabelecido, com ações de tipo cooperativo ( e ) 

(ou) colaborativos entre estudantes e docente que vão desde a: 

(i) Abordagem ao trabalho de artistas plásticos/poetas visuais /história de vida; 

(ii) Eleição da temática; 
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(iii) Registo/captação de imagens do quotidiano;   

(iv) Recriação linguagens; 

(v) Modalidades criativas, individuais ou grupais; 

(vi) Narrativa meta-identitária.  

Numa análise sobre as perceções que se desenrolam em torno da performance enquanto meio 

expressivo da Poesia Visual, estas incidem sobretudo, no nosso ponto de vista, nos diálogos inter/intra 

sintáticos entre matéria e artefacto, modos de ação e sua finalidade social, da ação-reação-ação à 

reação. 

Já na perspetiva de registo da ação-intervenção, a captação seja realizada pelo olhar, ou por registo de 

câmaras, em movimento ou as estáticas, vão-se reconstruindo novas leituras e interpretações 

individuais e coletivas, propostas por reposições, recriações de formas e contextos, tempos e lugares 

vividos (Efland Arthur, Fredmam Kerry, Stuhr, Patricia,2003). 

A amplificação da ação visual e poética apropriação do espaço de intervenção, pela delimitação de 

tempo, pela proximidade física com o público, e pelo registo visual significativas, ora recriando uma 

linguagem meta-mediática, prospecta sinais, cor, contrastes, interior e exterior, texto, combinações 

ordenadas ou aleatórias de signos, registos e memórias, de episódios individuais ou colectivos.  

Neste trabalho, as narrativas como estratégia metodológica, qualitativa, narratológica permite-nos 

reinterpretar memórias, desenvolver reflexões, semânticas significativa onde os estudantes bebem das 

influências do nosso trabalho/de outros trabalhos artísticos, base do nosso trabalho, da experiência 

pessoal a partir de uma temática/ signo /signos que elegemos como dispositivos eleitos para tratamento 

por parte dos estudantes. Experiências revisitadas vão-se transformando em momentos de grandes 

aprendizagens quer pelas interpelações que pretendemos sistematizar, quer pelas pesquisas decorrentes 

desta estratégia desenvolvida nos dois contextos formativos, consideramos o nosso modelo 

pedagógico-didático de Poesia Visual e Arte no quadro da Educação artística e da Cultura da 

Educação artística 

Assim, sustentamo-nos o nosso discurso em quadros concetuais que, ao longo do nosso percurso 

artístico-didático foram significativos – Foucault (1987), Berger (1987), Durand (1979)Barthes 

(2009), Goodman (1995), Freedmam (2005). Cruzando (re)produções e direcionando das diretrizes 

que levam à construção de um caminho em Educação. Enquanto artista, as nossas propostas são 

motivadoras nas potenciais recriações, no campo da docência. Assim, a partir da nossa autobiografia 

evoluímos para a biografia formal apontamos trilhos significativos; de recriação artístico-poética,   

Desenvolve-se, então o estudo do tema eleito, enuncia-se uma metodologia de trabalho nos domínios 

das Artes versus Educação artística, assumindo a Poesia Visual como expressão artística de um 

Sítio/Lugar mutante cultural e artística, a nível individual e grupal. 
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 Fazemos referência aos ambientes da formação, ilustrando as reproduções que se referem contextos 

formais e informais, projetando-se um tipo de ensino-aprendizagem que envolve o estudo da imagem 

do local, recorrendo investigação, decorrente entre os anos letivos 2008 - 2012. A fim de 

percecionarmos tipologias didáticas desenvolvidas nos dois contextos, fazemos uma análise 

comparativa das duas práticas adotadas, denunciando tipos de literacia diferentes de acordo com as 

especificidades dos cursos ministrados. 

