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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

ANA HATHERLY 

 
 
 
Ana Hatherly é poeta e ensaísta com uma obra com contornos de 

excepção que a tornam, indiscutivelmente, um dos maiores vultos da 
cultura portuguesa do século XX. 

Juntamente com outros poetas, foi precursora da Poesia Experi-
mental nos anos 60 e 70. Dedicou-se à investigação e divulgação da 
literatura portuguesa do período barroco, tendo criado as revistas Cla-

ro-Escuro e Incidências. Foi Professora Catedrática da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Presi-
dente do P.E.N. Clube Português, tendo desempenhado outras funções 
de relevo. 

Iniciada nos anos 40, a carreira como artista plástica inclui obras 
fundamentais da arte portuguesa contemporânea, fazendo parte de co-
lecções privadas nacionais e estrangeiras, ou expostas no Museu de 
Arte Contemporânea. 

Em poesia, inicia o seu inovador trabalho com o livro Um Ritmo 

Perdido (1958), passando por Estruturas Poéticas – Operação 2 (1967) 
ou 39 Tisanas (1969), 351 Tisanas (1997) até A Neo-Penélope (2007). 

Na área do ensaio e edições críticas, são de realçar O Espaço Crí-

tico: do Simbolismo à Vanguarda (1979), bem como A experiência do 

Prodígio – Bases Teóricas e Antologia de textos – visuais portugueses 

dos séculos XVII XVIII (1983) até Poesia Incurável: Aspectos da Sen-

sibilidade Barroca (2003). 
Numa belíssima entrevista que concedeu a Ana Marques Gastão 

para uma revista de cultura refere: “sim, depois entrei para o grupo de 
experimentalistas, que reflectiam um posicionamento de insubordina-
ção. A minha relação com o Poder foi sempre difícil, tudo que era sub-
versivo me interessava. Lutar era a posição certa naquela altura, num 
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momento em que, ao nível mundial, surgiam acontecimentos históri-
cos marcantes.” 

Enquanto professora, formou discípulos que hoje se dedicam à 
área da cultura e literatura barrocas; como poeta, como artista plástica 
é de uma originalidade inquestionável. 

Fundou o Instituto de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1993, 
onde dirigiu a publicação Incidências e vários estudos sobre autores 
do período barroco.  

Ana Hatherly está na razão de ser da modernidade literária em 
Portugal. 
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ANA HATHERLY  

“Tive que pagar um alto preço por esta minha singularidade” 

Cecília Barreira 

Faz agora 15 anos que tive a oportunidade única de entrevistar al-
gumas das mulheres portuguesas mais importantes do ponto de vista 
intelectual e artístico, que compilei no livro Confidências de Mulheres 
– anos 50-60, publicado pelo Círculo de Leitores.

Como não podia deixar de ser, uma das escolhas recaiu sobre Ana 
Hatherly, cuja obra literária e pictórica é singularíssima. O que é mais 
interessante nesta entrevista é o lado confessional, pouco comum para 
quem conhece esta escritora e ensaísta. 

1 – Os anos 50 coincidiram com a sua infância, adolescência ou ida-
de adulta? 

1 – No ano de 1950 completei vinte e um anos. 

2 – Qual a profissão dos seus pais? 

2 – Meu pai era economista, minha mãe doméstica, e como a maior 
parte das senhoras da sua geração tocava piano, falava francês, etc. 

3 – Era católica? Ia à missa? Ou professava outra religião? Era ag-
nóstica? 

3 – Fui educada pela família da minha mãe, que seguia os preceitos do 
catolicismo com rigor. Nasci no Porto onde vivi a minha infância e os 
primeiros anos da adolescência. 

Em criança, ia muito às igrejas com a minha avó, para a missa e 
para outras formas de devoção, como novenas, mês de Maria, etc. Mas 
não fui educada em colégio de freiras. 
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As igrejas encantavam-me, porque as via como palácios. As ima-
gens dos santos apaixonavam-me e por vezes tinha mesmo a impres-
são de que me olhavam e até acenavam. A profusão das flores nos al-
tares e o cheiro a incenso intoxicavam-me, causando-me pequenos 
desmaios, também devidos à posição dos joelhos, que nunca consegui 
suportar. 

À noite, já na cama, rezava até adormecer orações por vivos e 
mortos, pelas almas do Purgatório, pelos marinheiros no mar alto, etc., 
como a minha avó me ensinara. 

Na quinta-feira da Semana Santa, como mandava a regra, toda a 
família visitava pelo menos sete igrejas, que então tinham os altares 
cobertos de paramentos negros ou roxos, sumptuosos na expressão 
(barroca) da dor. Era um cerimonial que eu seguia com sentimento, 
mas era também um cerimonial com vincados aspectos mundanos. 
Nessa altura vestiam-se roupas elegantes, de cores e estilo apropriados 
para a ocasião. Eu gostava particularmente de chapéus. Como a Pás-
coa coincidia sempre com o início da Primavera, os meus chapéus 
eram quase sempre enfeitados de flores ou de molhinhos de cerejas 
fingidas, lindas. 

Fui, portanto, criada numa família, numa cidade e numa socieda-
de profundamente conservadoras e todo o meu comportamento de en-
tão era delas um puro reflexo. 

Mas as minhas convicções religiosas foram enfraquecendo com o 
decorrer da adolescência, quando saí da cidade do Porto e começaram 
a surgir as dúvidas e as críticas. No que diz respeito à religião, um 
momento decisivo surgiu quando li A Vida de Jesus, de Renan, e de-
pois Nietzsche. Obras como essas, o ambiente de guerra que se vivia 
(era antes dos anos 50, decorria ainda a II Grande Guerra Mundial), a 
descrença existencialista imperante, a gradual descoberta da hipocrisia 
da sociedade em que vivia, alguns acontecimentos traumáticos na mi-
nha família – todo esse conjunto de circunstâncias levou-me por fim a 
um agnosticismo que durou muito e que, no fundo, não era mais do 
que uma forma de me manifestar contra tudo o que me rodeava e que 
eu deplorava. 

Mais tarde, embora nunca tivesse regressado ao culto formal da 
religião, perdi muita da minha intolerância crítica. Dediquei-me até ao 
estudo das religiões, particularmente as orientais, e interessei-me tam-
bém pela teosofia. 

Nos anos 60 o budismo Zen teve uma importância muito grande 

na minha vida e na minha obra. Hoje considero que a educação religi-
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osa que recebi foi um legado de grande valor. A minha tendência ac-

tual é para considerar a religião do ponto de vista da história das idei-

as, mas tenho um certo culto pelo franciscanismo. 

4 – Estudava ou trabalhava na vida doméstica nesses anos 50? Como 

ocupava o seu tempo, enfim? 

4 – Nos anos 50 eu já estava casada e já tinha uma filha. Tinha muito 

que fazer em casa e viajava bastante para o estrangeiro, por razões de 

família. Mesmo assim, estudava música e desejava tornar-me cantora 

profissional de música religiosa barroca. Fui mesmo para a Alemanha 

para me especializar, mas uma grave doença pôs termo a essa minha 

aspiração. Foi então que comecei a escrever para publicar. 

5 – Que leituras fazia? Que revistas e que livros? 

5 – Lia muito, sim, sobretudo livros de filosofia, história da arte e das 

religiões, mas também grandes romances clássicos, biografias e poe-

sia. Meus poetas preferidos eram Rilke, Fernando Pessoa e Keats. Os 

filósofos que mais amava eram Platão, Descartes, Pascal e Kirkegaard. 

Nos anos 50 e princípios de 60, estive em contacto com o grupo da 

filosofia portuguesa, onde pontificavam Álvaro Ribeiro e José Mari-

nho. Admirava muito Delfim Santos, de quem era amiga. 

6 – Era difícil ser jovem nos anos 50? Quais as suas maiores ambi-

ções na época? 

6 – Ser jovem é sempre difícil, mas na sociedade portuguesa dos anos 

50 os jovens sofriam ainda muito a repressão da família, reflexo da 

intolerância social de então. A repressão era a todos os níveis, mas é 

claro que a repressão sexual era a mais dura de todas Na minha ado-

lescência, a relação entre os jovens e entre todas as pessoas, ou seja, as 

bases do convívio, eram muito mais falsas, interesseiras e covardes do 

que hoje. Essa falsidade generalizada e a prepotência dos que deti-

nham o poder – social, moral, sexual – chocavam-me muito e impedi-

am-me de estabelecer contacto com jovens ou adultos. Como muitos 

jovens de então eu era uma idealista. As minhas ambições eram de alta 

espiritualidade e a impossibilidade da sua concretização criou em mim 

um desajustamento doloroso que me conduziu ao repúdio da socieda-

de e de todos os seus valores. 
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7 – Como era o relacionamento com as amigas? Era de cumplicidade, 
amigável ou de rivalidade? 

7 – Nunca tive amigas. Durante toda a minha infância e adolescência 
tive uma única, e ainda hoje tenho poucas. 

8 – E com o sexo oposto? A sua mãe deixava-a namorar à vontade ou, 
pelo contrário, havia entraves ao namoro? 

8 – Nunca tive “namoros” Não porque me fosse proibido mas pelas 
razões já apontadas. Casei muito jovem, com um homem muito mais 
velho do que eu. Não posso dizer que tenhamos propriamente namo-
rado: foi tudo muito rápido. 

9 – Era possível a uma jovem de boas famílias empregar-se num es-
critório, ou em qualquer outro emprego? O que era admissível? Con-
te a sua experiência pessoal. 

9 – Creio que sim. Sobretudo em profissões tradicionalmente femini-
nas, mas é claro que o uso não era tão generalizado como hoje. 

10 – Quais eram os divertimentos possíveis para a jovem dos anos 
50? Bailes, chás, a ida à praia? Baseie-se numa experiência pessoal. 

10 – Tudo: bailes, chás, festas várias em casas de familiares e de ami-
gos, e sobretudo o cinema. Quanto a idas à praia, muitas famílias pas-
savam as férias em lugares de veraneio, longe da cidade. A minha fa-
mília ia sempre pelo menos um mês por ano para a praia. Às vezes 
íamos também para as termas. Nesses lugares encontrávamos muita 
gente conhecida. Mas eu gostava pouco desses tempos de convívio. 
Isolava-me o mais que podia e não convivia com os jovens da minha 
idade. 

Refugiava-me nos livros e na música era considerada bisonha e 
rebelde – e de facto era. 

11 – Ouvia falar, nesses anos, de “degenerados” como: alcoólicos, 
drogados, homossexuais, prostitutas, bordéis? Em que termos e o que 
pensava dessas pessoas na época? 

11 – Sim. Os marginais de todo o género eram-nos cuidadosamente 
mostrados como exemplo do que se devia evitar a todo o custo. A ma-
neira violenta como fui confrontada com esses males sociais, sobretu-
do a prostituição feminina, deixou-me muito traumatizada. Num poe-
ma meu, intitulado “Uma Carta de Dona Ana”, faço uma referência a 
isso. 
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12 – O ritual do casamento, como se processava nesses anos? 

12 – Como hoje, só que não havia divórcio para os que casassem pela 
igreja. Esse facto teve a maior repercussão na sociedade portuguesa 
durante décadas, dando origem a situações familiares terríveis e acen-
tuando a hipocrisia geral. 

 

13 – Casava-se normalmente “virgem”. Era tabu o contrário? Na sua 
opinião, porquê? 

13 – Creio que sim, mas haveria certamente muitas excepções. A exi-
gência da virgindade da mulher tem raízes muito antigas, derivando 
uma delas do facto de a nossa sociedade ser patriarcal e não matriarcal. 
Mas o problema punha-se, então como ainda hoje, em termos de “hon-
ra” – da mulher, da família, etc. Fazia tudo parte da repressão geral. 
Nesse contexto, o que era significativo, era a liberdade de que o homem 
gozava, pois se para a mulher a transgressão sexual era fonte de infâ-
mia, para o homem era motivo de orgulho e vanglória. A mulher era 
realmente caça, presa a conquistar e, eventualmente, a exibir. Recorde-
mos D. Juan. A mulher aceitou demasiado longamente a sua condição 
de vítima. Nesse poema meu que referi, há uma passagem que ilustra 
bem esse aspecto quando digo: “passei os melhores anos da minha vida 
a tentar convencer-me / de que agora as mulheres já estavam livres. 
Quis mesmo ser eu o D. Juan”. Outro poema igualmente representativo, 
incluído na mesma colectânea, é o intitulado “Good-bye Doktor Freud”, 
um libelo contra a prepotência sexual masculina. 

 

14 – Pela sua experiência pessoal como se relacionava a mulher com 
o marido sexualmente nos primeiros meses de casada? Sabia-se o que 
era o prazer no sentido físico do termo? 

14 – Em princípio (e nalguns casos de facto), casava-se por amor e, teo-
ricamente, então, não deveria haver problemas na relação sexual. Po-
rém, todos sabemos que não é assim e a falta de uma educação sexual – 
tanto por parte do homem como por parte da mulher – fez-se sentir 
(ainda hoje se fará), agravada por inibições e proibições sociais que ainda 
não foram ultrapassadas. Nos anos 50, em Portugal, a maior parte das 
mulheres não estava preparada para fazer muitas reivindicações sexuais 
dentro, e muito menos fora, da família. Tanto quanto me lembro, as mu-
lheres queixavam-se, acima de tudo, da infidelidade dos maridos. Os ho-
mens iam para os cafés ou para os bares para se encontrarem com os 
amigos ou com mulheres (de vida fácil), cuja companhia preferiam à das 
esposas. Os homens também não tinham muito por onde escolher: havia 
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o grupo das mulheres “honestas” com quem era preciso casar, e “as ou-
tras”. Nos anos 50, quando surge o rock and roll e a Brigitte Bardot se 
despe no ecrã, o panorama social português era bastante este. 

15 – Quais as expectativas de uma mulher jovem casada nos anos 50? 
Ter filhos, cuidar deles em casa? Ou antes possuir um emprego e 
harmonizar tudo isso com as tarefas domésticas? Os maridos ajuda-
vam na lida doméstica? 

15 – A situação dependia tanto da personalidade da mulher como do seu 
estrato social. No que diz respeito à mulher burguesa, a sociedade pres-
sionava-a no sentido de se restringir à vida família – ao marido, à casa, 
aos filhos – mas muitas teriam outras aspirações e meios para as reali-
zar, nomeadamente no domínio de certas profissões, inclusive as artísti-
cas (lembremo-nos por exemplo de pintoras, instrumentistas, etc.). 
Combinar uma profissão com a vida familiar era até mais fácil (para 
quem tinha meios), porque nesse tempo não havia falta de empregadas 
domésticas. Era tudo uma questão de mentalidade, grupo social e poder 
económico. Mas as mulheres não eram estimuladas a trabalhar fora de 
casa, sobretudo pelo perigo do contacto com os homens. 

16 – Como sentia politicamente o Portugal salazarista da altura? In-
comodava-a ou nem dava por isso? Lia jornais? 

16 – As jovens eram certamente influenciadas pela tendência política 
da família a que pertenciam. Se a tendência católica-salazarista era a 
dominante, também havia muitas famílias que professavam ideias 
contrárias a essas. Em virtude da censura generalizada, os jornais não 
ajudavam muito. Eu exprimi o meu desacordo com a sociedade e o 
país em que nasci escolhendo um comportamento transgressor. Elegi 
um estrangeiro para marido, cujo nome adoptei para sempre, e embora 
me tenha separado dele, nunca quis casar comum português. Mais tar-
de tornei ainda mais evidente o meu desacordo com o que se passava 
na sociedade do meu tempo assumindo outros tipos de comportamento 
claramente transgressor, nomeadamente no meu trabalho literário. 

17 – Como mulher hoje, o que lhe ocorre dizer de mais importante 
sobre os anos 50 em Lisboa ao nível da educação feminina? E da mu-
lher intelectual e/ou artista? Gostaria que se referisse à sua experiên-
cia pessoal. 

17 – Levei décadas a aperceber-me de que grande parte do meu sofri-
mento existencial tinha origem na educação que recebera e que essa 
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educação não fora apenas um problema meu, mas o resultado de toda 
uma conjuntura histórica, de todo um quadro social e sociopolítico. O 
sofrimento da mulher na família e na sociedade está relacionado como 
papel (leia-se: valor) que nela lhe é atribuído. Por outras palavras, está 
relacionado com o grau de independência e afirmação que lhe é con-
cedido. Eu não rejeitei a minha condição de mulher: casei, tive uma 
filha, quis ter família. Mas o que acima de tudo quis foi ser uma pes-
soa, ser eu própria. Tive que pagar um alto preço por esta minha sin-
gularidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Poemas 





A Ana Hatherly 

LABIRINTO 

Foi Perséfone, Melusina, 
Ariana em espiral. 
Com Dédalo aprendeu a dança, 
na queda o fausto, o voo 
e tudo o mais que não viveu. 

Ana Marques Gastão 





 

HATHERLIANA 

Ricardo Marques 

 
 
 
A 
 
Detergência improvável da natureza 
 
Literária, a sua, limpa como 
 
(Tis)ana cristalina 
 
Depurando textos vários 
 
Intratextos 
 
 
NA 
 
Procura laboratorial do étimo 
 
Da barroca origem 
 
Da palavra-maravilha 
 
Por onde tudo começa 
 
 
(H.)A 
 
Volúpsia da vanguarda 
 
E dos ritmos 
 
Anagramáticos 
 
Silogísticos 
 
De uma maldade-melopeia 
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GIRASSOL 

(Na homenagem a Ana Hatherly nos 50 anos de vida literária, 
BN) 

Os olhos dos outros 

postos em si 

sobre si 

A cabeça ao sabor 

dos movimentos 

da sala 

dos gestos 

E os seus olhos baixos 

Postos em si 

Sobrepostos 

Despertos. 



Tradução 





Não sendo crítica nem historiadora literária, mas sim uma mera 
leitora apaixonada e tradutora de muita literatura de expressão por-
tuguesa, acho que a melhor homenagem que posso prestar à grande 
Poetisa, Artista e Amiga Ana Hatherly é de traduzir uma das suas ma-
ravilhosas Tisanas. Convém lembrar aqui que a Ana é um dos primei-
ros escritores portugueses que conheci ao vivo, no distante ano de 
1987, em casa do saudoso Ernesto Guerra da Cal (que me fez então a 
honra de me chamar a sua “irmã em Eça”). Foi a Ana quem, depois, 
com o seu entusiasmo e a sua disponibilidade, me abriu portas de 
muitas casas portuguesas, e principalmente da sua, onde continuo 
encontrando calor e gentileza nas minhas deambulações lisboetas.  

Um afectuoso aceno, cara Ana, da longínqua/próxima Bucareste. 

Micaela Ghiţescu 

38 

Profesiunea de portar e cea mai fascinantă fiind totodată şi cea 
mai inutilă: doar uşile descuiate au portar. Acum, lucrurile sunt ceea 
ce sunt şi toată lumea ştie că o uşă care se încuie este o uşă care se 
descuie. În acest paradox singurul lucru care m-a fascinat întotdeauna 
a fost că nimeni nu a întrebat vreodată unde se situează balamaua, 
articulaţia uşii, adevărată ispită pentru spiritele meticuloase. Dar într-o 
zi am putut constata că asta se întâmplă uneori. Rula el cu 110 km pe 
oră când deodată a văzut că în dreapta lui rulam şi eu tot cu 110 km pe 
oră. Cum era expert s-a uitat şi a văzut că pierdusem buşonul de la 
rezervorul de benzină. A început să-mi facă semne iar eu, înţelegând 
mesajul, am răspuns cu un gest circular al mâinii drepte, ceea ce voia 
să spună că buşonul îmi fusese furat. El a rămas impresionat şi m-a 
urmărit până când am oprit. Când am oprit şi am coborât din maşină 
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ca să astup orificiul de la rezervorul de benzină cu un ziar, el mi-a 
oferit cheia casei sale. Aici a început perplexitatea mea fiindcă n-
-aveam cum să ştiu dacă uşa lui era încuiată sau descuiată. Pentru că 
dacă o uşă care se încuie e o uşă care se descuie, cum aveam să rezolv 
eu problema, da, deoarece descuind pur şi simplu uşa aveam s-o încui. 
Atunci am întrebat dar uşa dumneavoastră e încuiată sau e descuiată la 
care el n-a ştiut să răspundă spunând dacă ar fi descuiată de ce v-aş da 
eu cheia. Atunci a crescut perplexitatea mea fiindcă dacă lucrurile sunt 
ceea ce par, uşa lui trebuia să fie încuiată şi în cazul ăsta era descuiată 
şi atunci de ce voiam eu cheia iar dacă uşa era descuiată de ce-mi 
trebuia cheia, dacă o uşă care se descuie e o uşă care se încuie şi dacă 
el îmi dădea doar cheia uşii presupuse a fi descuiată şi nu cea a uşii 
sigur încuiate, atunci la ce îmi folosea cheia. Astfel că am întrebat şi 
aveţi portar şi el a spus nu nu am. Atunci e pentru că uşa este încuiată, 
m-am gândit eu repede, în acest caz era descuiată şi atunci el trebuia 
să fie extrem de sadic oferindu-mi un instrument de tortură de felul 
acesta pentru că de fapt era imposibil de înţeles de ce să folosesc o 
cheie ca să deschid o uşă descuiată, chiar dacă ştiam că perversitatea 
domină lumea. Atunci am spus cheia asta nu e bună trebuie să mi-o 
daţi pe cealaltă la care el a răspuns care cealaltă nu înţeleg. Nici eu am 
spus pentru că de fapt sau îmi daţi toate cheile fiindcă uşile 
dumneavoastră sunt toate încuiate de vreme ce nu aveţi portar sau 
atunci sunt toate descuiate şi nu ştiu de ce îmi daţi cheia asta. Aici el a 
deschis gura şi eu am văzut gura deschisă şi mi-am spus e închisă şi de 
asta nu poate spune nimic. Atunci eu am spus de ce nu angajaţi un 
portar pentru gura dumneavoastră aşa aţi putea s-o aveţi întotdeauna 
deschisă şi poate aţi reuşi să spuneţi ceva. El a închis imediat gura şi 
în clipa aceea ea s-a deschis spre mine şi am început să înţeleg şi 
luând cheia am ţintit cu ea spaţiul cuprins între ochii lui pe care şi i-a 
închis precipitat şi s-a dat înapoi spunând ce faceţi la care eu am 
răspuns bine faceţi că închideţi ochii pentru că atunci îi deschideţi şi 
poate că începeţi să vedeţi mai bine. Atunci el a deschis gura şi a 
deschis ochii ceea ce a avut drept rezultat o muţenie desăvârşită pentru 
că atunci s-a închis tot şi eu am început să înţeleg mult mai bine şi am 
retras cheia dintre sprâncenele lui şi luându-i mâna dreaptă i-am băgat 
cheia înăuntru şi i-am închis degetele şi el a rămas cu mâna închisă şi 
atunci am zâmbit şi am spus îmi plac oamenii care ştiu să deschidă 
mâinile cu curaj şi el atunci a deschis mâna şi cheia a căzut pe jos şi 
rostogolindu-se pe trotuar a căzut într-o gaură care era deschisă acolo 
şi el s-a culcat pe jos şi a început să scormonească în gaură să vadă 
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dacă găseşte cheia şi atunci am început să înţeleg că lucrurile sunt 
ceea ce par pentru că dacă gaura ar fi fost închisă nu ar fi fost deschisă 
şi cum era deschisă era închisă şi de asta s-a putut să cadă cheia acolo 
e logic iar dacă buşonul ar fi fost la locul cuvenit rezervorul ar fi fost 
închis şi nu deschis şi atunci de ce ar fi trebuit să opresc maşina ca să-l 
astup cu un ziar şi dacă nu aş fi făcut-o cum putea el să-mi ofere cheia 
de la uşa lui despre care nu se ştie dacă e încuiată sau descuiată pentru 
că acum când el va ajunge acasă va avea de rezolvat problema de a şti 
dacă uşa e încuiată ori descuiată ca să rezolve şi problema utilităţii 
cheii, dacă nu cumva îşi angaja un portar şi atunci la ce ar mai servi 
cheia. 

Tradução do romeno por 

Micaela Ghiţescu 
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A REINVENÇÃO DO DIZÍVEL FEMININO 

EM A NEO-PENÉLOPE 

Anabela Galhardo Couto 

Incide este artigo no mais recente livro de poesia de Ana Hatherly 
intitulado A Neo-Penélope, publicado pela Editora &etc, em 2008. 
Trata-se de um belíssimo exemplar que inclui na capa um delicado 
desenho da Autora. Num fundo sépia, um feixe de fios e linhas adivi-
nham uma silhueta feminina; dobrada num “secular sequestro”, com 
um braço ampara a cabeça no mítico gesto da espera que consagrou 
Penélope; no lugar do rosto um espaço em branco, pronto a ser preen-
chido por cada uma das Penélopes que cada mulher representa. Como 
numa figura fractal, o desenho condensa e potencia admiravelmente o 
sentido da obra. 

Considero-me uma discípula de Ana Hatherly. Sei, portanto, que 
Ana Hatherly, para além de artista inspirada, corresponde também a 
essa categoria hoje rara e em extinção dos grandes Mestres, no sentido 
antigo da palavra. O Mestre de que fala George Steiner em As Lições 
do Mestres.1 O que tem a capacidade e a generosidade de viver o saber 
como lição de vida e exemplo e por isso é capaz de despertar nos ou-
tros poderes e sonhos que eles próprios desconhecem. 

É sob esse influxo longínquo que esta leitura de a Neo-Penélope 
se situa. 

Seguindo a sugestão metodológica de Gadamer,2 o que me pro-
ponho fazer é deixar-me conduzir pelo texto; deixar-me embalar pelo 
“tecido sedoso de palavras” que o livro oferece, como quem passeia, 

1
 George Steiner, As Lições dos Mestres, Lisboa, Gradiva, 2003. 

2
 Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método: Traços Fundamentais de uma Herme-

nêutica Filosófica, S. Paulo, Editora Vozes, 2005. 



32 LEONORAMA – Volume de Homenagem a Ana Hatherly 

ou viaja, limitando-me (para usar uma metáfora barroca) a colher al-
gumas flores neste jardim de femininos versos. 

Como se sabe, a produção literária, artística e ensaística de Ana 
Hatherly ocupa um lugar ímpar no domínio da cultura portuguesa. Es-
sa singularidade é ditada pela fecundidade produtiva da sua obra; pela 
dimensão de inovação e de transgressão que lhe são peculiares; pela 
capacidade de penetração e de intuição aliada a uma depuração formal 
capaz de dar vida a “esses seres de discurso de alta categoria” de que 
fala Ricouer; mas também, e sobretudo, pela coerência do projecto 
que a anima.  

A obra de Ana Hatherly representa um caso singular de criação 
que se desdobra em facetas que vão da produção poética, às artes vi-
suais e à investigação.  

O que é admirável é a forma como estas diferentes facetas se 
complementam, se elucidam e se reflectem num jogo especular que 
remete sempre para novas sínteses clarificadoras, que por sua vez cri-
am novos horizontes, introduzindo novas interrogações. 

No coração deste projecto multifacetado, como um dos seus nú-
cleos duros, situa-se a reflexão sobre a linguagem, a interrogação so-
bre o labor poético e o enigma da escrita.  

Um dos leitmotiv que percorre a poesia de Ana Hatherly é, sem 
dúvida, o da linguagem como forma de acesso ao mistério, ao indizí-
vel, ao coração das coisas: a escrita na sua misteriosa capacidade de 
criar, recriar sentidos.  

A palavra encarada na sua materialidade opaca, como um dos ob-
jectos do mundo, encontra-se ainda no centro de uma constelação que 
se desdobra, ora na exploração da visualidade do texto e da palavra 
carnal na poesia concreta que a Autora cultivou nos anos 70, ora nos 
seus trabalhos de artes visuais, ora na investigação fundamental sobre 
a poética barroca que a Autora desbravou e desenvolveu a partir da 
década de 80. 

Ora, é também a partir do labirinto da linguagem e da reflexão 
sobre a escrita literária que se inicia a incursão no mundo feminino 
que Neo-Penélope oferece. 

Nas palavras da Autora A Neo-Penélope traça um panorama 
amargo, eu diria, lúcido, do mito da mulher aos olhos do mundo. Tra-
ta-se, de facto, de revisitar, repensar, desconstruir os mitos da mulher 
que o mundo fabricou e fabrica. Ali se procede a um admirável labor 
de reescrita, de reelaboração, de desconstrução de toda uma tradição 
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literária e de um quadro mental. Ali se recapitula a tradição do dizível 
amoroso feminino. E nessa reelaboração convoca-se, destrói-se, rein-
venta-se, reequaciona-se de dentro a questão do ser-se, pensar-se e 
dizer-se mulher. Como quem tece, a obra vai urdindo, recriando, criti-
cando ou expressando a forma como histórica e literariamente se sen-
tiu, pensou, cantou, ficcionou a mulher.  

É assim que entre Penélope, a mulher devotada à espera do seu 
Ulisses ausente, e Neo-Penélope, a mulher pós-moderna em risco de 
se abismar no vazio, se convocam séculos de histórias, temas, tópicos 
literários, mitos que à volta da mulher se entrelaçam.  

E através destes, como portas que abrem sobre portas, fala-se da 
mulher, do homem, fala-se da solidão, da necessidade de amor, da im-
possibilidade do amor, do silêncio, do indizível, do corpo, da escrita, 
da passagem do tempo, da violência, do vazio. 

Esta revisitação inspirada do dizível amoroso feminino plasma-se 
numa formulação lapidar, admiravelmente concisa, despojada, hierática, 
mesmo quando a tessitura do texto exibe claras ressonâncias barrocas.  

1º Andamento 

Seguindo a sugestão da Autora, poder-se-á considerar que A Neo-
-Penélope corresponde a uma espécie de partitura musical com três 
andamentos.  

O 1º andamento intitulado “Poemas Femininos” traça um espec-
tro largo das sensibilidades e das personalidades femininas ao longo 
dos tempos, em diversos matizes e diferentes tonalidades que podem 
ir da evocação lírica à ironia corrosiva. 

Ali encontramos, por exemplo, a invocação da proverbial graça 
feminil comparada à silenciosa força das flores, já que ambas, mulheres 
e flores, foram ancestralmente devotadas ou confinadas a esse secular 
poder da atracção. Diz-se em “A silenciosa força das flores” (p. 9). 

… 
Sua beleza 
Sua inestimável fineza 
Está 
Em seu corpo a corpo com o desejo. 
Sua façanha é 
Inspirar o beijo  
Do errante visitante que as fecunda. 
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Silentes 
Apelam 
Dando gritos de perfume. 

A dada altura, no poema “As antigas damas japonesas” (p. 11) o 
leitor depara com a distracção velada dessas personagens, mulheres 
contidas, “num secular sequestro”, mas também com o potencial de 
revolta que essa contenção oculta:  

As antigas damas japonesas 
Distraidamente 
Agitavam seus leques 
No solitário mundo dos biombos 

A distracção 
Porém 
É uma forma superior de ocultação 
E 
Na aridez  
Do seu íntimo domado 
O rugido da raiva 
Estava contido 
Artisticamente comprimido 
No extravagante cinto 
Que traziam 
Atado nas costas.  

Tocavam 
Dançavam 
Serviam o chá de joelhos 
Num secular sequestro. 

Mas às vezes 
Num intervalo do desvelo 
Da honra e do pudor 
Descobriam 
O esquisito sabor 
Que tem o crime. 

Tópicos seculares do canto feminino como o tópico da espera ou 
o da ausência, irrompem, aqui ou ali, ora nostálgicos – “a espera do
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outro que me enche de sonho e de controvérsia” – ora parodiados, ac-
tualizados ao vazio dos tempos que correm como em “Ela-Agora”. 
(p. 33) Ela, agora, espera ainda à janela só que... espera às janelas do 
computador, que abrem para um abismo solitário e vazio: 

Não menos que Helena bela 
Ela senta-se à janela 
Porém não à janela mas às janelas 
Do computador 
Que abrem portas que são redes 
Páginas que são sítios 
Avenidas que são ermos 
Que agora percorremos 
Já sem voz 
Cada vez mais sós 

Tanta profusão 
Atira-nos 
Para um lixo que nos deita fora. 

Afloram tópicos como o da necessidade de amor: o não-amor é a 
errância, o não-acontecer, o não nos termos nem a nós próprios (Sem 
Amor p. 26): 

Viver sem amor 
É como não ter para onde ir 
Em nenhum lugar  
Encontrar casa ou mundo.  

Mas aflora também o Amor cínico, consome-e-deita-fora como 
em “Carta de Amor Informático” (p. 32), onde o tópico tradicional da 
queixa de amor é violentamente transposto e convertido ao léxico ci-
bernético que domina a actualidade hiperconsumista e a ancestral dor 
de amor se exprime na gramática amorosa “fast-food” e descartável da 
actualidade. É com displicência que o sujeito poético feminino se des-
pede do seu ex-amado: 
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Arquivei-te no lixo da memória 
Do meu Pentium IV 
Que aliás já vendi. 
Troquei-o por um lap top 
Mais leve 
Mais portátil 
Mais facilmente descartável.  

Pairando, como figura tutelar, impõe-se a nova Penélope. 
Recolhendo as cinzas, os pedaços de Ulisses, agora para sempre 

adormecido, A Neo-Penélope, já não espera, já não tece a tela, mas 
pensa, sente, não desiste de amar e sabe que:  

Tudo é tão importante 
Como um olhar furtivo.  
(“É preciso fazer um esforço” p. 27) 

2º Andamento 

O 2º ciclo de poemas intitulado “Alice no País dos Anões” encena 
a Mulher pensada num quadro mental misógino. Estamos agora peran-
te um dos grandes mitos da mulher próprios da cultura falogocêntrica 
Ocidental: a mulher-Eva, tal como Simone de Beauvoir apontou, en-
carnação da facticidade ao olhar masculino3. A mulher rebaixada à 
escala infra-humana e pintada como o instrumento diabólico da perdi-
ção masculina. A mulher como coutada do homem, concebida por e 
para ele. 

Através da revisitação de Alice de Lewis Carroll procede-se à 
desconstrução feroz do mito da sedutora ingénua, mulher criança ino-
cente e perversa para gáudio do voyeur:  

Alice Majorette 
À frente da viril parada 
É exibida  
Na sua gritante oferta. 
(“Alice Majorette” p. 41) 

3
 Refiro-me à tese clássica de Simone de Beauvoir desenvolvida no O Segundo Sexo 

no Capítulo “Os mitos”, Lisboa, Livraria Bertrand, 1975. 
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Em “Cantiga de Escárneo e Dizer Certo” (p. 45) é implacável a 
denúncia dos mecanismos que alimentam o mito: 

“Alice foi o objecto pensado 
De um pedófilo disfarçado 
Voyeur de meninas mal despidas”. 

É a Alice, poderia ser a Barbie, a Lolita, ou a Branca de Neve no 
“país dos malévolos anões”, “pobres pequenotes mal crescidos” que 
não enxergam mais do que os seus “petites apetites” (Alice Paradigma 
p. 43).

3º Andamento 

Por último, o 3º ciclo de poemas intitulado “Epigramas e Sátiras” 
constitui uma incursão num território pouco habitual na poesia femi-
nina portuguesa: a sátira. 

É aqui que mais explicitamente se convoca o domínio da prática e 
da poética barrocas. Aqui irrompe o mecanismo da paródia, do jogo, 
do texto sob o texto, e o riso feroz brota numa crítica jocosa a aspectos 
violentos da sociedade actual: a mercantilização da família em “Sátira 
Barroca I – O Prazer dos Casais” (p. 54); a competição facínora do 
sistema social em “Pseudo-Soneto-do-Atleta-Lesionado” (p. 58); a 
banalização da arte em “O artista Ex-Ovo” (p. 59); a vedetização em-
pobrecida da sociedade espectáculo em “O cronista Social” (p. 60) que 
começa num andamento tipicamente barroco: 

O tribuneiro Cronista social 
Atinge a plenitude laboral 
Ao expor dos estros dominantes 
Os seus sucessos 
Desporto de gigantes.  

Para finalizar, e retornando a essa figura tutelar da Neo-Penélope, 
dir-se-ia que a Neo-Penélope é, afinal, a metáfora da criação, a másca-
ra, o alter ego da Autora e do seu trabalho sobre a palavra. 

Nesse exercício delicado e atento, sempre retomado, sempre ina-
cabado, a Neo-Penélope tece palavras, textos, cria e recria sentidos, 
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memórias, vê longe, para além do horizonte. Entre o silêncio e a pala-
vra faz e desfaz a sua teia, nessa tentativa sempre retomada e sempre 
falhada de aceder ao mistério das coisas, nesse jogo, a limite impossí-
vel, de fixação do acto de viver: porque a “escrita é o que me revela 
um mundo, o mundo.”4 
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LEITURA DE UM ROMANCE ERÓTICO 

DE VIOLANTE DO CÉU 

António Cirurgião 

Si escreví, si canté de objeto humano, 

y no sólo de vos, divino objeto, 

en la publicidad de tal defeto 

bien castigado está mi error profano. 

(Sóror Violante do Céu: Parnaso Lusitano 

de divinos y humanos versos). 

Nas páginas 112-113 do Catálogo razonado biográfico y biblio-
gráfico de los autores portugueses que escribieron en castellano (Ma-
drid: Imprenta del Consejo Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 
1890), da autoria de Domingo Garcia Peres, encontra-se um poema de 
Violante do Céu (1601-1693) que aparenta estar impregnado de ero-
tismo. Mas de um erotismo, apresentado por meio do símbolo e da 
metáfora, de uma forma subtil, mais latente que patente.1  

Trata-se de um romance em castelhano, constituído por onze qua-
dras, num total de quarenta e quatro versos, portanto.2 A rima é toante, 

1
 Sóror Violante do Céu nasceu em Lisboa e chamou-se Violante Montesino, antes de 

professar na Ordem Dominicana, tendo vivido no célebre Convento da Rosa de 

Lisboa. Entre as obras publicadas em vida, contam-se Rimas varias: Ruão, 1646. 

Postumamente, publicou-se Parnaso Lusitano de divinos y humanos versos, em 

dois volumes: Lisboa, 1733. O romance aqui analisado encontra-se nas páginas 

127-131 de Rimas varias. 
2
 Quanto ao facto de o romance estar escrito em Castelhano, parece-nos oportuno 

referir o testemunho de um autor português do século XVI, autor da primeira arte 

poética propriamente dita da Península Ibérica: “Y porque la historia y suceso de 

este negocio es muy largo, por abreviar, os la quiero decir en verso, como yo enton-
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como era da praxe, segundo preceituava Rengifo.3 O segundo e o 
quarto versos de cada uma das onze quadras rimam em i-a e o primei-
ro e o terceiro versos são soltos.  

Obedecendo ao preceituário preconizado pelos tratadistas, nas su-
as artes poéticas, informais ou propriamente ditas, todas as quadras 
terminam em períodos ou cláusulas, como se dizia no tempo, fazendo 
excepção a esta regra as duas últimas quadras, que constituem uma 
única cláusula. 

Para facilitar uma melhor compreensão da nossa análise, por parte 
do leitor, passamos a trancrever o romance de Sóror Violante do Céu 
na íntegra. Seguidamente, procuraremos interpretá-lo, através de uma 
leitura de quadra a quedra, de verso a verso, de palavra a palavra. 

Si vivo en tí transformada, 
Menandra: bien lo averiguas, 
Pues cuando me tiras flechas 
Hallas en tí las heridas. 

ces la compuse: el cual servirá de contaros mi historia, y de ejemplo para los ro-

mances Castellanos, que tan agradables son, porque saben a aquella compostura an-

tigua Castellana, que tanto en los tiempos pasados floreció” (Miguel Sánchez de 

Lima, El arte poética en romance castellano. Edición de Rafael Balbín Lucas. Ma-

drid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944, p. 112). A primeira 

edição desta obra é de 1580. Modernizou-se a ortografia.  

Informa-se que, ao contrário da norma e da prática estabelecidas por Rengifo, Sán-

chez de Lima adopta a rima consoante entre o segundo e o quarto versos. 

Sabe-se que o século XVII foi a idade de ouro do romance em Portugal, como ou-

trossim se sabe que foi essa a época em que os escritores portugueses se serviram 

do castelhano com mais frequência, tendo alguns deles utilizado exclusivamente es-

sa língua, nas suas criações literárias.  
3
 “No hay cosa más fácil que hacer un romance, ni cosa más dificultosa, si ha de ser 

cual conviene. Lo que causa la facilidad es la composición del primero que toda es 

de una redondilla multiplicada. En la cual no se guarda consonancia rigurosa, sino 

asonancia entre segundo y cuarto versos, porque los otros dos van sueltos. La difi-

cultad está en que la materia sea tal, y se trate por tales términos, que levante, mue-

va y suspenda los ánimos. Y si esto falta, como la asonancia de suyo no lleve el oí-

do tras si, no sé que bondad puede tener el romance. Descríbense en los romances 

hechos hazañosos, casos tristes y lastimeros, acontecimientos raros, nuevos, singu-

lares” (Juan Díaz Rengifo, Arte poética española [...]. Madrid: Por la viuda de 

Alonso Martín, 1628, pp. 38-39). A primeira edição desta obra é de 1592. Moderni-

zou-se a ortografia.  
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Flechas me tiras al alma, 
Mas cuando flechas me tiras, 
Como en tí misma me hieres, 
Hallas la herida en tí misma. 

Tu mano cándida, y bella, 
Dulce Señora, lo diga: 
Pues siendo yo la flechada, 
Ella fué sola la herida. 

Ya no dirás que en tu mano 
No tienes el alma mía, 
Pues cuando el alma me hieres, 
Sangre tu mano destila. 

Yo la vi sembrar claveles 
Sobre azucenas divinas, 
Después de matar, tirana, 
Después de herir, homicida. 

Quién vio prodigio tan raro; 
Pues quedamos aquel día 
Con sangre la vencedora, 
Y sin sangre la vencida. 

Pero qué mucho, Señora, 
Que en tan dichosa conquista, 
No me quitases la sangre, 
Si nunca a muertos se quita? 

Mas ay! que entre dos extremos, 
Bien sabes tú que estaría, 
Para verter sangre, muerta, 
Para sentir flechas, viva. 

Oh tú de mis pensamientos 
Idolatrada homicida, 
Dulce hechizo de las almas, 
Dulce muerte de las vidas. 

Si ver no quieres, Señora, 
La nieve en sangre teñida, 
Si el rigor con que me tratas 
No quieres ver en ti misma. 

No tires más flechas tantas 
Al blanco del alma mía, 
Pues tirarás a tu mano, 
Si al blanco del alma tiras.4

4
 Na transcrição do romance, modernizou-se a ortografia, sem, porém, ferir a prosó-

dia, mas respeitou-se a pontuação, mesmo constatando que esta nem sempre faz 
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No romance, em primeira pessoa, a narradora fala com Menandra, 
destinatária do seu discurso, pelo que se poderia dizer que o romance 
reveste o modo epistolar. E, ao falar com ela, dá-lhe três tipos de trata-
mento: chama-lhe Menandra na primeira quadra; chama-lhe Senhora na 
terceira e décima quadras; e trata-a por tu através de todo o romance, es-
tando o tu sempre subentendido, com duas excepções na oitava e nona 
quadras. O que quer dizer que predomina o tom de intimidade, embora 
o uso de Senhora, por duas vezes, nos permita suspeitar que Menandra
ocupa um lugar más alto que a narradora, na hierarquia social. 

