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A pintura de António Aragão

Isabel santa Clara
(Universidade da Madeira)

Uma curiosidade nómada, é o que caracteriza a atitude de António 
Aragão ao longo das múltiplas experiências criativas a que se dedicou. 
À primeira vista, a disparidade de formas e de campos aponta para 
uma enorme dispersão, mas reflectindo acerca dessa multiplicidade, 
Jorge Marques da Silva observa que, paradoxalmente, há uma grande 
unidade na obra de Aragão 1. Resulta essa unidade de um processo 
recorrente de criação que consiste em partir da destruição para uma 
procura de novas maneiras de dizer, reconstruindo a partir da ruína, 
numa demanda que se articula em séries separadas uma das outras, 
nas quais não se nota propriamente uma linha evolutiva. 

Este sentido da catástrofe como material genésico da criação lem-
bra o que escreve Walter Benjamin a propósito do anjo da história: «O 
seu rosto está voltado para o passado. Ali onde para nós parece haver 
uma cadeia de acontecimentos, ele vê apenas uma única e só catás-
trofe que não pára de amontoar ruínas sobre ruínas e as lança a seus 
pés.» 2. Benjamin transpõe também para a vivência pessoal a convi-
vência com a ruína e constata que  «aquilo que se viveu é, na melhor 
das hipóteses, comparável a uma bela escultura à qual, no transporte, 
quebraram os seus membros, e nada mais oferece que o bloco precio-
so a partir do qual terá de se esculpir a forma do futuro» 3.

Se tomarmos como mote o acto primordial de destruir, de des-
fazer, de desconstruir evocado por Jorge Marques da Silva, como 
condição primeira para o reinventar das formas, das palavras, 
do mundo, teremos de convir, no entanto, que nem toda a pro-
dução de António Aragão se enquadra neste paradigma que se 
manifesta, sobretudo, nas práticas experimentalistas. Tais práticas 
recorrem a uma dinâmica de combinatória e não de aprofunda-
mento, consentânea com uma atitude de experimentalismo, de  

1 Declarações prestadas num depoimento integrado no vídeo de Luís TranquadaDeclarações prestadas num depoimento integrado no vídeo de Luís Tranquada António 
 Aragão – poeta do olhar, 2010, e retomadas no debate que se seguiu ao seu visionamento, 
 na Galeria dos Prazeres, a 14 de Março de 2010.
2	��eses sobre �ilosofia da História» in��eses	sobre	�ilosofia	da	História»	 in	Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa, 
 Relógio d’Água, 1992, p. 162.
3 Walter Benjamin, Rua de Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900, Lisboa, 
  Relógio d’Água, 1992, p. 74. 

Arte
s P

lást
icas



123

ensaio que, quando esgota um filão ou, mais precisamente, quando 
este deixa de lhe interessar, o leva para outro campo de experiên-
cias.

A personalidade de António Aragão conseguia jogar simultanea-
mente em vários tabuleiros, como se estivéssemos perante heteróni-
mos vivendo em mundos paralelos. A pintura é apenas uma, de entre 
as muitas actividades a que António Aragão se dedicou, mas nem por 
isso deixa de ter uma presença marcante 4. As principais exposições 
que deram a conhecer a sua obra pictórica na ilha da Madeira foram: 

 
1981 – Retrospectiva de Pintura: 1957-65, organizada  
 pelo Círculo de Artes Plásticas do Cine-Forum  
 do Funchal, sala de exposições temporárias  
 do Museu de Arte Sacra do Funchal.
1983 – Aguarelas de costumes da Madeira, Átrio do  
 Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal.
1991 – António Aragão: evocação equívoca da ilha,  
 Galeria Porta 33, Funchal.
1996 – Pintura, Casa da Cultura de Santa Cruz,  
 Quinta do Revoredo, Santa Cruz.
2008 – Sala dedicada a António Aragão na  
 exposição Horizonte Móvel, Museu de Arte  
 Contemporânea do Funchal / Funchal  
 500 anos, Setembro-Outubro de 2008.
2010 – António Aragão, Galeria dos Prazeres,  
 Fevereiro e Março de 2010, Prazeres.