Emerge, de seguida, o como se de uma de prospeção/sondagem de artefactos/artefactos artísticos se 

tratasse; denominações que utilizamos para dar visualidade aos diferentes ambientes e percursos da 

(re)produção de imagens locais, estudantes e professora. Diferenciamos os modos de (re)fazer – 

(re)fazendo-se em culturas e intersecções, sistematizando deste modo, o evoluir dessa aquisição da 

Cultura Visual e Poética Hibrida, no âmbito de uma Educação Artística  poético-visual que serve o ver 

e  fazer  criar formativo poético-artístico (Dijck,2000). 

Pelas intersecções do ver-olhar-estar, exploramos as dimensões das Culturas visuais e poéticas que se 

emergem novas intertextualidades -signo-espaço-escrevente-, criando assim, narrativas sobre outras 

narrativas visuais – metanarrativas, como disso são exemplos os trabalhos desenvolvidos nas duas 

escolas. Nesta direção, fomos evoluindo em artisticidade e recriações faseadas, apropriações, 

hibridações. A crítica e reflexão sobre ideias, crenças e práticas ativas,  no âmbito da educação 

definem  um Sítio/Lugar- formativo criativo  pelas suas praxis  e estéticas visuais e poéticas. 

 

Poesia visual enquanto escrita em ação - o performer/poeta visual como escrevente  

Como formas alternativas de expressão criativa, estas manifestações escritas assumem-se como 

configurações poéticas visuais estiveram a par da promoção de happenings e performances que já que 

os mesmos tiveram grande expressão, em períodos de mudanças sociais e políticas, induzindo poetas e 

artistas e formadores a incorporar outros campos de exploração grafo-semânticas corporal espacial, 

infográficas, em contextos formativos específicos, como disso é exemplo a Poesia Experimental e 

Poesia Visual (Goldberg,2002). 

Constituindo-se deste modo, veículos privilegiados de rutura estética de linguagens e representações 

artísticas mais convencionadas, estas formas artísticas implicam poetas visuais que antecipam na 

esfera pública, artistas como escreventes de um tempo e espaço simbólicos vivenciados. 

Certas manifestações de poesia experimental e visual, transbordaram o espaço físico da narrativa 

escrita, da página, do livro, do caderno de notas e ocuparam o espaço do quadro, da parede, da rua, do 

chão, numa versão de instalação artística, criando um lugar performativo.    
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Estas ações desenvolveram-se em espaços fechados ou abertos expressas em enxertos /relatos orais, 

escritos musicais, dramatizados, cinéfilos ou em ações – narrações que questionaram e relatam 

vivencias o ser, sentir, poder, manifestas e visíveis em certames culturais, promovidas por grupos ou 

individualmente, em festivais e bienais, de médio ou pequeno impacto no então e actual nicho das 

artes.  

 Se poderemos considerar estes grupos como minorias intelectuais e artísticas ao longo das épocas 

atrás referenciadas, apoiantes da experimentalidade, alguns destes criadores fazem a apologia da ação-

encenação espacial e corporal como forma crítica social. Por outra parte, os mesmos foram apoiados 

por um segmento da elite de críticos e hoje fundações como foi ao caso da exposição da fundação 

Serralves no Porto,  na primeira década do seculo XXI que apelam para diferentes modos de ver e 

fazer artístico, apelam a novas formas artísticas usando meios e ferramentas alternativos como seja a 

performance, forma enfática visual numa relação interativa com o público. 

Enquanto resposta socio-artística à repressão da expressão até aí vivida, na época pré-revolucionária 

em Portugal, esta tendência expressada em manifestos sociais e artísticos ocorridos anteriormente à 

Revolução, quer utilizando a rua com espaço de eleição da acção interventiva, quer desenrolando 

acções, em espaços culturais restritos mais ou menos conhecidos, à época.  

Assumindo-se como um dos formatos artísticos mais radicais serve de estímulo de intercâmbio e 

cítica, esta prática da Poesia Visual sobre mentalidades vigentes. Esta manifestação artística foi 

validada no meio artístico, quando se apresentou nos circuitos das galerias, centros culturais, bienais 

museus e outros certames artísticos, mesmo em programas de indústrias culturais, alternativas ou mais 

ou menos estatizantes. 