Antes de prosseguir com a leitura interpretativa do poema, pare-
ce-nos oportuno chamar a atenção para o nome da destinatária do dis-
curso (Menandra), na medida em que isso poderá contribuir para ver 
neste romance um possível aspecto biográfico da autora.  

Em Rimas várias de Violante do Céu fala-se expressamente de 
duas senhoras chamadas Mariana: Dona Mariana de Noronha e Dona 
Mariana de Luna. 

A primeira é objecto de um poema laudatório, n.º 31 – Canção –, 
cuja rubrica reza assim: “A la S. D. Mariana de Noronha” (p. 86). Em 
nota a este poema diz Margarida Vieira Mendes o seguinte: “viúva de 
D. Álvaro de Portugal e descendente do vice-rei D. João de Castro, 
deu a Violante a pensão de doze mil reis” (p. 86). No verso 108, o po-
eta chama-lhe Menadra: “oh vive por Menadra más ufano” (p. 89). Em 
nota a este verso, Margarida Vieira Mendes faz este esclarecimento: 
“Na lição da FÉNIX, Vive hoy Mariana más ufano. Menadra é ana-
grama literário de Mariana” (p. 89). 

A segunda, Dona Mariana de Luna, “filha de um lente da Univer-
sidade de Coimbra”, segundo Margarida Vieira Mendes, figura ex-
pressamente no soneto n.º 14, que lhe é dedicado nestes termos: “A 
Dona Mariana de Luna” (p. 63).  

É nossa opinião que Dona Mariana de Luna aparece, sob o ana-
grama de Menandra, em mais três poemas de Rimas várias, além da-
quele que estamos a comentar. Quanto a um deles – o n.º 39 (uma 
canción) – reconhece-o expressamente Margarida Vieira Mendes, em 
nota ao verso 19: “Menandra pode ser Mariana de Luna (cf. V. 59 e 

sentido, como se depreende, por exemplo, pelo uso de um ponto (.), no final da pe-

núltima quadra, a separar duas orações subordinativas condicionais à oração princi-

pal, constituída esta pelos dois primeiros versos da última quadra do romance.  
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Soneto n.º 14” (p. 109). Neste poema lamenta a autora virtual a ausên-
cia de “Menandra la divina, / Menandra aquella Diosa soberana” 
(p. 109). No terceiro poema, n.º 88 (um romance), a autora virtual 
confessa o seu amor por Menandra, mencionando-a três vezes:  

Agora que de Menandra 
cheguei a ver a luz pura 
dispois de tantos perigos, 
dispois de tantas fortunas, 
[…] 
Milagre foi de Menandra 
acção de tanta brandura 
que se Menandra é Deidade 
que muito vença a fortuna (pp. 194-195). 

De maneira que a Mariana que se esconde sob o anagrama de 
Menandra e é objecto de uma “liaison dangereuse” com a autora virtu-
al (e também real?) do romance n.º 71 de Rimas várias é a Dona Ma-
riana de Luna. 

Feito este esclarecimento sobre a possível pessoa real que se ocul-
ta por trás do nome Menandra, voltamos à leitura do poema.  

Construído em torno dos sememas flechas (quatro vezes) e fle-
chada (uma vez), feridas (duas vezes), feres (duas vezes) e ferir (uma 
vez), sangue (seis vezes), morte (uma vez), morta (duas vezes), homi-
cida (duas vezes), atirar (cinco vezes), vencedora (uma vez) e vencida 
(uma vez), o romance parece descrever um caso de desfloramento en-
tre duas mulheres, desempenhando a receptora do discurso (Menan-
dra) o papel de agressora ou de agente activo e a emissora do discurso 
o papel de agredida ou de agente passivo.5

De facto, é Menandra que dispara as setas, símbolo fálico por ex-
celência, desde tempos imemoriais, e emblema de Cupido, deus do 
amor erótico. Note-se, porém que, apresentada como Cupido nas pri-
meiras duas quadras, Menandra passa a ser apresentada como ela pró-
pria, a partir da terceira quadra, atingindo o alvo do seu desejo não já 
com flechas, mas com a mão. 

5
 Para facilitar a compreensão, sempre que for apropriado transcrever palavras do 

texto, essas palavras serão traduzidas para Português. 
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O romance toca em vários aspectos do amor entre duas mulheres, 
desde a fase de enamoramento até à afirmação de fidelidade amorosa, 
passando pela consumação do amor físico ou sexual. 

Pelo que se refere à organização do discurso poético, podemos 
constatar que, enunciado o tema na primeira quadra, se passa às varia-
ções sobre esse tema nas outras dez quadras. Para essa construção 
contribuem não só os conceitos expressos através das onze quadras, 
mas também a repetição e a distribuição estratégica dos vocábulos que 
constituem o principal campo semântico do romance, que são aqueles 
(já referidos acima) que, directa ou indirectamente, estão conotados 
com os elementos inerentes ao exercício venatório e bélico, tomado 
aqui em sentido metafórico: disparo de flechas, derramamento de san-
gue, provocação de feridas, termos cognatos e termos afins.  

Acrescente-se ainda que o discurso é expositivo e semi-argumen-
tativo, salpicado de pequenas ilhas de orações exclamativas e interro-
gativas, sendo esta última de carácter retórico, para produzir mais efei-
to na destinatária do discurso e no leitor. 

Quanto à linguagem, parece haver um conúbio harmonioso entre 
o sentido denotativo e o conotativo dos termos. Sirvam de exemplo as 
imagens venatórias, bélicas e florais. 

 
Para uma melhor compreensão de todo esse processo amoroso, 

enunciado em termos gerais, vamos procurar interpretar o poema, re-
correndo a uma leitura dentro dos moldes do método conhecido por 
explicação de texto. 

 
 Si vivo en tí transformada, 
Menandra: bien lo everiguas, 
Pues cuando me tiras flechas 
Hallas en tí las heridas. 

 
A fim de melhor sintetisar e harmonizar o acto de amor erótico ou 

físico com o amor puramente platónico ou espiritual, o poeta abre o 
romance com a referência a um dos topoi mais conhecidos da poesia 
amorosa do tempo: a transformação do amador na pessoa amada e vi-
ce-versa.6 Mas para que o destinatário, e sobretudo o leitor, possa cla-

                                                 
6
 Este topos tanto se aplica ao amor platónico, como é aquele de que essencialmente 

trata Petrarca no seu Cancioneiro e Camões no seu famoso soneto “Transforma-se o 

amador na coisa amada”, como ao amor religioso, como é aquele de que trata São 

João da Cruz em El Cántico espiritual.  
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ramente compreender que o tema versado é também, e sobretudo, o do 
amor físico ou sensual, a persona poética apressa-se a dizer, logo na 
primeira quadra, que se trata de um amor produzido por flechas e em-
blematizado por feridas. Estas flechas, disparadas por Menandra, sim-
bolizam a mão, como se diz expressamente logo no primeiro verso da 
terceira quadra: 

Flechas me tiras al alma, 
Mas cuando flechas me tiras, 
Como en tí misma me hieres, 
Hallas la herida en tí misma. 

Nesta segunda quadra, que, dentro do princípio da composição 
em tema e variações, de que se fez menção, é como que uma redupli-
cação da primeira, faz-se novamente referência aos dois tipos de amor 
existentes entre a narradora e a narratária: o amor físico e o amor pla-
tónico, sendo o primeiro representado pelas flechas e pela ferida e o 
segundo pela alma. Mas, reparando bem no sentido do segundo, ter-
ceiro e quarto versos, nesta segunda quadra “alma” é sinónimo do ór-
gão sexual feminino. 

Tu mano cándida, y bella, 
Dulce Señora, lo diga: 
Pues siendo yo la flechada, 
Ella fue sola la herida. 

No acto de desfloramento o instrumento fálico foi a mão de Me-
nandra, como se referiu acima: “mão cândida”, isto é, branca e pura, 
branca fisicamente e pura espiritualmente, primeiro; e mão manchada 
de sangue depois, uma vez que, tendo servido de flecha, acabou por 
ficar ferida, isto é, manchada com o sangue da amada.  

Ya no dirás que en tu mano 
No tienes el alma mía, 
Pues cuando el alma me hieres, 
Sangre tu mano destila. 

Naturalmente que, nesta ordem de ideias, podíamos referir também o Cântico dos 

Cânticos, atribuído a Salomão. 
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Nesta estrofe temos novamente a presença dos dois amores. E 
temos também mais explicitado ainda, como se isso fosse possível – e 
necessário! –, o acto de amor físico, consumado. Ao dizer a emissora 
do discurso a Menandra que esta está de posse da alma dela equivale a 
dizer que, como resultado do acto de amor erótico, ficaram unidas por 
laços de amor de carácter espiritual. Em base ao sintagma – “el alma 
me hieres” –, podemos concluir que, tal como sucede na segunda qua-
dra, também nesta “alma” é palpavelmente sinónimo do órgão sexual 
feminino. Vê-se assim a polivalência do vocábulo “alma”, na medida 
em que nos é permitido lê-lo em sentido literal e em sentido figurati-
vo.  

Yo la vi sembrar claveles 
Sobre azucenas divinas, 
Después de matar, tirana, 
Después de herir, homicida. 

Sendo aqui os cravos [claveles] usados metaforicamente como si-
nónimo de sangue, em virtude do vermelho da cor, e as açucenas, usa-
das também metaforicamente como sinónimo de brancura e de pureza, 
em virtude do branco da cor, a narradora chama a Menandra tirana 
quando mata, e homicida quando fere. Quando mata de amores, trata 
despoticamente a vítima; quando fere de amores, isto é, quando con-
suma o acto sexual, deixa a vítima como morta ou exangue, em virtu-
de do orgasmo em que a faz mergulhar. 

Note-se uma vez mais o recurso a um termo espiritualizante – 
“divinas”, como adjectivo qualificativo de açucenas –, para continuar 
a apresentar em ponto e contraponto o amor platónico e o amor físico. 

Quién vio prodigio tan raro; 
Pues quedamos aquel día 
Con sangre la vencedora, 
Y sin sangre la vencida. 

Por meio do deíctico “aquele día”, a emissora do discurso poético 
situa no tempo o acto sexual entre o agente activo e o agente passivo, 
ou seja entre Menandra e a sua amada, a narradora, e recorre mais uma 
vez à terminologia bélica para reiterar, à guisa de reduplicação, o que 
dissera na quadra precedente, ou seja, apresenta a desfloradora com 
sangue e a desflorada sem sangue. Tudo isto expresso em forma de 
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quiasmo e por meio do políptoton resultante dos termos “vencedora” e 
“vencida.” 

Antes de passar adiante, chama-se a atenção para uma das carac-
terísticas mais visíveis do estilo barroco: a presença do “prodígio”, 
tema superiormente tratado por Ana Hatherly, à base da leitura de tex-
tos de literatura barroca.7 

Pero qué mucho, Señora, 
Que en tan dichosa conquista, 
No me quitases la sangre, 
Si nunca a muertos se quita? 

A amada continua a insistir na terminologia bélica, indiciada pela 
“conquista”, pelo sangue e pela morte, termos usados em sentido figu-
rativo, e volta a equacionar o clímax orgásmico com a morte e, por 
conseguinte, com a perda de sangue. E, a fim de acentuar o carácter 
sadomasoquista do acto sexual entre ela e Menandra, lança mão do 
oxímoro – “dichosa conquista”. 

Mas ay! que entre dos extremos, 
Bien sabes tú que estaría, 
Para verter sangre, muerta, 
Para sentir flechas, viva. 

Por meio da antítese – “muerta” e “viva” – e do quiasmo daí re-
sultante, o agente passivo diz ao agente activo que estava viva para 
receber no corpo as setas de Cupido, isto é, a mão de Menandra, e que 
estava morta, no sentido de desejosa, anxiosa, por ser desflorada. 

Depois de ater-se a um discurso de natureza narrativa, a persona 
poética serve-se da exclamação para expressar a sua satisfação inte-
rior, passando do discurso épico para o discurso lírico. 

Oh tú de mis pensamientos 
Idolatrada homicida, 
Dulce hechizo de las almas, 
Dulce muerte de las vidas. 

7
 Ana Hatherly, A experiência do prodígio. Bases teóricas e antologia de textos-

-visuais portugueses dos séculos XVII e XVIII. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, 1983. 
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Recorrendo aos oxímoros – três numa só quadra: “Idolatrada ho-
micida”, “Dulce hechizo” e “Dulce muerte” –, a amada faz a transição 
do mundo dos sentidos exteriores para o mundo dos sentidos interio-
res, ao declarar à sua amada que a sua imagem está permanentemente 
presente nos seus pensamentos. E, como que reconhecendo que essa é 
a lei universal do relacionamento entre amadora e amada, põe “almas” 
e “vidas” no plural.  

Com o adjectivo “Idolatrada” a reforçar o adjectivo “divinas” da 
quinta quadra, não só se confirma o estilo barroco que permeia o poe-
ma – a expressão do amor profano ou erótico por meio da terminolo-
gia do amor sagrado ou espiritual, e vice-versa –, mas também se rei-
tera o sinal de ambiguidade entre amor sensual e amor platónico.  

Si ver no quieres, Señora, 
La nieve en sangre teñida, 
Si el rigor con que me tratas 
No quieres ver en ti misma. 

No tires más flechas tantas 
Al blanco del alma mía, 
Pues tirarás a tu mano, 
Si al blanco del alma tiras. 

Por meio do bimembrismo sintáctico, exposto nas duas orações 
subordinadas condicionais da primeira quadra, e por meio da redução 
das duas quadras a um só período ou cláusula, a persona poética, na 
sua qualidade de agente passivo e de emissora do discurso, recapitula, 
em forma circular, e em forma de discurso distributivo recolectivo, os 
conceitos dispersos nas quadras anteriores, usando uma nova metáfora 
para a brancura e a pureza – a “nieve” – e uma nova metáfora para o 
órgão sexual feminino – o “blanco” ou o alvo, como se diria em por-
tuguês. 

Chegados a este ponto, podemos perguntar-nos se estamos peran-
te ficção ou realidade. E, se realidade, se se trata dos amores pessoais 
de Sóror Violnate do Céu ou de amores transpostos, vividos vicaria-
mente. Na impossibilidade de responder com exactidão e em termos 
categóricos a estas perguntas, diremos simplesmente, com Fernando 
Pessoa, que “O poeta é um fingidor. / Finge tão completamente / Que 
chega a fingir que é dor / A dor que deveras sente”; e outrossim dire-
mos que os amores sáficos não são apanágio da Safo da Ilha de Les-



Leitura de um Romance Erótico de Violante do Céu 49

bos nem do século de ouro da Grécia de Péricles: esses amores são 
contemporâneos de todos os tempos e extensivos a todos os lugares. 

Será que algumas observações feitas por Garcia Peres na breve 

nota biobliográfica sobre Sóror Violante do Céu poderão constituir 

uma pequena achega para uma melhor compreensão da razão de ser de 

um romance como este que estamos comentando? Depois de informar 

o leitor sobre a “educación superior” recebida por Violante Montesi-

no, da sua cultura extraordinária, dos seus dotes poéticos incompará-

veis, lamentavelmente contagiados pela doença de Gôngora (parafra-

seio Garcia Peres), da “corrección, pureza, elegancia y armonía de la 

frase” de alguma da sua obra poética, o autor escreve o seguinte: “Es 

aun hoy un misterio la causa que llevó a esta Señora, que vivía rodea-

da de sus admiradores, agasajada del público, amada de sus padres y 

querida en todas partes, a abandonar repentinamente todo esto [en 

1630] y encerrarse en el Convento de la Rosa de la orden de Santo 

Domingo en Lisboa, en donde profesió después de un año de novicia-

do. No fue obligada por sus padres, que sintieron su apartamiento, no 

por vocación religiosa, porque su vida claustral no desdijo de la que 

en el mundo había tenido, ocupándose en la poesía, en la música y en 

corresponderse de palabra o por escrito con antiguas relaciones, para 

lo que tenía exenciones y libertades que debía a las mismas, o a su 

propio influjo” (Op. Cit., p. 107). 

E agora “passo esta matéria perigosa” e vou adiante, imitando, 

deste modo, com a devida vénia, o narrador de Os Lusíadas na auto-

-exortação que se faz a si mesmo, a propósito da crítica acerba que 

tece à dúbia acção evangelizadora dos Jesuitas no Oriente (Canto X, 

oitava 120).  

Com frequência se diz que uma das características do barroco é a 

tradução a lo divino de poemas de amor profano, como aconteceu, por 

exemplo, em Espanha, com a poesia de Garcilaso; mas razão teriam 

também os que dissessem que outra das características do barroco – o 

reverso da primeira – é a tradução a lo profano de poemos de amor 

divino, de que este romance de Sóror Violante do Céu, a quem os con-

temporâneos apelidaram de Décima Musa e de Fénix dos Engenhos 

Lusitanos, é um eloquente e claro exemplo. Nele, por meio do recurso 

a requintadas metáforas, à antítese, ao óximoro, dá Violante do Céu 
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rédea solta às licenças poéticas para explorar os mistérios da sensuali-

dade barroca, não se inibindo de celebrar “liaisons dangereuses.”8 

8
 Depois de havermos feito este trabalho, deparámos com a edição de Rimas várias 

de Sóror Violante do Céu, feita por Margarida Vieira Mendes (Lisboa: Editorial 

Presença, 1994), assim como com o Ensaio Bibliográfico-Crítico sobre os Melho-

res Poetas Portugueses por José Maria da Costa e Silva (Lisboa: Imprensa Silviana, 

1854). 

Na breve antologia que dedica a Sóror Violante do Céu, Costa e Silva transcreve 

este romance, antepondo-lhe e pospondo-lhe palavras relevantes, dentro do contex-

to do nosso estudo, como claramente se depreende da leitura das páginas 67-68 da 

respectiva edição. Exemplifiquemos apenas com as palavras que se seguem à trans-

crição do romance: “Ora como me parece que uma amizade simples, e pura nunca 

usou de semelhante linguagem, presumo, que sem escrúpulo, poderei inferir desta, e 

d´outras poesias, que a moderna Safo ardeu nas chamas daquele amor inatural, de 

que foi acusada a antiga Safo, e que tão frequente se desenvolve nas mulheres, e 

com especialidade nas Freiras, pode com tudo ser que me engane, nem pertendo 

que os Leitores adoptem a minha opinião como certa, mas que examinem, e deci-

dam como entenderem” (Op. cit., Livro XVII, Capítulo III, p. 68).  

Margarida Vieira Mendes faz-se eco desta observação de Costa e Silva, mas, pro-

vavelmente por lapso, em vez de se referir ao romance em questão (que é o N.ª 77 

da sua edição de Rimas varias), refere-se ao romance que começa “Amada prenda 

del alma” (que é o N.º 71 da dita edição): “Romance algo enigmático, onde a autora 

sugere que um prejuízo causado na amiga – separação? desamor de Nise (anagrama 

de Inês) – fez afinal surgir o amor que lhe dedica. Costa e Silva (Op. cit. na Biblio-

grafia) interpretou-o como poema sáfico, dadas as fórmulas convencionais da poe-

sia amorosa (amada prenda del alma, premios para el deseo, lazos para el corazón) 

aplicadas no feminino” (p. 155). 



ANA HATHERLY NA COLÓQUIO/LETRAS 

António Martins Gomes 

A Colóquio/Letras surge pela primeira vez em 1971, sob a direc-
ção de Hernâni Cidade e Jacinto do Prado Coelho. Ao longo da sua 
existência, a linha editorial desta revista publicada pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian irá privilegiar os textos ensaísticos e as recensões 
críticas, bem como a divulgação de novos autores no domínio da pro-
dução literária. 

O nome de Ana Hatherly (n. 1929) está intimamente ligado à his-
tória desta publicação periódica, constando nos seus índices entre 
1972 e 2000: mais de quatro dezenas de colaborações predominam na 
década de 70, englobando recensões críticas, ensaios, artigos literá-
rios, textos criativos e desenhos; por sua vez, a recepção de outros au-
tores ao seu trabalho editado encontra-se em número aproximado de 
registos, estando mais concentrado entre o pós-25 de Abril e a primei-
ra metade da década de 80. 
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Comecemos por destacar algumas das referências mais marcantes 
ao nível da recepção de outros autores ao seu trabalho editado, a pri-
meira das quais é assinada por João Rui de Sousa na Colóquio/Letras 
nº 7, em Maio de 1972, durante a abordagem crítica a Álea e vazio, de 
E. M. de Melo e Castro. No ano seguinte, Jorge Listopad apresenta 63 
tisanas (40-102), considerando que esta obra poética pretende extin-
guir “tudo o que possui uma coerência discursiva”, bem como “as sen-
sações associadas ou associáveis pela tradição, pela aprendizagem da 
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civilização, pela convenção literária; […].”1. Nesta sequência de racio-
cínio, podemos considerar estarmos perante uma operação de deter-
gência da linguagem, expressão utilizada pelo Professor Artur Ansel-
mo, ao assinalar os cinquenta anos da actividade literária de Ana 
Hatherly, cuja sessão comemorativa decorreu na Biblioteca Nacional, 
a 12 de Março de 2008. 

Será, no entanto, com O Espaço Crítico: do simbolismo à van-
guarda, divulgado por Eduardo Prado Coelho, Paula Morão e Luís de 
Miranda Rocha, que a autora ganhará uma maior notoriedade. A pro-
pósito deste livro, editado em 1979, e apesar de começar por lhe reco-
nhecer mérito inquestionável no espaço vanguardista da lírica e das 
artes plásticas, Paula Morão revela-se bastante contundente na crítica 
a alguns dos seus ensaios; como exemplo, assinala – trazendo à cola-
ção a Poética, de Tzvetan Todorov – a confusão de categorias literá-
rias (significação, significado, signo e símbolo), o excesso de citações, 
ou a associação indevida do género lírico ao conceito greimasiano de 
isotopia2. 

Em 1984, Yara Frateschi Vieira faz a recensão a A Experiência do 
Prodígio, obra que recolhe uma centena de textos visuais portugueses 
dos séculos XVII e XVIII, e menciona o seguinte: 

O livro suscita, portanto, indagações interessantes e perti-
nentes para a compreensão do período maneirista e barroco em 
Portugal; inscreve o seu próprio desejo de relacionar, de forma 
nova, os textos visuais concretistas aos barrocos, e estes ao 
hermetismo e ao cabalismo, e assim justificá-los, não apenas 
historicamente, o que não seria o caso, mas como forma de ma-
nifestação de uma mesma “teoria da linguagem”.3

Ainda no mesmo ano, Fernando J. B. Martinho considera O cisne 
intacto (1983) uma obra onde o texto poético se torna visual e em que 
Eros é apresentado em todo o seu entusiástico esplendor: 

1
 Jorge Listopad, “[Recensão crítica a 63 Tisanas (40-102), de Ana Hatherly]”, Coló-

quio/Letras, n.º 14, Jul. 1973, 83. 
2
 Cf. Paula Morão, “[Recensão crítica a O espaço crítico. Do Simbolismo à Vanguar-

da, de Ana Hatherly]”, Colóquio/Letras, n.º 65, Jan. 1982, 91. 
3
 Yara Frateschi Vieira, “[Recensão crítica a A experiência do prodígio. Bases teóri-

cas e Antologia de textos visuais portugueses dos séculos XVII e XVIII, de Ana 

Hatherly]”, Colóquio/Letras, n.º 81, Set. 1984, 92. 
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Embora O cisne intacto corresponda a uma “reformulação” 
do trajecto poético da A., conforme se reconhece em “Notas pa-
ra uma teoria do poema-ensaio”, tendo sobretudo em atenção o 
que teria sido o “delírio simultaneamente negativista e dionisía-
co que marcou o [seu] trabalho durante a […] fase experimen-
tal” (p. 82) e os “excessos revolucionários” que representaram 
certas experiências como, por exemplo, os caligrafismos de 
“Mapas da imaginação e da memória”, de 1972, mais do domí-
nio das artes visuais que do das artes verbais, Ana Hatherly con-
tinua a privilegiar, na colectânea em apreço, o plano da visuali-
dade nos significantes.4

Por último, assinalemos a extensa recensão crítica a O Ladrão 
Cristalino. Aspectos do imaginário barroco, cuja edição obteve o 
Prémio de Ensaio da Sociedade Portuguesa de Autores em 1998. Logo 
no seu início, José Fernandes Pereira associa o trabalho da autora a um 
axioma advogado na poética horaciana: ut pictura poesis5. 

As obras líricas são o grande centro de atenção nas recensões lite-
rárias da tradutora de O Amor e o Ocidente, as quais percorrem de 
forma diversificada o género barroco6, simbolista, modernista, sensa-
cionista, surrealista, vanguardista, concreto, experimental, feminista, 
visual e cibernético. Comecemos, para dar alguns exemplos, com a 
literatura feminista, pela qual Ana Hatherly se interessa desde muito 
cedo, conforme assinala Isabel Allegro de Magalhães em alusão ao 
seu romance O Mestre (1961) e às Novas Cartas Portuguesas (1972), 
de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa7. 
Esta preferência temática prosseguirá na década seguinte, como se 
comprova ao lermos dois textos publicados na Colóquio/Letras. No 
primeiro, e a propósito da edição de Ana (1974), a autora destaca a 

4
 Fernando J. B. Martinho, “[Recensão crítica a O Cisne Intacto, de Ana Hatherly]”, 

Colóquio/Letras, n.º 79, Maio 1984, 90. 
5
 Cf. José Fernandes Pereira, “O Ladrão Cristalino: entre o pictural e o escritural 

[Recensão crítica a O Ladrão Cristalino. Aspectos do imaginário barroco, de Ana 

Hatherly]”, Colóquio/Letras, 147/148, Jan. 1998, 267. 
6
 Recorde-se que Ana Hatherly dirige, a partir de 1988, a revista Claro-Escuro. Ao 

longo dos seus sete números, esta publicação especializada em estudos barrocos re-

vela o seu carácter pluridisciplinar, através da filosofia, da história, da literatura, da 

música, ou do teatro. 
7
 Cf. Isabel Allegro de Magalhães, “Os véus de Artémis: alguns traços da ficção nar-

rativa de autoria feminina”, Colóquio/Letras, 125/126, Jul. 1992, 155. 
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militância feminista de Maria Teresa Horta, cujo combate activo pelos 
direitos igualitários da mulher se reflecte na respectiva representação 
literária: 

Esta pequena narrativa ilustra bem as novas tendências no 
campo da literatura, declarada pelo movimento feminista inter-
nacional, pelas quais se pretende destacar o que, na execução 
dum texto como em todos os aspectos da vida, diferencia a mu-
lher do homem. Assim, haveria um modo particularmente femi-
nino de escrever e esse deveria ser posto em destaque, inclusive 
como arma, como signo de recusa da influência paternalista que 
se exerce na nossa sociedade sob as formas mais variadas, entre 
elas a da criação literária.8 

No mesmo ano, na crítica do livro de poemas Onde o silêncio do 

corpo, de Isabel Ary dos Santos Jardim, Ana Hatherly também alude à 

identificação e à paridade entre o homem e a mulher, obtidas pela via 

imanente do amor, no congresso carnal entre ambos: 

Eis a mulher já não “objecto privilegiado do desejo” mas a 
nudez da mulher perante o desejo, que é de dois, e de que se 
desprende a beleza possível de fusão, surgindo como uma espé-
cie de fatalidade ritual que anuncia a dissolução última que o 
acto erótico prefigura.9 

Por sua vez, no artigo “Visualidade do texto: uma tendência uni-
versalista da poesia portuguesa”, de 1977, a autora denuncia outras 
áreas da sua preferência literária, ao enumerar algumas características 
do Simbolismo, movimento vanguardista que contribui para a trans-
missão de uma maior expressividade no poema visual: 

O conceito estabelecido de “literatura” (o de Belas-Letras 
e, sobretudo, o de cultura oficial, burguesa), que, justamente 
com Mallarmé, (re)começa a ser contestado na sua consistência 
básica, entra na sua fase de evolução moderna com o Simbolis-
mo, que, aliado ao movimento impressionista, tem como con-
temporâneas a descoberta da fotografia e do cinema e a publica-

                                                 
8
 Ana Hatherly, “[Recensão crítica a Ana, de Maria Teresa Horta]”, Colóquio/Letras, 

27, Set. 1975, 79. 
9
 Ana Hatherly, “[Recensão crítica a Onde o silêncio do corpo, de Isabel Ary dos 

Santos Jardim]”, Colóquio/Letras, 28, Nov. 1975, 76. 
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ção das obras de reforma social de Karl Marx. Se o Simbolis-
mo, equiparado ao Sensacionismo, contribui para uma diluição 
das estruturas do verso e, por prolongamento, do texto, como 
era praticado até então, e fulgurantemente em tantos casos, essa 
diluição manifesta-se acima de tudo pela sua assimilação de 
características visuais que reduzem o poema a uma mancha, 
um conjunto de impressões (“où rien ne pise ni pose”), prefigu-
rando a arte abstracta ao nível da figura/imagem, acabando por 
pôr em destaque a mancha propriamente dita do texto, a mancha 
tipográfica, o corpo visualmente formal do texto.10

Após a leitura deste ensaio, assinalemos contudo uma clara “trai-
ção” ao seu título, pois ao longo da sua dezena de páginas não se en-
contra uma única referência a um autor português11, sendo o mesmo 
iniciado inclusive com uma inscrição epigráfica do linguista Alfred 
Korzybski. 

No ano seguinte, Ana Hatherly disserta a propósito de uma obra 
lírica de Alberto Pimenta, e considera-a uma espécie de colectânea da 
literatura vanguardista editada em Portugal nas décadas de 60 e 70: 

Ascensão de Dez Gostos à Boca, agora surgida, é uma bela 
obra, que se poderia dizer antológica das tendências da literatu-
ra de vanguarda portuguesa dos anos 60 e 70, sobretudo nos 
seus aspectos de reabilitação do barroco e do consequente gosto 
pela escrita, um gosto pelo jogo da escrita. 

Alberto Pimenta é um poeta significativo por muitas ra-
zões, algumas delas já expostas na generalidade das observa-
ções introdutórias, mas sobretudo pela variedade e pela violên-
cia dos temas que desenvolve. Uma crítica que é escárnio e 
amargura, uma fantasia a que se associa um surpreendente li-
rismo (por mais oculto que possa parecer), uma erudição consi-
derável, uma técnica segura, uma “verve” truculenta e imensa, 

10
 Ana Hatherly, “Visualidade do texto: uma tendência universalista da poesia por-

tuguesa”, Colóquio/Letras, 35, Jan. 1977, 5-17. Sublinhado da autora. 
11

 Curiosamente, esta estranha omissão de nomes tinha já ocorrido na Coló-

quio/Letras n.º 30, de Março de 1976, na resposta ao inquérito sobre o ano literá-

rio de 1975 em Portugal e sobre a influência do PREC nesta mesma actividade; 

Ana Hatherly revela-nos, contudo, que esta temática política tinha sido objecto de 

amplo debate durante o Primeiro Congresso dos Escritores Portugueses. 
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serão alguns dos aspectos a considerar nas suas obras em geral e 
nesta em particular.12

A terminar estas breves referências à colaboração literária de Ana 
Hatherly na Colóquio/Letras, é de assinalar ainda os seus conhecimen-
tos no domínio da Ciberliteratura, género eclodido a partir do interesse 
manifestado pela tecnologia informática e electrónica nos anos 60. Ao 
escrever sobre A literatura cibernética 1 (1977), de Pedro Barbosa, evo-
ca os primeiros textos líricos criados com um computador, e faz al-
guns esclarecimentos e correcções adicionais ao texto do autor: 

A primeira experiência de poesia com computador, segun-
do a informação generalizada, foi levada a cabo em Itália por 
Nanni Balestrini em 1961, com o seu célebre poema “Tape 
Mask 1”, precedendo portanto a apresentação da experiência de 
Louis Couffignal que o A. refere como marco inicial, devendo 
também ser mencionado que o poema “Tape Mask 1”, em tra-
dução portuguesa, assim como uma notícia desenvolvida sobre 
a experiência de Balestrini, foram publicados no Jornal de Le-
tras e Artes em Dezembro de 1961, em Lisboa.13

No mesmo artigo, Ana Hatherly estabelece ainda uma associação 
da lírica de Herberto Helder a este modelo de poesia experimental, 
cujas características, em consonância com a do Concretismo, se ob-
servam em autores portugueses a partir de 60: 

Na sua obra Electronicolírica, por exemplo, poderemos ve-
rificar a influência directa do “estilo” da “poesia de computa-
dor”, que Herberto Hélder e outros poetas da sua geração, no-
meadamente alguns poetas da Poesia Experimental, desenvol-
veram e levaram a um ponto crucial, contribuindo para uma re-
novação da poesia portuguesa dos anos 60 e dos anos que se lhe 
seguiram, característica que aliada, e sem dúvida com impor-
tância igual, às experiências da poesia concreta, talvez em breve 

12
 Ana Hatherly, “Situação da vanguarda literária em Portugal (a propósito de um 

livro de Alberto Pimenta) [Recensão crítica a Ascensão de Dez Gostos à Boca, de 

Alberto Pimenta]”, Colóquio/Letras, n.º 45, Set. 1978, 59. 
13

 Ana Hatherly, “[Recensão crítica a A literatura cibernética 1, de Pedro Barbosa]”, 

Colóquio/Letras, n.º 44, Jul. 1978, 76. 
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venha a concluir-se ser uma das traves mestras do pensamento 
poético português a partir dos anos 60.14

Tal como Alberto Pimenta, Alexandre O’Neill, António Aragão, 
E. M. de Melo e Castro, Herberto Helder ou Salette Tavares, Ana 
Hatherly enquadra-se na Poesia “Concreta Experimental Visual”15. A 
configuração estética deste género vanguardista, surgido em Portugal 
no final da década de 50, é projectada pelos paulistas Noigandres, pro-
legómenos de James Joyce, Mallarmé e Ezra Pound, e militantes da 
relação da escrita com a música, o desenho ou a computorização. Ana 
Hatherly faz radicar na Antiguidade Clássica a génese deste movimen-
to artístico de ruptura política, social e ideológica16: 

[…] aquilo a que hoje chamamos Poesia Visual deriva directa-
mente do Movimento da Poesia Concreta que surge simultane-
amente no Brasil e na Europa dos anos 50, o qual, por sua vez, 
deriva não só de outros movimentos de vanguarda deste século 
e de finais do século passado, mas ainda dos seus antepassados 
renascentistas e barrocos e, mais longinquamente, também dos 
seus precedentes medievais e greco-alexandrinos.17

Segundo Fernando J. B. Martinho, Ana Hatherly é a legítima pre-
cursora em Portugal desta escola vanguardista18, e, a este propósito, 
recorda a sua estreia neste campo artístico: 

14
 Idem, ibidem. 

15
 Designação retirada do título de um artigo de Ana Hatherly, publicado nas Actas 

da Natio Lusitana, decorrida em Bolonha, em 1989. 
16

 Já em 1981, nas palavras iniciais de um artigo da PO-EX, a autora destaca a im-

portância da visualidade do significante dentro do signo linguístico e alude à sua 

ancestralidade: 

É preciso não esquecermos que a escrita alfabética é relativamente recente e que 

muito antes dela já se estabelecia a comunicação por imagens. Assim, se quiser-

mos estudar a origem da poesia como escrita dum texto, nunca a poderemos dis-

sociar do seu aspecto pictórico. (Ana Hatherly, “A reinvenção da leitura”, in Ana 

Hatherly e E. M. de Melo e Castro, PO-EX – Textos teóricos e documentos da po-

esia experimental portuguesa, Lisboa, Moraes editores, 1981, 138). 
17

 Ana Hatherly, “Trinta anos de poesia «concreta experimental visual» em Portugal 

(1959-1989)”, in AA. VV., Itália e Portugal: diálogo entre culturas. Actas da Na-

tio Lusitana (Bolonha, 1989), Bolonha, Fabbri Maurizio, 1996, 115. 
18

 Uma boa definição da sua linha estética já tinha sido dada, uns anos antes, pela 

própria autora: 
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Deve-se-lhe, por um lado, no fim dos anos 50, aquela que será a 
primeira proposta portuguesa de poesia concreta, que terá oca-
sião de ir desenvolvendo ao longo da década seguinte, com uma 
participação activa nas múltiplas formas de intervenção que de-
finiram, a nível teórico, no plano da prática poética, em exposi-
ções, performances e happenings, o movimento da Poesia Ex-
perimental Portuguesa.19 

Em 1974, a Colóquio/Letras publica o primeiro poema de Ana 
Hatherly. Intitulado “Tema e variações 5B-59/70”, este texto é arqui-
tectado com base na “imagem sonora” (ou, segundo a teoria de Saus-
sure, no significante) de uma ave escondida, e a partir de cuja toada 
canora o sujeito lírico adquire novas emoções, desenvolvidas sob a 
forma de glosa ao longo das cinco variações em que o texto lírico se 
divide. Eis a sua parte final: 

 
O pio duma escondida ave 
me anuncia 
  a paisagem 
  a vibração do ar 
  a espessura etérea 
  a distância 
  o canto das ramagens 
  a estranha água em que mergulho 
  a penumbra do som 
que é movimento 
A sua forma é o momento20 

 
Destaquemos ainda o texto “O pastor em imagens” (1975), onde 

perpassa uma multiplicidade de puncta temporis encadeados que se 
agitam como num sonho alucinante, reverberando a estrutura frásica 

                                                                                                              
 Reduzir a poesia a ritmo, o pensamento a esquema, a palavra a substância: eis a 

poesia concreta. (“O idêntico inverso ou o lirismo ultra-romântico e a poesia con-

creta”, in Ana Hatherly e E. M. de Melo e Castro, PO-EX – Textos teóricos e do-

cumentos da poesia experimental portuguesa, Lisboa, Moraes editores, 1981, 91). 
19

 Fernando J. B. Martinho, “Ana Hatherly”, in Álvaro Manuel Machado (org. e 

dir.), Dicionário de Literatura Portuguesa, Lisboa, Presença, 1996, 237. 
20

 “Tema e variações 5B-59/70”, Colóquio/Letras, n.º 17, Jan. 1974, 72. 
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do cânone surrealista21. É no ponto 4 que a narrativa adquire maior 
vitalidade, galopando ao ritmo desenfreado da pontuação e do inter-
câmbio lúdico das palavras, algo semelhante, por exemplo, à cadência 
narrativa imprimida por Paulo Castilho em Fora de Horas (1979): 

[…] O cão acorda. As ovelhas continuam no andamento das 
éclogas. Corre, ladra. De cima do barranco suas patas seguram a 
terra. O pastor acorda. Lento erguer de pálpebras contra o peito 
apressado. O cão ladra. O pastor a erguer-se. O cão ladra, corre, 
ladra, corre. O pastor a erguer-se. O cão ladra, corre, corre, la-
dra. O pastor de pé. O cão corre, ladra, ladra, corre, corre. O 
pastor corre. De frente, em diagonal, de perfil. […] A água agi-
tada, ruído de água, de pés, patas, caudas, roupas, goelas. A 
ovelha flutua ainda. O pastor e o cão. O cão morde no pêlo da 
ovelha. Milénios de treino. Séculos de repressão. O lobo emer-
ge. A ovelha pende. A água cai, corre, gota a gota, pequenos re-
gatos. A ovelha no chão. Ergue-se. Solta a água do velo. A água 
brilha.22

A introdução de Ana Hatherly na criação plástica ocorre em 
1969, com a exposição Anagramas, na Galeria Quadrante. A atenção 
prestada pela artista ao conceito saussureano de significação expressa-
-se, por exemplo, quando, ao abordar a lírica pré-romântica de Willi-
am Blake, salienta a conformidade da palavra à sua imagem como 
uma das dificuldades da escrita23, ou até mesmo quando se refere a 

21
 Ângela Varela Rodrigues detecta, em 1980, uma tendência pós-surrealista na obra 

de Ana Hatherly, tal como em Alexandre O’Neill e Nuno Júdice (Cf. “O poema 

em prosa na literatura portuguesa”, Colóquio/Letras, 56, Jul. 1980, 32). 

Outra demonstração do interesse da autora pelo Surrealismo está nas páginas da 

Colóquio/Letras. Em 1979, em resposta a um inquérito, Ana Hatherly lança uma 

proposta de investigação a propósito da relação entre o movimento presencista e a 

introdução tardia do Surrealismo em Portugal: 

Como todos sabem, o Surrealismo português corresponde à 2ª fase do respectivo 

movimento francês (e a propósito: seria interessante investigar porque, tendo a 

Presença sido contemporânea da 1ª fase, aquela geração não aderiu expressamen-

te, embora em alguns casos individuais presencistas haja afinidades ou indícios 

surrealizantes). 

(Ana Hatherly, “Perspectiva actual do surrealismo”, Colóquio/Letras, n.º 50, Jul. 

1979, 59.) 
22

 “O pastor em imagens”, Colóquio/Letras, n.º 24, Mar. 1975, 50. 
23

 Cf. “Simbolismo e imaginação em Blake”, Colóquio/Letras, n.º 54, Mar. 1980, 14. 
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O Ano de 1993, de José Saramago (1975), como um romance inten-
samente visual que “se lê como um grito contra o estado de sítio da 
consciência em que viveram os Portugueses, […].”24 

A poesia de Ana Hatherly assenta ainda na demanda de um gran-
de equilíbrio gráfico e simetria visual. Observe-se – e leia-se – o 
exemplo seguinte, publicado na Colóquio/Letras em 1979: 

no 
jardim 

a flor coroa asa 
aroma suspiro 

brisa gesto nuvem 
cabeça anjo 

árvore celeste romance 
jardim agudo 

seiva azul tanque 
canto peixe 

olhar ágil voo 
leve o pó

repousa 
fruto espera 

a luz nocturna 
gruta porta 

a hora circula 
pressente chama sebe 

esconde 
raiz fonte 

sussurra 
ascende 

abelha penetra 
cálix manto 

envolve 
o passo casto 

o sopro expira25

Esta visão-grafia26, ensaiada por Ana Hatherly ao procurar esta-
belecer um vínculo significativo entre o objecto a representar e as suas 

24
 “[Recensão crítica a O ano de 1993, de José Saramago]”, Colóquio/Letras, n.º 31, 

Maio 1976, 88. 
25

 “Poema”, Colóquio/Letras, n.º 47, Jan. 1979, 67. 
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virtualidades miméticas, encontra-se ainda no desenho que remata o 
poema-ensaio “A idade da escrita”27; apesar de não ter qualquer pala-
vra inscrita, a tinta que se difunde em linhas desalinhadas pela folha 
de papel sugere-nos a imagem nítida de uma ninhada de aranhas em 
fuga pelo espaço rectangular: 

26
 Conceito empregue por Maria Alzira Seixo para caracterizar a escrita poética da 

autora (cf. “O ano literário de 1975”, Colóquio/Letras, n.º 30, Mar. 1976, 74). 
27

 Colóquio/Letras, n.º 99, Set. 1987, 45. 
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Nada melhor, para concluir, do que fazer deste desenho uma sín-
tese paradigmática do trabalho poético e plástico desenvolvido pela 
autora ao nível particular da relação lúdica e simbólica entre signifi-
cante e significado. Como se, no fundo, Ana Hatherly pretendesse ex-
plorar e subverter – através das mais variadas vertentes criativas – a 
perspectiva platónica, em cuja teoria clássica a palavra escrita se afas-
ta muito mais da realidade do que o objecto por si representado. 

Bibliografia primária 

a) Recensões críticas:

1 – Sete solstícios, de Mário Cláudio, Colóquio/Letras, n.º 14, Jul. 1973, 
81-82. 