 
O percurso pictórico deste autor começou, como era habitual na 

década de 50 em Portugal, com um registo figurativo que se vai afas-
tando do naturalismo. Datam desta fase alguns retratos e paisagens, 
entre os quais um pequeno óleo representando um conjunto de edi-
fícios cuja volumetria serve de pretexto para um interessante ensaio 
formal, de uma pintura densa e cromaticamente rica, onde o gesto e a 
sobreposição matérica se contrapõem à simplificação e geometrização 
do desenho (Fig. 1).

4 O presente texto é a reformulação de uma comunicação apresentada no âmbito das con-O presente texto é a reformulação de uma comunicação apresentada no âmbito das con- 
 ferências (re)ENCONTRO com António Aragão: sensibilização para linguagens mistas, rea- 
 lizadas a 21 de Novembro de 2008, no Auditório da Universidade da Madeira, por iniciativa 
 de Contigo Teatro. 
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O desenho publicado como extratexto de Búzio (Fig. 2) recorre a 
uma linguagem de raiz expressionista, mas caminha por uma via abs-
tractizante, através da geometrização e da autonomia do traço. 

Fig. 1. António Aragão, 1955, óleo sobre madeira, 31,5 x 25 cm.

Fig. 2. António Aragão, extratexto de Búzio, 1956.
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Este, vigoroso e de forte angulação, é sublinhado por grafismos 
secundários que, ao invadirem de igual modo forma e fundo, atenuam 
a modelação da figura e nivelam toda a composição. Muitos outros 
desenhos de figura se seguirão, ao longo da década de 60, com 
cenas de trabalho duro, fortes e acentuados pés e mãos, dinâmicas 
posturas de esforço, de matriz neo-realista. É o caso das ilustrações 
para Canhenhos da Ilha, de Horácio Bento de Gouveia 5 e das muitas 
aguarelas de costumes que produziu glosando temas do mundo rural 
que tão bem conhecia, como as vindimas, a procissão e o arraial ou 
a pesca (Fig. 3), temáticas que se coadunam, afinal, com as recolhas 
etnográficas a que também se dedicou.

Lançando um olhar retrospectivo ao contexto local, vemos que 
desde o século XIX agradavam os registos de paisagens e costumes, 
primeiro através de estampas românticas maioritariamente inglesas 
depois, já no século XX, através do labor de pintores como Henrique 
Franco, que introduz ressaibos de modernidade, de Max Römer, que 
produziu com grande profusão, mas desigual qualidade estes temas, 
ou ainda dos óleos de Francisco Maya, ou das aguarelas de João de 
Lemos Gomes e de Carlos Luz. As aguarelas de costumes de António 
Aragão se, tematicamente, se podem colocar nesta procura de ima-
gens do ambiente ilhéu, afastam-se formalmente, como vimos, do 
registo naturalista patenteando um outro modo de olhar.

5 Ver o texto de António Rodrigues, Ver o texto de António Rodrigues, A linguagem do desenho na obra de António Aragão, 
 publicado nesta revista.

Fig. 3. António Aragão, aguarela, 1967.
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Aparentam-se com estas aguarelas de António Aragão as suas 
peças do domínio da arte pública, desde o painel da fachada da então 
Escola Industrial e Comercial do Funchal 6, às incisões do padrão do 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, no Porto Santo 7, ou aos 
painéis cerâmicos do mercado de Santa Cruz 8. Recorrem, tal como as 
aguarelas supracitadas, às figuras de trabalho, mantendo um tipo de 
estilização semelhante embora adaptada, necessariamente, às carac-
terísticas dos materiais utilizados. 

As incursões no domínio da abstracção permitem a António Aragão 
desenvolver o seu interesse pelo lado matérico da pintura, organizan-
do formas plasticamente fortes e estruturadas (Fig. 4), em composi-
ções afins das figurações abstractizantes de Júlio Resende e de outros 
pintores da década de 50. 