 

Visualidades e poéticas: exemplos de trabalhos - ESAP/ESEJPIAGET  

 Estas visualidades promovem o desenvolvimento de conceitos, competências e metas, no campo da 

pedagogia e didática, onde o estudante é um escrevente visual-poético, no âmbito da promoção de uma 

Cultura de Educação Artística e Poética conjunta, em uso nas duas instituições do Ensino Superior 

onde lecionamos; com suas dinâmicas – diferenciadas que apelam para o ver, olhar, estar, fazer, saber, 

sentir – estratégias, procedimentos, constrangimentos e práticas criativas especificas 

(Agra,2006;Pestana, 2011) 

Relativamente a futuros trabalhos em concordância com este proveniente de Cultura de Mosaico 

(Ferrin,2002),ou mesclada, e /ou simplesmente acompanhada de outras (re) apresentações 

multimédias, como (re) ações artísticas mais ou menos espontâneas às formas instituídas, 

desenvolvendo metalinguagens poético-artísticas, que visam a busca de um sentido expressivo e 
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identitário -arte publica- site – specific - Esta abordagem por ser de charneira entre a arte visual e ação 

poética, recorre da necessidade de promover um conhecimento agrafo-semântico a vez 

contextualizado por áreas do estudo a língua e artes visuais. Este contágio irá resultar num trabalho de 

síntese, transdisciplinar e multimédia, cruzando e evoluindo em diferentes formatos que geram uma 

ação que analiticamente se poderá representar pelas seguintes imagens abaixo expostas. Fixamos 

como ponto de partida das atividades escolares desenvolvidas em dois ambientes em lecionamos, o 

trabalho de Joseph  Kosuth no final do século XX, este  artista expõe um texto com  a definição do 

objeto exposto, neste caso uma “cadeira” extraída  de um dicionário, juntou ao ambiente/instalação a 

representação fotográfica desse próprio objeto e ainda colocou o  mesmo  objeto real nessa  instalação.  

O que significa que este autor procurou estabelecer um sistema de correspondência entre a definição 

linguística, a representação fotográfica e o objeto, ao articular os diferentes modos de abordagem do 

conceito, a representação linguística, a representação icónica, bidimensional e por último a 

representação tridimensional do objeto (Baqué: 2003). Outras referências neste campo de criação 

artística contemporânea no campo de intertextualidades – arte intermédia, podemos invocar artistas de 

referencia como Cindy Sherman, Wofl Vostell, Jun Paik (Aznar, 2000; Flores,2005).  

 No nosso caso particular, introduzimos à representação do objeto ou do espaço, o tratamento da 

imagem digital, onde incluímos com letrismos, ou ainda, desafiamos o olhar de um através da 

especulação de imagens de tipo normal à sua dimensão micro, gerando novas imagens indefinidas - 

pixels - a ser tratados com passagens digitais.Seguem-se dois quadros com exemplos de exercícios 

executados pelos/as estudantes das duas instituições. 

 Quadro I 

 

 

 

 

 

Legenda.1. Fases do tratamento do signo visual “árvore” e sua variações  em matéria da poesia visual, numa prespectiva de arte intermedia, 

(Unidade Curricular  Expressão Plástica e Educação Visual, 4º Semestre ESE Jean Piaget  Arcozelo,  F.P.Ensino Básico 2012, aluna ) 
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Quadro II 

 

GRAFISMOS 

 
 

 
Legenda 2:Tratamento do signos visuais  extraídos da Rua das Flores, Cidade do Porto e sua variações  em matéria da poesia visual, arte 

intermedia, (Unidade Curricular Videoarte, e-portfólio da Junho de 2011,6º &º semestre, ESAP., aluna Teresa Brito) 

 

Conclusão  

Com vista à compreensão da Cultura poético-visuais  – procurámos enfoques diversificados que nos 

levassem aos vários domínios da Cultura artística que se vinculam à Arte e à Educação artística, ou 

seja, o domínio cívico, o visual-artístico, intertextual. 