2 – Vinte e cinco composições e onze provas de artista, de Olga Gonçal-
ves, Colóquio/Letras, n.º 23, Jan. 1975, 79. 

3 – Selected poems, de Fernando Pessoa, Colóquio/Letras, n.º 24, Mar. 
1975, 67. 

4 – Sem palavras nem coisas, de António Franco Alexandre, Coló-
quio/Letras, n.º 26, Jul. 1975, 87. 

5 – Ana, de Maria Teresa Horta, Colóquio/Letras, n.º 27, Set. 1975, 79. 

6 – Onde o silêncio do corpo, de Isabel Ary dos Santos Jardim, Coló-
quio/Letras, n.º 28, Nov. 1975, 76. 

7 – La nuova poesia portoghese, de Carlo Vittorio Cattaneo, 
Colóquio/Letras, n.º 30, Mar. 1976, 93. 

8 – O ano de 1993, de José Saramago, Colóquio/Letras, n.º 31, Maio 
1976, 87-88. 

9 – “Algumas líricas de Camões traduzidas em inglês”, Colóquio/Letras, 
n.º 34, Nov. 1976, 102.

10 – “Da intertextualidade na poesia experimental [Recensão crítica a 
Resistência das palavras, de E. M. de Melo e Castro]”, Coló-
quio/Letras, n.º 34, Nov. 1976, 46-48. 

11 – Poesia sobre poesia, de Affonso Romano de Sant'Anna, Coló-
quio/Letras, n.º 34, Nov. 1976, 95. 

12 – Cantaria barroca, de Affonso Ávila, Colóquio/Letras, n.º 35, Jan. 
1977, 91-92. 

13 – Rigor e água, de Teresa Vergani, Colóquio/Letras, n.º 39, Set. 1977, 
80-81. 
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Mar. 1979, 79-81. 

19 – O corpo, de Eusa Rêgo Freire, Colóquio/Letras, n.º 54, Mar. 1980, 93. 
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tempo, de João de Sousa Monteiro, Colóquio/Letras, n.º 57, Set. 
1980, 88-89. 

21 – Media vita, de Fernando Echevarría, Colóquio/Letras, n.º 60, Mar. 
1981,78-79. 

22 – Uma obscura visão, de Adalberto Alves, Colóquio/Letras, n.º 63, 
Set. 1981, 80. 

23 – A literatura cibernética 2. Um sintetizador de narrativas, de Pedro 
Barbosa, Colóquio/Letras, n.º 71, Jan. 1983, 99-100. 

24 – A décima terceira ilha, de Eduarda Chiote, Colóquio/Letras, n.º 84, 
Mar. 1985, 96. 

25 – Escassas palavras, de Isabel Ary dos Santos, Colóquio/Letras, n.º 
102, Mar. 1988, 118. 

26 – Máquinas pensantes, de Pedro Barbosa, Colóquio/Letras, n.º 
113/114, Jan. 1990, 218-219. 

27 – “O Jogo das Cartas [Recensão crítica a O Jogo das cartas. O lúdico 
numa antologia epistolar barroca, de José Alfaro]”, Coló-
quio/Letras, n.º 142, Out. 1996, 229. 

28 – Manuel de Figueiredo – uma perspectiva do neoclassicismo portu-
guês (1745-1777), de Maria Luísa Malato da Rosa Borralho, Coló-
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n.º 26, Jul. 1975, 7-8.

2 – “O ano literário de 1975”, Colóquio/Letras, n.º 30, Mar. 1976, 69-70. 
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4 – “Perspectiva actual do surrealismo”, Colóquio/Letras, n.º 50, Jul. 
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A NEO-PENÉPOLE, DE ANA HATHERLY 

OU A SUBVERSÃO DO PARADIGMA 

DA ESPERA AMOROSA 

António Moniz 

Introdução 

A Neo-Penélope é o mais recente dos 25 livros de poesia de Ana 
Hatherly. 

Lembrando o registo feminino das cantigas de amigo galaico-
-portuguesas, mas também a reflexão lírica de inspiração camoniana e 
o discurso labiríntico da estética barroca, a obra desta poetisa contem-
porânea surpreende o leitor não apenas com a criativa plasticidade da 
sua escrita, mesmo para além da sua chamada poesia experimental, 
mas também com a pertinência e a profundidade da sua mensagem, 
plenamente actual. 

Dividido em quatro capítulos (“Poemas Femininos”, “Hors Tex-
te”, “Alice no país dos anões” e “Epigramas e sátiras”), este último 
livro, se bem que retome alguns tópicos da sua obra poética, não deixa 
de reflectir a mais recente problemática social contemporânea, ao 
mesmo tempo que propõe uma certa síntese da reflexão, contemplação 
e vivência do sujeito lírico. 

Apesar do título “Poemas Femininos” do primeiro capítulo, a explo-
ração do “labirinto” do “útero da alma” feminina envolve todo o livro, 
como aliás toda a obra da autora, entretecendo, no “tecido sedoso de pa-
lavras”, a expressão do “recalcado desejo” e do “mar-alto da emoção”. 

Por outro lado, em “Hors du Texte”, a nova Penélope, paradigma 
da figura feminina dos nossos dias, é confrontada com as novas tecno-
logias e o uso do automóvel, apresentando, então, uma “Carta de amor 
em metáfora de automóvel”, ou uma “Carta de Amor Informático”. 

Alice, figura paradigmática do sonho juvenil feminino, adquire 
aqui “No país dos anões” não apenas a expressão do “jardim da mara-
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vilha”, mas também da paradoxal e irónica imagem medieval do 
“mundo às avessas”, ou do chamado “desconcerto do mundo”. 

Mas a sátira de inspiração barroca, também repartida por todo o 
livro, está particularmente patente no seu último capítulo, “Epigramas 
e sátiras”, com o registo da observação da vida social contemporânea. 

Aliás, a estética neobarroca dá coerência ao texto poético através 
da exploração da metáfora e da alegoria, mas também das antíteses, 
dos paradoxos e dos oximoros, numa problematização da aparente so-
lidez das coisas humanas. 

1. As novas Penélopes e os novos Ulisses

O título do livro (A Neo-Penélope) é retirado de um dos 17 poe-
mas que compõem o primeiro capítulo, “Poemas Femininos”, numa 
significação metonímica evidente. A análise do comportamento e da 
mentalidade da mulher contemporânea é simbolizada pelo paradigma 
de uma Neo-Penélope. 

O arquétipo feminino da longa espera, na persistente e heróica re-
sistência, urdido com os fios da astúcia e da inteligência humana, é 
alegorizado pelo mito da manta tecida durante o dia e desfeita durante 
a noite, como ardil para enganar os pretendentes que visavam apossar-
-se da esposa e dos bens de Ulisses, na ilha de Ítaca. Era uma socieda-
de patriarcal, em que a mulher, mesmo rainha, não deixava de ser con-
siderada como património de seu esposo. 

As novas Penélopes, porém, são fruto de uma nova sociedade, 
não já do domínio masculino, mas em paridade de sexos, na igualdade 
de oportunidades e do exercício do poder. 

Por isso, o velho paradigma da espera feminina, apologia da sua 
fidelidade conjugal, fica caducado, em função de novas vivências e de 
novos valores. A Neo-Penélope: 

Não tece a tela 
Não fio o fio 
Não espera 
Por nenhum Ulisses1.

1
 Ana Hatherly, “A Neo-Penélope”, in “Poemas Escolhidos”, A Neo-Penélope, Lis-

boa, & etc,, 2007, p. 15.  
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Mas, por que razão se verifica esta inversão ou subversão do pa-
radigma da fidelidade feminina? Será apenas o resultado da revolta 
que provém da emancipação autonomista ou da superação da tutela 
servil? Afinal, se mudou a mundividência feminina, também mudou o 
comportamento masculino. Se Penélope simbolizava a heroicidade 
feminina, Ulisses representava o arquétipo do herói masculino, enfren-
tando os errores mediterrânicos, as tempestades marítimas, a sedução 
da feiticeira Circe, o enclausuramento de Calipso, o canto mágico e 
ilusório das sereias, os monstros de Cila e Caríbdis, a perseguição vo-
raz do ciclope Polifemo, tudo antes de enfrentar e destruir os preten-
dentes. Assim, o comportamento das novas Penélopes encontra uma 
plausível justificação perante novos Ulisses, amorfos, acomodados, 
incapazes de enfrentarem heroicamente os seus inimigos: 

Às portas do sangue 
O herói adormecido 
Agora está deitado 
Ao Polifemo abraçado 
Seu próprio satélite forçado2.

Ao contrário deste novo comportamento, o sujeito da escrita dispo-
nibiliza-se, “Não menos que Penélope”, para esperar o “outro”, apesar 
de suas limitações e desilusões. Como qualquer ser humano, o varão 
não deixa de ser sinal de contradição: por um lado, “enche de sonho” a 
sua companheira; por outro, desilude e instaura a “controvérsia”: 

Estou à tua espera. 

Estou sempre à espera 
De esse outro 
Que me consome 
Que me enche de sonho 
E controvérsia 
……………………………………. 
Não menos que Penélope 
Espero 
Vagarosa e muda 
Em minhas tarefas3.

2
 Ibidem 

3
 Ibidem, “À tua espera”, p. 16. 
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A estética da contradição (“Paradoxal oximoro”) serve de suporte 
a esse claro-escuro das relações humanas, acentuando a vertente do 
impossível, do não ser: 

O outro é TU-EU 
Paradoxal oxímoro 
Impossibilidade ansiosa4.

2. Amar ou não amar

A questão da importância do amor, bem como a sua caracteriza-
ção e a sua mitologia, estão bem patentes tanto neste livro, como no 
conjunto da obra de Ana Hatherly. 

A vocação do ser humano para o amor é expressivamente vincu-
lada à sua natureza essencial, tal como a sua relação espacial: 

Viver sem amor 
É como não ter para onde ir 
Em nenhum lugar  
Encontrar casa ou mundo5.

Não amar é algo de filosoficamente negativo, como o não ser e o 
não acontecer, ou o caos da mudança, da metamorfose: 

É contemplar o não-acontecer 
O lugar onde tudo já não é 
Onde tudo se transforma 
No recinto 
De onde tudo se mudou6.

Amor e identidade estão de tal modo unidos que, sem o primeiro, 
o segundo se desorienta e se desconhece, tal como o não ser:

4
 Ibidem 

5
 Ibidem, “Sem Amor”, p. 26. 

6
 Ibidem 
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Sem amor andamos errantes 
De nós mesmos desconhecidos 
 
Descobrimos que nunca se tem ninguém 
Além de nós próprios 
E nem isso se tem7. 

 
Por isso, o sujeito feminino se ocupa do Tu masculino, apesar do 

“vórtice de pensar em ti”8, apesar das dificuldades da partilha espiritu-
al9, apesar do “espaço / Incolor e nímio da tua ausência”10: 

 
Ocupo-me de ti 
É certo: 
Ocupas-me espaço 
Preocupas-me11. 

 
Espécie de entrelugar, no meio de opostos, o espaço da comunicação 

física e espiritual, expresso pelo oxímoro da fala muda do corpo, situa-se 
entre o mítico Éden e o seu contrário, mas na infinitude da mente: 

 
Lugar intermédio 
Entre o Éden e o seu contrário 
O corpo mudamente fala 
Ocupando um espaço infinito12. 

 
De resto, a relação entre o corpo e o espaço é particular e insis-

tentemente debatida a propósito do amor13, num átopos ou utopia que 
se confunde com o “espaço flutuante” do sonho: 

                                                 
7
 Ibidem 

8
 Ibidem, “Monólogo de súbita audácia”, p. 17. 

9
 “Ontem / Estive pensando em ti / Com um lápis na mão. // Era um desafio / Uma 

maneira de enfrentar uma crise / Mas era um filtro. // Queria escrever-te veladamen-

te / Escondendo o meu tormento / Atrás de um tecido sedoso de palavras. // Mas 

não consegui. / O lápis permaneceu imóvel. / Dentro de mim / Só se ouvia uma voz 

que dizia: / Cala-te! Cala-te!” (Ibidem, “Com um lápis na mão”, p. 18). 
10

 Ibidem, “Ocupo-me de ti”, p. 21. 
11

 Ibidem 
12

 Ibidem  
13

 “Quando se ama / Qual é a relação entre o corpo e o espaço?” (Ibidem, 

“O Homem invisível”, p. 20). 
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O amor ocorre num espaço flutuante 
Num exíguo lugar-nenhum 
E o sonho é matéria incerta 
Mestre na arte da fuga14.

A invocação de Eros não tem a tradicional expressão cultual, co-
mo é timbre dos hinos aos deuses, mas manifesta um distanciamento 
crítico em face dos “milhares de páginas” a ele consagradas, da 
“enormidade da ambição” com que é invocado e dos “ecos” da “rixa”, 
da “peleja” e da “aposta” que desencadeia nos corações humanos15. 

Desafiando a lógica do possível e do plausível, numa série de 
imagens paradoxais e oximóricas, entre as quais a representação de 
um “Eros sem frenético”, o poema “É preciso fazer um esforço” pare-
ce ironizar o discurso apelativo da utopia16. 

A ironia e o humor perpassam mais uma vez através da estética 
do paradoxal, atingindo o “sexto sentido” feminino, enviesadamente 
associado ao sexo (como se sexo derivasse de six), e a “filáucia do 
próximo”, já que filáucia é o amor de si próprio17. 

Por sua vez, a sinestesia e a delicada sensibilidade do discurso 
poético acentuam a estética do desejo, a partir d’ “A silenciosa força 
das flores”, juntando a voz, as cores e o perfume18. 

14
 Ibidem, “O Importante”, p. 24. 

15
 “Eros: / A quantos ecos / Primitiva clave / Vinculas esta rixa / Esta peleja? // Os 

milhares de páginas / Que te consagramos / Localizam / Com exactidão / A enor-

midade da ambição / Com que te invocamos // Preparai-vos! / (diz uma leitura sá-

bia) // Com uma antiga lógica / Sublinhamos / A importância da aposta” (Ibidem, 

“Eros”, p. 25). 
16

 “É preciso fazer um esforço / Considerar possível / Estar sempre de perfil / Ser 

mono-asa / Barbatana sem dorso / Branco sem luz / Ave sem cisne // Ondular no 

ar / Ser o remorso futuro / Relâmpago sem ser visto / Força sem motor / Buraco 

sem queda / Considerar possível / Eros sem frenético / Livro sem que o leiam / 

Poema sem que o façam // Fazer um esforço / Sentir insensível / Sem que seja 

possível /Sem que seja preciso // Profundamente / Tudo é tão importante / Como 

um olhar furtivo” (Ibidem, “É preciso fazer um esforço”, p. 27).  
17

 “Estamos aqui / Em estado de liberdade / Condicionada pela enorme filáucia do 

próximo / Que um poeta desconhecido confirmou / Quando disse: / O sexo existe / 

Vem da palavra six / Igual a sexto sentido / Que é feminino / / E acrescentou; / A 

maçã / É para ser comida” (Ibidem, p. 22).  
18

 “A silenciosa força das flores / Emana de suas cores / Que são a sua voz / Os seus 

anúncios de intenções / E digressões / Vitais em seus prenúncios // Sua beleza / 
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3. O canto feminino

A subtil alma feminina é desenhada em vários poemas. 
Com o recorrente espírito humorístico e satírico, o preconceito 

contra a frivolidade das mulheres é desmistificado em “A Campeã das 
Gatas”. À pretensa cocotterie feminina opõe-se a sua entrega espiritu-
al como o melhor dos dons: 

Com maldosa insistência 
Longamente se disse: 
A mulher só pensa em vestir-se 
(ou despir-se) … 

É um erro. 

O que ela quer é embalar 
Embalar no corpo a alma19.

Ironizando com a metáfora das gatas, de sabor popular, o poema 
joga com a polissemia das unhas, já exaustivamente glosada na Arte 
de Furtar, uma prodigiosa sátira barroca à corrupção do poder, con-
trapondo ao “tapete de peluche” o feminino “arco-íris da invenção”, 
metafórico da sua criatividade: 

A mulher é e não é 
A campeã das gatas: 
Pode encolher as unhas (ou não) 
Mas o seu arco-íris da invenção 
Exige mais do que 
Um tapete de peluche 
Para o ron-ron20.

Por sua vez, o ritual de serviço de “As antigas damas japonesas”, 
agitando “seus leques / No solitário mundo dos biombos” e servindo 

Sua inestimável fineza / Está / Em seu corpo a corpo com o desejo / Sua façanha é 

/ Inspirar o beijo / Do errante visitante que as fecunda // Silentes / Apelam / Dando 

gritos de perfume” (Ibidem, “A silenciosa força das flores”, p. 9). 
19

 Ibidem, “A Campeã das Gatas”, p. 13. 
20

 Ibidem 
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“o chá de joelhos / Num secular sequestro”, é perspicazmente desmis-
tificado como “uma forma superior de ocultação”: 

E 
Na aridez  
Do seu íntimo domado 
O rugido da raiva 
Estava contido 
Artisticamente comprimido 
No extravagante cinto 
Que traziam 
Atado nas costas21.

O inesperado desfecho acaba por coroar de modo trágico tal ritu-
al, com a descoberta sádica do sabor criminal: 

Mas às vezes 
Num intervalo do desvelo 
Da honra e do pudor 
Descobriam 
O esquisito sabor 
Que tem o crime22.

A cumplicidade feminina, num território reservado, sob a invoca-
ção e dedicatória à pintora barroca Josefa d’Óbidos, integra e consoli-
da a perspectiva do género, na evocação de um dos objectos preferen-
ciais da sua pintura, a natureza-morta, no poema “Um cesto de frutas 
tropicais”: 

Tu pintavas 
Eu desenhava 
E depois ríamos as duas 
Alegres 
Como só as mulheres sabem estar 
Sem sombra de homem 
Que toldasse 
Esse feliz momento23.

21
 Ibidem, “As antigas damas japonesas”, p. 11. 

22
 Ibidem, pp. 11-12. 

23
 Ibidem, “Um cesto de frutas tropicais”, p. 10. 
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4. As novas tecnologias

A paridade dos géneros passa pelo acesso da mulher às novas 
tecnologias, como símbolo da pós-modernidade. 

A linguagem informática serve de código alegórico a uma “Carta 
de Amor informático”, a partir de vocábulos evocativos do “processa-
dor”, do “lap top”, do “portátil” e do “Pentium IV”, articulando os 
fenómenos do “vírus”, das tarefas do “reencaminhar”, das ferramentas 
do “lixo da memória” e da subversão do “vazio da não opção”24. 

Sob a evocação, não já da prudente e fiel Penélope, mas da “He-
lena bela”, a mulher dos nossos dias também utiliza o computador e a 
Internet25, mas na ambiguidade de todas as coisas humanas, como a 
sátira focaliza e põe em causa26. 

5. O “Jardim da maravilha” ou um “mundo às avessas”?

Desconstruindo o paradigma do sonho, patente na alegoria de Ali-
ce no país das maravilhas, o conjunto de poemas intitulado “Alice no 
país dos anões” problematiza não propriamente o “paradigma / Da 
feminina forma cobiçada”, mas o seu mau uso pelos “malévolos 
anões” e “seus petites apetites”27. 

24
 “Penetraste no meu coração / Como um vírus no meu processador // Vindo de lado 

nenhum / Ofereces-me agora / O vazio da não opção // Estragaste-me o real / 

Obrigaste-me a reinventá-lo / Para quê? // Agora estás / No meu cemitério de tex-

tos / Já não te posso reencaminhar // Arquivei-te no lixo da memória / Do meu 

Pentium IV / Que aliás já vendi / Troquei-o por um lap top / Mais leve / Mais por-

tátil / Mais facilmente descartável” (“Carta de amor informático”), p. 32. 
25

 “Não menos que Helena bela / Ela senta-se à janela / Porém não à janela mas às 

janelas / Do computador / Que abrem portas que são redes / Páginas que são sí-

tios” (“Ela-Agora”), p. 33. 
26

 “Avenidas que são ermos / Que agora percorremos / Já sem voz / Cada vez mais 

sós. // Tanta profusão / Atira-nos / Para um lixo que nos deita fora” (Ibidem, 

p. 33).
27

 “A Alice paradigma / Da feminina forma cobiçada / Em tudo é mal usada / Pelos 

malévolos anões / Que a admiram / Mas que / De tão pequenos / Não enxergam 

nada / Além de seus petites apetites” (“Alice paradigma”, p. 43). 
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No entanto, o sonho é a alternativa ao malévolo e mesquinho 
mundo dos alegóricos anões28, mesmo que Alice se disfarce como ac-
triz “Em tudo o que é / E nunca é”29. 

Esta malvadez atinge o crime tão combatido nos nossos dias, a 
pedofilia30, mas “entre a paródia e o sonho”, Alice é a eterna resistente 
que “subsiste”31. 

A figura ficcional32 que Alice representa não se situa na posição 
intermédia ente Eva e Maria, entre a inocência e a experiência33, sim-
plesmente porque não dispõe da “chave / Que abre a porta / Do paraí-
so sonhado / Onde a felicidade / Devia morar / Mas já não mora”34, 
nem pertence a qualquer personagem do sonho35. 

Afinal, o “jardim da maravilha”, tal como o Hades, é um lugar ir-
reversível: 

 
“No jardim da maravilha 
Quem nele penetra 
Entra mas não sai: 
É essa a lei.”36. 

                                                 
28

 “Porque o que importa / Fica para sempre escondido / No útero da alma / Donde 

jamais sairá / A não ser em sonhos / Em que vós / Cheios de crueldade e malícia / 

Jamais participareis” (“Alice Actriz”, p. 42). 
29

 “Olha, Alice, / Diz-lhes que és uma actriz / Que em si mesma se disfarça / Em 

tudo o que é / E nunca é” (Ib). 
30

 “Alice foi o objecto pensado / De um pedófilo disfarçado / Voyeur de meninas mal 

despidas. // Escondido atrás da objectiva / Biombo lúbrico de um pequenino falo / 

Foca e prime / Dispara e depois imprime / O texto de que Alice é a fala. // E escre-

vendo torto por uma linha torta / Abre e fecha a cobiçada porta / Que quando se abre 

/ Nunca mais se fecha” (Ibidem, “Cantiga de escárneo e dizer certo”, p. 45). 
31

 “Julgas que fizeste à Alice / Tudo o que não fizeste /Pequeno fingidor / De mundos 

não possíveis // O teu objectivo / Era fugir do inferno / Do reino do desejo e da 

atracção / Da sua enorme sedução / E só tu sabes / Se conseguiste ou não // Mas en-

tretanto / Alice superou-te / E entre a paródia e o sonho / É ela quem subsiste / E a ti 

para sempre resiste” (Ibidem, “O Fingidor de mundos não possíveis”, p. 44).  
32

 “Alice é / A filha inventada / De um pai fingido” (Ibidem, “Da inocência para a 

experiência”, p. 39). 
33

 “Da inocência para a experiência / De Eva para Maria / Onde a sabedoria?” (Ib). 
34

 Ibidem 
35

 “Quando acorda / Alice diz: / I don’t like belonging / To another person’s dream” 

(Ibidem) 
36

 Idem, “O jardim secreto”, p. 38. 
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E, ao contrário desse jardim, “O mundo de Alice” não é irreversí-
vel, mas “desviado / Do real para o irreal e vice-versa”, por isso fasci-
nante: “O seu fascínio / É o do improvável”37.  

6. A sátira neobarroca

O autêntico “mundo às avessas” não é tanto o de Alice, mas so-
bretudo o da “sátira barroca”, ou melhor, neobarroca. 

O primeiro objecto da sátira diz respeito aos “erros do amor”. 
“O recalcado desejo” é apresentado, pela negativa, como algo fas-

tidioso, “Entre veleidades e argúcias”, precisamente por constituir a 
inibição do amor, indiciando “torpes minúcias”, ainda que hipocrita-
mente encobertas38. 

Ao contrário, as “escadas / Dos teus braços”, subidas e descidas 
pelos amantes, permitem “delicadas picardias saborosas”39. 

Jogando lexicalmente com a paronímia (“brigados”, “obriga”, 
“desobrigas”), a advertência aos “corações brigados” põe em causa os 
chamados “fracassos venerados”40. 

Esta advertência adquire um tom sarcástico com a sátira ao espa-
ço conjugal, ironicamente caracterizado como “Lugar obrigatório de 
cristais”, e aos “mesclados jogos esponsais”, bem como aos “recalques 
preceituais” dos “preitos maritais”41. 

37
 Ibidem, “O mundo às avessas”, p. 40. 

38
 “Entre veleidades e argúcias / O recalcado desejo / Fastidia // Na consolação er-

rante / Que picos / Que ditérios / Que torpes minúcias indicias” (Ibidem, “O recal-

cado desejo”, p. 49). 
39

 “As escadas que subíamos / Eram iluminadas / Pelas claras clarasboias / Dos pra-

zeres // Subíamos / E descíamos / Por delicadas picardias saborosas // Ah! / Que 

cenas inclinadas / As escadas / Dos teus braços” (Ibidem “As escadas”, p. 50). 
40

 “Ó corações brigados / Que vos obriga / Ao súbito só de mais? // Dos corações / 

Os fracassos venerados / Reverdecem / As pancadas desabridas // Ah como deso-

brigam / como descoram / os corações brigados!” (Ibidem, “Os corações briga-

dos”, p. 52). 
41

 “Os mesclados jogos / Lugar obrigatório de cristais / Decorrem de proximidades 

desiguais // Infamantes sombrias mas legais / As exigências intensas conjugais / 

Perluzem pelos preitos maritais // Repercussões: efeitos sociais / Repartição de le-

gados essenciais / Injunções recalques preceituais / A família é o prazer dos ca-

sais” (Ibidem, “Sátira barroca I – o prazer dos casais”, p. 54).  
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O paralelismo metafórico com as erratas dos “textos mais cuida-
dos”42 e com o encalhe da nau nos “escolhos” do “velho porto-hotel”, 
permite denunciar “Os erros do amor”, identificados como “a cabal 
cabala do deslize”43. 

As figuras do poeta, do atleta, do artista e do cronista social, íco-
nes de frustração, terminam a denúncia satírica. 

O poeta, “Ícaro trapezista” “que voa / Com asas de papel e tinta”, 
ao contrário do filho de Dédalo, não escapa ao “labirinto” do aprisio-
namento da sua escrita44, envolvida no “manto roto da filáucia”, des-
coberto “No fundo do saber do mundo”45. 

O “retrato perturbante” do “atleta lesionado”, que sorri “a outro já 
sem pernas”, desconcerta pela sua “fanática confiança”46, ao mesmo 
tempo que mostra o “Germe de ódio, raiva e vingança / Quando se 
perde a destreza sem esperança”47. 

Se a entrevista de um “artista itinerante” a um “jornal distante” 
revela “O próprio do artista ex-ovo”, focalizando a autonomia do ob-
jecto48, o distanciamento crítico do poema perante seus “pensamentos” 
“rectos e correctos” assume o tom da ironia49, em confronto com a 

42
 “Os erros / As erratas / As emendas / Que assolam os textos mais cuidados” (Ibi-

dem, “Sátira barroca II – Os erros do amor”, p. 55). 
43

 São a cabal cabala do deslize / Que a meúdo a ordem subvertem” (Ibidem). 
44

 “O vero poeta que voa / Com asas de papel e tinta / Ícaro trapezista / Enquanto 

cria não cai / Vem e vai / Sobre o labirinto / De que nunca sai” (Ibidem, “Sátira 

Barroca III – Os erros do amor”, p. 56).  
45

 “Quanto mais sobe no baloiço / Se não for cauto / Voando por cima do que é fun-

do / No fundo do saber do mundo / Descobre / O manto roto da filáucia” (Ibidem). 
46

 “No ginásio um atleta lesionado / Sorrindo a outro já sem pernas / Furiosamente 

massaja os joelhos / Cheio de fanática confiança” (Ibidem, “Pseudo-soneto-do-

-atleta-lesionado”, p. 58).  
47

 “Lutar com a dura natureza / É como ter nas mãos um ramo de lâminas / Germe 

ódio, raiva e vingança / Quando se perde a destreza sem esperança” (Ibidem). 
48

 “Objecto / Abre-me a tua alma / Dizia um artista itinerante / Numa entrevista / A 

um jornal distante” (Ibidem, “O artista ex-ovo”, p. 59). 
49

 “Seguindo uma estratégia conhecida / De explorar o sólito déjà-vu / Mas sempre 

novo / O próprio do artista ex-ovo / Se revela / E no meio da profusão de objectos 

/ Seus pensamentos surgem rectos / E correctos” (Ibidem).  
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promessa demagógica de lhe agradar em tudo, mesmo sacrificando a 
estética vigente50. 

A ironia coroa, ainda, os poemas do livro, apresentando os “su-
cessos” “dos estros dominantes” como “a plenitude laboral” do “tri-
buneiro cronista social”51. A ironia, porém, logo cede lugar ao sarcas-
mo, quando se apresenta a sua reacção bipolar perante tais “sucessos”, 
“Desporto de gigantes”: a “profunda nostalgia” sucede à “sua galhar-
dia”52. A “insónia enorme” acaba por consumir as suas noites, numa 
espécie de beco sem saída que resulta do seu ofício, enquanto retrato 
da vida social53. 

Conclusão 

A estética neobarroca, tecendo o fio da escrita contemporânea, a 
partir do labirinto fascinante da sucessão de metáforas, antíteses, oxi-
moros e paradoxos, num tom claramente irónico e, por vezes sarcásti-
co, faz d’ A Neo-Penélope um olhar desconstrutor não apenas da espe-
ra feminina, mas, no mais amplo alcance, do amor e das relações hu-
manas (as novas Penélopes e os novos Ulisses”). 

Num “tecido sedoso de palavras”, espraia-se a exploração do “la-
birinto” do “útero da alma” feminina, entre a expressão do “recalcado 
desejo”, do “mar-alto da emoção”, do “jardim da maravilha” e do 
“mundo às avessas”. 

Tal como no teatro barroco do mundo seiscentista, exibe-se em 
cena a retórica que problematiza, complexifica e põe em causa a apa-
rente solidez das coisas humanas. 

50
 “Basta prometer ao público / O que ele espera / E depois dizer-lhe / Que isso afi-

nal não era / O que ser pudera / Se a estética (?) vigente / Assim o quisera…” (Ibi-

dem). 
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 “O tribuneiro cronista social / Atinge a plenitude laboral / Ao expor dos estros 

dominantes / Os seus sucessos / Desporto de gigantes” (Ibidem, “O cronista soci-

al”, p. 60). 
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 “Olhando só de longe / Mas a fundo / Cobiça a sua galhardia / E do intenso gasto 

da energia / Cai depois numa profunda nostalgia” (Ib). 
53

 “Sempre quer / Mas não consegue / Nem subir mais nem sequer rir / E à noite / 

Com uma insónia enorme / Não deixa dormir / Nem dorme” (Ibidem). 





SONHO, MITO E CRIAÇÃO POÉTICA 

EM ANA HATHERLY 

Cláudio Alexandre de Barros Teixeira 

A relação entre sonho e escritura, imaginário e memória é o cerne 
de Anacrusa, diário de sonhos que Ana Hatherly escreveu entre 1959 
e 1977, que reúne 68 relatos, escritos na forma de pequenos contos ou 
poemas em prosa, fragmentários e concisos, com características esti-
lísticas como a brevidade, o humor e a aproximação com a pintura e as 
artes visuais. O sonho é uma experiência visual por excelência, como 
o cinema ou o teatro; porém, as imagens se desenvolvem de forma
ambígua, contraditória e em sequência não-linear na mente do sonha-
dor, que é ao mesmo tempo “o teatro, os atores e a platéia” e ainda “o 
autor da fábula que está vendo”, segundo o escritor argentino Jorge 
Luis Borges, parafraseando Joseph Addison1. Conforme E. M. de Me-
lo e Castro, no sonho, experiência involuntária e inconsciente, se ma-
nifestam “dimensões, cores, tatos, gostos e cheiros diferentes e de uma 
qualidade diferente”2, ou seja, percepções não-verbais que não podem 
ser recriadas no código escrito. A tradução do discurso onírico para o 
textual é dificultada também pelo fato de que o relato dos sonhos é 
realizado no estado da vigília, registrando assim um “resíduo aparente 
da atividade mental e imagística tida durante o estado de sono e, mes-
mo assim, só daquela parte que conseguimos deter na memória cons-
ciente”3. Deste modo, na avaliação de Melo e Castro, o relato de um 
sonho seria algo diverso do próprio sonho, um outro tipo de texto, que 
obedece à lógica verbal. “A questão fulcral parece-me ser a diferença 
qualitativa entre esses dois códigos que referi, o do sonho e o da escri-

1
 Cf. Borges, 1985: 5. 

2
 Hatherly, 1983a: 61. 

3
 Idem: 60. 
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ta”4 sintetiza o autor, que avalia os relatos de Anacrusa (usando o jar-
gão poundiano) como textos que “tendem para o máximo da qualidade 
do código da escrita, através de uma síntese que os torna linguagem 
sobrecarregada de significados: são poemas”5. 

Qualquer que seja o grau de correspondência entre sonho e regis-
tro escrito, o que nos importa aqui não é a possibilidade de uma tradu-
ção intersemiótica, e sim verificar a contaminação da escrita pelos 
elementos narrativos do sonho, considerado por Borges “o mais antigo 
e o não menos complexo dos gêneros literários”6. O cruzamento entre 
os dois códigos está indicado já no título do livro: a palavra anacrusa 
(do grego aná, “para cima”, + krousis, “ação de bater”), além do sen-
tido técnico que possui na música erudita – refere-se às notas de uma 
melodia que precedem numa pauta o início de um ritmo – pode ser 
lida, de maneira neológica, como “Ana cruza” a fronteira entre real e 
irreal, sonho e escritura, pensamento racional e mitologia. 

Os dois textos escolhidos como epígrafe do livro são significati-
vos, dentro desta linha de raciocínio: o primeiro é uma transcrição de 
antiga história tradicional dos índios Uitoto, da Colômbia, a respeito 
da criação do mundo, e o segundo uma definição psicanalítica do sonho 
por C. G. Jung, extraída do livro O homem à descoberta da sua alma. 
Na primeira epígrafe, a visão mítica dos índios colombianos é similar à 
doutrina sobre maya, a que já nos referimos. Diz o relato Uitoto: 

No princípio, o verbo gerou o pai. Havia uma imagem-sonho, 
mais nada; o pai aflorou uma ilusão, algo de misterioso. Nada 
existia. Devido ao efeito de um sonho, o nosso pai (que é ele 
mesmo um sonho, ou que está a ter um sonho) deparou com o 
reflexo do seu corpo e ficou muito tempo a cogitar, tendo caído 
em profunda reflexão. 
Nada existia, nem sequer um objeto que amparasse a visão: o 
nosso pai entreteceu a ideia com a teia de um sonho e guardou-a 
com a ajuda do seu corpo. Ficou à escuta, para atingir o fundo 
da aparência, mas nada havia. Nada existia. 
E de novo o pai se pôs a perscrutar o fundo do mistério. Amar-
rou a ilusão vã ao fio do sonho e imprimiu-lhe a substância 
 

                                                 
4
 Idem: ibidem. 

5
 Idem: 61. 

6
 Borges, 1985: 5. 
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mágica. Conservou o fio na mão com a ajuda do seu sonho – 
como um punhado de penugem, de algodão. Então atingiu o 
chão firme da aparência, saltou-lhe várias vezes em cima e aí, 
finalmente, pousou na sua sonhada terra. 
(Mito dos índios Uitoto, segundo a versão de David Coxheadd e 
Susan Hiller. Traduzido por Alberto Pimenta da versão alemã 
de Jochen Schatte, in: “Traumes”, Frankfurt am Main, 1976, 
Umschau Verlag.)7

Nesta “cena da origem” ameríndia, a palavra é o princípio da cri-
ação (assim como nas mitopoéticas hindu, cristã, maia e de diversas 
culturas afro-asiáticas) e o sonho é o recurso mágico que dá substância 
e forma ao mundo, constituindo também a essência misteriosa do pró-
prio criador – e podemos recordar aqui a imagem purânica do deus 
Vishnu adormecido sobre a gigantesca serpente Sesha; de seu umbigo 
nasce uma flor de lótus, da qual surge o deus Brahma, que cria os 
mundos pela recitação da palavra dos Vedas. Quando se passam as 
quatro idades cíclicas de uma kalpa, ou éon, Vishnu acorda de seu so-
nho e a flor de lótus, Brahma e o universo recolhem-se para dentro do 
seu umbigo, de volta ao vazio anterior à criação, num eterno jogo de 
criação, mutação e dissolução de formas. A relação entre arquétipo, 
sonho e mito já foi abordada por estudiosos como Mircea Eliade, C. 
G. Jung e Joseph Campbell, para quem “o sonho é o mito privado. O 
mito é o sonho coletivo”8, mas o que nos interessa sublinhar nesta an-
tiga história tradicional é a noção da palavra como fundadora do dis-
curso, da consciência e, portanto, da realidade (que não se distingue 
do sonho, na visada mitopoética, por ser mutável e impermanente). 

Conforme diz o crítico Fernando J. B. Martinho, a escrita de Ana 
Hatherly não se segue à “compreensão e à apreensão da realidade”, 
não visa “duplicar” ou “reproduzir” o mundo, mas antes “inventar, 
criar, ‘produzir’ outros mundos, acrescentar outros mundos ao mundo 
(‘o que o mundo não tem / o que o mundo não diz / o que o mundo 
não é’)”9. O trabalho do poeta, diz o crítico, é de “invenção ou de 
reinvenção”, em vez de fabricar simulacros de um presumível “real”; 
ou, conforme diz Martinho, nesta mesma passagem, citando versos de 

7
 Idem: 3. 

8
 Assunção, 2002: 11. 

9
 Hatherly, 2004: 49-50. 
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Ana Hatherly, o poeta “olha o mundo / e reinventa-o / no seu jardim 
feito de tinta” (idem). A escrita, portanto, tem um caráter de ação fun-
dadora, ela é o próprio herói mítico, autor da civilização (e lembremos 
aqui do deus nórdico Odin, inventor do alfabeto das runas; do egípcio 
Thot, chamado de Hermes pelos gregos, a quem é atribuída a criação 
da escrita hieroglífica; e ainda da tradição cabalista, segundo a qual o 
universo foi criado a partir das 22 letras do alfabeto hebraico). 

Anacrusa, segundo sua autora, tem a proposta é tecer reflexões 
“sobre os mecanismos da criação e comunicação da experiência mítica 
de que participa a criação do texto”10. Essa jornada, como ela adverte, 
nada tem em comum com as teorias de Freud nem com as práticas sur-
realistas a elas relacionadas. “A esse conhecimento não posso furtar-
-me totalmente, mas o que posso, e isso mesmo tentei fazer, é não 
aplicar essas teorias, procurando situar minha pesquisa fora do seu 
âmbito”11. Apesar desta advertência, e talvez para explicitar o seu 
afastamento de qualquer leitura psicanalítica, a autora reproduz, como 
segunda epígrafe de Anacrusa, logo após o relato dos índios Uitoto, 
uma passagem do psicanalista suíço C. G. Jung, para quem “O sonho 
é uma criação psíquica que, em contraste com os dados habituais da 
consciência, se situa pelo seu aspecto, pela sua natureza e pelo seu 
sentido, à margem do desenvolvimento contínuo dos fatos conscien-
tes”12. Enquanto a primeira epígrafe é um relato cosmogônico, em que 
o sonho é uma força mágica capaz de criar o universo, na segunda
epígrafe o sonho é um fenômeno psíquico que pode ser conceituado e 
analisado racionalmente. A polarização entre estas duas inserções in-
tertextuais em Anacrusa é explicitada pela autora: “A diferença entre a 
atitude dos antigos e a dos nossos contemporâneos a respeito do sonho 
[…] reside neste ponto essencial: enquanto hoje queremos explicar o 
sonho, os antigos quiseram interpretá-lo”13. 

No primeiro caso, diz a autora, “estamos perante uma atitude de 
desmitificação; no segundo caso, estamos perante uma atitude de re-
-mitificação”14. O sacerdote ou xamã das culturas tradicionais, ao 

10
 Hatherly, 1982: 7. 

11
 Idem: 3. 

12
 Idem: 3. 

13
 Idem: 6. 

14
 Idem: ibidem. 
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comunicar pela palavra um sonho concentrado de símbolos, criava ou 
participava de um mito, por vezes profético, que era compartilhado 
com a sua aldeia, como ainda hoje acontece em algumas comunidades 
indígenas. É com este processo ancestral que Ana Hatherly dialoga, 
em sua reflexão criativa sobre os “mecanismos da captação e comuni-
cação da experiência mítica de que participa a criação do texto”15, 
apresentando seus mitos privados à comunidade dos leitores16. 

O primeiro sonho anotado em Anacrusa, datado de 05/03/1959, 
refere-se a uma “estranha criatura, de dimensões ciclópicas”, com a 
cabeça de um velho, “de grande cabeleira e barbas, uma espécie de 
Adamastor”, que diz à sonhadora uma frase ao mesmo tempo revela-
dora e enigmática: “a vida que vives agora é apenas uma das tuas mui-
tas encarnações; numa outra vida foste outra coisa e na tua primeira 
encarnação o teu nome foi TAHELDA NIMBO (Ele pronunciou o H 
aspirado)”17. Este pequeno relato, de apenas oito linhas, traz vários 
elementos típicos da gramática dos sonhos, como a aglutinação híbri-
da de símbolos, conceitos e imagens de diferentes culturas (o gigante 
Adamastor, personagem mitológico citado por Camões no Canto V, 
versos 37 a 60, d’Os Lusíadas; a doutrina do renascimento cíclico, que 
integra a filosofia religiosa hindu e budista); a “edição de imagens”, 
como o recorte do corpo do velho, de quem ela só vê a cabeça; a apli-
cação da hipérbole, que faz esta cabeça ter “dimensões ciclópicas” 
(outro belo exemplo desse recurso é a “planta que parecia uma floresta 
em miniatura”, citada no sonho de 22/07/1962); e o enigma proposto 
para decifração, como o nome-emblema grafado em letras maiúsculas 
TAHELDA NIMBO. 

A citação de Adamastor é significativa, pela pluralidade de rotas 
interpretativas que oferece ao leitor: é a inclusão de um mito dentro do 
sonho (mito transformado pela imaginação de quem sonha); é uma 
referência literária, extraída do poema mais importante da literatura 
portuguesa; é a tradução simbólica de outras traduções, já que Camões 
buscou o seu personagem nas literaturas grega e latina, ou mais espe-
cificamente em Homero e Horácio; por fim, é a incorporação de um 
personagem que representa o princípio da metamorfose, já que foi 

                                                 
15

 Idem: 6. 
16

 “O mito como a poesia se situam dentro da esfera lúdica” (Huizinga, 2007: 144). 
17

 Hatherly, 1982:11. 
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convertido por Zeus no Cabo das Tormentas como castigo por seu in-
tento de violar a nereida Tétis. 

No poema de Camões, o gigante é avistado com temeridade por 
Vasco da Gama, simbolizando as ciladas e perigos que surgem em 
meio à jornada épica. No sonho de Ana Hatherly, ele surge não como 
prenúncio de desastre ou ameaça, mas como figura profética, à manei-
ra da pitonisa do oráculo de Delfos, que deixa uma mensagem miste-
riosa para a decifração daquela que sonha (o nome TAHELDA NIM-

BO, que pode ser anagrama, palavras em língua remota, arcaica ou 
mera construção sonora, como a língua zaúm de Khlébnikov). 