6 Hoje Escola Secundária de Francisco Franco. Veja-se sobre esta peça e as seguintes José Hoje Escola Secundária de Francisco Franco. Veja-se sobre esta peça e as seguintes José 
 de Sainz-Trueva e Nelson Veríssimo, Esculturas da Região Autónoma da Madeira: Inven- 
 tário, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1996, pp. 121, 173, 160, ( Mercado 
 de Santa Cruz), p.135 (Padrão do Porto Santo), p. 126 (Escola Industrial e Comercial do 
 Funchal).
7  Vide nota 5.
8 Filipa Morna, «Mercado Municipal e Praça do Peixe de Santa Cruz», Filipa Morna, «Mercado Municipal e Praça do Peixe de Santa Cruz», Origens, n.º 17, Santa 
 Cruz, Janeiro, 2008, pp. 69-81. O mercado foi inaugurado em 1962, sendo o cartão dos  
 painéis da autoria de António Aragão. A passagem a cerâmica foi feita por dois escultores, 
 entre os quais Amândio de Sousa e a execução é da Fábrica Outeiro, em Águeda.

Fig. 4. António Aragão, 1957, óleo sobre madeira, 51 x 60 cm.
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Ainda nesta década as formas tornam-se mais geométricas, geran-
do cristalografias complexas com as de José Júlio ou de Vespeira, mas 
de um cromatismo mais surdo, obtido através de cuidadas aplicações. 
A tendência  para o uso de formas angulosas e para composições 
all-overness, pressentida no extratexto de Búzio, tem nestas pinturas 
amplo desenvolvimento (Fig. 5).

Explorou largamente a laca, que lhe permitia obter densidade 
nas velaturas e passagens de cor, tendo estado representado na II 
Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian com 
uma peça executada nesta técnica (Fig. 6) 9. Tal facto  mostra que o seu 
trabalho correspondia  aos critérios do exigente júri dessa exposição. 
O autor, no entanto, minimizava esta actividade por mais comerciali-
zável e menos aventurosa, sem a carga de novidade, vanguardismo 
e subversão das obras experimentalistas, desenvolvidas em paralelo, 
que eram para ele mais empolgantes, e que lhe trouxeram reconheci-
mento nacional e internacional. 

9 Veja-se o catálogo da Veja-se o catálogo da II Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 
 72/ Pintura, Laca, 122 x 92 cm. A referida pintura esteve também presente na Retrospectiva 
 de Pintura: 1957-65, organizada pelo Círculo de Artes Plásticas do Cine-Forum do Funchal, 
 sala de exposições temporárias do Museu de Arte Sacra do Funchal, 1981, onde foi adquirida. 

Fig. 5. António Aragão, 1958, Ressurreição da morte vigiada, óleo sobre platex, 92 x 122 cm.

Arte
s P

lást
icas



128

Uma outra série de experi-
ências abstractas inclui dese-
nhos em guacho sobre papel 
(Fig. 7) feitos num registo 
gestualista, com aguadas e 
escorrências de tinta, em tons 
surdos mas plenos de subtis 
variações. 

Numa espécie de deriva 
destes desenhos existem tam-
bém pinturas que vivem do 
contraste entre depuradas for-
mas geométricas e campos de 
cor obtidos através de man-
chas de carácter informalista 
(Fig. 8).

Ainda que não seja propó-
sito deste texto abordar o expe-
rimentalismo de António Aragão, 
o certo é que para entender a 

sua pintura, na fase final, há que estabelecer pontes com o que está 
para trás, na sua rica diversidade. Lembremos então as suas obras de 

Fig. 6. António Aragão, 1961, laca sobre 
platex 122 x 92 cm,  (Col. Museu de Arte 
Contemporânea do Funchal, 
n.º inv. MACF/PL/AARA01PINT).

Arte
s P

lást
icas

Fig. 7. Guacho sobre papel, sem título, 1965, 100 x 70 cm (Col. Museu de ArteGuacho sobre papel, sem título, 1965, 100 x 70 cm (Col. Museu de Arte  
Contemporânea do Funchal, n.º inv. MACF/PL/AARA02DES)
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ficção, a propensão para a narratividade que perpassa muitas vezes 
a sua poesia experimental e visual; os «poemas encontrados», que 
se centram mais na manipulação dos conteúdos que no apuro formal 
da colagem; as experiências de electrografia, que reproduzem figuras 
associando-as, manipulando-as ou deformando-as livremente; o gosto 
pela hibridização de linguagens onde se cruzam o recurso a processos 
combinatórios, mecânicos, a aleatoriedade. 