Constatámos que, na confluência das linguagens visuais e performativas utilizadas e suas 

materialidades, se definiram formas codificadas de sistemas e técnicas artísticas, as quais são 

utilizadas, hoje, na Arte contemporânea; todavia são vinculativas à Arte de ação, intervenção social de 

cariz ideológico, seja via institucional ou alternativa (Goldberg,2002)   

Relativamente à performance artística, que utilizámos como base da formulação do “artista  

escrevente – o poeta visual versus performer foi oportuno verificar a sua importância interventiva, na 

Educação artística, retomando o discurso da realidade social local como pretexto de criação artística. 

Assim, concluímos que as formas artísticas codificadas podem ser consideradas representativas de 

uma (re)produção social, mais ou menos assumida, pelos pares ou mercado, ou apenas, 

ativo/interventivo socialmente, assumindo um papel emancipador e libertário, seja individual ou 

coletiva.  

Este quadro referencial conceptual Poesia Visual e Arte – sustenta toda a nossa prática crítica com 

base em estratégias narrativas desenvolvidas e em estudo, consideramos que, desta pesquisa, emerge 

um fio condutor que se entrelaça nas diferentes cultura(s) patrimonial(ais) tangíveis e intangíveis, nas 
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artes intermedias de comunicação, nas performance(s)/improvisação(ões), nas representação(ões) e 

interpretação(ões) de um lugar/corpo específico e em processo e mutação constante. 

Procurámos insinuar – um modelo de Arte e Educação Artistica –  que contemple a Poesia Visual e 

que esta seja passivel de uma proposta de metodologia, que incremente temas/esquemas socioculturais 

curriculares, com suas múltiplas  actividades em Artes e Educação Artística,  e incentive a promoção 

de projectos, no quadro das (auto)narrativas visuais-poeticas, contextualizados em ambientes 

procriativos (Morel,1979).  

Derivou-se para o caminho prospectivo da Arte à Educação Artística, como matéria de (re)criação, 

análise crítica/comparativa e sua valoração, partindo de dois ambientes educativos em Educação e em 

Artes, onde lecionamos – ESEJP/ESAP –, modelos de Ensino Superior com suas particularidades 

pedagogico-didaticas, no periodo compreendido entre 2008-2012.  

Por sua vez, as narrativas como dispositivos pedagógico-didáticos por nós manuseados, estes foram 

determinantes para a autorreflexão, não só pela capacidade de sondar nossas/outras crenças, 

procedimentos, modos de ensinar-aprender ou, ainda, educar-investigar contextos e processos, bem 

como pela capacidade de projetar múltiplas inter-relações narratológicas – ‘meta-narralógicas’, 

numa lógica de espaço temporal e formal, dos diferentes intervenientes, nós/outros (Lamas,200). 

Nesse conflito permanente entre perceção, (re)apropriação e (re)interpretação artística da 

Imagem/Poética, realizado nas duas instituições citadas, por vezes, emergiram formas de expressão 

individual intermédia. 

Esta estará comprometida com o infletir/refletir, explorar/questionar, construir/respigar, 

(des)(re)construir/reabilitar de multinarrativas, apelando à diversidade de identidades num contexto 

educativo, pelas suas (re)produções artístico-culturais, aplicação e ação cultural direta, e  por 

conseguinte sua praxis poética artística, a desenvolver em futuros profissionais.  

Note-se que estas dimensões conclusivas emergiram ou foram residuais, da nossa praxis artístico-

educativa desenvolvida, ao longo de três décadas, e que podemos constatar nas narrativas e 

metanarrativas dos estudantes essa nossa influência. Deste modo, a nossa praxis foi-se desenvolvendo 

numa estrutura lógica (re) flexiva continuada na construção dos curricula em vigor, no uso de códigos 

estético-educacionais e na inclusão dos nossos/outros, pontos de vista, outras subjetividades e 

visualidades. 