A esse respeito, convém citar que o recurso do enigma apresenta-
do na forma de emblema (texto que acompanha uma imagem, típico 
do barroco) aparece em outros sonhos do livro, como o de 10/11/1969 
(“A terrífica carne do útero”). A transformação de referências mitoló-
gicas acontece também no sonho de 19/06/61, em que outro gigante, 
agora Polifemo, aparece encarnado de forma irônica na imagem de um 
veículo híbrido, “misto de tank de guerra e camião de gasolina, tendo 
por única janela uma abertura circular à frente. Digo: claro, um só 
olho de Polifemo”18. Esta imagem concentrada carrega uma série de 
antíteses ou tensões entre o passado e o presente, a referência erudita e 
a prosaica, a paisagem natural e a urbana, a mitologia e a técnica. A 
personificação da máquina no retrato caricatural de um tanque / cami-
nhão / Polifemo remete ainda a um “metaforismo alegórico”19 que se 
assemelha à pintura de Arcimboldo. No sonho de 25/12/1969, Ana 
Hatherly refere-se a uma estranha mulher que ostenta no sexo “duas 
serpentes cujas cabeças balançam constantemente pela sala”, e cujo 
rosto “é um misto de javali e galinha”20. 

A geografia imaginária em Anacrusa é rica na citação de países 
exóticos, como a Pérsia, o Egito, a China e o Marrocos, além da des-
crição de cidades fantásticas, que derivam talvez das leituras dos rela-
tos de navegadores europeus como Marco Polo, Cabeza de Vaca ou 
Hérnan Cortez. O sonho de 06/11/1969, por exemplo, fala de uma me-
trópole-necrotério onde “o ar é tão espesso que não se vê a paisagem e 
quase não se pode respirar. Tudo tem uma cor doirado-cinza e o 
 

                                                 
18

 Idem: 16. 
19

 Hocke, 2005: 246. 
20

 Idem: 25. 
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ar é uma espécie desconhecida de pó de cimento”21. Em outros relatos, 
encontramos invenções inúteis ou inusitadas como o aspirador de pó 
que “não só não fazia barulho nenhum como até tocava uma música 
lindíssima quando estava a trabalhar”22 ou a “pálpebra eletrônica”, 
mecanismo concebido para “resolver o problema do encadeamento 
pelos faróis quando dois automóveis se cruzam de noite na estrada 
usando os máximos”23. 

Em Anacrusa, encontramos a representação antropomórfica de 
animais ou seres inanimados, como os caranguejos que dançam entre-
laçados no sonho de 03/1964; a reinvenção caprichosa da natureza, 
como o rato cor de vinho do sonho de 29/12/69 ou a mulher de “qua-
tro seios” do sonho de 22/06/61; a criação de monstros ou feras insóli-
tas, como a criatura de cabeça “absolutamente anormal”, sem orelhas, 
que “mesmo assim tem algo de humano, apesar do seu corpo de cava-
lo, com larga garupa e patas pesadas”, descrita no sonho de 
22/03/197324, ou o “animal selvagem e algo absurdo, misto de foca, 
castor e talvez javali, uma raça que ninguém conhece”, do sonho de 
02/12/1973. Encontramos ainda referências a escritores célebres, co-
mo Gertrude Stein, T. S. Eliot, Fernando Pessoa e John Keats, a quem 
a narradora dos sonhos faz várias visitas apócrifas; e uma farta presen-
ça de animais, pássaros e insetos, que não raro assumem atitudes ou 
características humanas, como o “pequeno gato branco que começa a 
falar” do sonho de 12/06/1976. 

Em Anacrusa, são notáveis as cenas de relações sexuais inusita-
das com máquinas, animais ou seres inanimados. No sonho de 
04/01/1971, a autora diz: “Sonhei que fazia amor com um automóvel 
branco, um Citroen DS. […] Com os braços e as pernas agarrados ao 
carro, lentamente senti o meu corpo cobrir-se duma espécie de inúme-
ras bocas que se colavam à carrosserie como ventosas de polvo”25. Já 
no sonho de 12/05/1961, temos uma situação de zoofilia: “Estou numa 
praia. Há muita gente. O sonho é confuso. Um cão preto enorme, mui-
to maior que o maior cão que jamais vi, agarra o meu braço esquerdo 

21
 Idem: 23. 

22
 Idem: 30. 

23
 Idem: 53. 

24
 Idem: 34. 

25
 Idem: 28-29. 
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com as patas, apaixonadamente”26. Por fim, no sonho 10/11/1969 te-
mos uma complexa alegoria sexual encenada no elemento água, sím-
bolo do feminino – todos os personagens do sonho são mulheres –, em 
que “moluscos ostentando enormes antenas cor de amêijoa” e patos de 
“olhos brilhantes e bicos amarelos”27 representam atributos de Eros. 

A carnavalização alegórica do erotismo, que em sua imagética 
marinha se aproxima do Anatômico Jocoso de Frei Lucas de Santa 
Catarina, está presente também nas representações da morte, talvez o 
tema mais recorrente nos sonhos de Anacrusa, onde há numerosas re-
ferências a cemitérios, velórios, enterros e caixões, não faltando inclu-
sive o matrimônio com um morto, no sonho de 10/11/1973: “Estou 
numa igreja muito sombria, cheia de gente vestida de preto. Vai reali-
zar-se o meu casamento, mas na verdade trata-se de confirmar o meu 
casamento com um morto, […] e cuja ligação comigo preciso sacrali-
zar”28. 

A dramatização do princípio da vida e de sua próxima extinção é 
um dos temas caros ao barroco, especialmente da pintura barroca, co-
mo no quadro El sueño del caballero, de Antônio de Pereda (século 
XVII), em que um anjo aponta para uma mesa onde se amontoam 
objetos díspares como máscaras, ornamentos, flores, livros, moedas e 
crânios, a simbolizar talvez nossa passagem pelo mundo, efêmera co-
mo um sonho. O anjo traz em suas mãos um emblema, com a inscri-
ção “O eterno fere sem cessar, voa rápido e mata”29. Conforme diz 
Ana Hatherly, em seu ensaio sobre a representação do tempo, incluído 
em O ladrão cristalino, “A morte esconde-se sob a vida, está implícita 
na vida. O tempo é aquilo que a revela, o que permite ver o seu fundo 
de ruína. Nesse contexto, como em todo o contexto barroco em que se 
medita sobre o tempo, a função da arte não é explicar mas sim desnu-
dar-se: dar a ver”30. A metáfora do sonho, dentro desse território ético 
e metafísico, é basilar porque indica a brevidade da vida humana neste 
teatro provisório em que estamos inseridos: 

                                                 
26

 Idem: 15. 
27

 Idem: 24. 
28

 Idem: 38. 
29

 Hatherly, 1997: 103. 
30

 Idem: 103. 
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Assim, em virtude da ação do tempo, não se pode deixar de ve-
rificar que todo o estável é ilusório, mas é precisamente essa ve-
rificação do transitório o que nos vai remeter para o transcen-
dente. E dada a promessa de salvação, a morte não é mais do 
que a vitória do eterno sobre o efêmero31.

Porém, o que significa a constatação da proximidade da morte 
quando não temos esperança na salvação? Anacrusa atualiza o drama 
barroco inserindo-o na idade contemporânea (que é, segundo ela, a 
“idade da escrita”), uma era da velocidade, da mescla, do ruído e do 
tumulto, em que só nos resta, talvez, a liberdade de interpretarmos es-
tes sinais. 
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DA TEXTURA DO ENIGMA: 

ALGUMAS LINHAS A DES(A)FIAR “O TACTO” 

DE ANA HATHERLY 

Gilda Santos 

Os sentidos fizeram-se para lograr e não para padecer, 

que o contrário era não diferençá-los dos sentimentos
1

Da obra coletiva Poética dos Cinco Sentidos2, extraio o texto com 
cuja leitura desejo saudar a querida amiga Ana Hatherly pelos 50 anos 
de sua vida literária – e não só, posto que desejo homenagear ainda a 
mulher e a artista polifacetada que, de há muito, elegi como exemplo 
de força vital. Trata-se da composição “O Tacto”, que dialoga – tal 
como as outras que constituem o mesmo volume – com as famosas e 
intrigantes tapeçarias medievais La Dame à la Licorne. E a inclusão 
desse texto, escrito em 1973, nas antologias Poesia 1958-19783 e Um 
calculador de Improbabilidades4, além de sinalizar que como poesia 
deve ser considerado, faz crer que detém especial predileção da auto-
ra. Predileção que compartilho, por ler nele um belo epítome do incon-
fundível fazer poético de Ana Hatherly.  

Como se sabe, as seis tapeçarias que dão mote ao livro ainda se 
encontram envoltas em mistério, no que concerne a suas origens, fon-
tes, configurações e interpretações. Ao longo dos séculos, vêm desafi-

1
 HATHERLY, Ana. A Preciosa de Sóror Maria do Céu. Lisboa, INIC, 1990, p. 221. 

2
 Lisboa, Bertrand, 1979. 

3
 Lisboa, Moraes, 1980. 

4
 Lisboa, Quimera, 2001, pp. 161-165. Nesta publicação, AH informa: “Esse texto, 

traduzido para italiano por Adelina Aletti, foi publicado no jornal La Gola (Genna-

ro 1986, p. 18) com o título Le Tessitrici”, p. 20. 
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ando a argúcia de quem as contempla e busca desvendá-las, o que só 
faz aumentar o fascínio que provocam, com suas longilíneas damas 
em vistosas toilettes e ricos toucados, com seu bestiário vivaz, com 
suas árvores e mille fleurs a desvelarem um locus amoenus de remi-
niscências edênicas.  

É, pois, sobre uma dessas enigmáticas peças de tear legadas a 
nosso tempo pela Idade Média que esta assumida Neo-Penélope ergue 
sua escrita pluriversa, mais no afã de incentivar a persistência do eni-
gma do que a sua resolução, tendo a favor deste propósito as multí-
modas e incontáveis manifestações que o próprio sentido do tato auto-
riza  

 
Por entre incríveis e encantados freios 
a mão que escreve 
ilumina 
da simples palavra  
o trabalho obscuro em seu dentro.5 

 
Antes de mais, é incontornável a nota, sem título nem autor,6 que 

apresenta a luxuosa coletânea com os textos de Maria Velho da Costa 
(“A vista”), José Saramago (“O ouvido”), Augusto Abelaira (“O Ol-
facto”), Nuno Bragança (“O Gosto”), Ana Hatherly (“O tacto”) e Isa-
bel da Nóbrega (“A Sexta”)7: 

As tapeçarias são, ao que se afirma, do princípio do século XVI, 
e o nome delas – “La Dame à la licorne” – foi inventado no sé-
culo XIX. Diz-se que no seu conjunto representam uma alegoria 
dos cinco sentidos, e essa interpretação parece correcta, ainda 
que muita coisa delas se ignore, a começar pelo nome de quem 
as compôs e desenhou. Presume-se que foram feitas para Clau-
de Le Viste, quando noiva de Jean de Chabannes-Vendenesse, 
irmão do marechal de La Palisse, nomes sonoros da História de 
França. Terá sido assim? Não é isso importante. Tanto mais que 
há também quem diga terem sido encomendadas por Jean Le 

                                                 
5
 HATHERLY, Ana. A idade da escrita. Lisboa, Tema, 1998, p. 13 (“A mão que escre-

ve”). 
6
 Mas muito provavelmente escrita por Isabel da Nóbrega, que, segundo depoimento 

informal dado por AH, foi a idealizadora e organizadora do livro.  
7
 VVAA. Poética dos Cinco Sentidos. Lisboa, Bertrand, 1979. A partir daqui, todas as 

citações feitas dessa obra terão os números das páginas indicados entre parênteses.  
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Viste, pai da mesma Claude, no final do século XV, como os 
trajos ali estariam a sugerir. São questões de pequena ou grande 
história, que hão-de averiguar-se ou não.  
Quantos milhares de pessoas terão até hoje visto “La Dame à la 
licorne”, desde que, no ano de 1882, entrou no Museu de Cluny, 
em Paris? Tantos quantos esse lugar de peregrinação estética 
justifica, isto é, um fluxo contínuo de gente vinda de todas as 
partes do Globo. Se interrogássemos essas pessoas, uma por 
uma, quantas seriam as visões diferentes (e quais?) que desta 
obra incomparável teríamos? É um jogo que não podíamos jo-
gar. É já bastante que os seis escritores portugueses tivéssemos 
pedido que vivessem e dissessem, cada um sua, a aventura de 
viajar pelo belo e misterioso universo da licorne, e aqui fizes-
sem relato. Para que uma nova viagem – a do leitor – comece, 
por sua vez. Ou continue. (9) 

Em claras pinceladas, temos aí a proposição do livro: trazer a pú-
blico um conjunto de relatos decorrentes da “aventura de viajar pelo 
belo e misterioso universo da licorne”. Todavia, ante o pedido aos au-
tores para que “vivessem e dissessem” tal viagem, assentados em tão 
magníficos tapetes mágicos, que rotas textuais escolheram eles? Como 
o olhar comprometido com a modernidade revisitou o canônico objeto
medievo? Qual a direção dada ao diálogo ecfrástico que a proposta 
nitidamente continha?  

Tal como sucede ao políptico de tapeçarias tomado como referen-
te-primeiro, bem como aos cinco sentidos humanos, cada texto da co-
letânea tanto se relaciona intrinsecamente aos demais, quanto goza de 
inegável independência. Em confronto com essa duplicidade, optamos 
aqui por privilegiar a autonomia, visando à análise do que entendemos 
como resposta de uma mestra de muitas artes às questões que decerto 
a espicaçaram face a seu tema.  

Da tenture que encanta os visitantes do museu francês, parece tá-
cito que Le Toucher é a peça de concepção mais singela da série, na 
qual menor número de elementos composicionais está presente em 
cena. Porém, por reaparecerem nas demais peças, definem o que nelas 
há de mais essencial, o cerne irredutível do conjunto. Apenas a dama, 
o estandarte, o leão, o unicórnio, um coelho e as árvores emergem do
pequeno palco de verdura, dito la terrasse ou le préau8, como que po-

8
 ANTOINE, Élisabeth. Le jardin médieval. Paris, Musée de Cluny/RMN, 2005, p. 11. 
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sando para um quadro de austeridade heráldica, que só não chega a ser 
rígido por completo porque há leve dinamismo no gesto que faz a da-
ma ao tocar com a sua mão esquerda o chifre do unicórnio e ao segu-
rar o mastro da bandeira brasonada com a mão direita, justificando o 
sentido “retratado” pelo tapete – o primeiro na hiérarchie des cinq 
sens la plus souvent retenue au Moyen Age9, le plus éloigné du monde 
spirituel.10 

Condizendo com tal sobriedade, na rápida fluência discursiva da 
composição poética que ora lemos, são escassas e esquemáticas as men-
ções diretas a essa peça, apenas esboçadas em seus traços marcantes:  

As tecedeiras entrelaçam os fios enquanto lentamente emerge a 
ilha a pata do unicórnio um olho de leão algumas laranjas por 
entre as folhas. (50) 
As tecedeiras trabalham. Das suas mãos surgem as mãos da 
Dama. A mão esquerda apóia-se no chifre cônico. Um mastro 
azul de luas cresce até às mãos da Dama. O mastro é de seda. A 
Dama veste um vestido de seda. Tudo é azul ou branco ou ver-
melho. Os cabelos surgem lentamente ondeando pelas costas da 
Dama seda e oiro. Seda e lã. A tapeçaria cresce. Surge o animal 
acorrentado. Outras árvores. O leão olha de frente. Está em ce-
na. Olha o espectador. [...] No alto do mastro o estandarte osci-
la. Três vezes a lua surgirá no firmamento. Três ciclos comple-
tos, três meses. (51) 

Note-se que os trechos respigados, sem mais pontuação que não 
os pontos a separar as frases (ou versos) curtas(os), parecem mimeti-
zar o processo de confecção da própria tapeçaria, que vai surgindo 
pouco a pouco, como que ao som do staccato emitido pelo tear, com 
seus desenhos descritos de baixo para cima. Cabe às tecedeiras, e a 
suas produtivas mãos, o poder de dar consistência às imagens que cla-
ramente nos permitem identificar o objeto representado. A par dos 
emblemas da rerum natura que paulatinamente vão adquirindo con-
tornos e ganhando nomes, ressalte-se também a indicação dos materi-
ais – seda, lã – de que se valem as artesãs no seu lavor. Sem dúvida, o 
caráter hierático da peça-referente é aqui subvertido pela noção de 

                                                 
9
 DELAHAYE, Elisabeth. La Dame à la licorne. Paris, Musée de Cluny/RMN, 2007, 

p. 15. 
10

 Ibidem, p. 44. 
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movimento, que o texto desentranha tanto do que teria sido o início de 
“uma possível história do seu fazer”11, “a sua intra-história”12, quanto 
da correlata idéia de duração, extraída das luas representadas no lába-
ro, as quais têm esmaecida sua semântica nobiliárquica (o brasão dos 
Le Viste) para indiciarem “ciclos” – sugerindo um tempo de realiza-
ção da tapeçaria (“três meses”).  

A frase-verso “Das suas mãos surgem as mãos da Dama” bem 
exemplifica o entrelaçamento pretendido, a comunhão entre criador e 
criatura, que poderia evocar uma versão feminina e laica da cena ge-
nesíaca eternizada por Michelangelo. Contudo, esse encontro de mãos 
só se tornou possível, e registrado, porque há ainda outra mão – nem 
sempre invisível, nem sempre conspícua – capaz de historiar tanta in-
timidade e inscrevê-la no objeto artístico textual que agora lemos. As-
sim, a mão que tece e dá vida à mão da Dama, equipara-se àquela mão 
que traça linhas sobre o papel, com infinita capacidade de refazer, re-
escrever universos. São, pois, equivalentes todas essas mãos, comun-
gando em perfeita cumplicidade. 

Os mesmos trechos também nos permitem deduzir que, na relação 
ecfrástica estabelecida à partida – a interlocução possível entre duas 
linguagens artísticas (no caso, a do literário com a da tapeçaria) –, o 
sujeito autoral optou por abdicar da previsível especularidade e ultra-
passar o descritivo. Antes preferiu criar articulações próprias, livres e 
distendidas, como a de agregar a recriação das origens a seu projeto 
poético-ficcional, que ganhou implicações sociocríticas com o realce 
dado à força feminina no trabalho.  

Aliás, em segmento contíguo à citação anterior, a já pequena base 
realístico-descritiva do discurso é suplantada por digressões com ima-
gens inesperadas, dissonantes, de ecos surrealistas:  

O ruído do tear. Um coração de tábuas. O bicho mastiga as fo-
lhas da amoreira. Carnudo os seus anéis lembram as ondulações 
da tapeçaria futura. É mole e blindado. Assimila a cor da árvo-
re,13 as folhas crescem-lhe depois nas asas. Talvez dentro do ca-
sulo seja como um invólucro de penas sentidas com os olhos fe-

11
COSTA, Horácio. Poética dos Cinco Sentidos – O Ouvido. In: –. José Saramago – 

o período formativo. Lisboa, Caminho, 1997, 253-271, p. 263.
12

 Ibidem, p. 263. 
13

 A primeira das duas únicas vírgulas do texto, o que nos faz pensar em gralha tipo-

gráfica. 
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chados. A humidade interna escorrendo em fios. Tudo o que é 
animal é macio e indômito. (51 – grifos nossos) 

Num encadeamento associativo heteróclito, próximo do onírico, 
marcado pelo cardíaco “ruído do tear” (signo da produção vital que 
não cessa), o foco discursivo agora se detém no “bicho que mastiga as 
folhas da amoreira”, trazendo à luz espécimes animal e vegetal que 
não figuram em qualquer das seis tapeçarias de Cluny – nítida inter-
venção autoral no objeto canônico, ampliando a fauna e a flora da ma-
téria outrora tecida. Deste modo, somos convidados a recuar não ape-
nas ao momento de fabricação da obra, mas ainda a um pretérito mais 
remoto, o do surgimento da matéria-prima, “atrás de um tecido sedoso 
de palavras”14. O movimento de alargamento temporal é nítido: se a 
tapeçaria existe porque houve tecedeiras, estas dependem de fios pre-
viamente produzidos para exercerem seu ofício.  

“Carnudo os seus anéis lembram as ondulações da tapeçaria futu-
ra” é frase-verso que instaura a percepção da metamorfose (indisso-
ciável do tempo) e reitera a do movimento: o produtor em produto se 
transformará; a tapeçaria rememora nas suas ondulações (próprias do 
que não é de constituição uniforme) o corpo e o mover-se da lagarta 
que outrora produziu o fio de seda que a integra; os anéis “carnudos” 
prefiguram os indissociáveis elos com a obra finalizada; a sinuosidade 
da tapeçaria presentifica uma história, a trajetória de sua própria exis-
tência. Enfim, um primitivo bicho-da-seda é consubstancial à obra sa-
ída das mãos das tecedeiras, e, de outro modo, nela vive.  

A seqüência digressiva “É mole e blindado. Assimila a cor da ár-
vore, as folhas crescem-lhe depois nas asas. Talvez dentro do casulo 
seja como um invólucro de penas sentidas com os olhos fechados. A 
humidade interna escorrendo em fios. Tudo o que é animal é macio e 
indômito” oferece-nos o emergir da voz assumidamente subjetiva, líri-
ca, que, após surpreender o instante da metamorfose, vai, num cres-
cendo sinestésico e osmótico, adentrar mais e mais o ser que criou no 
texto, confundindo-se com ele, a ponto de penetrar-lhe o âmago onde 
se dá a gestação da linha-essência – linha da seda, linha da escrita. 
Criar é necessidade visceral.  

                                                 
14

 HATHERLY, Ana. A Neo-Penélope. Lisboa, Livros &etc, 2007, p. 18 (“Com um 

lápis na mão”). 
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Semelhante processo de expansão (temporal, espacial, sensori-
al...), declaradamente admitido e usando praticamente das mesmas 
referências (insetos, asas, invólucros, cores, penas, sentir de olhos fe-
chados...), pode ser percebido já no primeiro segmento de “O Tacto”:  

As mãos percorrem a geometria do tear como insectos. Que ou-
tra coisa são as asas senão os braços distendidos até à função de 
vela (meus braços remam no vento...) e a pele esse revestimento 
impermeável sabemos como é maravilhosamente translúcida. 
Se a pele dos braços fosse distendida até à consistência das asas 
duma libélula que dimensão atingiria? que cores? que novas 
sensações? Nesse momento uma carícia seria mais que nunca 
rapidíssima sensação um abraço seria um invólucro de penas 
deslizando pelo corpo sentidas de olhos fechados. (47 – grifos 
nossos) 

Decerto não é fortuito o paralelismo assinalado nos dois momen-
tos. Decerto indica uma importante pista de leitura do texto, que, pro-
vavelmente, o substantivo pele e o verbo distender sinalizam. Sabe-
mos que a pele é o maior órgão do corpo, o mais pesado, ao qual cabe 
proteger o organismo e reger o sentido do tato, com percepções de 
temperatura, pressão, dor e movimento. Sabemos ainda de sua tre-
menda capacidade de distensão e de sua relevância na função sexual. 
Portanto, o mais complexo dos sentidos é também um incomparável 
suporte a permitir experimentos no que concerne à elasticidade da lin-
guagem, sobretudo na sua dimensão estética, geratriz do poético, que 
desconhece limites para a ânsia de expansão e vôo. Aclara-se, pois, a 
metáfora: “Se a pele dos braços fosse distendida até à consistência das 
asas duma libélula que dimensão atingiria?”(47) 

Desprezando o bestiário tradicional da Idade Média – codificado 
pelo livro latino Physiologus, do qual os demais derivam – a letra efa-
buladora mal se detém sobre o misterioso unicórnio, animal-símbolo 
das seis tapeçarias, que não merece mais do que as duas brevíssimas 
alusões atrás citadas: “a pata do unicórnio” e “apóia-se no chifre côni-
co”. Em contrapartida, ampliando seu propósito de retocar, reinventar, 
o objeto matricial, insiste na ênfase dada aos insetos: “Que sentirá a
aranha” (51) – nítida pergunta sem interrogação, à volta de outra tece-
deira. E também, num capricho de tornar volátil mesmo o que não o é, 
torna grávida e faz pairar, em meio às plantas, a variada fauna que, de 
fato, povoa a obra tecida, aí disposta em perspectiva rudimentar: “Tal-
vez por isso a tapeçaria surja agora semeada de inúmeras flores repre-
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sentando as aberturas ínfimas e os animais sentados de pé voando 
olhando para cima para a frente para longe na verdade flutuam numa 
linha surpreendida na sua passagem pelo rectângulo do tear”. (50) 

Prosseguindo na reconfecção da tapeçaria-matriz, à fauna assim 
sumarizada são acrescentadas novas espécies, como a raposa, que “en-
tra na toca” (50) ou que “avança para a toca” (51). Animal presente 
nos quatro outros sentidos da tenture, mas ausente de Le Toucher, ar-
rogou-se a linha escrita o direito de restaurar uma similitude quebrada. 
No entanto, a insistência sobre a “toca” do bicho ladino, lugar de ocul-
tação, sugere um jogo irônico entre visível/invisível; explícito/implí-
cito – simulando, talvez, os próprios estratagemas textuais adotados.  

Outra espécie que nasce apenas por obra e graça da palavra, e que 
ganhará enorme destaque (como veremos), porque essencial ao objeto 
artístico em causa, tanto surge individualizada quanto coletivizada: 
“Conduzido a bom termo o seu rebanho não se deita o pastor com as 
ovelhas? Não vive ele do seu leite e até da sua carne?” (50)  

Os procedimentos apontados vêm comprovar nítido distancia-
mento entre o emissor discursivo e o seu objeto-tema. Ou seja, a peça 
medieval é tomada como puro pretexto, como suporte temático, como 
plataforma imagética para ousadas aventuras em busca de suplantar 
convenções da linguagem escrita. Distanciamento que se traduz epi-
dermicamente em lances “co-autorais”, no nível manifesto dos refe-
rentes agenciados (como vimos), mas ainda, e sobretudo, na experi-
mentação escritural que se abalança a reinventar objetos canônicos, 
buscando captar nas linhas do texto o que lhe seria mais esquivo, co-
mo dilatações temporais, espaciais, sensoriais, metamórficas...  

Contudo, nesse processo de recriação do objeto tecido, levado a 
cabo pela escrita, ao mesmo tempo em que as diferenças se acentuam, 
patenteia-se o resgate de algo em comum: a vitalidade inerente ao ato 
criador. Assim, não é a tapeçaria “bonita”, visitável em Paris e repro-
duzida nos guias turísticos, que interessa à voz implícita no texto; mas 
sim os caminhos percorridos pelas mãos ancestrais para que ela exis-
tisse, fosse alçada a obra-de-arte e embutisse em si as infinitas possibi-
lidades de “leitura” que ainda comporta. E se a demanda quase ar-
queológica que o texto empreende até às origens da peça de tear dá-se 
por meio de um discurso nada ortodoxo, dinâmico, dissonante, que 
não escamoteia intensa subjetividade, comprova-se a habilidade in-
ventiva, geratriz, inesgotável, do fazer poético. E quem isso concebe, 
pode conceber imagines mundi sem fim.  
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No infinito do ato de tecer e no infinito do ato de escrever encon-
tram-se as duas artes. A mão que, no tear, passa por tramas e urdidu-
ras, para produzir formas e cores em arte tangível e visível, equivale à 
que, na escritura, seleciona e combina sinais capazes de criar inco-
mensuráveis possibilidades. Assim, a mão inteligente que caligrafa a 
propósito de tapeçaria/tear/tecedeiras refaz um percurso de auto-
-referencialidade e autognose, pois, afinal, é sobre o genesíaco que 
escreve, descurando de qualquer filiação a registros genérico-literários 
estabelecidos.  

Nesse viés, convém recuperar primórdios e repetir conhecidas pa-
lavras de Chevalier e Gheerbrant15:  

Le métier à tisser symbolise la structure et le mouvement de 
l’univers 

[...] 

Le travail du tissage est um travail de création, un enfantement. 
Lorsque le tissu est terminé, la tisserande coupe les fils que le 
retiennent au métier et, ce faisant, prononce la formule de béné-
diction que dit la sage-femme en coupant le cordon ombilical du 
nouveau-né. Tout se passe comme si le tissage traduisait en lan-
gage simple une anatomie mystérieuse de l’homme.  

Palavras que, exemplarmente, indiciam a simbiose tecido-corpo 
que o texto em causa abriga, figurando, num crescente erotismo, a re-
lação amorosa, que se confunde mesmo com o parto:  

As tecedeiras contam pelos dedos. A tapeçaria é uma pele de 
seda que lhes sai dos dedos. Os dedos húmidos. As mãos húmi-
das começam a estar viscosas. Aperta a mão contra esta seda 
viva. Escorre pela mão por entre os dedos. Na boca entreaberta 
a saliva sobe. Depois escorre. Olhos fechados sentir a mão. Sen-
tir na mão o estremecimento a convulsão. O nascimento. O 
vermelho o branco. A seda a lã as mãos que buscam puxam ti-
ram a humidade o visco por fim o grito. O azul das órbitas. O 
tremor do medo o frio as pancadas. Por fim a água a roupa o lei-
te. O primeiro gesto da mão procurando o contacto o calor ani-
mal o sabor o cheiro a forma o animal. Sentir com a pele. En-

15
CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dictionnaire des Symboles. 5 ed. Paris, 

Seghers, 1974 – “Tissage”. 
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volve-me em teus braços prende-me nesses laços. A geometria 
da relação. (51-2) 

Identificada com a própria origem do homem, a tapeçaria pode 
historiar, e justificar, uma biografia, como se lê na parábola ready-
-made incorporada à composição: 

Houve aquele tecedor persa que viveu encerrado na sua oficina 
durante todo o tempo necessário para executar a sua tapeçaria. 
Como isso durasse a maior parte do que ele considerou ser a sua 
vida uma vez a tapeçaria terminada deixou-se cair no chão e 
morreu. (50)  

Perde-se em eras imemoriais o surgimento da tecelagem, mas cer-
to é que do Oriente, onde provavelmente despontou, logo passa ao 
Ocidente e chega à Idade Média européia com enorme força e sofisti-
cação técnica, assumindo importância não só decorativa e funcional, 
mas também didática – sobretudo quando «narra» temas bíblicos, his-
tóricos, alegóricos. E eis-nos diante do belo exemplo constituído pelo 
conjunto de La Dame à la Licorne.  

Mas, se é verdade que a narratividade do texto poético hatherlia-
no nos faz mergulhar na busca das fontes pretéritas que a tapeçaria 
condensa, é verdade também que usa como fio de Ariadne, nessa 
prospecção por numerosas camadas culturais aí acumuladas, uma es-
crita que, como já apontamos, se beneficia dos signos da contempora-
neidade, dentre os quais a liberdade formal e a vontade de experimen-
tar não serão os menos relevantes.  

A inquestionável diversidade que emerge deste petit poème en 
prose (v.g. Baudelaire), constituído por seis fragmentos assimétricos, 
que, por sua vez, comportam breves frases/versos heterogêneas/os ali-
nhadas/os sob o regime sintático da coordenação, em detrimento da 
subordinação, estimula-nos a trazer à baila o conceito de assemblage, 
que há umas poucas décadas circula na esfera das artes plásticas (esta-
rá démodé?). Esfera notoriamente bem familiar à signatária do texto, 
artista plural, que protagonizou exposições em conceituadas galerias e 
concebeu peças hoje em diversos museus e coleções particulares, de 
vários países.  

Cunhado em 1953 por Jean Dubuffet – aliás, a quem se devem as 
Texturologias (texturas experimentadas com cores e materiais diver-
sos) –, o termo designa procedimentos pautados na “estética da acu-
mulação”, segundo a qual, mais do que na pura colagem, todo e qual-
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quer tipo de matéria pode ser incorporado à obra de arte, criando um 
novo conjunto sem que esta perca o seu sentido original e onde sem-
pre é possível identificar cada peça. A contigüidade dissemelhante que 
daí resulta favorece a ruptura de limites não só entre diferentes formas 
de arte, como entre arte e cotidiano.  

A idéia forte que ancora as assemblages diz respeito à concep-
ção de que os objetos díspares reunidos na obra, ainda que pro-
duzam um novo conjunto, não perdem o sentido original. Me-
nos que síntese, trata-se de justaposição de elementos, em que é 
possível identificar cada peça no interior do conjunto mais am-
plo. [...] Ao abrigar no espaço do quadro elementos retirados da 
realidade – pedaços de jornal, papéis de todo tipo, tecidos, ma-
deiras, objetos etc., – a colagem liberta o artista de certas limi-
tações da superfície. A pintura passa a ser concebida como 
construção sobre um suporte, o que pode dificultar o estabele-
cimento de fronteiras rígidas entre pintura e escultura.16

Sob a certeza de que as artes se correspondem – já os gregos nos 
ensinaram que eram irmãs as sete musas – fazemos deslizar o conceito 
para o campo do literário e o tornamos operacional, visando a detectar 
os elementos que ganham maior proeminência nesta composição dis-
cursiva de inegável hibridização formal, porque capaz de aglutinar 
elementos díspares num mostruário de linguagens, procedentes de vá-
rios repertórios, que abrem portas a incontáveis conotações e leituras.  

Nessa perspectiva, a abertura de “O tacto” logo nos traz indícios 
de que estamos diante de um poema-assemblage: “O fundo da tapeça-
ria é extremamente rugoso. As irregularidades da textura contra as 
pontas dos dedos definem um trajecto singularmente acidentado.”(47). 
As “irregularidades”, os “acidentes”, do que é simultaneamente têxtil, 
táctil e textual, incentivam-nos à tentativa de mapear algumas das ma-
térias semântico-imagéticas mais salientes que o integram, visto que o 
tecido poético-narrativo ignora a seqüencialidade ou linearidade. “No 
fundo simétrico e constante [da escritura] tecer a irregularidade das 
imagens”.(48) 

Num texto que encena o que poderia ter sido o paulatino confec-
cionar da tapeçaria Le toucher, sob a supervisão clara de um eu-

16
 Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais: (http://www.itaucultural.org.br/apli- 

cexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=325). 
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-feminino que se assume como metteur en scène, é absoluto o predo-
mínio das variações em torno do tecer, de que as tecedeiras, ou meto-
nimicamente as suas mãos, são as regentes, na condução da história do 
próprio produzir: 

A trama porém é muito regular um sistema de coordenadas em 
que as mãos das tecedeiras produzem a terceira dimensão. Os 
fios verticais esticados contra os horizontais causam a irregula-
ridade. Os dedos introduzem a outra irregularidade da sua agita-
ção controlada. Fio após fio a alternativa da passagem quase in-
finitamente repetida os dedos palpando agarrando empurrando 
procurando o caminho; tacteando como se diz. (47) 

Sempre em feminino plural, não individualizadas por nome pró-
prio, as protagonistas cumprem um ciclo de produção, num coletivo 
ritual de gestos, que se estende pelo tempo indefinido em que perma-
necem sentadas e curvadas (como quem escreve), até que os arremates 
e o acabar da obra as põem de pé. Elevação do artesanal a artístico?  

As tecedeiras sentam-se em bancos de madeira. Trabalham li-
geiramente curvadas para a frente às vezes conversando às ve-
zes cantando. (48) 
As tecedeiras cantam seus dedos correm pelos campos das co-
ordenadas da trama (50) 
As tecedeiras têm os dedos frios. (51) 
As tecedeiras trabalham bastante cegamente. (51) 
As tecedeiras trabalham. (51) 
As tecedeiras contam pelos dedos. (51) 
As tecedeiras estão de pé. (52) 
As tecedeiras fazem os últimos remates. (52) 
As tecedeiras regressam a casa. (52) 

Na genealogia arcaica das tecedeiras, que pode mesmo remontar 
às três Parcas, conta-se também a fiel Penélope, senhora de seu corpo 
em paradigmática história de amor, que “tece com fios tirados da me-
mória. Diariamente inventada. Quando ela se deita esquece. No dia 
seguinte tem de recomeçar a memória. Tecer imagens com os dedos. 
Lembrar o mundo acumulando fios.” (48) 

Se à figura mítica da mulher de Ulisses cabe elucidar a noção de 
memória e história neste ato de tecer, é sob a égide do holandês Ver-
meer, autor de “A Bordadeira”, que o imprescindível componente da 
luz é convocado a este jogo textual: “As tecedeiras deviam ser sempre 
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representadas por Vermeer. Nitidez suavidade intimidade familiarida-
de naturalidade do que se faz todos os dias. Mas tudo isso através dum 
filtro polaróide deixando ver a profundidade eliminando o reflexo su-
perficial.” (50) Quebrando coerências cronológicas, ao justapor a 
menção de recursos fotográficos atuais à do pintor seiscentista, o texto 
explicita, ainda uma vez, a distância (de anos-luz...) entre o momento 
em que se encontra quem produz o discurso e aqueles tempos – múlti-
plos, heteróclitos e superpostos – a que se refere o discurso produzido. 

Distância ratificada pela sutil referência a outro pintor, de época 
mais próxima àquele olhar que preside ao texto: “A simplificação má-
xima a abstracção máxima. Um mondrianismo cumulativo” (51). E 
ainda intensificada pela alusão à sétima arte, o filme ou fita, que de-
pende da luz para existir como tal: “O tempo também é uma percep-
ção graficamente representável. Filmagem e projecção. Um fio atra-
vessando o rectângulo do écran. O voyeurismo da percepção das ima-
gens” (51). Pintura e cinema são artes da luz cujos códigos teóricos e 
práticos Ana Hatherly domina com desenvoltura e deles se vale para 
adensar o tecido verbal híbrido que tem entre mãos. A propósito: a tela 
pintada, a tela tecida, a tela escrita, a tela que recebe fotogramas proje-
tados – não serão variantes do mesmo écran? Ou daquele espelho, 
que, na lição de Lewis Carrol, nos permite ultrapassagens inimaginá-
veis? 

A luz dá vida à cor: “Três filas de vermelho ou dez pontos de azul 
ou três de branco...” (51) Mas é o encarnado que impera na tapeçaria, 
saturada do que outrora foi carne, carneiro, rebanho e hoje é um me-
morial em lã, um extraordinário carneiro-necrópole a perpetuar nosso 
paradigma civilizacional: a mão humana doma e transforma a nature-
za. Mas cria a arte: 

As tecedeiras usaram quantidades extraordinárias de lã verme-
lha para executar estas tapeçarias. Quantos rebanhos. Quanto 
calor animal. Quanto balido quanto grito quanto sangue. Podi-
am bem ter tingido nele a lã. O calor extremo do animal a so-
berba concepção gráfica da sua pelagem quer na implantação 
quer na maneira como o pêlo depois cresce em trémulo em se-
mionda em quase espiral. Quando soube isso pela primeira vez 
compreendi a beleza extraordinária que havia nessas texturas 
senti algo semelhante à violência do confronto com uma revela-
ção uma emoção explosiva resultando talvez duma gradual 
acumulação de mil pontos invisíveis até que a pele rasgue e sur-
ja a carne o vermelho essencial. (50) 
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[...] 
Produzir um fio. Um grafismo por uma textura. Passam reba-
nhos sangrentos o pé sobe e desce no pedal a roda gira os dedos 
torcem vertiginosos a lã corta a pele. Traz nas células a aspereza 
dos cardos da urtiga do dente da língua. A lã morde nos dedos 
da tecedeira. Última reacção do animal. As tecedeiras são agora 
pastores de fios. Grandes rebanhos de linhas avançam pelo tear. 
(50) 

Tecedeiras e pastores, rebanhos lanosos e fios do tecer formam 
um conjunto indissociável na metonímica textura verbal. A desdenhar 
Alberto Caeiro, as “guardadoras de rebanhos”, num jogo de prestidigi-
tação surrealista, imolam os animais no tear, a fim de que, guardados, 
vivam para sempre entre a trama e a urdidura do tapete. Nesse entre-
lugar convivem, insolitamente, com aquele bicho-da-seda que também 
só existe por artes do manejo textual. Eis revelado o mistério da con-
substanciação. Eis porque as tecedeiras “Passam as mãos pelo tecido 
conhecendo-o por dentro de dentro”. (52). São elas as oficiantes do 
ritual arcaico em que o animal sem mácula é sacrificado como garan-
tia de vida para a coletividade, para a posteridade.  

Em perfeita correspondência, a matéria-prima utilizada e o modus 
faciendi cumprido projetam-se nos cabelos e no penteado das tecedei-
ras. Os cabelos comportam o vigor animal inerente à lã; os gestos 
simples, dos dedos que por entre eles passam, alisando-os, prendendo-
-os ou soltando-os, imitam aqueles, sensuais, que fazem a obra (têxtil-
-poética) surgir:  

Seus cabelos estão presos em nós em tranças em rolos espirais. 
O valor gráfico dos cabelos só é comparável ao valor táctil da 
sua textura. Passar a mão pelos cabelos. Os dedos por entre os 
cabelos. Deixar cair o cabelo sobre o rosto. Pelas costas abaixo. 
Deixa-me acariciar o teu cabelo. Tenho verdadeira paixão pelos 
cabelos encaracolados na nuca. Sentir o teu cabelo no meu peito 
no rosto na boca. Fios finos como cabelos. (48) 

Tênues capilares unem os diferenciados fragmentos que dão intei-
reza a esta escritura hatherliana. Talvez por isso, pela tensão entre o 
uno e o diverso, ao tentarmos ler-lhe os meandros, vivenciamos expe-
riência similar à de quem tateia (pelo tear ou pelas linhas impressas): 
“Fio após fio a alternativa da passagem quase infinitamente repetida 
os dedos palpando agarrando empurrando procurando o caminho: tac-
teando como se diz.” (47). E é tateando assim que percebemos – con-



Da Textura do Enigma 107

traditoriamente – substâncias impalpáveis, de densidade abstrata, bas-
tante autônomas, a integrar o texto-assemblage: visões, delírios, pesa-
delos, contados por um eu muito explícito, em evidente antecipação 
do livro Anacrusa-68 sonhos, de 1983.  

