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Cláudio Daniel ousou percorrer o labirin-
to da obra multifacetada e interartística 

-
cativos percursos de análise. Neste ensaio, 
resultante de um trabalho académico, são 
estudados em particular os experimenta-
lismos e Tisanas, ao longo de 200 páginas, 
com uma sólida introdução teórica, três 
capítulos rematados por uma breve con-

-
mentais.

Das páginas introdutórias do ensaio 
ressalta de imediato uma cuidada con-
textualização histórica e teórica, apre-

estética de Ana Hatherly, como Camões, 
Sá de Miranda, Pessoa ou Sá-Carneiro, 
Joyce, Pound ou Mallarmé, assim como 
Melo e Castro e Alberto Pimenta, coau-
tores de algumas das obras hatherlyanas. 
O conceito de «obra aberta» de Haroldo 
de Campos e Umberto Eco constituir-se-
-á como base teórica central desta análise, 
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sendo fundamentalmente aplicado aos 
textos experimentalistas e associado aos 
«limites da interpretação» que os pro-
gramas introdutórios aos referidos textos 
definem. O  quadro teórico estabelecido 
serve os objetivos a que este ensaio se pro-
põe numa análise da modernidade e do 
barroco em torno da noção de labirinto. 
Cláudio Daniel estabelece assim um mo-
delo de estudo que renuncia à tentação 
de se confinar ao território metadiscursi-
vo da própria autora e aos paratextos das 
obras analisadas, que, pela abundância e 
proficuidade, se afigurariam como autos-
suficientes. Bastará mencionar os mais 
citados em A Estética do Labirinto, como 
os de Maria Alzira Seixo em O Mestre (2.ª 
ed., 1976), Jorge Molder em Hand Made, 
Manuel Castro Caldas em Obra Visual: 
1960-1990, ou Melo e Castro em PO-EX. 
Salientam-se ainda os vários paratex-
tos da própria Ana Hatherly (como o de 
Um Calculador de Improbabilidades, por 
exemplo), que se constituem como en-
saios autoexplicativos de extrema lucidez 
e perspicácia em relação à própria obra, 
ou não fosse a autora uma destacada in-
vestigadora e ensaísta sobre o Barroco, o 
experimentalismo ou as relações interar-
tísticas. Os referidos metadiscursos e as 
introduções das diferentes obras feitas 
por outros ensaístas surgem como pon-
to de partida do estudo de Cláudio Da-
niel, sobretudo para o contexto literário. 
O  alargamento a outras fontes teóricas 
passará também pelos trabalhos de inves-
tigação que se dedicam à autora, como 
os de nadiá Paulo Ferreira («O Lugar 
do Sujeito em Tisanas»), Ana Marques 
Gastão («Blasfémias em Claro-Escuro»), 
Maria dos Prazeres Gomes («Leonorana: 
a Escritura em Palimpsesto»), Pedro Sena 
Lino («Uma tisana é um texto que refres-
ca a arder») ou a coletânea de estudos 
Interfaces do Olhar. Além da compilação 
de todas estas referências maiores, ressalta 

de imediato, em A Estética do Labirinto, a 
preocupação em organizar a bibliografia 
da autora. ressalve-se, no entanto, que o 
elo entre a citação e a lista bibliográfica 
(p. 175-86) nem sempre é claro, uma vez 
que os autores dos paratextos que inte-
gram os livros de Ana Hatherly não são 
indicados de maneira sistemática na lista 
final.