Todavia, foram estas formas poéticas e visuais, que, pelas suas narrativas e meta-narrativas, se 

tornaram interlocutores eleitos do pulsar do aprendido/apreendido e compreendido pelos estudantes e 

outros intervenientes, da promoção da autocrítica (auto)/(hetero)crítica através da expressão das suas 

objetividades, derivadas de outras subjetividades, de concordâncias, contradições e heterogeneidades 

textuais que, resultaram de uma ação artístico-educativo, de cariz fluído, ao tentar tornar 
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compreensível a (re)apropriação da Arte, para Educação artística, por nós e estudantes, através do 

estudo da imagem polissémica do Património local. Enquanto tema limiar de relações intradiscursivas, 

no campo estético-educativo, através de conceitos, os âmbitos expostos neste trabalho de investigação, 

procuramos (re)tratar registos e seus códigos culturais locais, como modelos de investigação 

multimétodo narrativo. 

Refletir sobre o que (re)criamos/produzimos – eu/outro –, serviu-nos da perspetiva holística que 

pretendemos defender e assumir na nossa prática educativa; ao confrontarmos as nossas experiências 

artísticas à vivência do ensino artístico no ensino superior, com uma estética social que se reflete na 

produção de discursos (re)concetualizados em outros discursos e encontros, que fomos incrementando 

no envolvimento dos meios educativos  enquanto,  com possibilidade de repercussão didática local no 

meio educacional, no âmbito de uma Cultura artística do lugar.  

Fizemos corresponder as suas componentes, modalidades, temática estrutural – Imagem- nas suas 

diversas dimensões, artista-professor-processos-contextos, a partir do tratamento de diferentes 

discursos fragmentados, reconstruindo-se numa soma de partes temáticas estudadas, por sucessivos 

questionamentos e (re)intrepretações (Gidens,1997). 

Pelas estratégias metanarrativas desenvolvidas ao longo desta proposta, conformamos um ritmo 

próprio de um processo discursivo estético-narrativo, resultante do nosso estatuto de artista-professor 

de arte, com seus diferentes espaços cognitivo e metacognitivo, bem como pela co-construção, 

consequente em conhecimento artístico-educativo, estudante/professora, ambientes típicos de trabalho 

de oficina em Artes.  

A partir da configuração desta Cultura da Educação artística, destacamos opções atitudes, valores, 

nossas e de outrem, presentes e pesquisados, ao nível das narratividades, que se foram redefinindo pela 

infiltração de diferentes de outros conhecimentos de áreas de estudo, traduzindo-se em experiências de 

metacognição, quer pelos relatos de perceções e impressões, presentes desde o início, até à sua 

conclusão, redefinindo-se um tipo de Cultura de aprendente e escrevente artístico no âmbito desta 

Cultura de Educação artística-visual-poética, em uso nas duas instituições do Ensino Superior onde 

lecionamos, com suas dinâmicas – ver, olhar, estar, fazer, saber, sentir – estratégias, procedimentos, 

constrangimentos e práticas especificas. 

Relativamente a futuros trabalhos em concordância com este tema de investigação, poderemos 

acrescentar que muito ficou em aberto, desde questões a explorar mais nos domínios das literacias 

grafo-semânticas, importância da aplicabilidade nas artes visuais e performativas na exploração destes 

domínios de arte intermedia, a improvisação enquanto recurso artístico-educativo, estudos formais 

locais, e /ou inflexões de obras de artistas e professores no campo da promoção e divulgação Arte 

local, poética visual. 
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Estas e outras questões merecem-nos da nossa parte o incentivo de promoção de meta-narrativas em 

contextos educativos, que incluem o tipo ação/função dos agentes socioculturais na promoção do Sítio/ 

Lugar Visual Poético, bem como a construção e projeção de semânticas visuais e poética identitárias 

comunidades artísticas-socioeducativas. 
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