Uma vez descobri no jardim dum convento um corredor externo 
plantado de ambos os lados de hidrângeas. As plantas tinham 
crescido com tal exaltação que o espaço entre as duas margens 
estava quase totalmente ocupado. Quem quisesse passar tinha 
de forçar caminho contra as folhas enormes. Foi tentando forçar 
a minha passagem que senti essas folhas em que mergulhava até 
o pescoço. As corolas azuis inclinavam-se ligeiramente e só de
vez em quando por sobre o meu rosto. Comecei avançando ti-
midamente receando até danificar as plantas. Gradualmente po-
rém o corredor tinha cerca de quinze metros de comprido come-
cei a ser envolvida pela textura das folhas. Resistiam contra o 
meu corpo. Invadiam o meu corpo. Batiam nele e erguiam-se 
num murmúrio rugoso,17 murmúrio que se tornava ácido e por
fim angular. Era uma seda um tafetá rigíssimo. Caminhando 
ouvia por dentro o contacto das nossas diferentes peles. Era um 
fluxo de silvos e de rastejos a minha pele estremecia e eu sentia 
as nervuras das folhas grossos fios na seda dos silvos. A minha 
pele arrefecia. Fechando os olhos agora era como se as folhas 
me cobrissem completamente. Nadava já nesse murmúrio de 
silvas. O sangue fluía apressado sob a pele açoitado. As grandes 
folhas batiam com palmas geladas. Eu tremia as pernas desfale-
ciam-me nesse abraço. Um frio um calor desorientado. Um tre-
mor visceral subia-me quase aos lábios. Ia talvez gritar. Mas 
chegara ao fim do corredor. Exausta deixei-me cair no degrau 
duma escada. Duma fonte próxima saltavam gotículas minúscu-
las. Aos poucos começaram-me caindo sobre o rosto. (47-8) 

Esse fragmento – outro mais na estética do fragmento privilegia-
da pelo texto – segue nítida estrutura narrativa: por entre una selva 
oscura de hidrângeas, o eu-lírico inicia difícil caminhada que logo se 
transmuta em angustioso adentramento no ventre de seda e silvas da 
Mater Natura, e, depois, confundida com a expulsão uterina, em vi-

17
 A segunda das duas únicas vírgulas do texto, o que nos faz pensar em gralha tipo-

gráfica.  
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vência erótica climática. Trânsito e transe, gozo e dor18. A via doloro-
sa, descensus ad inferos, na qual surgem, estimulados e emaranhados, 
quatro dos cinco sentidos (apenas o olfato se omite), como que rees-
creve, em “canto paralelo”, o antológico soneto Correspondances de 
Charles Baudelaire: aí está um outro templo da natureza com vivas 
pilastras, por onde alguém passa como por uma floresta de símbolos, 
vivenciando dantesca experiência sinestésica, sobretudo táctil, tam-
bém evocadora de Rimbaud, também evocadora de Hitchcock, tam-
bém evocadora de Dalí... E nas antípodas do hortus conclusus paradi-
síaco onde habita o unicórnio. 

Esse percurso onírico, dorido, repercute adiante, não mais num 
opressivo jardim-floresta, mas num interior alcatifado e mobiliado, 
cujas modernas “cortinas de nylon” denunciam uma temporalidade 
mais aberta à linguagem do desejo, dos jogos eróticos, do prazer:  

Hoje sinto a tua ternura amanhã a curva do teu ombro depois a 
dureza do teu joelho. Quero então conhecer-te como se cami-
nhasse de noite às escuras numa sala desconhecida. Tropeçando 
mesmo contra os móveis os objectos. Descobrindo a textura 
duma cadeira a irregularidade dos estofos o escorregadio dos 
cetins a evasividade das cortinas de nylon. De repente rolar pelo 
tapete de pele ah mesmo morto o calor animal. Tactear o chão 
os pés descalços frios inabituados à decifração desses mapas 
aos poucos começando a perceber onde as tábuas se ligam for-
mando frinchas. O acidente da franja dum tapete. Sentir com o 
corpo todo. Aperceber um móvel com o ventre com as coxas 
sentir a permuta das texturas das temperaturas o frio assustado 
que percorre as costas. Um objecto que cai e se parte. Caminhar 
por entre os estilhaços gritando de dor e de surpresa. (48) 

Em comum entre as duas cenas, com muito de cinematográficas, 
a sofrida conquista do saber (inclusive da ars amatoria), adquirido ao 
longo de um trajeto cheio de percalços, mas intensamente absorvido e 
incorporado ao próprio eu através da percepção sensorial, sensual. Nas 
artes plásticas, esse mesmo conceito fundamenta um derivado da as-

18
 Ver conotações literárias destas dualidades nos ensaios: HATHERLY, Ana. Estraté-

gia da convicção na temática dos cinco sentidos. In: Claro.Escuro 1. Lisboa, 

Quimera, nov. 1988, pp. 7-15 e RODRIGUES, Graça Almeida. Os cinco sentidos 

nas letras portuguesas. Arquivos do Centro Cultural Português XXIII, Lisboa-

-Paris, Fund. Calouste Gulbenkian, 1987, p. 849-861. 
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semblage, a contemporânea “instalação”, que, entre inúmeras modali-
dades, inclui a dos “penetráveis”.  

A linguagem assim claramente erotizada desvela nova subversão 
praticada pelo texto face a seu referente medieval. Se é verdade que o 
hexâmero La Dame à la Licorne não exclui a via da interpretação eró-
tica, e já houve quem por ela enveredasse19, é verdade também que tal 
leitura está restrita a “iniciados”, porque repousa na decodificação de 
chaves simbólicas circulantes na Idade Média, dentre as quais o uni-
córnio será a mais evidente, em associação ao suposto noivado de 
Claude Le Viste. Porém, tão abissal é a distância entre os dois modos 
de reverenciar Eros, como a que vai da onipresença do unicórnio nas 
tapeçarias ao quase silêncio que o rasura no texto.  

Ainda no campo da linguagem, encontramos disseminada pelos 
seis segmentos da escritura uma seleção vocabular que abrange as vá-
rias potencialidades dos cinco sentidos, mas principalmente, e por mo-
tivos óbvios, as do tato. Serve, portanto, de fio semântico contínuo a 
atar tanta diversidade. E, pedagogicamente, o próprio texto lhe confere 
grande visibilidade numa seqüência aliterativa, constituída de falas 
coloquiais, espécie de variações lúdicas (concretistas?) sobre o mesmo 
tema:  

O contacto é a arte essencial da sobrevivência. Ah já perdi o 
contacto com ele! Ele disse isso? Que falta de tacto! Esse tecido 
tem um toque tão agradável... A virtude dela permanecia intac-
ta. No fundo todos tememos a situação de intocável. Toca mais! 
É mais tocante. Ele tocava piano lindamente. A raposa entra na 
toca. (50) 

Este trecho ecoa diretamente nas palavras que findam “O Tacto”, 
encenando o término da tarefa artesanal a cargo das tecedeiras e o iní-
cio da apreciação pública da obra perfeita: “Um último toque. As te-
cedeiras regressam a casa. Colocaram as tapeçarias bastante alto no 
museu. As janelas também são muito altas. A sala é grande de pedra. 
Os visitantes chegam devagar. Param diante das tapeçarias. Olham. É 
proibido tocar” (52).  

A par da evidente ironia (não é permitido usar o sentido do tato 
para apreender a obra umbilicalmente dele dependente), a frase re-

19
 Ver BOUDET, Jean-Pierre. La Dame à la licorne. Toulouse, Le Pérégrinateur, s/d 

(dépliant). 
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pressora dos museus “É proibido tocar” (indispensável à preservação 
de acervos, reconheçamos...) admite mais inferências: a) é vedado ma-
cular a integridade da obra; b) é preciso salvaguardá-la o mais intacta 
possível para a fruição de outros, para o futuro; c) é impossível com-
preendê-la na sua essência e total amplitude.  

Em outras palavras: não se pode quebrar o encanto, é fundamen-
tal resguardar o enigma inerente à obra de arte.  

 
Não escrevo para dizer:  
        escrevo para dizer o que não pode ser dito20

 

 
Traçadas estas linhas sobre a bela composição de Ana Hatherly, é 

tempo de concluir. Mas já com saudades dessas páginas onde o respi-
rar da prosa e da poesia experimentalmente se emaranham, no conse-
guido propósito de trazer ao leitor o universo produtivo das tecedeiras, 
e, com ele, metalingüisticamente, o trabalho subjacente a toda criação 
artística.  

Ao contrário das artesãs que deram por finda a sua obra, eu me 
levanto convicta de que muito ficou por fazer. Por ora, não aflorei 
mais do que alguns pontos, alguns nós, algumas franjas... e prometo 
regressar logo a esta fina peça da Poética dos Cinco Sentidos. Entre-
tanto, “O Tacto” continua à espera de outros olhos e outras mãos, tal-
vez mais hábeis em percorrerem o seu pulsante mistério.  

Já de pé, vou desligar o computador, apagar o écran. Fecho jane-
las. Toco as últimas teclas...  

 

 

                                                 
20

 HATHERLY, Ana. A idade da escrita. Lisboa, Tema, 1998, p. 7 (“A escritalidade”). 
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Le Toucher 





OS RESTOS DA ESCRITA 

José Manuel Rocha de Sousa 

Estive a ler a A Idade da Escrita, de Ana Hatherly, poeta e ensaís-
ta cuja obra sempre tocou a brisa que me envolvia, entre as horas da 
pintura e a minha própria aprendizagem da escrita. Ana, cuja activida-
de de professora universitária não acompanhei, porque as latitudes, 
nesse caso, eram diferentes, chegava até nós, sobretudo pela poesia, 
casando por vezes as letras com trajectos gráficos, rítmicos, figurati-
vos, por isso também concretos, ancorados em certos perfis do visível 
e na substância das palavras recodificadas em verso. Um dia, na Qua-
drum, a beleza desses ensaios, enlaçada em falsas rasuras do gesto ou 
na sua tradução performativa através de grandes planos de papel, teve 
na figura ágil de Ana Hatherly uma intérprete à altura do projecto. 
Tais paredes foram dilaceradas uma após outra, o braço de Ana, mu-
nido de um instrumento cortante, desvendando assim as dúbias opaci-
dades que lhe travavam o caminho. Que é o caminho dos artistas, dos 
poetas, senão essa «soma de destruições» cujo resultado não se resol-
ve pela matemática, esquece as incógnitas, toma para si outros núme-
ros e outras letras, sempre a atravessar folhas de papel e telas, corpos 
ambíguos que parecem recompor-se após a sua passagem? Naquela 
noite, na Galeria Quadrum, o trabalho de Ana Hatherly era, antes do 
mais, provar que a arrumação sucessiva dos planos de papel de cená-
rio não passava de uma lógica precária, a lógica dos espaços iguais, 
rectilíneos, prontos a acolher coisas abrigáveis, como apelas feitas cir-
cunstancialmente no sentido de multiplicar a sagração de tais actos, na 
penitência sacrificial e no gesto solidário de cada preenchimento. Con-
tra as frágeis paredes de papel, os rasgões sucederam-se, a ultrapassar 
a timidez calculista de Fontana, abrindo «portas» que permitiam o 
atravessamento de todos os espaços e deixava para nós, espectadores, 
o direito de fazer o mesmo trajecto ou de espreitar, entre as grandes e
sucessivas fendas, um espaço plural, desde o desfoque do primeiro 
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plano à obscuridade que se determinara no último muro. Enquanto 
decorreu este esgrimir contra o papel, em nome do espaço, a destrui-
ção era a própria razão de ser do modo de operar de Ana, sempre idên-
tico na coreografia. A poesia movia-se. A poesia vinha dos novos ver-
sos rodeando o vazio. Na imobilidade final, tiras de papel suspensas, 
um braço errático a meio, o nosso olhar até ao fundo, pressentindo as 
semelhanças e as diferenças da perfuração gestual, laminar, os nosso 
olhos encontravam um novo espectáculo, as suaves sobreposições das 
pontas rasgadas, um outro espaço, uma outra lógica, o fio que ligava o 
nosso ponto de vista às diferentes «molduras», a geometria primária 
mas funcional em direcção a uma imagem tridimensionalmente con-
creta, afinal. 

Na poesia em livro, Ana Hatherly mostrava sempre saber de que 
tudo é experiência, fora e dentro da arte. E que a própria escrita, ali-
nhada por versos (como os planos da Quadrum) era susceptível de ser 
desarrumada na procura de uma nova ordem, ainda e também sob a 
célebre frase de Picasso: «Um quadro é uma soma de destruições». 
Ana dizia coisas um pouco decorrentes desse mesmo princípio, apesar 
das palavras já alinhadas: 

Nuvens novas 
Trazem morte 

Ao expor recentemente na Galeria Ratton foi possível revisitar os 
seus poemas em escrita manual, um outro tipo de performance ratifi-
cadora dos enlaces que tornavam coesas as palavras e as caligrafias, 
ao mesmo tempo que, para estas, o espaço da folha de papel se conso-
lidava como superfície e lugar de representações enraizadas na memó-
ria arcaica. Todo este trabalho envolveu estudos da escrita islâmica e 
asiática, derivando principalmente para os anagramas portugueses do 
século XVII, pesquisa que permitiu a Ana transformar o «signo lin-
guístico» numa linguagem estética. 

O papel sempre desempenhou, na pesquisa gráfica, poética e plás-
tica de Ana Hatherly, uma função da maior importância, desde logo no 
seu aprofundamento da poesia concreta a partir de 1959. Desenhos de 
pequeno formato, como páginas de livros desmembrados, enchem-se 
habitualmente de símbolos alfabéticos, palavras, uma ambígua mistura 
da escrita em si e do signo visual. Esta obra, que se prolongou no tem-
po, a par de outra investigação, é vasta, decididamente experimental, 
entre a performance da mobilidade gráfica e acções polissémicas co-
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mo a que descrevemos atrás. Ela haveria de surgir no próximo cinema, 
sem rendição à sua regra de registo mas num voto de pulverização de 
planos, de frames, exigência experimental que fazia do suporte um 
mero campo instrumental para nos dar a ver a cintilação dos cartazes 
rasgados e sobrepostos que se espalharam por Lisboa, por todo o país, 
na sequência dos acontecimentos do 25 de Abril de 1974. Fomos con-
cordantes nesse esforço de exprimir uma realidade que fugia aos ritos 
canónicos do registo tradicional. Fizemos um filme para a televisão, 
«As Ruas depois de Abril», que passou aqui e lá fora, incluindo a Bie-
nal de Veneza, e que bem depressa as instituições oficiais se encarre-
garam de sepultar. Hoje, vasculhando gavetas, arquivos, índices buro-
cráticos de armazéns que já não revelam metade da história desse 
tempo, programas a que a Ana deu forma e conteúdo, como «Obriga-
tório não Ver», desaparecem da história e mesmo da sua memória. 
Muito do que foi cultura nova, interventiva, abrindo-se a questiona-
ções menos rotineiras sobre o homem e a arte, é agora, em plena de-
mocracia, um sulco de lembranças pessoais, de restos de textos, gui-
ões, vitalidade editorial, a inevitável nostalgia de não ser possível (ou 
admitido) rever muitas acções fundamentais relativas à arte contempo-
rânea portuguesa, os actos perdidos, as vozes apagadas, as escritas 
nunca reeditadas, o cinema experimental através do qual muitos de 
nós tentaram dinamizar lugares e comportamentos culturais de cida-
dania. 

Já que nos apagaram parte do nosso testemunho, elegendo a fútil 
presença do mau gosto e das dinâmicas alienantes, voltemos atrás, 
Ana, no tempo de todas as brincadeiras limpas e da nostalgia criadora. 
Quando aconteceram as «39 Tisanas» e numa delas havia uma carta de 
amor: 

… Ce qui est plutôt troublant. Mas enfin, la vie c’est ce qu’on
éprouve soi-même, l’expérience qu’on peut acquérir c’est notre 
trésor, notre richesse secrète. 
Como eu gostava de saber a quem escrevi esta carta. 





REINVENÇÃO, DESCONSTRUÇÃO E INSISTÊNCIA 

Nadiá Paulo Ferreira 

Sem amor andamos errantes 

De nós mesmos desconhecidos 

(Ana Hatherly, A Neo-Penépole) 

O rigor formal, o virtuosismo, o jogo, o pictórico, a palavra como 
imagem, a letra, como estrutura fonemática e como sistema de carac-
teres tipográficos, a fala, a escrita, a sátira e a ironia são as marcas de 
um estilo, que tem como temas fundamentais o amor, o desejo, o go-
zo, a vida, a morte, os enigmas da existência e a descontrução de mi-
tos. Em uma entrevista dada à jornalista Ana Marques Gastão, Ana 
Hatlherly1 diz que a “imagem do labirinto, como metáfora do mundo 
ou metáfora do existir” esteve sempre no centro de suas preocupações, 
refletindo-se em todo o seu trabalho. 

Em pleno clima de intolerância política e de falta de liberdade, 
impostas pela ditadura salazarista, Ana Hatherly estréia na literatura, 
com a publicação de três livros de poesia: Um Ritmo Perdido (1958), 
As Aparências (1959) e A Dama e o Cavaleiro (1960). 

Em Um Ritmo Perdido, o amor como esfinge advém da “fantasia 
breve de ânsia de infinito”2 e agencia a experiência de que alguma 
coisa indizível, nomeada metaforicamente de “um ritmo”, está para 
sempre perdida.  

Já no segundo livro, inaugura-se o tema que irá percorrer toda a 
sua poesia, com exceção dos poemas visuais: a dor de existir no mun-
do. O sujeito, ao ser inscrito no simbólico, (universo da linguagem e 

1
 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Lisboa, 9 de Fevereiro de 2008. 

2
 HATHERLY, 1980, p. 23. 
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suas leis), se torna dividido entre suas marcas singulares (significan-
tes) e a miragem que tem si mesmo. O deserto como metáfora do real, 
impulsiona o movimento de partida e de regresso, circunscrito pelo 
tempo que “é a flecha”,3 que se interpõe “Entre o que está assustado-
ramente aquém / E o que misteriosamente além / Se imagina”.4  

Em A Dama e o Cavaleiro, os mistérios (“enigmas”), as aparên-
cias (“visão”) e a viagem do homem pelo mundo se desdobram em 
temas variantes, que têm como núcleo central a dor de existir, porque 
viver é conviver com “as cifras ocultas” que “Ficaram perdidas”, que 
“Ficaram suspensas”,5 é regressar a “Essa dor contínua / Que de si 
mesma se torna cadeia”.6  

O Mestre (1960),7 único romance, é escrito, segundo depoimento 
dado pela autora no posfácio da terceira edição, em uma fase de mu-
dança, levando-a ao corte com a sua produção anterior e à adesão ao 
Experimentalismo. 

Essa novela, como prefere chamar a autora, se inscreve de forma 
original na história do mito do amor na literatura portuguesa. Maria 
Alzira Seixo, no prefácio da segunda edição (1976), afirma que esse 
livro se afasta das estruturas romanescas consideradas normais (tem-
po, personagem, espaço e intriga). Silvina Rodrigues Lopes, no prefá-
cio da terceira edição (1995), reiterando tal afirmação, define essa nar-
rativa como um texto de estruturação complexa. Sem dúvida, trata-se 
de uma obra que rompe com as fronteiras estabelecidas pela tradição 
literária entre a narrativa e a poesia. Quanto ao mito do amor, em rela-
ção à literatura portuguesa, a originalidade se refere à conjugação en-
tre amor e saber, colocando em cena uma nova face do amor-paixão: o 
amor de transferência descoberto por Sigmund Freud. 

3
 HATHERLY, 1980, p. 29. 

4
 HATHERLY, 1980, p. 29. 

5
 HATHERLY, 1980, p. 34. 

6
 HATHERLY, 1980, p. 37. 

7
 Ver capítulo “A estrutura histérica: O Mestre, de Ana Hatherly”, in FERREIRA, 

2005, p. 121. 
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No nível da trama, não são reproduzidos os artifícios romanescos 
das estórias de amor: a invenção de obstáculos, que têm como função 
velar a impossibilidade da aspiração do amor-paixão, que é de Dois 
fazer Um. O leitor também não é convocado a se comover em lágri-
mas com o sofrimento dos amantes. A impotência das heroínas diante 
do amor é revisada na estória de uma personagem sem nome próprio, 
a qual representa o destino de todas as mulheres que se tornam vítimas 
da armadilha fálica de um amor que se sustenta na Promessa de Feli-
cidade. Os substantivos que substituem os nomes próprios são dados a 
partir dos lugares que as personagens ocupam no enredo: uma mulher 
que, no lugar de Discípula, procura obstinadamente um homem, que 
seja um Mestre, a fim de que ela possa conhecer o verdadeiro amor, 
aquele que faz com que amante e amado atinja à plenitude. 

– Sabe qual é o meu único desejo neste mundo, a minha
única ambição, a única coisa que eu realmente desejo? É atingir 
a Alegria, mas a Alegria plena, a Beatitude, não cinco minutos 
de Alegria para cinco anos de Tristeza, eu queria a Alegria vi-
vência perfeita... Os antigos diziam: os deuses dão a Alegria 
plena e a Tristeza plena, dão tudo plenamente, mas eu não co-
nheço senão a Tristeza plena, Mestre, é por isso que vim procu-
rá-lo, para aprender consigo a arte da Alegria...8

Essa procura revela uma das faces do amor-paixão: o processo de 
idealização, em que o amado, com valor de todos os bens, apresenta-
-se ao olhar do amante como objeto único e, portanto, insubstituível. 
A conjugação do amor com a suposição de um sujeito-suposto-saber 
reitera a ilusão de que o amor é a via através da qual o sujeito terá 
acesso a Alegria vivência perfeita, ou seja, a Felicidade.  

(...) então não acha que o encontro é fundamental para o nosso 
conhecimento, para o entendimento das pessoas, entre as pesso-
as, principalmente entre Mestre e Discípulo, não acha que a pe-
dagogia é uma ciência do amor, uma prática amorosa, um acto 
de comunhão?9

8
 HATHERLY, 2006, p. 33. 

9
 HATHERLY, 2006, p. 29. 
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A Alegria plena, como metáfora da aspiração amorosa, coloca em 
cena a estrutura da paixão: o amante suplica ser correspondido e exige 
ser amado do jeito que ele imagina que se deve amar. A Discípula se 
oferece amável para o Mestre, seduzindo-o, porque o que ela deseja é 
ser a preferida do seu Mestre. Ou seja, entregar-se ao Mestre e em tro-
ca tê-lo no regime de exclusividade. 

A principal característica do Mestre é o riso. Para a epígrafe do 
livro, a autora escolhe um fragmento da épica indiana, Ramayana, em 
que Valmiki, respondendo a Rama, diz que há três coisas verdadeiras: 
Deus, a loucura humana e o riso. E acrescenta: já que as duas primei-
ras ultrapassam a compreensão humana, é preciso tirar o melhor parti-
do do riso. O Mestre nos é apresentado como aquele que fala pouco, ri 
muito e também faz os seus discípulos rirem: “! (...) Não se sabe bem 
o que ele ensina, todavia é certo que se pode aprender muito com ele 
porque, embora fale pouco, ri muito. Ou faz-nos rir muito.”10  

O Mestre goza com o próprio saber e isso encanta os discípulos. 
O narrador adverte o leitor de que a insistência da Discípula em querer 
ser a amada do Mestre pode acabar mal. O Mestre, por sua vez, diz à 
Discípula que ela “não deve querer compreender tudo”11 e que “Há 
coisas que a gente não deve querer”12. Mas a Discípula ignora essa 
advertência e continua seu jogo de sedução.  

O Mestre, ao se recusar ser amado por um saber que não tem e 
por um ser que não é, frustra a discípula, fazendo com que ela o con-
sidere um farsante que usa a máscara de Mestre para atrair e trair dis-
cípulos. Assim, o amor se converte em ódio, fazendo com que a Dis-
cípula mate o Mestre com uma punhalada coração. O Mestre, depois 
de morto, segura a Discípula pelos cabelos e sua cabeça “está trespas-
sada por um punhal enterrado na fronte até ao punho.”13 Mestre e Dis-
cípula, expostos na sala dos troféus, se tornam símbolos do jogo peri-
goso e mortal que se trava no amor-paixão. 

O coração como metáfora do amor e a cabeça como metáfora do 
saber são as causas de um duplo assassinato, em que se alegoriza o 
 
 

                                                 
10

 HATHERLY, 2006, p. 22. 
11

 HATHERLY, 2006, p. 30. 
12

 HATHERLY, 2006, p. 34. 
13

 HATHERLY, 2006, p. 117. 
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percurso do mito do amor na literatura portuguesa, desmistificando o 
que nele permanece velado: a impossibilidade de Dois se fazer Um, 
porque o que falta ao amante, o amado não pode lhe dar, porque ele 
também não tem. É na falta constitutiva da subjetividade de todo ser 
humano que está à origem do amor. Negar isso, no caso da Discípula, 
ou rir disso, no caso do Mestre, como nos avisa o narrador, “resulta 
trágico ou do trágico”. 

Em 1960, Ana lidera, junto com o poeta Melo e Castro, o Movi-
mento da Poesia Experimental Portuguesa, visando à retomada do pro-
jeto de renovação da literatura portuguesa, já iniciado pelo Modernis-
mo (Orpheu, 1915). 

No final dos anos sessenta, concomitante à carreira de escritora, 
lança-se como artista plástica, participando de uma série de exposi-
ções individuais e coletivas. A partir de 1970, realiza e produz uma 
série de filmes de curtas metragens. 

Os poetas, na década de sessenta, enfrentam as mesmas questões 
com que se defrontaram os modernistas: a predominância na literatura 
portuguesa de um discurso sentimental, retórico e redundante. As 
principais propostas da Poesia Experimental Portuguesa são: a visuali-
zação e a espacialização da palavra, libertando-a do verso; a criação 
de uma nova sintaxe (sintaxe combinatória), dando lugar à invenção 
semântica (não-discursivo); uma nova estrutura poética em que o artis-
ta convoca a participação do leitor no processo de criação; a inscrição 
da poesia portuguesa nos movimentos internacionais de Vanguarda, 
libertando-a do provincianismo. Em uma mesa redonda, que tem co-
mo tema a Poesia Experimental Portuguesa, realizada em setembro de 
1977, em São Paulo, por ocasião da Bienal, Ana Hatherly afirma que a 
proposta de ruptura deve ser entendida como “recusa do ambiente que 
nos rodeia” e nunca como “ruptura com as nossas raízes.”14  

A palavra, decomposta em movimentos que se constroem a partir 
do som, do ritmo e da imagem, deve ser tomada como objeto, cuja 
matéria é o texto. Em síntese, a proposta de uma poesia “verbi-voco-
-visual”, lançada no Brasil pelo Manifesto da Poesia Concreta e assi-
nada por Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos 
(Plano-Piloto para a Poesia Concreta, 1958), se torna a pedra angular 
da Poesia Experimental Portuguesa. 

14
 HATLHERLY e CASTRO, 1981, p. 21. 
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cinco módulos do nome pessoa 

persona 
percorre 
permuta 
persegue 
persiste 

percorre 
mascara 
mascorre 
maluta 
massegue 

permuta 
encara 
encarna 
encorre 
encerra 

persegue 
insiste 
insiste 
insiste 
insiste 

persiste 
existe 
existe 
existe 
só15

Os números 1 e 2 de Operação, Revista da Poesia Experimental, 
que vinham sendo organizados por Ana Hatherly e Melo e Castro, 
desde o início do movimento, são lançados somente em 13 de Abril de 
1967, na Galeria-Livraria Quadrante (Lisboa). Uma intervenção cole-
tiva, nomeada de CONFERÊNCIA-OBJETO, é programada para esse 
lançamento. Estruturas poéticas é o título do segundo e último núme-
ro da revista.  

Pertencem ainda ao engajamento com as propostas de uma Poesia 
Espacial os seguintes livros: Sigma (1965), Estrutura Poéticas – Ope-
ração 2 (1967), Eros Frenético (1968), 39 Tisanas (1969) e Anagra-

15
 HATHERLY, 1980, p. 206. 
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mático (1970). A palavra, como objeto, é trabalhada por uma sintaxe 
combinatória, construindo poemas que exploram a semântica, a sono-
ridade da fala e as dimensões visuais e espaciais da escrita. 

No final dos anos sessenta, Ana Hatherly se dedica ao estudo da 
letra como escrita. A letra, sob o domínio do significante, privilegia o 
elemento tipográfico (conjunto de caracteres ordenados por um siste-
ma de oposição) e a palavra despojada de significação. Jean-Claude 
Milner, em A obra Clara, chama atenção para o fato de que quanto 
mais o significante funciona como letra, ou seja, apartado do signifi-
cado dado pelo código da língua, mais ele produz polissemias. O em-
prego da letra, tecendo uma multiplicidade de significações, é o que o 
referido autor denomina de “mais-de-significante”, que nada mais é do 
que o efeito poético arrancado das palavras por aquele que sabe o que 
fazer com a língua. 

Anagramático (1970) reúne noventa e sete desenhos/escritas que 
são produtos de uma pesquisa sobre a escrita latina. A letra, reduzida 
aos caracteres, ou seja, como letra, é uma forma de linguagem e, como 
tal, “um sistema de sinais para indicar um roteiro específico, o que faz 
com que toda página escrita seja um mapa”.16  

A partir dessa pesquisa, inicia um novo projeto poético, em que a 
tessitura da letra, reduzida a traços, não forma palavras, mas sim ima-
gens. Pertencem a esse projeto visual as seguintes obras: Mapas da 
Imaginação e da Memória (1973), A Reinvenção da Leitura (1975), O 
escritor (1975), Escrita Natural (1988). 

16
 HATHERLY, 1973, p. 8. 
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17 

 
Tisanas,18 um conjunto de fragmentos poéticos em prosa, enume-

rados na medida em que são produzidos, surgem depois de sua adesão 
ao Movimento da Poesia Experimental e continuam sendo escritos, 
após a produção de seus poemas visuais. Em Tisanas, Ana insiste ob-
cecadamente em explorar o fio que costura as palavras, trançando sen-
tidos ambíguos que equivocam o homem em sua eterna procura da 
verdade. Tisana, no discurso corrente, significa medicamento em do-

                                                 
17

 HATHERLY, 1973, p. 62. 
18

 Ver capítulo “Amor e desconstrução do mito em Tisanas, de Ana Hatherly”, in 

FERREIRA, 2005, p. 157.  
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ses homeopáticas e remédio caseiro feito com cevada. A apropriação 
do sentido dicionarizado designa pela via da metonímia a dor de exis-
tir como um mal sem cura. Tisana como metáfora é escrita que fixa 
instantâneos de cenas cotidianas, remetendo para a erupção de desejos 
e de afetos recônditos que surpreendem e, às vezes, causam horror. 
Nesse sentido, temos uma cena dentro de outra cena, revelando à dor 
que espreita um encontro, o enigma a ser decifrado de um sonho ou de 
um pensamento, a ferida que não cicatriza. Enfim, um gesto, uma pa-
lavra, um afeto ou um silêncio que desequilibram o sujeito, quer como 
agente, quer como paciente. 

46 
ontem eu e a minha irmã resolvemos ir hoje ao cinema quando 
chegou o momento de nos prepararmos para sair verificamos 
que o verdadeiro momento já tinha passado.19

Ana Hatlherly, como artesã da palavra, sabe que o processo de 
criação literária coloca em cena o descompasso entre a escrita e a fala. 
O homem, como nos ensina Jacques Lacan, fala porque o símbolo o 
fez homem. E quando fala, ele é impelido por chamas que ardem, 
queimam e mantêm viva a falta que inflama o desejo. Falar coloca em 
cena a função de reconhecimento do sujeito consigo mesmo e do su-
jeito com o Outro. Toda fala se dirige aos representantes do Outro, 
colocando em cena função da linguagem. Para a psicanálise, ao con-
trário da lingüística, a função da linguagem não é a comunicação, mas 
a invocação. Aliás, os poetas sempre souberam que a linguagem não 
faz outra coisa a não ser trazer discórdia, confusão, ruído, qüiproquó. 

A fala tem um papel de destaque no tratamento analítico. Fazer 
análise implica dirigir, aqui e agora, uma fala ao analista. Estamos di-
ante de uma escuta sustentada pela ética da psicanálise: desejar que 
haja desejo. Assim, a intervenção do analista, sancionando uma fala, 
possibilita ao analisando o reconhecimento do que foi dito, sem a in-
tenção de dizer. Essa intervenção pode desencadear o processo de as-
sociação livre, franqueando, dessa forma, a produção de um saber que 
promove o encontro do sujeito com sua verdade. Esse retorno não há 
na palavra escrita. É lógico que o que se diz por escrito também esca-
pa às intenções do autor. O saber inconsciente é precisamente o que se 
produz nas lacunas que escapam à intenção do dizer, quer na fala, quer 

19
 HATLHERLY, 1980, p. 149. 
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na escrita. Justamente por isto o saber inconsciente é um saber que não 
se sabe. 

O equívoco é próprio da fala. A polissemia é própria da escrita. O 
poeta trabalha a palavra como significante e não como signo. Justa-
mente por isto ele sabe fazer uso da letra para criar efeitos polissêmi-
cos. Entretanto, é importante grifar que o que escapou à intenção do 
dizer não retorna para ser reconhecido e incorporado ao repertório do 
sujeito. Isso implica afirmar, com todas as letras, que não há, como 
pensaram equivocadamente os surrealistas, trabalho analítico no ato de 
escrita, o que em momento algum significa que não haja criação. O 
ato de criação literária não tem nada a ver com a experiência de análi-
se. Não há dúvida de que a literatura como escrita da fala do desejo 
aponta para a existência de um sujeito singular, cujo nome próprio 
habita o lugar de todos os significantes: o Outro. O corpo, marcado 
pelo nome próprio, tem o destino de todos os corpos vivos: desapare-
cer, deixando atrás de si restos significantes ou uma obra.  

A literatura como fala e como escrita colocam em cena o real, o 
simbólico e o imaginário. A literatura como fala coloca em cena a cria-
ção, introduzindo a função simbólica no mundo. A literatura como es-
crita é sublimação. E como tal aponta para um gozo que não é sexual. 
Em todo ato de criação literária, o sujeito vai buscar significantes no 
campo do Outro, para lhes dar nova articulação, de onde emerge um 
vazio que é cercado pela letra que se faz escrito. A literatura como fala 
é testemunho das feridas sem cura e das cicatrizes do real. 

E escrevendo torto por uma linha torta 
Abre e fecha a cobiçada porta 
Que quando se abre 
Nunca mais se fecha.20  

Em todo escrito que não reproduz os sentidos correntes e conge-
lados pelo código de uma língua se rastreiam pedaços de um sujeito 
evanescente. Lá, serão encontradas coisas que se gostaria de dizer ou 
de esquecer, promessas de um sonho de amor, tristezas de amores in-
felizes, desejos adormecidos e inconfessados, fantasmas que causam 
horror. Enfim, uma multiplicidade de situações dramáticas que mar-
cam o limite trágico da existência do sujeito no mundo: “(...) o poeta, 
como emblema do criador, persegue todos os símbolos, todos os ves-

                                                 
20

 HATHERLY, 2007, p. 45. 
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tígios, ou seja, toda a memória que ocorre no seu sangue, e para além 
do espelho inventa o inaudito.”21 

Se falo do que é contado sou leitor. Se me transformo em conta-
dor sou escritor. O efeito deste jogo é sutil. Ao começar a falar de um 
texto, que de alguma forma me tocou, posso querer interpretá-lo ou 
me inspirar nele para escrever outra coisa. Posso – e por que não? – 
até me imaginar um crítico com o dom de revelar toda a verdade e, 
não sem o revestimento da pompa e da arrogância do discurso univer-
sitário, afirmar que o autor X, quando escreveu Y, quis dizer isto ou 
aquilo. É óbvio que se trata de um discurso delirante (paranóico) ou de 
uma posição perversa do sujeito. Mas em todo caso isso nos revela 
algo muito caro a todo ser falante, que é a dimensão da verdade. Para 
cada falante uma verdade. Mil verdades, muito mais que mil. Mas se a 
transformo na única versão possível converto-a em dogma inexorável. 
Em seu nome adoro imagens, aguardo as delícias sem fim do reino do 
céu. Posso, também, compor um tribunal para julgar os homens e os 
condenar a serem queimados vivos, a serem enclausurados em campos 
de concentração para definharem até a morte. Ou posso, como os cató-
licos fizeram na Inquisição e os Chineses fizeram na Revolução Cultu-
ral, querer domesticá-los a uma verdade que tem que ser aceita de 
forma irrefutável. Pode-se, também, criar um mito, construindo uma 
narrativa para explicar o inexplicável e, assim, engendrar uma estória 
que dá lugar a uma verdade que tenta dar conta da existência do ho-
mem no mundo. Ana Hatherly com sua escrita aborda a questão da 
verdade indicando a sua estrutura de ficção e o seu caráter singular. 

A Mentira é recriação de uma Verdade. O mentidor cria ou 
recria. Ou recreia. A fronteira entre estas duas palavras é ténue 
e delicada. Mas as fronteiras entre as palavras são todas tênues e 
delicadas. 

Entre a recriação e o recreio assenta todo o jogo. O que não 
quer dizer que o jogo resulte sempre. Resulte seja o que for ou 
do que for. 

A Ambigüidade é a Arte do Suspenso. Tudo o que está 
suspenso suspende ou equilibra. Ou instabiliza. Mas tudo é ins-
tável ou está suspenso.  

Pelo menos ainda.22

21
 HATHERLY, in DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Lisboa, 9 de Fevereiro de 2008. 

22
 HATHERLY, 2006, p. 21. 
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Diante da estrutura do desejo, nenhuma significação e nenhum 
parceiro, nem pela via do amor, podem suturar a hiância, que, sob a 
forma de falta, não cessa de comparecer. Mas, mesmo assim, o ho-
mem inventou o amor para negar a sua própria natureza excêntrica e 
transfigurar esse objeto do desejo no agalma. Lacan tece os seguintes 
comentários sobre este significante: “Aggallo é enfeitar, ornamentar, e 
agalma significa, com efeito, à primeira vista, ornamento, enfeite. 
Mas não é tão simples assim, a noção de ornamento, e vê-se logo que 
isso pode levar longe. De que nos enfeitamos? Para que enfeitar-se? E 
com quê?”23 

O amado, como agalma, se transfigura e se cristaliza em uma 
imagem, cujo brilho, perfeição e beleza, fascina, encanta, provoca ci-
úmes e admiração. Ingressamos nas armadilhas da paixão e mergu-
lhamos na ilusão de que o amor venha suturar o corte sem costura da 
operação significante. Dessa versão imaginária do amor temos a fala 
da Discípula, personagem de O Mestre: 

Oh! Mestre, mas a Alegria podia ser o seu olhar sorrir para 
mim, a Alegria podia ser os seus olhos encontrarem-se com os 
meus, poisarem em mim sorrindo, em mim mergulhando os 
seus olhos sorrindo mergulharmos sorrindo, Mestre, as nossas 
mãos tocando-se, desvelarem-me o mundo até que eu já não 
visse os seus olhos, Mestre, tão perto que eu já não visse seus 
olhos sorrindo...24 

Essa ilusão, alimentada por uma esperança fálica, tão cara aos po-
etas românticos, é descontruída por Ana, no poema “Carta de amor 
informático”,25 onde o amado, depois de ser reinventado pela escrita e 
arquivado num “cemitério de textos”, ficará para sempre perdido, em 
função de um ato prosaico: a troca de um Pentium IV por um lap top.  

Escrita e fala tecem o ato poético. Jogar é preciso. O poeta é 
aquele que sabe jogar. E por saber “provoca o acaso, suscita o fortuito, 
colhe o inesperado mesmo dentro do conhecido, não rejeita o inexpli-
cável, o ambíguo, o incompreensível.”26 

                                                 
23

 LACAN, 1992, p. 140.  
24

 HATHERLY, 2006, p. 34. 
25

 HATHERLY, 2007, p. 32. 
26

 HATHERLY, 1973, p. 9. 
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A literatura como escrita coloca em cena a letra. Da letra surgem 
imagens que resistem à significação, apontando, dessa forma para 
enigmas sem decifração. Ana nos ensina que a literatura como escrita 
(ato de escrever) tem a mesma temporalidade das pulsões: tempo de 
passagem, tempo de pura repetição. O movimento que traça a letra no 
branco da página não é outra coisa senão o movimento parcial da pul-
são, contornando o objeto, girando em torno daquilo que representa o 
vazio da Coisa. A letra que se faz escrita não pára, está sempre deman-
dando a produção de outra, mais outra, e assim sucessivamente...  

Justamente por isto, Ana não pára de escrever. Depois de 50 anos 
de intensas atividades criativa e teórica,27 no ano passado (2007), lan-
ça mais um livro de poemas pela &etc: A Neo-Penélope, cuja capa é 
ilustrada por um desenho de sua autoria. Em entrevista, no jornal Diá-
rio de Notícias, Ana Marques Gastão pergunta: “Quem é esta Penélo-
pe que “Não tece a tela / Não fia o fio / Não espera por nenhum Ulis-
ses?” Ana responde:  

É uma desconstrução do mito de uma passividade feminina 
que (só?) o homem dinamiza. A Neo-Penélope não espera por 
nenhum herói – Ulisses, Cavaleiro Andante, Príncipe Encantado 
– nem considera obrigatório ser esposa de ninguém. Mas isso 
não quer dizer que tenha desistido de amar.28 

A mulher de nossa época, a Neo-Penélope, ainda insiste no amor. 
E como deixar de fazê-lo se o amor é a invenção que protege os seres 
falantes do real? Nada, lacuna, vazio, ausência, privação, falta, furo, 
silêncio, enigma são metáforas desse real indizível, que escorrega en-
tre as palavras, e fica prisioneiro “Na câmara escura do sentir.”29  

A literatura como fala coloca em cena o desejo: 

Entre veleidades e argúcias 
O recalcado desejo 
Fastidia 
Na consolação errante 

                                                 
27

 Além de poeta, artista plástica, Ana foi uma das grandes teóricas do movimento 

da Poesia Experimental Portuguesa e, como professora universitária, se dedicou 

ao estudo do Barroco em Portugal, publicando ensaios e edições críticas. 
28

 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Lisboa, 9 de Fevereiro de 2008. 
29

 HATHERLY, 2007, p. 20. 
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Que picos 
Que ditérios 
Que torpes minúcias indicia30

A literatura como fala do desejo é um discurso que não cessa de 
inventar novos sentidos para as palavras e as coisas. O invisível, o im-
pensado e o intervalo estão à espreita em cada verso:  

Quando te procurei 
Estaria por acaso a verdade à minha espera? 
O amor ocorre num espaço flutuante 
Num exíguo lugar-nenhum 
E o sonho é a matéria incerta 
Mestre na arte da fuga31

A literatura como fala tem como função lembrar ao homem que 
ele é portador da fala. Lacan32 nos ensina que, quando o homem es-
quece que é portador da fala, ele não fala, ele simplesmente repete. O 
poeta é justamente aquele que, por saber isto, fala, em vez de ser fala-
do. Apropriando-me do que Lacan33 disse sobre a fala inconsciente, 
diria que o poeta é o sujeito que fala, “ainda que não saiba absoluta-
mente nada sobre isso,”34 com sua pele, com sua carne, com seu modo 
de tropeçar, com sua mestria de operar a língua, tornando sem sentido 
os sentidos da própria língua. Sem dúvida, Ana Hatherly é um poeta. 
Sua obra é o legado de um estilo que já faz parte da história da arte e 
da literatura portuguesas.  
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O MESTRE REVISITADO1 

Romance-farsa ou Ritual Iniciático?2 

Nelly Novaes Coelho 

A Mentira é a recriação de uma Verdade. O 

mentiroso cria ou recria. Ou recreia. A frontei-

ra entre estas duas palavras é tênue e delicada. 

/.../ Entre a recriação e o recreio assenta todo o 

jogo. O que não quer dizer que o jogo resulte 

sempre. /.../ A ambigüidade é a Arte do Sus-

penso. Tudo que está suspenso suspende ou 

equilibra. Mas tudo é instável ou está suspen-

so. Pelo menos ainda. 

É nessa fronteira ambígua, entre Mentira e Verdade, entre recria-
ção e recreio, que se desenvolve o “jogo” de O Mestre. Romance de 
arte maior, publicado por Ana Hatherly, há mais de quarenta anos 
(1963) e, já há muito, consagrado como um dos marcos do boom ex-
perimentalista, no Portugal dos anos sessenta, O Mestre permanece 
como um desafio para cada novo leitor. 

Texto-prólogo ao romance, as citadas palavras de abertura são, 
em essência, uma espécie de “Abre-te, Sésamo!” cabalístico, que aler-
ta o leitor para a natureza enigmática da trama cômica/absurda de uma 
Discípula perseguindo o Mestre, em busca do Conhecimento. 