O entusiasmo pela electrografia  vem do fascínio por um novo meio, 
facilitador da auto-edição e da reprodutibilidade, da rapidez de execu-
ção e da acessibilidade por parte do leitor, da manipulação concomi-
tante do suporte, do texto e da imagem. Por outro lado, é um processo 
que se coaduna com a cumplicidade intergeracional que pautou a sua 
vida na ilha, prestando-se a uma criação partilhada. Figuras como a 
de António Aragão funcionam como uma força gravitacional que atrai 
outras e dinamiza a reflexão e a criação. Há nelas uma disponibilidade 
para com os novos talentos e uma apetência para  novos modos de 
fazer. Nesta mescla de curiosidade intelectual, de inconformismo e de 
espírito crítico, Aragão foi uma não-escola que muitos frequentaram 10.

Quando a pintura ressurge, em 1992, de uma forma dionisíaca, já 
não recorre apenas a pincel e tinta, pois é a partir da colagem que 
se organizam as composições. São feitas, por assim dizer, de rajada. 
Aqui a destruição é realmente o ponto de partida: deitando mão a 

10 É o caso de Silvestre Pestana, António Barros, António Nelos, António Dantas, FernandoÉ o caso de Silvestre Pestana, António Barros, António Nelos, António Dantas, Fernando 
 Correia, Rigo, entre outros, que reconhecem o incentivo que o convívio com António  
 Aragão trouxe ao seu trabalho.

 Fig. 8. Pintura, 1968, técnica mista  (Col. particular).
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Fig. 10. Ao pensar no 
cash flow, colagem e 
técnica mista, 70 x 50 cm.

Fig. 9. Quando as mães lúcidas se irritaram, colagem e técnica mista, 70x100 cm.
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Créditos fotográficos:
Fig. 3 e 9 – Galeria dos Prazeres; Fig. 5 digitalizada a partir de postal editado pela 
Porta 33; Fig. 6 – Pedro Clode;  Fig. 7 – Museu de Arte Contemporânea do Funchal; 
as restantes imagens são da autora.
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um monte de jornais 11 rasga, amarrota, queima, cola e depois pinta 
numa execução despreocupada e rápida com grande alacridade de 
colorido. Povoa esta série de pinturas uma humanidade com pés 
de porco, truculenta, desbragada, em grande vozearia e larga ges-
ticulação, olhos desmesuradamente abertos, condenados à vigília. 
Acompanha-a um bestiário não menos alucinante de monstros sem 
taxonomia exacta e cães de dentes arreganhados

As experiências acumuladas a montante consubstancializam-se 
nesta série de peças para onde confluem:

 – a hibridização de linguagens corporizada na 
própria inclusão de textos impressos, que funcionam 
simultaneamente como matéria prima, como elementos 
plásticos e como redutos de uma perdida legibilidade;

– a narratividade, herdada da vertente ficcional, 
visível tanto na criação de personagens e de situ-
ações, como nos próprios títulos: Agora é suspeito 
haver rosas, Num lugar raro sem gaivotas, Primeiro 
as necessidades básicas, O gosto imprevisto de um 
astro, As meninas foram ver o mar, Quando as mães 
lúcidas se irritaram, A viagem antes da alegria, A che-
gada perfeitamente imprevista, Ao pensar no cash 
flow, Sem saber do marketing exemplar, Talvez possa 
ser em part time; 

– o humor corrosivo que atravessa tantos dos seus 
textos, eivado de crítica social, de rude vocabulário ora 
vernáculo ora inventado, de um sentido muito apurado 
do absurdo e do caricato inerentes ao nosso quotidia-
no individual e colectivo;

– o gosto pelo lado matérico da pintura, bem como 
a recuperação de certo informalismo que marcou 
sobretudo as experiências abstractas.

Estas últimas pinturas podem, pois, ser vistas como a síntese de um 
percurso, pois para elas convergem as principais linhas de força do tra-
balho de António Aragão. Surgem com o impacto de uma derradeira tor-
rente que não se compadece com apuros e vagares de execução, mas 
se atira em frente com a plena liberdade de uma viagem sem volta.

11 Foi utilizado o semanárioFoi utilizado o semanário Expresso que, para além de páginas de texto, tinha a revista com 
 impressões a cores.
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