Após a contextualização do neobarro-
co português feita na introdução, Cláudio 
Daniel centra-se num dos elementos bar-
rocos que Ana Hatherly mais utiliza — o 
labirinto —, que dá título ao ensaio e so-
bre o qual se debruçam os capítulos 1 e 2. 
São particularmente relevantes o ponto 1.2 
sobre «A Obra Labiríntica na Modernida-
de», onde se exploram as apropriações 
da estética barroca pelos modernismos, 
e o ponto 1.3 acerca de «O Escritor: Uma 
‘Máquina de Produzir Desordem’», apre-
sentando uma das obras menos analisadas 
de Hatherly, na fronteira entre literatura 
e artes visuais. Para a reflexão e teoria in-
terartística, a abordagem fundamenta-se 
em citações de outros autores que traba-
lharam estas problemáticas (como Ha-
roldo de Campos a partir de Lygia Clark, 
ou Jorge Molder sobre a própria Ana Ha-
therly) ou que utilizam as mesmas técni-
cas de escrita intersemiótica, como Melo 
e Castro. Os exemplos musicais contem-
porâneos da autora ou que recorrem aos 
mesmos procedimentos de escrita são 
mencionados a partir de Umberto Eco 
ou Maria dos Prazeres Gomes. Ainda que, 
nos capítulos 1 e 3, as referências a Cage, 
Webern ou Boulez, entre outros, sejam de 
uma pertinência indiscutível, ressalte-se 
contudo que a «arte total» preconizada 
em Um Calculador de Improbabilidades 
em nada se relaciona com «o drama mu-
sical wagneriano» (p.  163), assente num 
modelo comunicativo de verosimilhança 
e de identificação entre o público-leitor 
e a representação. A «arte total» de Ana 
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Hatherly é toda ela herdeira da estética 
(neo)barroca, onde o artifício é exposto 
enquanto tal, e não dissimulado como na 
composição wagneriana.

Cláudio Daniel sublinha, ainda assim, a 
importância do legado barroco, não ape-
nas como princípio criador, como matriz 
da escrita, mas também como técnica de 
produção textual. Comprova-o o segundo 
capítulo deste ensaio, intitulado «A Es-
crita Labiríntica das Tisanas», através do 
estudo de topoi da estética barroca, como 
o já mencionado labirinto, mas também a 
«poética do jogo» (p. 131-8) ou as inter-
pretações oníricas e as inclusões do sonho 
(p. 126-30). As relações entre os textos de 
Hatherly e as obras barrocas, objetos de 
releitura, são, em todo o caso, desveladas 
pela própria autora, que, pelo seu grande 
conhecimento deste período estético e 
pela sua vertente pedagógica e ensaística, 
manifesta esta preocupação referencial.

Particularmente fecundo é o estudo 
comparativo entre Tisanas, Anacrusa e O
Mestre realizado no segundo capítulo de 
A Estética do Labirinto. As Tisanas são 
apresentadas como corolários de um work 
in progress (p. 81) por onde perpassam as 

-

pertinente: «Tisana é um composto com 
-

zer que este livro, trata-se de um irônico 
medicamento elaborado para despoetizar 
a poesia» (p. 85). As Tisanas são ainda 

-
mínios tão diferenciados como a mecâni-
ca quântica, o barroco, o surrealismo ou 
das estéticas e princípios orientais (poesia 
chinesa ou pensamento zen).

Outro dos pontos fortes deste ensaio 
é a inserção da estética experimentalista 
numa linha de continuidade. A problema-
tização dos conceitos de leitura e de escrita 
a partir de Mallarmé ou Joyce introduzi-
rá as origens da poética de Ana Hatherly 

anterior às pesquisas visuais. Após um 
minucioso estudo acerca do experimen-
talismo, o terceiro e último capítulo do 
ensaio debruça-se sobre as vanguardas, 

R. 
Poggioli e R. Kostelanetz, e indica vias de 
aplicação contemporâneas do movimen-
to, como a poesia eletrónica ou digital. 
Cláudio Daniel demonstra assim a atuali-
dade das propostas da PO-EX e evidencia 
como os textos de Hatherly, mesmo os que 
parecem limitados a um contexto históri-
co mais preciso, mantêm a sua vitalidade 
pela inovação dos princípios e das técnicas 
de escrita, pela inusitada procura de uma 
nova poiesis. A própria releitura do barroco 
é realizada no mesmo sentido, não se con-
fundindo com o pastiche de estilos históri-
cos da pós-modernidade, mas procurando 
recuperar «um passado de invenção, em 
diálogo criativo com o presente» (p. 171).

O ensaio de Cláudio Daniel percorre 
a profusão discursiva de Ana Hatherly e 
traça percursos intra e intertextuais, tece 
elos com movimentos estéticos e com ou-
tros autores, delineia trajetos a seguir em 
próximos estudos, assumindo-se desde já 
como referência das pesquisas futuras em 
torno deste fascinante «labirinto desti-
tuído de centro» (p. 87) que é o da obra 
hatherlyana.
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