Decifrar: eis o desafio! Romance lúdico/enigmático/metafórico 
por excelência, O Mestre só se deixa penetrar aos poucos, na medida 

1
 Ana Hatherly. O Mestre. RJ, 7 Letras, 2006. 

2
 Tentativa de ensaio-síntese do nosso convívio com O Mestre, desde os anos sessen-

ta, em cursos de Literatura Portuguesa na Universidade de S. Paulo e em orientação 

de teses acadêmicas. 
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em que o Leitor, através de leituras e releituras, vai-se apercebendo 
dos “índices” ou pequenas “setas orientadoras”, que a Autora foi dei-
xando ao longo da trama ou entre seus interstícios. Processo narrativo 
que, numa infantil comparação, nos lembra o Joãozinho do Conto de 
Grimm, quando ao ser levado à floresta pelo pai, foi deixando pedri-
nhas pelo caminho, para que, mais tarde, ao ser ali abandonado com a 
irmãzinha, pudesse voltar para casa são e salvo, seguindo-lhes os ras-
tros... 

Claro está que essa tola comparação, entre as “pedrinhas” do Jo-
ãozinho e os “rastros” que nos desafiam ao longo de O Mestre, não 
passa de uma idéia divertida, provocada pelo próprio ludismo que di-
namiza sua trama narrativa. Ludismo de superfície, que oculta/disfarça 
a dramaticidade metafísica de sua problemática nuclear: o obsessivo 
esforço do homem contemporâneo para responder à interrogação-
-chave de sua existência: Quem sou eu? Interrogação que permanece 
em aberto, no mundo pensante, desde que (há mais de um século!) a 
Ciência, nos rastros de Darwin, provou a “origem das espécies pela 
evolução da matéria”; removeu a pedra-base da Civilização Ocidental 
Cristã: o Deus Criador e, conseqüentemente, transformou o homem, 
de “alma” em “lama”... Daí a pergunta ainda sem resposta (a não ser 
pela Fé): Quem sou eu? 

Mas não nos adiantemos. O Mestre é uma região sulcada por mi-
lhentas trilhas, fazendo-nos lembrar, por vezes, do borgiano “El jardin 
de los senderos que se bifurcan”. Nesta pretendida revisitação a esse 
universo, começaremos pelo dado mais imediato: o primeiro acesso do 
leitor à leitura. 

A Trama e o Leitor ingênuo 

A escrita é fala muda, uma forma de materialização do 
imaginário que requer uma particular forma de leitura. /.../ A 
escrita é muda, mas a leitura exige muitas vozes. 

Seguindo essa linha de pensamento, expressa por Ana Hatherly in 
A Casa das Musas (1995) iniciamos, aqui, nossa caminhada pela tra-
ma novelesca de O Mestre acompanhando de perto a curiosidade de 
um possível “leitor ingênuo” (ou leitor comum), – aquele que vê a 
obra literária como algo-em-si, objeto independente, desligado do es-
paço e do tempo em que surge.  
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“Nosso leitor” é ainda calouro universitário; ainda vê a literatura 
como mero entretenimento, mas gosta de ler. Daí ter-se interessado 
pelos livros propostos à escolha pelo professor. Deteve-se logo em O 
Mestre. O título chamou-lhe a atenção, pois como aluno, ele estava ali 
para receber ensinamentos. Notara também que era um volume pe-
queno e não levaria muito tempo para ler. Ao abri-lo, deparou com um 
pequeno texto em francês, cuja tradução em português estava colada 
na página fronteira. O professor explicou que se tratava de um diálogo 
entre duas figuras míticas pertencentes ao universo religioso hindu: 
Rama e Valmiki. E que o traduzira, porque eram raros os alunos que 
conheciam a língua francesa.  

O interesse do “nosso leitor” aumentou: o romance se abria com 
um diálogo que teria acontecido em língua hindu; fôra traduzido em 
francês e ele o iria ler em tradução portuguesa. Achou curioso... e pre-
parou o espírito para a leitura. Mais tarde, ao iniciá-la, e por simples 
curiosidade, percorreu primeiro o texto em francês, que ele conhecia 
meio por alto. 

Rama dit: 
– Il faut maintenant nous separer. /…/ Je me suis decidé à te po-
ser une question. Tu m’as montré que bien des choses n’étaient 
qu’illusion. Mais dans ta conception du monde, y-a-t-il quelque 
chose qui te parait vraie? 
Valmiki dit: 
– Certainement, Rama.Il y a trois choses qui sont vraies: Dieu,
la folie humaine et le rire. Puisque les deux premières dépassent 
notre compréhension, Il faut tirer le meilleur parti possible de la 
troisième3.

Depois leu e releu a versão portuguesa e, embora ele não tivesse 
nenhum conhecimento do universo religioso hindu, sentiu-se surpreso 
com a estranha afirmação de Valmiki, de que o riso é a única coisa 
verdadeira que está ao alcance dos homens, pois as outras duas – Deus 

3
 Rama diz: – Agora é preciso que nos separemos. /.../ Decidi propor-te uma questão. 

Tu me mostraste que muitas coisas não passam de ilusão. Porém em tua concepção 

de mundo, há alguma coisa que te pareça verdadeira? 

Valmiki diz: – Certamente, Rama, há três coisas que são verdadeiras: Deus, a lou-

cura humana e o riso. Uma vez que as duas primeiras ultrapassam a nossa compre-

ensão, é preciso tirar o melhor partido da terceira. (O Novo Ramaiana). 
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e a Loucura – são inalcansáveis pela sua Razão. Sem entender qual a 
relação ali feita entre Deus, Loucura e riso, e ainda confuso com essa 
insólita descoberta de “verdades”, vira a página e passa a ler as pala-
vras-prólogo que, ao contrário do diálogo anterior, negam a possibili-
dade de qualquer Verdade. 

A Mentira é recriação de uma Verdade. O mentiroso cria 
ou recria. Ou recreia. A fronteira entre estas duas palavras é 
tênue e delicada... Entre a recriação e o recreio assenta todo o 
jogo. 

Embora desconcertado com a ambigüidade do texto e a anulação 
das fronteiras entre Verdade e Mentira, o leitor prossegue a leitura e 
vai descobrindo novas afirmações aparentemente absurdas, em relação 
à lógica comum vigente no seu cotidiano.  

Tudo está sempre a destruir tudo. /.../ Os construtores demolem. 
No lugar onde estava o sopro, pomos pedras ou palavras: 
sinônimo de construção. Ou destruição? Ou acção. 
O Mestre é um homem que aparece. Está-se sempre a rir e ri de 
tudo. /.../ O riso resulta trágico ou do trágico.Porém a Discípula 
não gostava de rir nem tão pouco de chorar e é por isso que an-
dava à procura da Alegria. /.../ Tornar-se Discípula de um Mes-
tre era ter a esperança de com ele aprender a arte da Alegria, 
porque se ele fosse um Mestre, além de sábio devia ser Sofo. 
/.../  
E é por isso que a Discípula tem de procurá-lo até à exaustão ou 
à loucura. 

Ao correr da leitura, sua perplexidade e curiosidade aumentam. 
Como entender esse embaralhamento de idéias, onde se confundem 
“construção” e “desconstrução”, onde aparece um Mestre que “ri de 
tudo”, uma Discípula que “não gostava de rir, nem de chorar” e pre-
tende “aprender a arte da Alegria” com um Mestre “sábio e Sofo”...daí 
ter que procurá-lo “até à exaustão ou à loucura”...  

Apesar dessa confusão de idéias, o leitor sentiu que ele tinha algo 
em comum com essa Discípula. Não porque quisesse alcançar a ale-
gria, mas porque tinha vontade de conhecer as coisas que os mestres 
ensinam, e ela estava à procura de um. Animado com a expectativa de 
acompanhar a Discípula em sua busca, começou a leitura do romance. 
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– Está? O Mestre está?
Responde uma voz de mulher: 
– Um momento, minha Senhora.
Pausa. 
– Está?
Responde uma voz de homem: 
– Quem fala?
– É o Mestre? Bom dia, sou eu, a sua Discípula...
– Ah! Que deseja?
– Bem, Mestre, sabe, eu precisava de falar consigo por causa do
nosso encontro, não acha que a questão do nosso encontro não 
ficou bem esclarecida? 

Com esse diálogo inicial, uma conversa banal por telefone, o lei-
tor sente-se apaziguado, pois entrava enfim num espaço que lhe era 
familiar, o do cotidiano comum. Prossegue a leitura, acompanhando 
interessado os esforços, que vão sendo feitos pela Discípula, para 
marcar o desejado encontro com o Mestre que, tolamente, se ri e se 
nega a marcá-lo, embora tivesse anunciado pelo jornal que aceitava 
discípulos. Afinal, consente e recebe a Discípula em sua casa, com a 
afabilidade formal exigida pelas normas sociais. 

– Ah que prazer! Sente-se, tire o seu casaco, aqui está quente,
graças a si (fui eu que lhe emprestei o aquecedor elétrico) sente-
-se... /.../  
– O que é vai tomar? Cinzano ou Porto?
/.../ Entretanto já estou sentada no sofá com desenhos orientais, 
desbotado, o que lhe dá um ar de tapete persa antigo. De algum 
modo estou num tapete voador. O Mestre avança até ao meio da 
sala com um copo com Cinzano e a Discípula precipita-se no 
seu encontro para pegar no copo que ele trazia em cima dum 
pratinho de vidro. 
Silêncio e tensão. 
Ele senta-se ao meu lado, mas noutro sofá. 

O leitor segue, meio distraído, essas minúcias descritivas, pois es-
tá curioso para saber sobre o que girará a conversa entre ambos. E 
mais curioso fica com a intempestiva proibição do mestre feita à Dis-
cípula, que mal começara a falar-lhe: 

– Não me chame Mestre, de cada vez que me chamar Mestre
obrigo-a a pagar uma multa. 
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Uma interrogação ocorre ao leitor: Seria o Mestre, um burlão? 
Talvez seja por isso que ele vive a rir. Aos poucos, vai perdendo a se-
gurança inicial, quanto à compreensão exata da trama. Inclusive, dá-se 
conta, de repente, de que não sabe dizer, com certeza, de quem é a voz 
narradora, pois há uma constante mistura de vozes. Lembra-se de 
que, mesmo em suas poucas leituras de romances ou contos, facilmen-
te ele reconhecia a voz responsável pela narração: fosse a mais co-
mum, em 3.ª pessoa (voz de alguém onisciente que sabe o dentro e o 
fora de tudo que se passa na trama), fosse a de l.ª pessoa (voz de uma 
narradora-personagem, limitada ao conhecimento individual). Num 
breve retrospecto do já lido até ali, o leitor nota facilmente que as vo-
zes narradoras se misturam: para além das vozes em diálogo, faz-se 
ouvir, ora a de uma narradora onisciente (que parece saber muito 
mais do que narra), ora a da Discípula, narradora – personagem. 

Sem atinar com o porquê dessa fusão de vozes, o leitor esforça-se 
para continuar a seguir as conversas rarefeitas, que se arrastam naque-
la visita da Discípula ao Mestre. Sucedem-se situações, ora absurdas 
ora ridículas e aparentemente tolas: o Mestre ri o tempo todo e as falas 
vão de um assunto a outro, sem que o leitor descubra suas conexões 
lógicas. Há um momento em que o Mestre fala e a Discípula já não 
ouve...Sente-se confusa, 

...porque tem a mania do encontro das almas e não consegue 
seguir a pista do Mestre ou trazê-lo para a dela.  
A Discípula tem a mania do conhecimento, da aprendizagem, é 
curiosa ávida, crédula, inquisidora, persistente. O que é assusta-
dor é não sabermos aonde a levará essa necessidade de assimi-
lação das lições dos Mestres, por exemplo, desse Mestre que lhe 
está agora falando daquele discípulo de Boulez, 300% dode-
cafônico, que encontrou uma Série numa sinfonia de Beethoven 
às quatro horas da manhã, enquanto os meus olhos passeiam pe-
la estátua de D. José, pelos pedais do piano... 

O leitor segue a avalanche prolixa de dados que se cruzam no 
imaginário da Discípula. No rastro de sua “mania do encontro das al-
mas” e “do conhecimento da aprendizagem”, ele vai tendo acesso a 
dados eruditos, científicos/fantasiosos, e tenta seguir as descrições 
pormenorizadas/surrealistas do ambiente, que vão sendo feitas pela 
Discípula,... até ir deslizando para a aula dada pelo Mestre (onde?) 
através, – não, da sua fala, mas de seus olhos, que atravessam as pu-
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pilas do discípulo, batem na retina, percorrem o nervo óptico até ao 
quiasma... 

Atônito, o leitor segue a caminhada surrealista do olhar do Mestre 
penetrando a “caixa craniana” do discípulo...e só se detém quando a 
“Discípula tropeçou nos olhos do Mestre” e ouve sua pergunta: 

– Uma bolachinha?

Com essa banal pergunta, como que se esvai a atmosfera quase 
dantesca, criada pelo caudal de descrições/reflexões sobre o olhar-
-furão do Mestre, onde a Discípula se perdera. O leitor respira alivia-
do. Sente-se novamente na cena familiar do início, com a Discípula 
comendo bolachinhas.  

Ao oferecimento do Mestre, ela responde: “Não obrigada.” Isso, 
porque em sua “mão direita” havia ainda “uma bolachinha inteira”, 
enquanto a da outra, ela já havia comido “a vigésima oitava parte”. O 
leitor, já quase acostumado com o insólito das situações, nem estra-
nhou a precisão matemática, com que ela se referiu à bolachinha meio 
comida. Nem estranhou também, quando em sequência, como se não 
tivesse ouvido nada do que o Mestre estivera a dizer e aguardasse res-
posta, a Discípula dirige-se a ele numa fala atropelada: 

– Sabe qual é o meu único desejo neste mundo, a minha única
ambição a única coisa que eu realmente desejo? É atingir a Ale-
gria, mas a Alegria plena, a Beatitude, não cinco minutos de 
Alegria para cinco anos de Tristeza, eu queria a Alegria... /.../ é 
por isso que vim procurá-lo, para aprender consigo a arte da 
Alegria... 
– Há coisas que a gente não deve querer...

O leitor parou um pouco nessa resposta do Mestre. Depois termi-
nou de ler o capítulo, com uma sensação estranha: compreendia o de-
sejo da Discípula...Quem não gostaria de viver essa “Alegria plena”? 
E imaginou uma luz forte dentro de si,...um “dentro” que se expandiria 
para fora dos limites do corpo...os medos desapareceriam. Mas, sem 
dúvida, o Mestre estava com a razão. De que adiantava querer uma 
coisa, que você não sabe como alcançar? Suspendeu a leitura por uns 
tempos, mas logo sentiu necessidade de voltar a ela. Precisava saber se 
a Discípula conseguiria realizar seu desejo. Reinicia pelo capítulo II e 
reencontra o Mestre num local indefinido (que depois lhe parece ser 
um teatro) – onde as vozes narradoras continuam a se misturar. 
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Não, o Mestre não sente frio. 
Não sinto nada, diz ele. Também se pode sentir o nada, mas ele 
não é o nada que sente: não sente. O Mestre não sente, nem vê 
nem ouve. Olha e passa para o outro lado daquilo que olha, de 
modo que olha sempre para fora de tudo. 

O leitor já começara a se acostumar com as excentricidades do 
texto e não se demora muito, tentando entender como se poderia “sen-
tir o nada” ou “olhar para fora de tudo”. Volta à leitura... o Mestre 
continua no centro da cena: 

Olha a Discípula e os espectadores dizem: ele está apaixonado 
por ela. Mas o Mestre olha a Discípula aparecendo como a Da-
ma à la Licorne escoltada pelo pagem actor e diz: ah, é o uni-
corne! 

A essa altura, o leitor exulta: lembrou-se de que numa exposição 
de arte, vira a reprodução de uma tapeçaria do século XV, preservada 
no Museu de Cluny de Paris, e intitulada “La Dame à la Licorne”. 
Lembrava-se bem da cena: numa floresta (ou jardim?) uma bela jovem 
com longa veste, longos cabelos presos numa coifa, e tendo aos pés 
deitado, um belo cavalo branco com um só corno. O guia da exposição 
explicara que se tratava do Unicórnio, – animal mitológico, animal 
indomável, que só se deixava prender por uma dama virgem. Lem-
brando-se disso, o leitor teve certeza de que os espectadores estavam 
enganados, em julgarem o Mestre “apaixonado” pela Discípula. Ven-
do-a como a “Dama à la Licorne”, ele só poderia ter, por ela, um 
“amor puro”, diferente da “paixão física”. Ele andara lendo certas re-
flexões sobre o Amor, mas ainda não compreendera muito bem as di-
ferenças. Na verdade sentiu-se à vontade com a leitura, pois com 
aquele dado da memória, ele crê que entendeu algo da “mensagem” 
que estaria implícita na cena. Mas essa sensação não durou muito por-
que a trama prossegue, supostamente num teatro: há um “espectador” 
que dialoga com a Discípula e com o Mestre. Discutem as possí-
veis/impossíveis fronteiras entre Verdade e Mentira, enquanto a Dis-
cípula continua 

...convencida de que há idéias mestras, que se transformam na 
idéia do Mestre que há-de ensinar a verdade fundamental de to-
do o conhecimento ou a quem talvez seja preciso roubá-la. 
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O leitor começa a se sentir atraído por essas “idéias mestras”... 
Pensa que seria realmente bom, se ele pudesse aprender com um Mes-
tre (com M maiúsculo) muitas das coisas da vida que ele não entende 
bem e nas quais evita pensar. As tais “idéias mestras” explicariam? 

Voltando à leitura, ele vai acompanhando a Discípula, agora num 
Jardim, perseguindo o Mestre, mas às escondidas, em avanços e re-
cuos, como num jogo infantil...até que se vêem frente a frente e se 
põem a falar. O leitor tenta acompanhar o diálogo, mas desiste de en-
tender, pois são falas desencontradas sobre uma “cegonha” que viria 
“da Alsácia”, “gansos engraçados”, “pássaros em gaiola”, “flor que 
cheira a pimenta”, “Poetas-Portugueses”... 

Do Jardim, a cena passa de repente para uma “reunião de intelec-
tuais em casa da Discípula”, onde outros discípulos e mestres discu-
tem assuntos desencontrados (“pederastia”, “inconstância no amor”, a 
necessidade do “encontro”...), enquanto a Dama à la Licorne “prepa-
rava a ceia” e a Discípula se perguntava por que “o Mestre estava 
sempre a rir”. Este, de repente, resolve ir embora. A Discípula acom-
panha-o até a porta; quase se beijam...mas isso não acontece, pois “ela 
só tinha saído da tapeçaria do Museu de Cluny para vir abrir a porta 
do elevador”. 

O leitor diverte-se com o absurdo da cena, mas acaba por lhe en-
contrar um certo sentido, pois lembrou que a Dama da tapeçaria de 
Cluny era Virgem e talvez a Discípula também o fosse. O capítulo 
termina com ela decidindo “abandonar os estudos definitivamente”. 
Ele sentiu-se meio decepcionado com essa decisão. Mas, curioso para 
saber o rumo que a trama iria tomar, passa para o novo capítulo. No-
vas vozes se fazem ouvir, tendo o Mestre como alvo de discussão, ora 
de acusação, ora de louvação. Embora confuso, cheio de interroga-
ções, ou indeciso sobre o verdadeiro significado da trama, o leitor 
acompanha, atento, o suceder labiríntico das falas. Alguém sempre a 
discutir com o Mestre, acusa-o de ensinar que a arte é uma brincadei-
ra e que o público é uma família de larvas. Espantado com a compa-
ração, o leitor começa a duvidar da suposta sabedoria do Mestre... Dú-
vida que se aprofunda, quando este sobe ao estrado e diz: 

...eu não imponho não, estou aqui só pra vos guiar uso o método 
socrático, a maiêutica ou mais modernamente, a psicanálise. E 
ri-se.  
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De imediato, algo surgiu na memória do leitor: as aulas de filoso-
fia no colégio, – Sócrates, o grande filósofo grego, e de cujo método, 
ele só guardara uma frase: “Conhece-te a ti mesmo!” Frase que o im-
pressionara na ocasião, mas que nunca entendera direito...Seria ele, 
uma “larva”...como dissera o Mestre? Como conhecer-se a si mesmo? 
Sem resposta, ele volta à leitura, em busca de alguma pista e descobre 
que todas as personagens estão num teatro, rindo-se muito, ridiculari-
zando o Conferencista que, no palco, discorre sobre “valores prosódi-
cos”.  

A Discípula vai mordendo os lábios para não rir (ou para não 
beijar...). Ah, que divertido! A cantora (será careca?) na fila de 
trás comenta a qualidade dos tecidos..... 

O leitor sente um novo toque na memória: “Cantora care-
ca”...Onde ouvira falar nessa ridícula figura? Vagamente lembrou-se 
de um tio, apaixonado por teatro, que um dia falara numa peça com 
esse nome cômico...Mas já não se lembrava, se o tio havia gostado ou 
não... Achou graça de ver um dado real ser mencionado pela Discípu-
la, numa obra de ficção...Isso deixou-o intrigado. Ou teatro não era 
real? Desistiu de pensar. 

Saltando trechos cujo sentido lhe escapava totalmente, o leitor vai 
acompanhando o crescente desequilíbrio e revolta da Discípula e de 
novos discípulos que surgem, exigindo “um Mestre puro, um Mestre 
Sofo”. Como seria um Mestre Sofo? é o que se pergunta, o leitor, mas 
logo esquece, pois ao seguir as acusações/reivindicações que iam sen-
do feitas ao Mestre, descobre que o Conhecimento, almejado por to-
dos, estava envolvido com a “guerra dos sexos”, com a homossexuali-
dade e com palavras-de-ordem aparentemente desencontradas: 

O sexo é o caminho do nexo. O sexo é a mola que une e afasta. 
/.../ O sexo é a matriz da criação. O sexo é a matriz da destrui-
ção. O sexo é a matriz da ascese. 

Ainda perplexo (e meio assustado!) com essas definições parado-
xais do Sexo, o leitor se depara com outro paradoxo: os discípulos de 
repente se declaram “andróginos”.  

Agora não temos sexo. Agora nós somos o Andrógino Potenci-
al, Andrógino Um, Andrógino Dois. /.../ somos mónadas, além 
de Andróginos Potenciais. 
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Depois do espanto inicial, o leitor começa a se divertir com os 
diálogos entre os andróginos. Veio-lhe à memória a figura de um 
deus (?) andrógino, que ele vira, um dia, num livro ou numa pintura, 
já não se lembrava bem. Mas, da figura absurda, não se esquecera: um 
ser humano alto, de pé, a cabeça com dois rostos (voltados para lados 
opostos), quatro braços erguidos e quatro pernas, como em passos de 
dança. Teria existido tal ser? ou foi mera fantasia dos homens antigos? 
Estariam os discípulos representando alguma peça? Tentou apreender 
o sentido de suas conversas desencontradas, mas não conseguia. Pare-
ceu-lhe de repente que estava entrando num “mundo kafkiano”. Não 
lera Kafka, mas já ouvira muitas vezes falarem na história absurda de 
um homem que, em certa manhã, acordava transformado em uma 
enorme barata. Desconhecia o fim da história, mas o fato-em-si bastou 
para que ele soubesse o que é um “mundo kafkiano”, – espaço onde 
acontecem coisas absurdas, inexplicáveis. 

Coisas, por exemplo, como a absurda “lenda do inventor da lira” 
que o Andrógino Potencial Dois vai relembrando como algo verdadei-
ro. Tratava-se de um pai que, inconsolável com a morte do filho, 
“pendurou-lhe o corpo no ramo de uma árvore até que o esqueleto se 
desfez, restando intacto apenas o osso de uma coxa.” Osso, com o 
qual ele fez “uma lira para com ela cantar a tristeza” da perda. O leitor 
condoeu-se da dor do pai, mas achou a idéia mais sinistra do que poé-
tica. Aceitou-a como fantasiosa lenda... O que, afinal, lhe pareceu ab-
surdo/inexplicável, foi a relação feita, pelo Andrógino Potencial Dois, 
entre a lenda e o nosso próprio corpo... tal como ele o diz claramente: 

Todos podemos fazer do nosso corpo uma lira para com ela 
cantarmos a tristeza de o havermos perdido, mas todos podemos 
igualmente fazer do nosso corpo uma lira e com ela cantarmos 
um corpo vibrátil, como um instrumento musical. 

Já sem se preocupar com a lógica do texto, o leitor deixa-se levar 
pela mágica/absurda transformação do nosso corpo em lira e, prosse-
guindo a leitura, ele também se imagina, como o Andrógino, tocando 
no “corpo da pessoa amada”, como “a mais irreal de todas as formas, 
o corpo”...Como seria um “corpo irreal”? é o que o leitor se pergun-
tou. 

Afinal desiste de pensar e passa para o novo capítulo, onde a Dis-
cípula (seria a mesma do início?) conversa com um “mestre de óculos 
mais um Mestre!”, sobre “as metamorfoses das rãs, não, sobre as me-
tamorfoses por que passa seguindo o seu espírito em queda.” 
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A esta altura o leitor já se diverte com as confusas falas da Discí-
pula, evocando o “Querido Mestre”, cheio de sabedoria que teria de-
saparecido, mas cujo esqueleto ela espera encontrar um dia. Saltando 
trechos, o leitor prossegue a leitura, e volta a procurar um fio que pu-
desse ligar, entre si, situações ou cenas, vivências, idéias, enig-
mas...que ele ali pressente como valores, mas cuja real dimensão lhe 
escapa. Apesar de quase inacessível à lógica, há algo na escrita que o 
leva a continuar lendo, tal qual a Discípula continua em busca do Mes-
tre. Embora continuamente frustrada, por não conseguir o desejado 
Encontro, ela não desiste. Ora por telefone, ora no Jardim, ora diante 
do “muro”, em que o Mestre de repente se transforma, ora dentro de 
certo “círculo mágico”, ora num concerto, ora perdida em divaga-
ções... a Discípula procura o Mestre que sempre se furta... 

O leitor segue seus esforços e não se espanta quando, a certa altu-
ra descobre que ela desiste da busca: “Agora o que é preciso é estran-
gular o Mestre.” E com o mesmo empenho com que o procurava, ago-
ra arquiteta a sua morte e enterramento: 

Ela vai pensando no epitáfio que há de pôr na campa dele: Aqui 
jaz Don Plin...Não. Aqui jaz Don Fauno da Orelha Bicu-
da...Não. Mas qualquer coisa assim: Aqui jaz... Mas onde? On-
de é que vai ser a campa dele? No jardim, está claro. 

Embora habituado com as estranhezas da Discípula, o leitor duvi-
dou dessa súbita resolução de “estrangular o Mestre”. Ficou indeciso: 
ela estaria divagando ou falando sério? Continuou a segui-la e se certi-
fica de que a perseguição ao Mestre prossegue, nos mais variados lu-
gares...sempre sem sucesso. Mas como tudo tem sempre um fim, o 
leitor chega ao último capítulo e se vê, tal qual a Discípula, diante do 
“muro” em que o Mestre desaparecera. Vê-se depois no “labirinto en-
ganoso” de uma gruta, espaço fantástico onde a Discípula, num estra-
nho ritual, é apunhalada pelo Rei (Minos?) e aparece “no meio da are-
na, abraçada ao toiro”. E logo mais reaparece no mais fundo da gruta, 
ainda em busca do Mestre, que ali está com “a cabeça apoiada numa 
lira e com a mão direita segura pelos cabelos a cabeça da Discípula.” 

Tenso, o leitor percorre as últimas linhas: a Discípula, atenta, en-
terrando o punhal no coração do Mestre. Depois, afastando-se para 
sair do labirinto, volta-se para vê-lo pela última vez: 

O Mestre está no centro da câmara rodeado de troféus, armas e 
venenos. Apóia a cabeça numa lira e segura pelos cabelos a ca-
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beça da Discípula. A cabeça da Discípula está trespassada por 
um punhal enterrado na fronte até ao punho. 

O leitor fecha o livro e decide: no dia seguinte iria procurar o Pro-
fessor, para conversarem sobre este romance-farsa... Oxalá ele seja um 
“Mestre sábio, um Mestre Sofo”... 

O Mestre – Obra-enigma 

A obra de arte e, de modo particular a literatu-

ra, não se nos impõe apenas como um objeto 

de fruição ou de conhecimento, oferece-se ao 

espírito como objeto de interrogação, de pes-

quisa, de perplexidade. A obra – particular-

mente a literária – desde o momento em que 

atrai um olhar, invoca de modo irresistível a 

consciência crítica, esta a acompanha como a 

sombra segue cada um de nossos passos.  

(Gaetan Picon)
4 

Recomeçamos aqui nossa revisitação à grande arte de O Mestre, 
pela lição do lúcido mestre francês ao enfatizar a importância do olhar 
(ingênuo ou atento) do leitor, a quem cabe a tarefa de dar ao romance 
a sua dimensão final. De seu olhar depende que a “sombra”, que 
acompanha os “passos” da trama, não esconda, mas “ilumine” a sua 
possível/oculta verdade. E mais adiante, acrescenta: “Não é como um 
fato da natureza que a obra existe, mas como um valor para o espírito, 
num plano em que, o que ela oferece dialoga com aquilo que se lhe 
pergunta. Por equívocos e sutis que sejam seus liames, a criação está 
sempre ligada à consciência.” 

Foi dentro dessa ordem de idéias que iniciamos nosso percurso 
pelos meandros de O Mestre, seguindo de perto o desenrolar da trama, 
tal como foi registrada pela leitura-de-superfície, feita pelo “leitor in-
gênuo”, – aquele que se concentra apenas na “história” do romance, 
sem se dar conta da História, na qual aquela se forjou. Daí a perplexi-
dade com que o nosso “leitor ingênuo” saiu da labiríntica narrativa de 

4
 Gaetan Picon. O Escritor e sua sombra (trad. A. L. Almeida Prado) SP, EDUSP, 

1969, p. 13. 
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O Mestre, seguro de que se tratava de um estranho romance-farsa. Na 
verdade, faltou-lhe descobrir, nas entrelinhas ou interstícios da narra-
tiva, o húmus existencial/metafísico que, energizando sua escritura, 
revela-o como uma espécie de ritual iniciático. 

O Mestre – Um Marco 

Romance-soma das mil e uma linhas-de-força, que se entrecruza-
vam no panorama cultural do mundo Pós-Guerra Fria – na efervescên-
cia dos anos sessenta –, O Mestre permanece, neste limiar do século 
XXI, como uma obra ímpar, a testemunhar o nosso tempo-em-
-mutação e a desafiar os leitores. Único romance, no multiforme uni-
verso poético que Ana Hatherly vem construindo neste meio século de 
contínua criatividade, O Mestre acabou se revelando um marco divisó-
rio em sua carreira, tal como a própria Autora o reconhece em depoi-
mento incluído na edição de 1995: 

O Mestre representa uma fase de viragem na minha produção li-
terária. Com O Mestre produziu-se em mim uma ruptura decisi-
va com toda uma postura criativa que eu assumira até então. 

Assumindo-se Poeta, no confuso clima cultural dos anos cinqüen-
ta (quando ainda dominavam as grandes linhas do neo-realismo e do 
idealismo humanista), sua poesia primeira surgiu energizada pelo “vi-
sionarismo rilkiano” (difusa intuição de um novo “religare” do Eu 
com o Absoluto, num mundo sem Deus). 

Um Ritmo Perdido (1958) já pelo título, denunciava o vazio exis-
tencial reinante. Vazio no qual o “eu” se debate, perdido, buscando no 
“outro” sua própria identidade perdida.  

Em As Aparências (1959) prossegue a voz do eu prisioneiro de si 
mesmo, a escavar o insondável; a buscar a verdade profunda/autêntica, 
que justificaria a existência e que se oculta sob as palavras...sob as 
formas aparentes dos seres, das coisas...e permanece inalcansável. 
“Aparência é o que aparece, / o que parece / E perece. / Daquilo que 
revela / E daquilo que oculta, / Que Real resulta? / O reflexo é uma 
subtil denúncia: / Do indizível ser / É a pronúncia, / No temporal vi-
ver / E tênue recordar.” 

Em A Dama e o Cavaleiro (1960), o olhar visionário/interrogante 
da Poeta se desdobra em evocações dolorosas de um mundo de Bele-
za, que se supunha Eterno, mas que, afinal, se diluiu no Tempo impla-
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cável, que tudo destrói, e torna impossível o Encontro. Mas o volume 
se fecha com a intuição rilkiana, de que a plenitude existencial será 
alcançada com um novo Concerto das Almas: o suavíssimo adejar dos 
anjos / Precede o cortejo acenando com a iluminada esperança de que 
logo chegarão “os mensageiros da paz prometida”... Extintas as lá-
grimas, desaparecerá a divisão entre os seres e a grande união se dará: 
...tudo o que é diferente / Se identifica: / Os anjos, as almas, / As al-
mas da Alma / Que (enfim) se unifica. Com A Dama e o Cavaleiro se 
encerra esse primeiro caminhar de Ana Hatherly pelo mundo da poe-
sia...  

A publicação de O Mestre três anos depois, deixa o Leitor perple-
xo. A seriedade/elevação místico/lírica da linguagem e da visão de 
mundo da poesia fora substituída por uma visão lúdica/carnavalesca 
(Bakhtine), expressa por uma prosa (?) desnorteante: aparentemente 
simples/objetiva, mas que, em seu todo, escapava à compreensão ime-
diata. Era como se um tsunami tivesse passado por aquele conhecido 
universo e abalado suas estruturas, abrindo espaço para uma nova 
construção, ainda em processo. Leituras e releituras desse novo uni-
verso revelariam que o húmus metafísico daquela primeira poesia 
permanecia latente no “carnavalesco” mundo de O Mestre. Húmus em 
que se fundem as interrogações basilares do homem pós-moderno: 
Quem sou eu? Qual o sentido último da vida? Onde buscar o Conhe-
cimento do que se oculta sob as aparências? Quem é o Outro? Apenas 
meu semelhante na vida/luta cotidiana? Ou aquela desconhecida parte 
de mim, que se oculta no Inconsciente? Até que ponto a Palavra pode-
ria dar realidade ao ainda desconhecido? 

Essas e outras são interrogações latentes ou patentes nas labirínti-
cas trilhas de O Mestre, dando voz ao homem pós-moderno, – aquele 
que nasceu da ruptura entre Ciência e Religião; aquele que, de um 
momento para o outro, se viu despojado de sua origem divina (e de 
sua presumível imortalidade), e condenado a viver num mundo que 
perdera seu centro sagrado e, conseqüentemente, amputado de suas 
certezas absolutas, as que só a Fé lhe poderia dar. Enfim, aquele ho-
mem que passa a ser o grande objeto de sondagem da Psicanálise, fun-
dada por Freud no início do século XX. Ou o “homem interrogante” 
que se faz ouvir na Literatura Pós-moderna. 

Relido, hoje como uma das vozes-testemunhas desse mundo pós-
-Darwin, O Mestre se revela como uma espécie de “sismógrafo” que 
captou, na teia das palavras, o momento de explosão criadora, em que 
ele foi engendrado: o do Boom Experimentalista dos anos sessenta. 
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Movimento que, com os fragmentos da antiga Ordem em caos, procu-
rou inventar/descobrir um novo Conhecimento do homem e do mun-
do, criar uma nova Palavra, um novo Tempo... 

O Mestre: a busca do Conhecimento 

Depois de um caminho de milênios, a questão 

da identidade humana, para o conhecimento 

psicanalítico, encontra-se ainda diante de si 

mesma, como o reflexo de um enigma. Dos 

limites extremos do nosso tempo, a identidade 

surge como um conceito indeciso, incerto, 

enigmático, impensado ainda. /.../ Por isso, 

talvez seja ainda impossível pensar o outro. A 

identidade, o eu, a consciência, o si mesmo, o 

outro são metáforas com as quais a filosofia e 

a ciência designaram a imagem humana, atri-

buindo um sentido ao não-sentido, uma forma 

para o incompreensível.  

(M. Maldonato)
5 

Tendo, por alvo, esse “incompreensível”, ou a visceral necessida-
de de interrogar a fugidia relação do Eu com o Outro, esse “outro” que 
(como diz, a Psicanálise freudiana), molda ou determina a “identida-
de” de cada Eu, O Mestre se constrói, emaranhado nas labirínticas li-
nhas-de-força que se cruzam na atmosfera cultural do momento em 
que ele surge. 

Segundo a Autora, ela o escreveu em dez dias (algo surpreenden-
te!) durante uma sua estada em Paris, no início dos anos sessenta. Cir-
cunstância que teria, talvez, atuado como uma espécie de “fermento” 
em sua potencialidade criadora, pois a França, naquele momento, – 
novamente governada por De Gaulle –, vinha de reconquistar seu po-
der universalista de absorver e irradiar cultura. O mundo “mudava de 
pele” e Paris se tornava uma espécie de “cadinho alquímico”. Todas as 
novas correntes de pensamento ali se misturavam. Entre elas ganha-

5
 Mauro Maldonato. A subversão do ser (trad. L. Loprete/R. Barni) SP, Peirópolis 

2001. 
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vam força (paralelamente à Psicanálise) as doutrinas filosófico-
-espirituais orientais, como a do Budismo e Zenbudismo, que é uma 
das raízes de O Mestre. 

Entrara no ocaso a influência do Surrealismo, com sua proposta 
revolucionária de “escrita automática”, vulgarizada por uma volumosa 
produção equivocada e medíocre. Mas a essencialidade de sua doutri-
na (a certeza de que a linguagem racional é impotente para expressar a 
Verdade total), continuava a desafiar os espíritos criadores. É de se 
notar que, nos anos 1940/50, André Breton, em vários depoimentos, 
tenta explicar o “automatismo psíquico” (que fundamenta a criação 
surrealista) como uma espécie de “ascese”, de via de penetração no 
mistério do ser. E admite que o Surrealismo “esbarra” no Esoterismo.6 
(Sem dúvida, Breton fora atraído pelo “surreal”, de essência existenci-
al/metafísica, que se impusera ao “mundo pensante” a partir do Segun-
do pós-Guerra.) 

Surgia nesse momento a nova consciência do escritor: o desco-
brir-se um elo na infinita corrente da Literatura que, através dos tem-
pos, dera realidade/visibilidade à Vida. Sua palavra não existia em-si, 
isolada... nela ecoavam as palavras/vozes dos outros que o precede-
ram. Dessa consciência (de que Joyce foi o arauto), deriva o processo 
que preside à composição de O Mestre. Eram redescobertos, os gran-
des Inventores que, surgidos na primeira metade do século, haviam 
sido praticamente ignorados, incompreendidos ou rejeitados, devido à 
insólita arte de suas criações. Joyce, Kafka, Faulkner, Henry Miller, 
Ionesco, Beckett, Artaud... (diferentes vozes da “desconstrução”) tor-
nam-se alguns dos mais importantes “faróis”, iluminando novos ata-
lhos para a invenção literária; criando novos estilos, cuja tônica co-
mum era a fragmentação da linguagem e da visão de um mundo, que 
perdera o centro e o equilíbrio. 

Entre esses novos atalhos, é descoberta/traduzida a Literatura 
Surreal Hispanoamericana, com o “bruxo” Jorge Luís Borges afir-
mando que “somos todos construídos de ficção” e “Em nosso tempo a 
arte é a última atividade metafísica do homem.” Vargas Llosa, García 
Marquez, Juan Rulfo e outros... desvendando novas visões do homem, 
ao perambularem pelas ruínas do tempo histórico e por um espaço que 
perdera a antiga concretude... 

6
 Entrevista a Aime Patri em Paris/1948, in El Surrealismo – Puntos de Vista. Barce-

lona, Barral Editores, 1972. 
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O Mestre se engendra nesse universo... a começar por sua planta-
-base: a situação vivida pela Discípula, em busca do Conhecimento do 
Mestre – assenta na farsa La Leçon, do teatro do absurdo de Ionesco. 
Mas o que neste é visível violência e crueldade, em O Mestre é filtra-
do por uma ótica lúdica.  

Nesse momento de implosão do mundo herdado, a Literatura hu-
manista fôra posta em questão, – não em sua natureza ou finalidade, 
como expressão do humano, mas em seu possível/impossível poder de 
manipular sua matéria prima, – a Palavra –, no sentido de expressar 
as “verdades em gestação”... No âmbito dessa problemática, a Lingua-
gem (a Forma, a Escritura, o Discurso) se tornava o alvo maior de to-
das as pesquisas e experiências. É essa consciência da linguagem, em 
seu poder e limitações para expressar a realidade, que dinamiza a nar-
rativa de O Mestre, em sintonia com os diferentes sistemas de estudos 
que surgem, quase simultaneamente, na efervescência cultural france-
sa e daí se irradiando além fronteiras.  

Lingüística (carro-chefe dos estudos de linguagem); Fenomeno-
logia (em seus vários desdobramentos), Estruturalismo, Construtivis-
mo, Semiologia/Semiótica, Psicanálise, Existencialismo, Ontologia, 
Antropologia Cultural... pelas vozes de Merleau-Ponty, Jakobson, 
Husserl, Heidegger, Foucault, Levy-Strauss, Roland Barthes, Jacques 
Lacan... 

Por diferentes que se mostrassem entre si, todos esses sistemas de 
estudos tinham (têm!) a igualá-los, um denominador comum: a certeza 
de que não existe uma realidade “a priori”, de valor absoluto, para 
ser “imitada” ou “representada” (como afirmava a mimese dos gregos 
adotada pela civilização ocidental cristã)... mas sim a realidade resul-
tante da palavra, linguagem, discurso... À Palavra do Homem, cabia 
renomear o Mundo (Deus?). E, nesse sentido, dar início a um novo 
Gênesis. O que leva Roland Barthes, em sua “fase estruturalista”, a 
propor a rejeição dos “cânones” e o reinício pelo “grau zero da escri-
tura”... Octavio Paz sintetizou esse momento em crise em uma frase: 
“Quando uma civilização entra em decadência, a primeira coisa que 
apodrece é a Palavra.” 

O Mestre expressa essa funda consciência da Palavra, – como o 
único meio pelo qual o Real pode ser expresso. E, ao mesmo tempo, 
denuncia a sua insuficiência para revelar o mais importante: o Surreal, 
– o que se ocultaria no Inconsciente. É essa fusão de contrários que 
singulariza a arte maior da Autora.  
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É essa consciência da palavra que se impõe à nova criação literá-
ria: cada obra se sabe fundadora... mas alicerçada em quê? em que 
“verdade”? É a interrogação que percorre toda a trama de O Mestre... 
Em última análise, essa é uma das interrogações-chave do pensamento 
pós-moderno e ainda em aberto. A resposta que fôra dada, por exem-
plo, pelo Existencialismo sartriano (a “livre escolha existencial” e a 
“ação engajada no social”) já havia entrado em declínio, dando lugar 
ao descompromisso. Entrara em cena o homo ludens (o do jogo), de-
fendido por Huizinga, e que substituía, na esfera pensante, o homo 
sapiens (o da Razão), que criara a antiga ordem. Redescobria-se a filo-
sofia existencial de Heidegger e sua visão-de-homem: não mais, a do 
ser-para-a-morte (habitante do mundo sartriano), mas a do ser-feito-
-de-tempo, que passara a habitar o mundo pós-moderno, a cujos valo-
res/desvalores, O Mestre está essencialmente ligado. Daí a duplicidade 
de “camadas” que se superpõem (ou se interligam) em sua trama nar-
rativa: a vivida pelo homo ludens e a energizada pelo homo religiosus 
que, em Heidegger, evoluíra do existencial para o metafisico 

No âmbito da linguagem, a experiência literária mais radical sur-
gira nos anos cinqüenta com o Nouveau Roman (Robbe Grillet, Mi-
chel Butor, Nathalie Sarraute...): escritura “moto contínuo”, digressi-
va, voltada para si mesma, como a única realidade subsistente Claro 
fruto de um tempo em desagregação de valores (que Sarraute chamou 
de Era da Suspeita), o “novo romance” rompe com todos os códigos 
da escrita literária e se torna praticamente incompreensível à leitura. 
Entre a escrita e o leitor interpõe-se o ruído. Esse “ruído”, essa inten-
cional fragmentação do sentido do texto, tornam-se marcantes no ro-
mance pós-moderno e é uma das singularidades da técnica narrativa 
de O Mestre. Técnica, aliás, em perfeita sintonia com a problemática 
nuclear da trama novelesca: a impossibilidade humana de atingir o 
Conhecimento último da Vida. 
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O Mestre e a Arte Narrativa 

Obra de alto teor de invenção, O Mestre, ao ser escavado em sua 
complexa estrutura e linguagem, revela-se uma amálgama das mais 
diferentes fontes: técnicas da desconstrução narrativa, intertextualida-
de, metalinguagem, montagem teatral ou cinematográfica, foco narra-
tivo múltiplo... Pela singularidade de seu corpo narrativo, O Mestre 
pode ser definido como “romance do olhar”: aquele que se apresenta 
como um espetáculo, uma representação, a aventura/desventura da 
Discípula, em seus obsessivos esforços para ter um encontro com o 
Mestre, que sempre se esquiva, divaga, se ri continuamente ou diz coi-
sas desconexas, até o desenlace trágico/enigmático. A idéia-mestra do 
romance (a certeza de que nosso conhecimento-de-mundo alcança 
apenas as aparências do Real) expressa-se numa técnica narrativa cen-
trada na exterioridade das ações. O desenvolvimento da trama obede-
ce a uma espécie de marcação teatral: indicação dos gestos, diálogos 
dispersivos, descrição da postura dos atores e do cenário, – narrativa 
que, mesmo quando penetra no interior da personagem, transforma em 
cena o que flui no invisível do pensamento.  

Tudo é dado diretamente, através de um foco narrativo oscilante, 
múltiplo: ora das vozes-em-diálogo; ora o de 3ª. Pessoa (voz narradora 
objetiva, distanciada emocionalmente daquilo que narra – espécie de 
“olho de câmara”); ora em 1.ª Pessoa, – a fala da Discípula: eixo or-
denador em torno do qual o “jogo” se desenvolve. 

Nesse estilo, se revela a arte maior da Autora: a criação de uma 
técnica narrativa, engendrada pela problemática nuclear do romance: 

– por um lado, a incerteza de quem narra, quanto ao lugar de on-
de a realidade possa ser olhada/conhecida, para se revelar em verdade 
e, ao mesmo tempo, pressentir que essa verdade é inalcansável; 

– por outro lado, a consciência do homem, neste mundo pós-tudo,
de que ele é mero “figurante” de uma representação, de um espetácu-
lo. Ou é “personagem” de uma farsa tragicômica, na qual ele atua, sem 
saber a verdadeira razão do que vai acontecendo.  

Pertencendo à linhagem do teatro do absurdo de Ionesco ou do 
non-sense de Beckett, O Mestre diferencia-se deles, na medida em que 
“filtra” o húmus trágico que os alimenta, através de um olhar lúdi-
co/irônico. Aliás, esse ludismo (cômico ou irônico) é um dos impor-
tantes vetores da visão-de-mundo pós-moderna. Visão que se difundiu 
no pós-Guerra, através do antropólogo holandês, Johann Huizinga, ao 
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valorizar o Jogo, como fator cultural de fundamental importância no 
surgimento e evolução das civilizações. Em seu estudo-chave Homo 
Ludens, ao analisar os mitos, cultos e rituais religiosos...que se suce-
deram nos tempos, Huizinga diz: 

(Buscando) a origem das grandes forças instintivas, presentes 
na vida civilizada (o direito e a ordem, o comércio e o lucro, a 
indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e ciência), vemos que 
todas elas têm raízes no solo primevo do jogo. /.../ A nós impor-
ta apenas mostrar que o puro e simples jogo constitui uma das 
principais bases da civilização. 

Não seria essa intuição... que levou a Autora a criar esse “jogo”, 
aparentemente gratuito (o da Discípula a perseguir o Mestre), mas que 
por baixo (ou acima?) do espetáculo risível/visível, vai escavando as 
ocultas “raízes metafísicas” do ser humano...e fazendo-nos entrever 
uma nova visão do homem (o andrógino?) que, amanhã, talvez dê ori-
gem a uma nova civilização? 

Arte narrativa de alta tensão lúdico-trágica, o complexo universo 
de O Mestre se constrói em torno do Jogo entre o aparente e o oculto, 
ou (como é dito nas palavras-prólogo) entre Mentira e Verdade; entre 
a “recriação” (verdade transformada em escritura/arte) e o “recreio” (o 
puro divertimento). “Jogo” que lembra a definição de Picasso: “...arte 
não é verdade. A arte é uma mentira que nos permite perceber a ver-
dade. Ao menos a verdade de que nos é dado perceber.” É nesse “pos-
sível perceber”, que está o grande desafio da Literatura pós-moderna, 
não só para o seu criador, mas também (ou principalmente?) para o 
seu Leitor. 

O Mestre e a Ambiguidade 

Para encerrar esta “revisitação” que já se faz longa, tentaremos 
rastrear o possível lastro filosófico/espiritualista que, latente ou paten-
te na trama romanesca, dá ao O Mestre sua dimensão de grande arte. 
Neste último percurso, partimos da linha-de-força que, (pela nossa 
leitura!) atravessa toda a intriga narrativa. Linha em que convergem 
duas idéias contrárias: à busca obsessiva do Conhecimento (que, ul-
trapassando as aparências do real, pudesse atingir o Mistério da Exis-
tência), contrapõe-se a certeza de que há algo inerente ao humano, 
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que permanece inacessível ou obscuro, a qualquer tentativa de conhe-
cimento racional/objetivo. 

Dessa contradição-base, resulta a natureza ambígua do romance. 
Enquanto, no plano de efabulação, temos uma sucessão de acontece-
res, aparentemente aleatórios/cômicos (mas sempre interrogantes), no 
plano oculto da idéias, faz-se sentir a agônica escavação existenci-
al/metafísica em busca do que haveria de Verdade, para além daqueles 
aconteceres.  

Dessa “escavação” (direta ou indiretamente ligada ao problema 
do Conhecimento, em suas múltiplas dimensões), resulta um comple-
xo feixe de interrogações... das quais, escolhemos aqui a que parece se 
impor como nuclear, – a da interrogação basilar do ser humano: Quem 
sou eu? Quem é o Outro? 

Interrogação de natureza metafísica, que já está subentendida no 
título do romance “O Mestre”. E que vem sendo obsessivamente feita 
pelos homens, desde as origens do tempo (mas até hoje, sem resposta 
unânime e definitiva... será um dia?)  

Lembremo-nos da multimilenar Esfinge egípcia: “Decifra-me ou 
te mato!” Ou mais perto, no século XIX, o inquietante “Duplo” de 
Dostoievski; ou a insólita afirmação de Rimbaud: “Je est un Autre”... 
e sua intuição da verdade oculta: Il faut être voyant. Ou, the last but 
not the least a Grande Voz portuguesa/universal de Fernando Pessoa, 
o Visionário:

“De quem é o olhar / Que espreita por meus olhos? / Que parte 
de mim, que eu desconheço, é que me guia?” 
“Nem sei bem se sou eu quem em mim sente.” 
“Quem sou, senhor, na tua treva e no teu fumo? / Além da mi-
nha Alma, que outra alma há na minha?” 

Ana Hatherly pertence à linhagem dos visionários. – os que vi-
vem no limiar, entre o Visível e o Invisível, ou entre o Profano e o Sa-
grado. Daí que toda sua criação (poesia, prosa, ficção, pesquisa...) se 
construa em camadas visíveis e invisíveis...em contínuo desafio ao 
Leitor.  

O Mestre e o Zenbudismo 

Uma das linhas-de-força mais atuante na criação/construção de 
O Mestre é a filosofia zenbudista. O livro se abre com um texto per-
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tencente a O Novo Ramayana – epígrafe que, de imediato, liga o ro-
mance a algo sagrado. Na cena, Rama (encarnação do deus hindu, 
Vishnu) despede-se do discípulo Valmiki perguntando-lhe: “... em tua 
concepção-do-mundo, há algo que te pareça verdadeiro?” 

Valmiki diz: 
– Certamente, Rama. Há três coisas que são verdadeiras: Deus,
a loucura e o riso. Uma vez que as duas primeiras ultrapassam a 
nossa compreensão, é preciso tirar o melhor partido da terceira. 

Nessa fala de Valmiki, em resposta a Rama, já se anuncia, meta-
foricamente, a dualidade que iria marcar a trama do romance: a esfera 
do Insondável (Deus e a loucura) interligada (?) à esfera da Realidade 
comum/evidente (o riso). Por um lado, na esfera do Real (o riso), a 
efabulação (as aventura/desventuras da Discípula/Mestre) desenvolve-
-se no espaço cotidiano, onde a vida acontece, como um jogo do aca-
so, cujas regras existem por si, sem por quê?... Por outro lado na esfe-
ra do Surreal (Deus e a loucura) o fermento das idéias (o sentido úl-
timo da trama) vai revelando, aos poucos, a presença da espiritualida-
de zenbudista que, na inesperada cena final, se materializa metafori-
camente. 

Ao correr das leituras do romance, essa epígrafe de abertura aca-
ba por se revelar, como uma espécie de “seta orientadora” a indicar 
que, ao ser lido à luz do Zenbudismo, O Mestre revelaria sua essencia-
lidade última. Ao seguir essa sugestão, o Leitor descobrirá (entre ou-
tras muitas descobertas) que a presença oculta desse Espírito, ao longo 
da trama, é que dá organicidade/coesão à fragmentação dispersiva de 
sua escritura/estrutura. Transforma “fragmentos” em um “todo” coeso. 

Nesse sentido, tentaremos ver mais de perto alguns dos pontos da 
doutrina zenbudista, que teria atuado mais intensamente na criação do 
romance. (Estaríamos vendo com “olhar opaco”? Arriscaremos...) Se-
gundo sua divulgação mais comum, o Zenbudismo assenta em três 
pontos doutrinários: Unidade – Vivência direta – Iluminação súbita.  

A Unidade. A difusão do Zenbudismo no mundo ocidental pós-
-guerra (momento em que O Mestre foi escrito), significou muito mais 
do que um novo caminho religioso. Sua concepção-de-mundo, basea-
da na Unidade (o ser humano e a Essência Sagrada formam um único 
Ser, que a Meditação revelaria), vinha abalar a concepção-de-mundo 
cristã, baseada na Dualidade (corpo e espírito criados por um Deus 
transcendente).  
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(Aliás, a grande difusão do Zenbudismo, no Ocidente pós-
-moderno, coincidiu – e não, por acaso – com a tendência geral 
das Ciências, – a de ver o Todo, quando antes só se viam as Par-
tes.) 

No romance, o grande objetivo da obsessiva/confusa perseguição 
da Discípula ao Mestre, é a realização do “Encontro das almas”, o 
“concerto das almas” (a Fusão, a Unidade, que só se realizaria, no fi-
nal trágico/enigmático).  

A Vivência direta. A palavra “Zen” vem do termo japonês, “Zen-
na” (vivência direta), por sua vez derivado do termo hindu, “Dahyana” 
(iluminação), e significa: “aquilo que não pode ser apreendido pelo 
intelecto, ou a vivência de conhecer sem conhecer.” 

No romance, essa “vivência direta” (a que levaria ao Conheci-
mento da Essência do Ser) é o que, inconscientemente, a Discípula 
busca no Mestre, mas não chega a encontrar. Esse impossível encontro 
é metaforizado, ora pelo “riso” tolo, com que o Mestre se expressa; 
ora por sua transformação em “muro” intransponível; ora pela “opaci-
dade” de seus olhos que “às vezes perdem por completo a forma glo-
bular e ficam absolutamente planos, lisos...” E, como o olhar é o gran-
de meio de conhecimento... fica evidente a falha. Enfim, falhando a 
busca através do Mestre, a Discípula se afasta...Mas o desenlace final 
do romance mostra que a Busca valeu, pois, inesperadamente, ela al-
cança a “vivência direta”... 

A Iluminação súbita. A doutrina Zen (oposta a outras correntes 
religiosas) afirma que o verdadeiro Conhecimento do Absoluto (ou do 
Mistério) não se dá através dos ensinamentos canônicos dos mestres, 
mas pela interiorização do Eu, através da Meditação. Tal como o en-
sinamento de Buda, o Iluminado: “O Eu é o mestre do eu. Que outro 
mestre poderia existir?” Conhecimento que se revela de repente por 
uma “iluminação súbita”, o satori. 

É à luz desse ensinamento Zen (e de certo mito grego), que o ca-
pítulo final do romance adquire seu sentido último: a Discípula, desis-
tindo afinal das lições do tolo mestre, decide matá-lo; e procura-o 
através do “labirinto enganoso” que levaria à “gruta” onde ele estaria 
escondido.  

Simbolicamente, vai-se compondo o espaço e as circunstâncias 
em que a Discípula atingirá o Conhecimento, que ela busca desde o 
início: a verdade essencial de Ser. 
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É noite. De novo é noite. Mas também é quase sempre noite. 
O Mestre desaparece na entrada do muro. A Discípula fica só, 
na perfeita noite pura. Tudo são muros ou tudo é só um muro 
com todas as entradas dissimuladas. O Mestre deve estar agora 
percorrendo os corredores da gruta até chegar ao seu esconderi-
jo, ao local mais secreto do seu íntimo eu, aquela câmara ou po-
ço ou cripta onde ele se despe do fato da cor da noite sobre o 
mar e fica ele mesmo noite e mar ou mar nocturno. 

“É noite” – símbolo primordial do tempo-das-gestações/germina-
ções, que se realiza ocultamente, num espaço escuro, até que o “en-
gendrado”, completado o processo, possa mostrar-se à Luz. É oculta-
mente (noite e mar nocturno) que a Sabedoria se engendra. Quanto ao 
Mestre pode apenas aparentar Conhecimento (veste-se com o fato da 
cor da noite...) ou ser o verdadeiro “sábio/sofo”: tornar-se “ele mesmo 
noite e mar...” 

Cercada de “muros”, portanto, isolada em si mesma, sem contacto 
exterior, a Discípula tem diante de si os “corredores”, que ela deve 
percorrer, até chegar à “gruta”, onde o Mestre já teria despido o “fato 
cor de noite sobre o mar” (que ele vestira durante todo o tempo em 
que ela o perseguira), para se revelar “ele mesmo, noite e mar ou mar 
nocturno”. Aprofunda-se a idéia de “gestação/germinação”, com a 
carga simbólica do “mar”: lugar de nascimento/transformação; águas 
em movimento, simbolizando um estado transitório entre algo ainda 
informe e sua forma definitiva. 

A Discípula antevê a gruta do Mestre. 

A sua gruta está toda decorada de pinturas, de retratos de jovens 
em movimento e em repouso (...) o Rei Minos vai rugindo den-
tro do etéreo eu que o Mestre passeia pelo mundo. O Mestre 
circula no labirinto enganoso sem saber que há-de-atingir sem-
pre fatalmente a arena onde terá de defrontar-se com a Discípu-
la /.../ que é também uma “atleta” da era minoana e está de an-
temão votada ao sacrifício. 

Num prodigioso lance de imaginação, a narrativa interrompe a 
caminhada que a Discípula estava prestes a iniciar pelos “corredores”, 
até a “gruta” do Mestre, para lançá-la no mítico Labirinto de Creta, 
onde o Rei Minos aprisionara o Minotauro (que Teseu conseguiria 
matar, ajudado pelo “fio de Ariadne”). Vemos a Discípula transforma-
da em uma daquelas jovens de Atenas que, periodicamente, eram ofe-
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recidas como alimento ao mítico touro (corpo de homem cabeça de 
toiro). 

Numa insólita superposição de imagens, a pressentida gruta do 
Mestre transforma-se de repente, na gruta “minoana”, onde a Discípu-
la se vê “paramentada de oiro”, “atleta” que “depois de ter dado o sal-
to mortal” aguarda que o Rei, “num gesto de suprema glória lhe tres-
passe o peito com o afiado punhal de abater os toiros puros”.  

A inesperada e brevíssima cena final revela: “No meio da arena a 
Discípula estará abraçada ao toiro que parecerá dormir.” Anulara-se a 
Dualidade: humano/animal, corpo/espírito, mito/história...Antecipa-se 
simbolicamente o desenlace final do romance: a revelação da Unidade 
invisível, mas que se pressente existir, em um tempo/espaço infinito 
que se ocultaria no Inconsciente, – esfera do Absoluto, inalcansável 
pelo Conhecimento puramente racional. 

A narrativa volta à Discípula no encalço do Mestre. 

No recôndito da gruta o Mestre dorme. A discípula percorre 
com muita dificuldade os corredores labirínticos que conduzem 
à câmara principal. Está tudo muito escuro. 

“O Mestre dorme.” Torna-se inútil, como via de acesso ao Saber. 
A Discípula, levada pelo desejo de matá-lo (por ter-lhe negado o al-
mejado Conhecimento), avança em meio ao labirinto, guiada por sua 
própria decisão. Afinal chega à gruta. “Um vago claror ondula em 
qualquer parte. As sombras estão todas por terra, dormindo.” E a Dis-
cípula vê: 

O Mestre apóia a cabeça numa lira e com a mão direita segura 
pelos cabelos a cabeça da Discípula. Tudo imerso em penum-
bra. A discípula procura o coração do Mestre para não falhar o 
golpe. Onde é que estará o coração dele? Que difícil é descobrir 
seja o que for no escuro! 

A cena avança num tom ágil/descontraído que embora de expec-
tativa dilui a tragicidade do ato a ser cometido pela Discípula. 

...que escuridão! O Mestre está a dormir tão profundamente que 
bem podemos afoitar-nos mais. Tacteemos francamente. Deve 
ser por aqui, aurícula direita, aurcula esquerda, ventrículo es-
querdo... 
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A Discípula prossegue tateando o corpo do Mestre, em busca do 
ponto exacto em que deve enterrar o punhal... E o vai fazendo, com 
uma curiosidade quase lúdica, que faz lembrar sua antiga perseguição 
ao Mestre, no Jardim, quase sempre às escondidas, como numa brin-
cadeira infantil. 

Seus gestos breves, incisivos, se aceleram: 

Enterra o punhal até o punho. Nenhuma resistência. Nenhum 
ruído. Deve ter sido fulminante. Bem, agora já podemos partir. 

Como que aliviada de um peso, a Discípula dispõe-se ao regresso 
pelo labirinto, mas à saída da gruta, volta-se “para ver pela última vez 
o Mestre.”

O Mestre está no centro da câmara rodeado de troféus, armas e 
venenos. Apóia a cabeça numa lira e segura pelos cabelos a ca-
beça da Discípula. A cabeça da Discípula está trespassada por 
um punhal enterrado na fronte até ao punho. 

O romance termina. 
O Ritual iniciático que tivera início com a entrada da Discípula 

no Labirinto, chegara ao fim. Não havia mais nada a dizer. A Discípu-
la havia encontrado o que sempre buscara: O Satori, a Iluminação sú-
bita... a resposta ao: Quem sou eu? Quem é o outro?... Alcançara a 
“vivência direta” do Mistério. Eu e o Outro – aparente Dualidade, re-
velam-se em sua Essência última: a da Unidade na esfera do Absoluto, 
(da “noosfera” em termos teilhardianos). Unidade que os labirintos da 
vida ocultam. 

O Mestre está no centro, rodeado dos múltiplos/contraditórios 
frutos do seu agir/ser. Sua cabeça, apoiada na lira, remete para a lenda 
da “invenção da lira” (atribuída a um pai que a inventa com um osso 
do esqueleto do filho, tal como foi narrada pelo Andrónigo Potencial 
Dois). Lenda essa que, simbolicamente, expressa a energia criadora do 
corpo, ainda não descoberta plenamente pelos homens. 

Tal qual Perseu, erguendo como um troféu a cabeça da Medusa, 
que ele acabara de cortar, o Mestre segura a Discípula pelos cabelos, a 
fronte atravessada pelo punhal que ela cravara em seu coração. A den-
sa/complexa simbologia dessa cena (para além do significado esotéri-
co da “cabeça” “cabelo” e “punhal”) aponta para o oculto mistério 
existente entre os seres e o Mistério. Atingindo o Mestre, a Discípula 
atingira a si própria: desvenda-se a união oculta entre o Humano e o 
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Mistério, no sentido de que toda busca do Incognoscível, chegará ao 
Homem, como ensina um dos fundamentos do Esoterismo. Ensina-
mento que é o sentido último da arte marcial, “Tiro ao Alvo”: “Tomar 
o arco, sendo-se o arco; disparar a flecha, sendo-se a flecha e atingir o
alvo que, afinal, somos nós mesmos.” 

Ressurgem, nesse insólito final, “idéias mestras” que, sob mil 
formas atravessam toda a trama romanesca. Entre elas destaca-se a do 
Andrógino, – intuição de que houve (haveria?) o Ser pleno, no qual 
estariam fundidas as forças do corpo, as potencialidades da mente e o 
grande Mistério existencial, ao qual todos os humanos pertenceriam. 
Em última análise, é essa “idéia mestra” que a Discípula perseguia: a 
da mítica Androginia, – a possível fusão do Eu (humano/consciente) 
com o Outro (Sagrado/Inconsciente). Fusão essencial que Lacan na 
esfera do Profano (Psicanálise), intui como força constitutiva dos se-
res: a necessidade interior do eu, de se tornar o objeto desejante do 
outro.  

Será essa a Resposta para a grande interrogação: Quem sou eu? 
Quem é o Outro? Romance que se constrói, numa espécie de fenda 
entre o Visível e o Invisível, entre o Profano e o Sagrado, O Mestre, 
em sua grande arte permanece como uma das vozes interrogantes que 
sondam o vazio metafísico cavado à volta do homem pós-moderno. 
Aquele que surge a partir do momento em que a Ciência destruiu o 
centro sagrado do mundo e a “alma” se viu transformada em “lama” 
...mas pressente que haverá outra resposta para além da Matéria, onde 
se oculta o Mistério que um dia virá à Luz... 

Aparente romance-farsa... em seu sentido último, O Mestre reve-
la-se como um ritual iniciático...  



 

VERTIGEM HORIZONTAL. O SIGNO PENETRANTE E 

IRÓNICO DE UM PERCURSO DE VIDA DE MULHER E 

INTELECTUAL EM A NEO-PENÉLOPE 

DE ANA HATHERLY 

Piero Ceccucci 

 
 
Só quem reina no centro  
de si tem direito 
a uma “stanza”

1
. 

(Grazia Livi) 

 

Tendo coragem de ser  
nós mesmos tornamo-nos culpados  
sendo-nos pedido para assumir  
esta culpa existencial  

(Paul Tillich) 

 
 
As citações, colocadas em epígrafe pelo seu valor intrínseco apo-

dítico, permitem-nos – evitando percursos dialécticos tortuosos e mui-

                                                 
1
 “Stanza”, aqui, neste contexto, quer dizer não só quarto de dormir, mas “quar-

to/escritório”, “quarto/atelier”, “cabinet de travail”, “quarto/oficina”, etc. A partir 

de agora empregarei simplesmente “quarto”. 

 A metáfora do “quarto”, como espaço fechado e pessoal de trabalho criativo na casa 

patriarcal – pense-se, por exemplo, na Virginia Woolf – reservado geralmente aos 

homens da família, foi retomada: apud Grazia Livi (Vd. GRAZIA LIVI, Da una 

stanza all’altra, Milano, La Tartaruga Edizioni, 1992). Com a posse do “quarto” 

por parte da mulher, veicula-se o reconhecimento da alteridade ao modelo domésti-

co e social masculino. O direito ao “quarto”, como lugar de trabalho e de reflexão, 

como atelier de escrita criativo, devido e respeitado, onde recolher os signos da di-

ferença, cultivar um comportamento omnipresente, dúctil, efusivo, para reunir me-

taforicamente os signos da identidade carente de maturidade, a mulher do século 

vinte conquistou-o não com as mil batalhas do feminismo radical e opositor, mas 

com a força do próprio engenho e com a incomensurável tenacidade que permiti-

ram, em primeiro lugar, fazer confluir tudo o que acontece no centro da própria pes-

soa, de tornar-se ela mesma centro e cruzamento dos acontecimentos, dominá-los e 

governá-los para, de seguida, ir de encontro ao mundo, audaz e senhora do seu pró-

prio tempo. 
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tas vezes infrutíferos em torno do papel e da função da mulher no 
mundo de hoje, e aceitando desses pontos de vista desestruturantes e 
de distanciamento das convenções – aproximar-nos au premier abord 
no último texto poético hatherliano, intitulado A Neo-Penélope (2007), 
para focar dele um ponto de vista codificado sobre o universo femini-
no, e consequentemente não inédito, da poetisa, mas que aqui se eleva 
e sublima a valor testemunhal/testamental. Trata-se de uma herança 
moral e intelectual para as novas gerações, sensíveis quer ao discurso 
poético que Ana, ao longo de cinquenta anos de actividade artística, 
lato sensu, tem vindo a desenvolver com coerência e determinação, 
quer à mensagem ideológica em si mesma que a autora tem veiculado.  

Realmente, a vida toda de literata, de artista plástica e de cineasta 
de Ana Hatherly, desde a experiência de poesia concreta à da Poesia 
Experimental 1 (Junho de 1964), e da Poesia Experimental 2 (1966), 
da poesia visual à de entoação neobarroca, até aos textos mais recentes 
dados a conhecer já no início deste século; como a sua própria activi-
dade de docente universitária, investigadora e divulgadora do período 
barroco português, eleito como consciente distanciamento do cânone 
poético do século vinte, colhendo dele, no sulco da tradição, os ele-
mentos desestruturantes e, por isso memo, inovadores, que pudessem 
instaurar um discurso poético expressivo, irónico e, ao mesmo tempo, 
alimentado criticamente pelo quotidiano feminino do nosso tempo, é o 
signo de uma existência, gasta em nome de uma ideia que pudesse 
elevar espiritual e intelectualmente e que, por isso mesmo, pudesse 
educar. Uma inteira existência dedicada ao supremo aperfeiçoamento 
do dizer poético, ao burilar da palavra depurada da sua pluriestratifi-
cada significação semântica, para reavivar nela as antigas evocações, 
recuperar na economia musical do verso o som e o ritmo perdidos: 
aquela palavra poética que surge (...) como o meio de que se serve o 
“espírito criador” para veicular, através da materialização, todo o 
completo sistema de pulsões chamado “desejo”2; afinal, uma poética 
do “desejo”, eminentemente feminina, na qual não é concebível o acto 
criativo – associado à palavra poética – separado da imagem do dese-
jo, que implica aqui necessidade, vontade, anélito, aspirações3. 

2
 ANA HATHERLY, “O que é a palavra poética?”, in Interfaces do olhar, Lisboa, Ro-

ma Editora, 2004, p. 90. 
3
 Ibidem. 
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Glosa, realmente, a poetisa: 

Um poeta barroco disse: 
As palavras são 
As línguas dos olhos 
 
Mas o que é um poema 
Senão 
Um telescópio do desejo 
Fixado pela língua?4  

Um trabalho intenso e multiforme, sem solução de continuidade 
na própria experimentação das novas linguagens artísticas, mas tam-
bém tecnológicas e electrónicas que a nossa época colocava, de vez 
em quando, à disposição; uma febre, enfim, de se propôr como inte-
lectual e como mulher, convicta que o direito ao “quarto” lhe teria si-
do reconhecido, se fosse conquistado com o saber e a excelência esté-
tica do discurso poético e da sua arte que anulava a diferença. Recu-
sando sujeitar-se, aproximar-se submissa ao outro masculino, propon-
do-se como este a teria desejado, subalterna e solícita, vestal do fogo 
doméstico e social, a autora colocou-se a si própria no centro de si; um 
centro irradiante, em torno do qual fazer rodar instâncias e tensões do 
tempo, onde reinar segura e laboriosa, evitando que a semente da cri-
ação sufocasse e a diversidade fosse congelada entre o vidro e a mol-
dura de uma imagem imposta. A bela imagem imposta. A das pintu-
ras, das miniaturas, dos frescos, destinada a sancionar5 a docilidade e 
a submissão de sempre.  

Agora Ana, voltando-se para trás e perscrutando o longo solitário 
caminho percorrido, coberto de dificuldades e de inúmeras incompre-
ensões, mas também de reconhecimentos cada vez mais frequentes e 
convictos, pode orgulhar-se de ter completado a sua missão, definin-
do-se, não só como mulher, mas sobretudo como intelectual de pri-
meiro plano, intérprete agradável e persuasiva de pontos de vista do 
feminino, no conjunto da família literária portuguesa da segunda me-
tade do século vinte em posição proeminente e de referência, no 
“quarto” todo seu, finalmente reconhecível.  

                                                 
4
 ANA HATHERLY, “As Lágrimas do Poeta”, in O Pavão Negro, Lisboa, Assírio & 

Alvim, 2003, p. 22. 
5
 GRAZIA LIVI, Op. cit., p. 14. 
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Assim, com o passar do tempo, o “quarto” tornou-se o seu espaço 
mais denso, impregnado de energia criativa, onde acumular idéias, 
mergulhar em projectos e reflexões; um atelier intersemiótico, para 
praticar incansavelmente uma sapiente, rebuscada mistura e contami-
nação dos diversos géneros e das diferentes formas artísticas, recom-
pondo a unidade da linguagem e das formas de comunicação, num 
aparente divertissement de cumplicidade e piscar de olho com o leitor. 
Mas é também o lugar da coragem, uma oficina poética6, que lhe per-
mite irromper mais uma vez numa singularidade de génio que certa-
mente poderá parecer pouco agradável aos outros, deixando o percur-
so lateral, a via oblíqua – destinados às mulheres – para se tornar cen-
tro de identidade reencontrada, resgatada, libertada. Desde há muito 
compreendeu que, nos lugares onde não exista identidade consolidada, 
cultivada, aperfeiçoada, evidenciada não há refúgio para a mulher. 

Por isso, ela trabalha em redor de si mesma e da identidade femi-
nina7, não directamente mas por reflexo, subtraindo-se à disponibili-
dade que é audição breve e atenção sempre desviada; à superfície do 
quotidiano, à companhia não escolhida, às palavras ocasionais e de 
circunstância. Colocou-se para lá dos aplausos e dos consensos fá-
ceis8. No silêncio laborioso do “quarto”, de que se rodeou, fez emergir 
e recuperar as coisas submersas, perdidas, laceradas, que, desde sem-
pre, assinalaram o universo feminino negado. A pouco e pouco elas 
reapareceram e, na distância da razão, longe dos olhos do coração, 
onde habitualmente são colocadas, continuaram a delinear-se e a defi-
nir-se.  

                                                 
6
 ANA HATHERLY, “O jogo é um itinerário”, in Itinerários, Vila Nova de Famalicão, 

Ed. Quasi, 2003, p. 9. 
7
 “Senti-me sempre profundamente mulher. A mulher é muito diferente do homem. O 

criador não tem sexo, porém, a criatividade não tem nada a ver com isso: há, no en-

tanto, um carácter específico da personalidade feminina. Nisso sou exemplo típico. 

As mulheres são mais audaciosas. Mesmo caladas, e se analisarmos bem a História, 

vemos que a mulher é muitíssimo mais forte, e eu sou uma mulher muito forte, por-

que faço da minha fragilidade força.” (Entrevista a Ana Hatherly de Ana Marques 

Gastão, in Suplemento do Diário de Notícias, Lisboa, 12/7/2003. Agora in “Pala-

vras que riem”, Interfaces do olhar, cit., p. 161). 
8
 Afirma Hatherly: “Cinquenta anos é muito tempo. Aconteceram muitas coisas na 

minha vida, no nosso país e no mundo. O meu trabalho foi muito intenso e múltiplo. 

(...) No que diz respeito às vertentes literária e artística, escolhi o caminho da in-

depência sem me preocupar com êxitos fáceis” (Vd. ANA MARQUES GASTÃO, “En-

trevista a Ana Hatherly”, DN/gente, Lisboa, 9/2/2008, p. 16).  
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A arte poética e figurativa de Ana, fora das tertúlia académicas e 
dificilmente encaixável nas tendências e nas estações estéticas, come-
çou a partir daqui, explicitando-se essencialmente numa atribuição de 
significados, num discurso poético em que o eu feminino individual se 
universaliza em consciência colectiva. 

*  *  * 

Assim, no “quarto” escolhido e privilegiado, de pensamento e 
criatividade, nasce também o último produto poético de Ana Hatherly, 
A Neo-Penélope9, um pequeno volume de poesias que, ainda que divi-
dido em três partes, se apresenta com extraordinária unidade estrutural 
e coerência discursiva. 

Publicado nos finais de 2007, sob a chancela da &etc Edições de 
Lisboa, a partir dos primeiros elementos peritextuais, título e desenho 
da capa, o texto tende a veicular uma mensagem inequívoca e unidire-
cional que, através da revisitação e desconstrução irónica do mito de 
Penélope, encenando a textualização da diferença, vem propôr e remar-
car uma identidade da mulher de afirmação de si e do seu destino. 

9
 ANA HATHERLY, A Neo-Penélope, Lisboa, &etc Edições, 2007. Ao longo deste 

estudo e para todas as citações especificamente introduzidas faz-se referência ao 

volume de ANA HATHERLY, A Neo-Penélope, Lisboa, &etc Edições, 2007. A este 

texto faz-se referência.  
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Particularmente eloquente se apresenta o desenho da capa, aqui 
reproduzida, realizado pela própria Ana, no qual se concentram e con-
jugam alguns elementos discursivos próprios da sua poesia visual, da 
qual foi uma das mais geniais e conseguidas realizadoras. Talvez a 
mais eminente no âmbito português. Realmente, na figura condensam-
-se desconstrução e fragmentação do estereótipo social da imagem 
feminina, desmascarando a sua relatividade instrumental e histórica, 
para veicular no positivo, numa perturbante figura andrógina, privada 
de olhos e de boca, uma imagem-outra da imagem masculina (mas 
também da feminina da tradição), que em termos de dignidade e opor-
tunidade, se propõe e opera. A evidente e significativa evocação intra-
textual com alguns textos de A Reinvenção da Leitura (1975) e de 
A Mão Inteligente (2003), conscientemente convocados na fluente ca-
beleira e no grumo de linhas onduladas, como uma escrita, que asso-
lam o rosto, substituindo olhos e boca, signos estes impostos e codifi-
cados pela tradição da vacuitas e vanitas femininas, reividicam a força 
criadora do intelecto e do pensamento da mulher, das quais a escrita é 
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significante e fino paradigma: um falar mudo. Cabeleira solta sobre o 
longo pescoço, símbolo de feminilidade e de erotismo (Botticelli, Mo-
digliani), e escrita, metonímia de intelecto e pensamento acabado, 
conjugam uma textualidade intencionalmente ambígua e irónica, tal-
vez até lúdica, contra os lugares comuns e o manto pesado das con-
venções, como também contra o machismo ainda hoje amplamente 
difuso. 

De resto, a afastar qualquer dúvida residual sobre os significados, 
que o texto pretende trasmitir e sobre os quais chamar a atenção do 
leitor, intervém também o título A Neo-Penélope que, colocado em 
posição central em desejada e não neutral correlação gráfica com o 
desenho, estabelece um estimulante contacto com o emissário, pro-
pondo-lhe uma nova postura de mulher, uma neopenélope, dotada ao 
mesmo tempo de feminilidade e de inteligência, de graça e capacidade 
criativa. Não em oposição ao homem, mas orgulhosa do seu espaço e 
livre de desenvolver os próprios talentos.  

O texto, como já referido, constituído em três partes, “Poemas 
Femininos”, “Alice no País dos Anões” e “Epigramas e Sátiras”, evo-
ca subtilmente, de forma quase natural, uma partitura musical com três 
diversos mas complementares andamentos10. Entre o primeiro e o se-
gundo segmento, está encastoada a pérola de um conjunto de três pe-
quenos poemas de matriz acentuadamente neobarroca, agrupados sob 
o título “Hors Texte”, dos quais nos ocuparemos mais adiante. 

Por agora, é A Neo-Penélope, enquanto texto, a chamar a nossa 
atenção. A sua estrutura, numa evidente linha de coerência com o ma-
crotexto poético da Hatherly, encena uma textualidade que, comple-
tamente conduzida por um irridente registo irónico e, frequentemente, 
satírico, escandida e difusa sobre três momentos de reflexão, encontra 
um seu elemento de coesão não só e não tanto no discurso poético ou 
no tema, quanto e sobretudo, naquele fil-rouge que a atravessa intei-
ramente, constituído pela excentricidade do ponto de vista; pela capa-

                                                 
10

 Glosa Ana: “As três partes em que está composto o livro correspondem ao que 

poderá descrever-se como três andamentos de uma partitura musical. Como já foi 

observado por alguns estudiosos da minha obra, o pensamento musical tem nela 

uma presença estruturante, vejam-se por exemplo as 31 Variações sobre a Leonor 

de Camões. Em A Neo-Penélope esse aspecto é também muito claro. Utilizei-o 

porque o considerei funcional”. (Vd. ANA MARQUES GASTÃO, “Entrevista a Ana 

Hatherly”, cit., p. 16). 
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cidade de se colocar fora do coro e, obliquamente, da margem, dirigir 
o olhar nítido sobre o universo feminino dos nossos dias.

No primeiro segmento, “Poemas femininos”, constituído por de-
zassete poemas, o universo feminino, nas suas diversas e múltiplas 
posturas sociais, é atravessado e ligado de um ponto de vista de 
(com)paixão e partilha solidária do ser mulher, do seu longo caminho 
– ainda não completamente percorrido – em direcção à afirmação da
sua dignidade. E, se por um lado a neopenélope: 

Não tece a tela 
Não fia o fio 
Não espera 
Por nenhum Ulisses11

pelo outro, não pode não se reconhecer incompleta, embora mulher 
emancipada, sem o amor de um homem, daquele outro ser que cria 
desejo e tormento, sonho e controvérsia, também ele libertado dos 
preconceitos e das opiniões tradicionais constituídas previamente so-
bre a mulher. Um homem, em suma, maduro e atencioso. Um compa-
nheiro solidário na aventura da vida: 

Estou à tua espera. 

Estou sempre à espera 
De esse outro 
Que me consome 
Que me enche de sonho 
E controvérsia. 

(...) 

Amar é uma tempestade de areia 
Uma bruma vítrea. 

Não menos que Penélope 
Espero 
Vagorosa e muda 
Em minhas tarefas.12

11
 A Neo-Penélope, p. 15. 

12
 Ibidem, p. 16. 
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No entanto, o signo dominante deste canto de consciência de si, 
de orgulhosa e rebelde13 manifestação de identidade atingida e defini-
da, como mulher e intelectual, que a autora delega no alter ego de si, 
no sujeito poético que domina em cada poema do segmento de refe-
rência, explicita-se no dístico sussurrado e perturbante 

O que ela quer é embalar 
Embalar no corpo a alma14

de insólita pregnância emotiva na implícita denúncia do imaginário 
masculino que considera que a mulher só pensa em vestir-se / (ou 
despir-se)15, quando afinal não pede mais, como pessoa, do que res-
peito e direito à afectividade, porque 

Viver sem amor 
É como não ter para onde ir 
Em nenhum lugar 
Encontrar casa ou mundo 

(...)  
Sem amor andamos errantes 
De nós mesmos desconhecidos16

Na neopenélope desenhada ao longo do eixo destes dezassete po-
emas, enrolam-se portanto, com espantosa síntese expressiva e linear 
coerência, as reflexões, as dúvidas, as tensões, as tiradas eufóricas, a 
força das convicções que, passo a passo, numa espécie de perseverante 
“vertigem horizontal”17, sem cisões ou arrependimentos ideológicos, 
constituem a semente fecunda de toda a sua obra. São sinopses dela, 
inigualável, sublime e aliciante. 

No segundo ciclo, Alice no País dos Anões, constituído por dez 
breves poemas, a poetisa – já no título com a evidente contaminação 

13
 De notar a força devastadora daquele Não anafórico, gritado e lançado como desa-

fio, no incipit da poesia “A Neo-Penélope”, acima citado. 
14

 A Neo-Penélope, p. 13 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem, p. 26. 
17

 Sobre o conceito de vertigem horizontal, vd. TRINH T. MINH-HA, “Vertigine 

orizzontale:la politica dell’identità e della differenza”, in Critiche femministe e te-

orie letterarie, org. de R. Baccolini et al., Bologna, CLUEB, 1997, pp. 183-202. 
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dessacralizante de dois contos de fadas muito conhecidos, que infla-
maram a fantasia de numerosas gerações de crianças, Alice no País 
das Maravilhas e Branca de Neve – encena, embora num discurso 
poético deliberadamente sugestivo pela musicalidade e assonâncias 
evocativas de mitos infantis, uma dura tomada de posição contra cer-
tos modelos culturais e comportamentais masculinos que, em relação à 
imagem da mulher, distorcem e reviram esses mesmos mitos num uso 
perverso. Não é difícil, de facto, como aliás desde há tempos tem vin-
do a ser sustentado por importantes estudos psicoanalíticos, salientar o 
quanto os contos de fadas – in primis os dois acima citados, mas pode-
remos recordar tantos outros, como A Gata Borralheira ou a Bela 
Adormecida – dissimulem, na exaltação da inocência própria de um 
estádio da meninice feminina, o olhar impúdico, se não lúbrico, da 
prepotência sexual machista. 

Assim, se o “País das Maravilhas” do conto de fadas, em que Ali-
ce é colocada e no qual, eterna criança, age e se movimenta em per-
formances que essa inocência sublinham e ostentam, é o País do ab-
surdo e do nonsense, o “País dos Anões”, prefigurado pela autora é, ao 
contrário, o país dos machos/anões, dos nanicos, pobres pequenotes 
mal crescidos18, de petites apetites19 em que Alice/Neo-Penélope se 
ergue orgulhosa na plenitude da alcançada identidade e personalidade 
de mulher adulta, afirmando 

I don’t like belonging 
To another person’s dream.

20

e se o mundo da Alice do conto era 

(…) um mundo às avessas  
Subvertido 
Divertido, quer dizer, desviado 
Do real para o irreal e viceversa21

agora, o “País dos Anões” é o jardim secreto, a “sedutora” metáfora 
de uma realidade terrível, em que a Alice/Neo-Penélope, apesar de 

18
 A Neo-Penélope, p. 41 

19
 Ibidem, p. 43. 

20
 Ibidem, p. 39. 

21
 Ibidem, p. 40. 
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tudo e graças a uma luta dura mas vencedora, se tornou centro de si e 
do mundo e ao pequeno fingidor / De mundos não possíveis22 não res-
ta senão submeter-se a uma inédita e autêntica postura social da mu-
lher que do eu poético lhe chega com força gritada na cara: 

Alice superou-te 
E entre a paródia e o sonho 
É ela quem subsiste 
E a ti para sempre resiste23 

tanto que ao pedófilo disfarçado / Voyeur de meninas mal despidas24, 
dado que já lhe falta a Alice Majorette, a Alice paradigma da feminina 
forma cobiçada25, 

Escondido atrás da objectiva 
Biombo lúbrico de um pequenino falo 
Foca e prime 
Dispara e depois imprime 
O texto de que Alice é a fala26 

nada mais resta que alimentar-se, encerrado na gaiola da (…) impo-
tência27 da sua mente distorcida e pornográfica, de virtuais lúbricas 
figuras femininas submissas e disponíveis. 

Na verdade, este segundo segmento de A Neo-Penélope, também 
no registo verbal intencionalmente cru (inusitado na longa sequência 
dos textos poéticos hatherlianos), traduz uma postura feminina que, 
ultrapassando a afirmação social do si mulher, torna-se realmente 
consciência viva e intransigente de denúncia de todas as persistentes e 
irredutiveis prepotências masculinas. 

Na terceira parte, Epigramas e Sátiras, introduzida significativa-
mente por um breve texto, “The Door” que, no diálogo intertextual 
com um famoso texto pessoano, se abre emblematicamente ao tema do 
labirinto. 

                                                 
22

 Ibidem, p. 44. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem, p. 45. 
25

 Ibidem, p. 43. 
26

 Ibidem, p. 45. 
27

 Ibidem, p. 43. 
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Once again I go through the door 
Ever the same door 
And yet another 

Then I see the door 
Leads to another 
Ever the same door 
And yet another28

permitindo a Ana ampliar o campo de acção da sua crítica a alguns 
aspectos violentos da sociedade do nosso tempo: a coação do indiví-
duo em certas hipócritas regras comportamentais, a repressão sexual 
sem finalidade nenhuma, os absurdos pactos matrimoniais que sufo-
cam o casal, a indiferença para com os portadores de handicap, para 
com os marginais, a solidão do intelectual honesto. 

Este todo, porém, é atravessado por uma sátira leve e jocosa que 
remonta à tradição barroca da qual a poetisa se reapropria29 com fina 
mestria de linguagem e figuração. No gracioso epigrama, por exem-
plo, que aparece sob o título de “Serenamente”, através de uma diver-
tida utilização da aliteração de sibilantes surdas, que desenha uma iró-
nica e trocista tomada de posição contra a superficialidade dos com-
portamentos do homem de hoje, o sujeito poético afirma: 

Serena 
Serenamente 
Se insistes na serenata 
Repete o coro cantado 
Tua cantiga incidente 

Se persistes 
Nessa inclinação demente 
Aceitas a incumbência 

aceitas e assentas 
assentas30

28
 Ibidem, p. 37. 

29
 Vd. ANA HATHERLY, “La réinvention du miroir: reflets de l’âge baroque dans la 

poésie expérimentale”, in Résurgences baroques. Les trajectoires d’un processus 

transculturel, sous la direction de W. Moser et N. Goyer, Bruxelles, Ed. La Lettre 

Volée, 2001, pp. 183-191. 
30

 A Neo-Penélope, p. 51. 
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No epigrama “A Escalada”, em seguida, no assalto narrado da 
frota à ilha escondida aparece em primeira instância, com risonha iro-
nia e através de um suceder-se de subtis metáforas marinheirescas, 
representada a corrida impetuosa dos espermatozóides à fecundação 
do óvulo, cuja conquista cabe ao mais astuto e hábil: 

A famosa flotilha 
Pela escotilha 
Assalta a esconsa ilha 
 
Um 
Mais astuto 
Subindo pelo regaço 
Assenta firme o laço31 

Todavia, esta engenhosa, gongoresca composição sugere – e nisto 
se desvenda, se tal fosse ainda necessário, o inigualável talento poéti-
co de Ana – toda uma série de figuras de pensamento, polissémicas e 
densas de significados, susceptíveis de um dédalo de possíveis inter-
pretações, que vão desde a metáfora do brotar da vida à da dura fadiga 
da competitividade a que o mundo de hoje sujeita os jovens para a 
afirmação de si; da metáfora da vida, lato sensu, que é uma contínua e 
fatigante escalada, em que vence sempre o mais esperto, à da procura 
de uma ilusória afectividade (um amor?) que eleve do poço profundo 
da solidão e do sol negro da melancolia. Tristemente glosa o eu poéti-
co: 

Eis a escalada: 
 a hábil 

 inacabável 
  perseguição lábil32 

representada graficamente – quase uma reminiscência da poesia con-
creta, de que Ana, dito para lembrarmos, foi a primeira intérprete em 
Portugal, no longínquo 1958 – na disposição das palavras sobre a pá-
gina branca a criar uma escala, com o duplo efeito de conferir ao ob-
jecto, ao mesmo tempo, valor de significante e de significado. Mas a 
leitura em voz alta do texto, por efeito do marcado enjambement e da 

                                                 
31

 Ibidem, p. 53. 
32

 Ibidem. 
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colocação com forma de escala dos lemas do enunciado, é fortemente 
abrandada, traduzindo a própria fadiga do acto da subida. 

Contudo, a genialidade poética de Ana desenrola-se também nas 
sátiras que, juntamente com os epigramas, investem e invadem este 
ramo floral – para usar uma imagem cara aos poetas barrocos – de do-
ze poesias que adornam a terceira e última parte. 

Particularmente significativa – já que reassume não só o conjunto 
dos discursos poéticos deixados transitar ao longo dos vários segmen-
tos do texto, mas chega a convocar intratextualmente uma das refle-
xões mais caras a Ana e nas quais se deteve mais longamente quer em 
textos propriamente poéticos quer em outros de teor crítico ou ensaís-
tico – é a figura do poeta, representado na sua actividade artística e 
missão social, aqui configurada na composição “Sátira Barroca III – 
Ícaro trapezista”, em que a autora, apropriando-se do mito, ou melhor, 
do conjunto da simbologia que si solta da lenda de Ícaro, propõe uma 
sugestiva e trágica figura de poeta. 

Leiamos: 

O vero poeta voa 
Com asas de papel e tinta
Ícaro trapezista 
Enquanto cria não cai 
Vem e vai 
Sobre o labirinto 
De que nunca sai.33

Aflora nesta lúcida e perturbante composição uma inédita e audaz 
figura de Ícaro que, despido do mito que o imortalizou e salvou do 
afogamento, incarna um outro mito, o do poeta, que com asas de pa-
pel e tinta voa alto – não como a águia da tradição poética clássica 
nem como o albatroz baudeleriano – mas como um acrobata de trapé-
zio, tragica e permanentemente suspenso num trampolim, em equilí-
brio instável, no seu vai e vem sobre o labirinto de onde jamais sairá: 
perturbadora metáfora, esta do labirinto, tão invasiva no macrotexto, 
do infernal mundo de hoje esmagado pelo caos ou, se quisermos, pelo 
cansaço de viver e existir, de que o poeta é intérprete dolorosamente 
impotente. Aliás, quanto mais se eleva no incauto, louco voo, no fun-

33
 Ibidem, p. 56. 
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do do saber do mundo34 mais corre o risco, no final de tudo, de desco-
brir o manto roto da filáucia35. 

Na verdade, o sentimento trágico da vida que se espalha por toda 
a obra poética hatherlyana, constituindo o seu inquietante pano de 
fundo, engloba pessimista e dramaticamente também a imagem do 
poeta, já não vate nem vidente da tradição, colorindo de tintas sombri-
as e disfóricas a reflexão da poetisa sobre a função social da poesia, 
não sentida já como instrumento pedagógico ou, muito menos, como 
meio de elevação moral e civil. Dela emerge assim um trágico e deso-
lado ponto de vista sobre o papel do poeta e sobre a sua incapacidade 
de traçar e indicar à umana gente / le magnifiche sorti e progressive36, 
caminhando, mais uma vez, para a transgressão, para a morte do 
“Mestre”, do pai, da autoridade, do Poder. 

 
*  *  * 

 
Voltando, finalmente, ao segmento “Hors Texte” acima referido, 

posto de lado momentaneamente, encontramos três poemas, centrados 
no tema da queixa de amor, que atravessou toda a tradição poética 
portuguesa, constituendo a sua cifra peculiar. Só que aqui, na trocista, 
persistente veia dessacralizadora, própria de Ana, o modelo codificado 
é construído e transformado numa criação neobarroca contemporânea. 

A primeira composição, “Carta de amor em metáfora de automó-
vel”, todo modelado a partir do equívoco irónico do nome Clio, apela-
tivo da musa da História, mas que no mundo actual é mais conhecido 
como o de um famoso e difundido modelo de automóvel, o lamento de 
amor da musa Clio, para a falência na nossa frenética sociedade con-
sumista do valor da memória e da consciência da história, se substan-
tiva na queixa do homónimo autoveículo, que se pergunta porque o 
esquecemos, deixando-o apanhar pó: 

What am I doing here 
Sitting still 
Collecting dust 
My head-lights full of mist?37  

                                                 
34

 Ibidem. 
35

 Ibidem. 
36

 G. LEOPARDI, La ginestra, vv. 50-51. 
37

 A Neo-Penélope, p. 31. 
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E, no entanto, ultrapassando o véu da metáfora, o sentido do dis-
curso poético, que se deixa transitar, abre-se à recepção, na medida em 
que, decifrando o enigma do enunciado, completamente barroco, da 
Little Clio, condena-se o estado de abandono no qual jazem os estudos 
históricos e a insignificância da memória colectiva no mundo de hoje, 
no momento em que os faróis, sinédoque da luz da ciência e do inte-
lecto, se cobrem desoladamente da poeira da ignorância. 

Em “Carta de amor informático” o léxico, próprio da queixa de 
amor é violentamente subvertido, embora através de um irónico, joco-
so divertissement de entoação neobarroca, com a linguagem impreg-
nada dos termos de jargão informático do nosso tempo. 

Na terceira e último composição desta secção, “Ela–Agora”, en-
contramos um poema realmente perturbador pela imagem crua de ali-
enação que desenha e veícula, e que abalroa as novas gerações, en-
quanto o dilatar da informática chega a aniquilar a tradicional fecunda 
rede das relações interpessoais, cobrindo de gelo o coração e empe-
dernindo a alma. A própria mulher, não menos que Helena bela, mo-
derna e aculturada, capaz de se mover desenvolta entre as cada vez 
mais modernas tecnologias informáticas, acaba por cair numa nova 
dependência, feita de solidão e de inesperada incomunicabilidade na 
era, por incrível que pareça, da comunicação de massas. 

Glosa, com efeito, desconsoladamente o eu poético: 

Tanta profusão 
Atira-nos 
Para um lixo que nos deita fora38

Mais uma vez o discurso poético da nossa autora parece atacar 
negativamente o destino da mulher, quase uma novela Helena bela, 
incapaz de tirar partido dos seus talentos de inteligência e de humani-
dade, perdendo-se atrás das sereias da inanidade tecnológica prefigu-
rada pelo abuso de internet, dominado por grupos de poder nele imis-
cuídos. 

De tal forma o círculo da mensagem, emitido pelo discurso poéti-
co de A Neo-Penélope, parece fechar-se numa visão negativa da mu-
lher e das suas reais capacidades de emancipar-se e conquistar o direi-
to ao “quarto”; direito que parece ainda atingível só por uma 

38
 Ibidem, p. 33. 
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minoria de mulheres mais determinadas e tenazes; por uma Ana 
Hatherly, por exemplo, que soube renunciar à vida de comunhão para 
exaltar e dignificar as suas escolhas de vida.  

Vêmo-la, absorta e activa no seu atelier. Artista sublime, no ple-
no e mais amplo significado do termo. 

A impressão é de que não terá já necessidade de se defender, mas 
que está pronta, ela Neo-Penélope, na plena e fecunda dignidade de 
mulher assumida, para ampliar o círculo do seu recolhimento e da sua 
laboriosidade. 

O “quarto” já não está fechado, a porta está só encostada e a jane-
la abre-se até ao espectáculo do mundo. Não obstante as infinitas con-
tradições que o atravessam. 

 
 
 
 
 
 





A MÃO INTELIGENTE DE ANA HATHERLY: 

ENTRE O GESTO E A ESCRITA 

Rogério Barbosa da Silva 

Vera Casa Nova 

“Uma letra não passa de um som, seu traçado é a marca do homem”. 

Ladislas Mandel 

A série visual “Mapas da Imaginação e da Memória”, extraída do 
livro homônimo, de 1973, e que inicia o livro-catálogo Ana Hatherly – 
A Mão Inteligente (2003), oferece-nos uma amostra de como a obra 
ideogramática de Ana Hatherly é construída. Trata-se de uma constru-
ção como jogo, forma presente cujo estranhamento, devido ao inusita-
do, sustenta-se de latências e potencialidades de sentido. Seu trabalho 
revela o gesto que preside a criação artística, deixando-nos ver a mão 
descobrir os caminhos da escritura, e assim a linguagem se transforma 
em ícones ou ainda em vestígios de escrita de que também a mão se 
apropria como ferramentas de criação.  

Esses “ruídos” da escritura se mostram bem em A mão inteli-
gente, que traz no título referência a um vídeo sobre a escritora e artis-
ta Ana Hatherly. Esse livro constitui um excelente exemplo de como a 
produção da autora revela uma relação intrínseca entre a escrita e o 
gesto pictural. João Piranhada, num dos ensaios introdutórios da obra, 
compreende bem essa marca fundamental desse trabalho da poeta, cu-
ja singularidade não é trazer a visualidade como suplemento da escri-
ta, ou vice-versa, mas é, sim, a construção de um espaço intrínseco em 
que as artes visuais e a poesia dialogam, colocando em evidência a 
mão e o gesto como princípios criativos:  
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A autora, porém, nega a actividade que a conduz a estas obras 
como sendo do estrito domínio da produção textual – nega, por 
exemplo, que elas possam ser incluídas no que poderia ser o 
campo alargado da poesia visual, cuja prática histórica Ana 
Hatherly nacional e internacionalmente protagonizou – ou, se-
quer, como mera derivação formal de uma imagem-texto. (...) É 
o cruzamento de campos criativos e/ou eventualmente a semen-
te de uma nova dimensão do discurso criativo no trabalho de 
Ana Hatherly que este texto pretende acentuar.” (PIRANHA-
DA, in: HATHERLY, 2003, p. 11). 

A obra de Ana Hatherly, uma das pioneiras da Poesia Experimen-
tal Portuguesa, é multifacetada e híbrida, pois, quase sempre, tende à 
mistura de gêneros e mesmo à fusão dos campos da criação. Além de 
ficcionista, crítica de literatura e poeta, Ana Hatherly produz no cam-
po da visualidade um trabalho que não se sabe bem se é pintura ou 
poesia. Num texto publicado em Obra visual – 1960-1990, a autora 
afirma que o seu trabalho, ao começar pela escrita, faz dela “um escri-
tor que deriva para as artes visuais através da experimentação com a 
palavra”. Mas ao começar com a pintura, o trabalho realizado caracte-
riza-a como “um pintor que deriva para a literatura através dum pro-
cesso de consciencialização dos laços que unem todas as artes” 
(HATHERLY, 1992, p. 75). Relevante nessa afirmação é o fato de 
que, ao assumir um lugar de saber, o observador ou leitor é levado a 
incorporar à sua apreciação crítica as interseções que caracterizam a 
linguagem desses trabalhos de Ana Hatherly, como se eles dissessem 
reiteradamente que a pintura não é (só) pintura e que a poesia não é 
(somente) poesia. Essa produção “visual” desenvolve, assim, uma 
“poética da linguagem”, já que ela opera desvelando o próprio código 
da escrita, ao desmontar, borrar, traçar. Em entrevista ao escritor Pe-
dro Sena-Lino, a autora revela:  

“Se quisesse mostrar a palavra, faria um texto linguístico. Que-
ro mostrar o grafismo da escrita ocidental, posta em confronto 
com a escrita oriental. Para mostrar as suas modulações tive de 
a tornar ilegível. A escrita ocidental parte de elementos geomé-
tricos – eu pretendi desmontar os elementos da nossa escrita e 
assim colocar um conjunto de ícones ao meu dispor. O que faço 
com eles no plano da criatividade, é torná-los ferramentas. Por 
isso, os meus trabalhos visuais sobre a escrita não são obras pa-
ra ler, são obras para ver.” (SENA-LINO, in: MACEDO, A. G. 
et al., 2004, p. 142) 
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No trabalho dessa autora, a escrita é entendida num sentido am-
plo, pois envolve um exercício contínuo sobre os códigos verbal e 
não-verbal, fazendo-os interagir como traços, borrões e grafemas. Em 
alguns de seus “poemas” visuais, verificamos que Hatherly dedica 
mais atenção a uma organização geométrica do espaço, às vezes com 
características do caligrama, embora não esteja aí uma preocupação 
específica com o desenho a partir da palavra, isto é, a disposição da 
palavra no espaço não procura dar vazão ao desejo de representar o 
mundo visível. Em seu fazer criativo, impera, ao invés disso, um tra-
balho intenso de desconstrução, de rasura. Trata-se, portanto, de uma 
poética que pode ser compreendida a partir da linhagem de Masson, 
Michaux, Erté, Cy Twombly, ou Barthes, pois Ana Hatherly faz de 
sua prática poética uma disposição da mão, uma extensão da letra, do 
desenho. 

Interessada e estudiosa de poéticas visuais de todos os tempos, 
essa poeta circunscreve uma língua outra, plástica, que não se traduz, 
ilegível, inventada, a partir de traços simples de ideogramas que não 
pertencem a nenhuma língua, a não ser a dela mesma. Ao traçar, em 
muitos de seus “textos” visuais, farrapos de linguagem, Ana transfor-
ma esses “textos” em imagens, mas, não sem evidenciar, que essas 
últimas guardam latente uma predisposição para a realização textual, 
como se pode notar nas pinturas da série “No Grande Espaço é Sem-
pre Noite”, de 1965. Esse jogo nos lembra as palavras de Foucault, 
examinando o trabalho de Magritte: 

“Do passado caligráfico que me vejo obrigado a lhes supor, as 
palavras conservam a sua derivação do desenho e seu estado de 
coisa desenhada de modo que devo lê-las superpostas a si pró-
prias; são palavras desenhando palavras” (FOUCAULT, 1998, 
p. 25) 

Em seu trabalho, a escritura – derivação do desenho – faz-se ao 
sabor do traço. Daí o caráter visual de seu verso. Talvez devêssemos 
afirmar: Ana escreve para transformar em desenho a letra que aos 
poucos desaparece, percorrendo o espaço da página.  

Caligrafia pictórica, a letra de Ana dialoga com sua obra teórica, 
como Casa das Musas, por exemplo, o que faz ressaltar sua inteligên-
cia teórica de pesquisadora e sua inteligência plástica. Em ambas, nas 
obras teóricas ou criativas, instaura-se subliminarmente a pergunta: o 
que parece literário no pictórico? Em “O Escritor” (Fig.1), Ana traz à 
representação rabiscos esfiapados que se consomem ao sair da boca 
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para fora. Nos desenhos de “Carta Cheia de Esperança (Reinvenção de 
Leitura 16)” (Fig.2), os fios também estão presentes. Fios, linhas de 
um tecido/texto que se consomem na economia da leitura. O fio que se 
deixa desamarrado sugere o sentido em aberto, para que se reinvente a 
cada leitura. Esses trabalhos coligidos em A Mão Inteligente fazem, 
entretanto, parte de séries “narrativas”, como é o caso de “O escritor”, 
e como tal eles podem ser pensados como fragmentos de uma cena ou 
como imagens que se movimentam e constituem, por assim dizer, uma 
narrativa visual. No livro O Escritor (1975), pictograma, fotograma e 
criptograma são partes de um processo de escrita que compõem a nar-
rativa visual de Ana Hatherly. A escrita cifrada, a escrita em movi-
mento, a representação icônica (desencadeada tanto pelos borrões, tra-
ços e grafemas desenhados quanto pelas imagens-caligramas) possibi-
lita uma redefinição do que seja ler, uma vez que tanto o ilegível se 
torna aparente, na medida em que sua escrita sugere uma negação do 
sentido. Ela realça, dessa maneira, o vazio que é também inerente à 
linguagem, e torna evidentes os clichês formais em que se apóia a 
construção do texto, como os que configuram os gêneros da escrita, 
perceptível, por exemplo, em “Carta Cheia de Esperança (Reinvenção 
da Leitura 16), onde a mancha gráfica sugere os traços característicos 
do gênero, ao mesmo tempo em que os traços vão desconstruindo-os.  

De fato, nessa série intitulada “Reinvenção da Leitura”, há uma 
subversão do próprio ato de ler. Não se lê mais como se lia, isto é, 
como decomposição do processo de representar a letra, através do tra-
ço que se faz verso ou narra histórias. Ana Hatherly inventa uma lin-
gua/gem que não pode ser decodificada nos moldes da comunicação 
em seu sentido lato, a não ser por ela mesma. Murmúrio, rumor inde-
finido da língua que se consome no traço, na linha quebrada, recicla-
da, e cuja idéia é de uma exterioridade que dispersa o sujeito, de um 
fora que fragmenta a própria letra. Trata-se, portanto, da letra à deriva 
da letra, em que um verso se implode sob o sopro de um vazio, deslo-
cando a representação, dilacerando-se como verso. Esses vazios side-
ram o sentido, esvaziam a voz, e não são afeitos à comunicação. Esse 
trabalho escritural de Ana nos faz lembrar Barthes, em seu livro 
O Império dos Signos, perguntando-se: onde começa a escritura? On-
de começa a pintura? O mesmo poderia se perguntar Peter Greenaway 
em seu filme O Livro de Cabeceira (The Pillow Book, 1996). 

Enfim, na série “Reinvenção da Leitura”, a autora tece o fio da 
memória, como na narrativa de O Escritor. Os fios – farrapos de lin-
guagem – se soltam e se prendem no movimento da leitura. Com-
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põem, assim, uma verdadeira coreografia dos olhos na zona de movi-
mentos de linhas em contornos indefinidos. 

A lógica desses movimentos pode ser bem observada em “Le 
pli” (Fig. 3) – referência intertextual à obra de Giles Deleuze. Me-
lhor ainda se pensarmos no desdobramento do barroco: a dobra ao 
infinito. O papel que se dobra, a letra que se dobra e se esgarça: “Pli 
selon pli”. E o verso-mônada cada vez mais se dobra, desdobrando-
-se a partir da folha-dobra. Assim, a poeta mostra o movimento da 
letra impressa no livro que se faz no vazio da linha solta, em deriva 
de sentido e forma. Não há tradução nesse plano do poema e do pen-
samento expresso-logograma-caligrama desfeito, rarefeito pela pala-
vra recortada de um livro qualquer. Há, sim, fluxo de movimento da 
palavra impressa que se desfaz em outras formas, modulando e dis-
solvendo a letra e o verso. 

Falha, assim, a tentativa do leitor de procurar o sentido, e ela se 
dissolve igualmente. Diante de si, o leitor se depara com formas que 
convergem em direção a certa moldagem do espaço em branco da te-
la/página, mas que desarticulam a forma e o sentido da letra, da pala-
vra escrita. Cabe, dessa maneira, perguntar: qual legibilidade desses 
caracteres tipográficos? Como decodificar qualquer informação ou 
sentido? Qual o filtro cultural para traduzirmos ou interpretarmos o 
que aí vemos? Que traço contemporâneo encerra esses textos em que 
os fios traçam signos visuais e compõem abstrações?  

Segundo Ladislas Mandel, a forma da escrita não é determinada 
pelo suporte e pelo instrumento. As mutações da escrita correspondem 
sempre às mutações do espírito, em cada época e em cada lugar. Ana 
Hatherly, contemporânea dos experimentos visuais e escriturais, nu-
tre-se das tensões que as teorias do verso e da linguagem do século 
XX nos colocaram, além das tensões interiores, subjetivas, acrescidas 
dos movimentos culturais e artísticos que a marcaram e fizeram des-
pertar sua poética. Ao legível responde Hatherly com o ilegível, e no 
ilegível acentua a possibilidade do legível. Eis um paradoxo que a po-
esia não resolve, e afinal, não tem que resolver. Com o ilegível, ne-
gando a herança gráfica, renovando a letra em sua leitura do mundo, a 
poeta inflete, ou seja, faz uma inflexão do seu fazer poético. E, como 
diz Mandel:  

“a criação das formas escriturais é uma coisa do intelecto, uma 
cosa mentale, e não poderia ser explicada nem pelo acaso nem 
pelos instrumentos de traçar, que são simplesmente os prolon-
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gamentos de nossas mãos, escolhidos para melhor traduzir nos-
so pensamento”. (MANDEL, 1998)  

Assim, se não se explica a escritura de Ana Hatherly, ainda que 
possamos vislumbrar os seus processos, observamos a transformação 
dessa poética em glosa da própria cultura que a erige. Ana Hatherly 
firma sua marca no mundo, enquanto o transforma em suas contínuas 
“reinvenções” da escrita e da leitura. A dobra por ela reinventada traz-
-nos a imagem de uma cultura tipográfica em crise, onde o livro em 
formato códice parece estar sendo colocado em cheque, através de su-
plementos os mais variados, como o livro-objeto, o livro de artista e os 
livros de arquitetura hipertextual, entre outros. Em “Le Pli”, o pensa-
mento da arte de Ana Hatherly parece desconstruir a neutralidade, ou 
melhor, a escrita neutra e universal do sans serif, em seu traço despo-
jado e sem alma. Mais uma vez, processa-se o dilaceramento do traço, 
da letra. Dilaceramento da cultura, da sociedade ocidental, e, ao mes-
mo tempo, reinvenção da escrita que, no “Neografitti” (Fig. 4), em 
spray, marca seu tempo com outra caligrafia, outros caracteres de uma 
escrita para ser vista e não somente lida.  

Em Ana Hatherly – A Mão Inteligente, o percurso que compreen-
de a “escrita visual” da autora, no período entre 1965 e 2002, mostra-
-nos que ela ainda se apresenta com seus motivos pictográficos. Desde 
Os Mapas da Imaginação e da Memória sua obra vem reinventando a 
pictografia chinesa, o alfabeto acrofônico, a escrita fenícia, uma escri-
ta copta e mais, um grego primitivo, que se reinscrevem através de 
manchas e borrões. Como bem salientou João Piranhada, citado no 
início deste ensaio, o jogo proposto por Ana Hatherly constitui uma 
radical e livre abertura para formulação de uma nova dimensão criati-
va, em que se entrecruzam e, principalmente, desconstroem-se os 
campos da criação artística e os saberes que nos caracterizam como 
atores e herdeiros de uma cultura. Talvez, por isso, faz-se presente 
nesta obra a negatividade radical que fende os sentidos, oblitera a co-
municação em seu aspecto imediato, porém reafirma, sobretudo, o 
sentido da criação. 



 A Mão Inteligente de Ana Hatherly 185 

 

Bibliografia 

BARTHES, Roland. Cy Twombly ou nom multa sed multum. In: BARTHES, 
R. O óbvio e o obtuso. Trad. Léa Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1990, pp. 143-160. 

BARTHES, Roland. O grão da voz. Trad. Teresa Meneses e Alexandre Melo. 
Lisboa: Edições 70, 1981. 

FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo. Trad. Jorge Coli. Rio de Ja-
neiro: Paz e Terra, 1998.  

HATHERLY, Ana. Obra visual 1960-1990. Lisboa: CAM/Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1992. 

HATHERLY, Ana. A casa das musas – uma releitura crítica da tradição. Lis-
boa: Editorial Estampa, 1995. 

HATHERLY, Ana. Ana Hatherly: a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. 

HATHERLY, Ana. O escritor: 1967-1972. Lisboa: Moraes Editora, 1975. 

MANDEL, Ladislas. Escritas.Espelho dos homens e das sociedades. São 
Paulo: Rosari, 1998. 

PIRANHADA, João Lima. Imagem-Acção. In: HATHERLY, Ana. Ana 
Hatherly: a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003, pp. 11-17. 

SENA-LINO, Pedro. A mão inteligente de ‘Um Calculador de Improbabili-
dades’. In: MACEDO, Ana Gabriela et. al. Interfaces do olhar – Uma 
Antologia Crítica, Uma Antologia Poética. Lisboa: Roma Editora, 
2004, pp. 139-145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 LEONORAMA – Volume de Homenagem a Ana Hatherly 

Anexos 

Fig. 1 – O Escritor, HATHERLY, 
2003, p. 58. 

Fig. 2 – Carta Cheia de Esperança 
(Reinvenção da Leitura 16), 

HATHERLY, 2003, p. 56. 

Fig. 3 – Le Pli, HATHERLY, 2003, 
p. 91. 

Fig. 4 – Neografitti, HATHERLY, 
2003, p. 173. 



PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS EM LÍNGUA DE PRETO 

Maria do Rosário Pimentel 

Em 1990, Ana Hatherly apresentou a público Poemas em língua 
de Preto dos séculos XVII e XVIII, relíquias de uma memória desco-
berta ao longo dos seus estudos sobre o Barroco. A autora associou-se, 
desta forma, ao número dos poucos investigadores que dedicaram 
atenção a este fenómeno linguístico/literário/histórico que atravessou 
séculos e atesta, mais do que a existência, a influência dos africanos 
na sociedade portuguesa1. 

Os textos em língua de preto foram, nas palavras da autora, «uma 
moda que, vindo embora de séculos anteriores, adquire uma nova for-
ça expressiva através da (re)invenção barroca, que a tudo empresta um 
cunho característico.»2 

De facto, não é um fenómeno literário novo. O modo particular 
dos africanos falarem, designado língua de preto ou língua de negro, 
guinéu ou língua de Guiné, integrou o discurso literário desde o século 
XV, revelando o impacto dos escravos transportados de África e a sua 

1
 PAUL TEYSSIER, A Língua de Gil Vicente, Lisboa, IN/CM, 2005; JOSÉ LEITE DE

VASCONCELOS, Língua de preto num texto de Henrique da Mota, Revue Hispani-

que, Tomo LXXXI, Paris, 1933; Idem Etnografia Portuguesa, Lisboa, Imprensa Na-

cional, 1942; Idem Antroponímia Portuguesa, Lisboa, 1928; CAROLINA MICHAËLIS

DE VASCONCELOS, Notas Vicentinas I a V, Lisboa, Edição da Revista Ocidente, 

1949; ALBINO FORJAZ SAMPAIO, Subsídios para a História do teatro Português, 

Teatro de Cordel, Lisboa, Academia das Ciências, 1920; RAMOS TINHORÃO, Os 

Pretos em Portugal. Uma presença silenciosa, Lisboa, Ed. Caminho, 1988; ANNE-

-MARIE PASCAL, Le personnage du noir dans le théâtre portugais du XVIIIe siècle, 

tese de doutoramento (Paris IV), 1991, 2 vols, são alguns dos autores que têm pres-

tado atenção à presença do negro na literatura portuguesa e às alterações a que o 

português está sujeito no seu linguajar.  
2
 ANA HATHERLY, Poemas em língua de Preto dos séculos XVII e XVIII, Lisboa, Qui-

mera, 1990, p. 3. 
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integração na sociedade portuguesa, desde os primeiros carregamen-
tos. 

Paul Teyssier considera que a primeira aparição do negro e seu 
linguajar na literatura portuguesa se ficou a dever ao coudel-mor Fer-
não da Silveira que, em 1490, por ocasião das festas realizadas em 
Évora para celebrar o casamento do príncipe D. Fernando com D. Isa-
bel, compôs o Breve de ũa mourisca ratorta que mandou fazer a se-
nhora princesa quando esposou […]3. Ramo Tinhorão, por seu lado, 
divide essa primazia com o poeta D. Rodrigo de Monsanto, de meados 
do século, que, apesar de não chegar a referir a cor do escravo, o assi-
nala com a sua especificidade linguística na trova em que o amigo 
Lourenço de Faria Mandava a um seu escravo que curasse ũa sua mu-
la. Nestes autores, as alterações linguísticas ainda são muito ténues o 
que já não acontece no Pranto do Clérigo, da autoria de Anrique da 
Mota, outro poeta que, tal como os anteriores, Garcia de Resende in-
cluiu no Cancioneiro Geral. O enriquecimento da língua de preto vai 
processar-se e, em pleno século XVI, surge já com uma estrutura mui-
to definida sobretudo em falas de personagens do teatro vicentino4. É, 
segundo Carolina Michaëlis, uma «variante do português vulgar, e 
verdadeira corrupção, aos olhos do leigo». A autora, no entanto, lem-
bra que, do mesmo modo, as particularidades do falar dos mouros, dos 
ciganos e dos judeus também foram exploradas para efeitos cómicos 
no teatro vicentino.  

3
 PAUL TEYSSIER, A língua de Gil Vicente, Lisboa, IN/CM, 2005, pp. 276-277. 

4
 Uma das alterações mais características é a substituição, ausência ou adição de fo-

nemas de que resulta um efeito cómico muito considerado ao longo do tempo. Paul 

Teyssier, nas páginas 294 a 303 da sua obra aqui referida, apresenta um estudo lin-

guístico bastante detalhado sobre as características da língua de preto na obra de 

Gil Vicente. Ramos Tinhorão indica entre as «suas principais características fonéti-

cas, morfológicas e sintácticas, a incapacidade de articular a consoante forte r (inva-

riavelmente tornada fraca quando intervocálica – carro=caro –, ou abrandada quan-

do terminação de palavra – andor=andoro; senhor=sioro); a transformação do d lín-

guo-dental em r brando (todo=toro; dinheiro=rinhero); o emprego do suarabácti 

[anaplixe] (Portugal=Purutugal); a troca do v inicial por b; a transformação dos ss e 

ç em z (disse=rise); equiparação de j e z (Jesus=Zezu ou Jeju); ensurdecimento do r 

e s finais e a imprecisão na determinação dos géneros (meu dedo=mia dedo) e na 

concordância e emprego de pronomes (eu falo Guiné=a mi fala guiné)» RAMOS TI-

NHORÃO, Os pretos em Portugal. Uma presença silenciosa, Lisboa, Ed. Caminho, 

1988, pp. 201e 202. 
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A utilização do falar pitoresco dos negros vai constituir um recur-
so muito aproveitado na literatura de cordel do século XVIII. É uma 
manifestação do gosto pelo exótico e pelo extravagante, notório na 
sociedade portuguesa onde surge aliado ao discurso joco-sério que, no 
dizer de Ana Hatherly, «assentou firmemente arraiais em Portugal du-
rante os anos de setecentos, dando origem a numerosas produções de 
vários tipos, cuja representatividade, no seu conjunto, carece duma 
atenção que não lhe foi ainda devidamente dispensada»5. Salienta esta 
especialista do período barroco existir uma diferença notável entre os 
poemas dos séculos XVII e XVIII, que transcreve, e os textos dos sé-
culos anteriores. Se no século XVI o negro com a sua linguagem ca-
racterística aparece, predominantemente, como um veículo para a ex-
ploração de efeitos cómicos, nos séculos XVII e XVIII surge já com 
uma função diferente, «inclusive como veículo de crítica social, o que, 
sem dúvida, corresponderá a uma evolução do estatuto do negro».6  

Sobretudo para os escritos do século XVIII, Ana Hatherly apre-
senta a pertinente questão de saber se a «reprodução mais ou menos 
fiel dum linguajar aproveitado para fins de caracterização teatral, não 
se terá transformado, com o decorrer dos tempos, em algo como uma 
língua literária parodística, uma espécie de idiolecto barroco cultivado 
como uma forma exótica para efeito dum divertimento amaneirado, 
tão caro ao gosto português, adoçado por lunduns e modinhas e talvez 
já também inundado de kitsch». E termina salientando que «por vezes 
a figura/fala do negro é um veículo para críticas mais ou menos riso-
nhas, como manda o estilo joco-sério. A língua de preto, nas mãos (ou 
na pena) dum poeta bastante dotado, pode ser de facto um meio eficaz 
para o discurso joco-sério»7. Além disso, com a maior heterogeneida-
de social dos espectadores das casas de teatro, após o terramoto, essa 
figura/fala do negro correspondia, muito possivelmente, a um gosto do 
público que frequentava os teatros populares do Salitre ou do Bairro 
Alto. Público que, aliás, não se limitava a assistir às representações, 

                                                 
5
 ANA HATHERLY, ob. cit., p. 3. A propósito, comenta Ramos Tinhorão: «O princípio 

estabelecido historicamente pelas elites de só considerar esteticamente válidas as 

manifestações artísticas e literárias que reflectem o seu nível particular de informa-

ção, além de contribuir para identificar unilateralmente cultura com cultura erudita, 

tem provocado até hoje o desinteresse pelo registo de todas as expressões corres-

pondentes à realidade das demais classes sociais.» Idem, p. 171. 
6
 ANA HATHERLY, ob. cit., p. 5. 

7
 Idem, ibidem. 
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mas comprava os textos das peças impressos em folhetos nos cegos-
-papelistas e ainda os relia ou ouvia ler à noite aos serões. 

Apesar do seu carácter popular, estes textos eram produzidos por 
autores de reconhecido mérito literário. No cabeçalho de um dos ma-
nuscritos utilizados por Ana Hatherly, é referida a mestria do poeta 
António de Brito e Oliveira, membro da Academia dos Particulares da 
Corte, nas composições em língua de preto, «em que era eminente», 
donde a autora infere que esta era uma modalidade poética não só cor-
rente mas estimada8. Porventura lucrativa, dado o seu carácter popular 
e a venda avulsa das produções.  

Mesmo sob o anonimato, não é difícil, por vezes, perceber a con-
dição cultural do autor ao aliar ao mérito da escrita um sentido crítico 
profundo, alicerçado em ideias que revelam a sua dimensão intelectu-
al. Se nuns casos o nível do discurso não ultrapassava o dos costumes 
quotidianos, noutros casos inflectia até à discussão dos próprios prin-
cípios tão ao gosto do século XVIII. De forma divertida e sobretudo 
descomprometida da cultura oficial, estes autores colocavam em cena, 
com a desculpa de «emendar erros», as contradições sociais dos novos 
tempos. 

Esta atitude de destacar os antagonismos da época é muito fre-
quente no fim de setecentos a propósito da escravatura e do tráfico 
negreiro, que eram já alvo de contestações e críticas frequentes, por 
implicarem, directa ou indirectamente, com direitos, liberdades e pro-
priedades. A análise desta temática retrata bem o impacto do Ilumi-
nismo Filosófico no âmbito da popular literatura de cordel. Não há 
dúvida que constituía um meio de divulgação privilegiado: à medida 
que os problemas eram invocados, exercitavam-se os espíritos, susci-
tavam-se atitudes, preparavam-se reacções.  

Um dos folhetos de cordel mais interessantes sobre as atitudes pró 
e contra a escravidão do negro saiu em 1764, da Oficina de Francisco 
Borges de Sousa, a quem foram concedidas as licenças necessárias, 
com o título Nova e Curiosa relação de um abuso emendado ou evi-
dencias da razão; expostas a favor dos homens pretos em um diálogo 
entre um letrado e um mineiro. Desde logo se percebe que o texto 
apresenta a questão do tratamento desumano dos escravos e refuta os 

8
 Idem, pp. 8 e 15. 
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principais argumentos invocados para a sua escravização. Toda a ac-
ção se passa à volta de um diálogo estabelecido entre um mineiro, que 
tinha problemas com um dos seus escravos, e o letrado com quem se 
foi aconselhar. Este procura chamar o mineiro à razão e demonstrar-
-lhe que, tal como os outros seres, o escravo negro devia merecer-lhe 
respeito. O autor coloca a tónica do discurso no direito de propriedade 
que o senhor tinha sobre o escravo, facto que o mineiro com frequên-
cia evocava em seu favor – «pois Senhor Doutor, eu não hei-de ser 
senhor do que é meu!»9. Todavia, esse direito tinha limitações que as 
leis prescreviam. De qualquer modo, o direito de propriedade era um 
ponto fulcral nestas discussões. 

As primeiras disposições tomadas no sentido da libertação e inte-
gração dos escravos em território metropolitano surgem com o Mar-
quês de Pombal, ministro de D. José, obedecendo umas «a razões 
pragmáticas, mas de claro sentido moral, outras de teor político e ou-
tras ainda ditadas por interesses materiais», segundo a expressão de 
Oliveira Ramos10. Pelas determinações régias de 19 de Setembro de 
1761 e 2 de Janeiro de 1767, o legislador procurou desviar o tráfico 
para a colónia brasileira ao proclamar livres todos os negros e mulatos 
oriundos dos portos da América, África e Ásia, que fossem desembar-
cados em Portugal. Relativamente aos escravos que já aqui se encon-
travam, Pombal decretou, pelo alvará com força de lei de 16 de Janei-
ro de 1773, que somente os descendentes de mães ou avós escravas 
deveriam permanecer nessa condição, não sendo este estado transmiti-
do às gerações posteriores. Aqueles cuja escravidão já vinha dos bisa-
vós, ficariam livres, mesmo tendo suas mães e avós sido escravas. A 
lei concedia ainda a liberdade a todos os que nascessem posteriormen-
te à sua publicação. Além disso, considerava-os «hábeis para todos os 
ofícios, honras e dignidades, sem a nota distintiva de libertos […]»11. 
A partir do século XVIII, a escravatura era uma realidade que ainda 
convinha manter nas colónias do Novo Mundo, mas que começava a 
não corresponder à vida económica e social das metrópoles. Por essa 

                                                 
9
 Nova e curiosa relação de um abuso emendado ou evidencias da razão; expostas a 

favor dos homens pretos em um dialogo entre um letrado, e um mineiro, Lisboa, 

Oficina de Francisco Borges de Sousa, 1764, p. 7.  
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 LUÍS ANTÓNIO DE OLIVEIRA RAMOS, Pombal e o esclavagismo, in Revista da 

Faculdade de Letras, série de História, II, Porto, 1971, p. 170. 
11

 ANTÓNIO DELGADO DA SILVA, Colecção de legislação portuguesa (1750-1762), 

Lisboa, Typografia Maigrense, pp. 811-812; ob. cit. (1763-1774), p. 640. 



192 LEONORAMA – Volume de Homenagem a Ana Hatherly 

razão, o tráfico escravista começou a declinar nalguns países europeus, 
enquanto noutros era orientado especificamente para o mundo colonial. 

A Nova e Curiosa relação, editada três anos após a publicação do 
decreto pombalino de 19 de Setembro de 1761, reflecte bem o ambi-
ente suscitado pela questão da abolição nos países europeus e mostra 
como as opiniões podiam já ser bastante críticas, não só quanto ao tra-
tamento dos escravos, mas também quanto ao conceito que se fazia do 
homem negro. 

Outro folheto significativo é o Novo e Divertido Entremez Intitu-
lado o Contentamento dos Pretos por Terem a sua Alforria, de 1787, 
onde o autor coloca em cena um abolicionismo, não de princípio, mas 
essencialmente filantropico e de interesse económico, concedido por 
um rico negociante lisboeta: «Ora pois, aqui têm a sua carta [de alfor-
ria], que em tempo algum terá a minha dúvida, podem até à morte fi-
car nesta casa, passando de escravos a ser fiéis servos». O acto é justi-
ficado pelo mérito dos dois escravos que o dono elogia e o leva a con-
ceder-lhes o «dom da liberdade» por oposição à «infâmia da escravi-
dão», «ferrete escandaloso que os ingratos têm na face».  

No decurso do XVIII, as condições favoráveis do comércio inter-
nacional e o incremento da actividade industrial contribuíram para a 
crítica ao regime escravista, à luz dos novos princípios que caracteri-
zaram o século. Nesse sentido, comerciantes e investidores manufac-
tureiros começaram a conceder a liberdade aos seus escravos, invo-
cando atitudes de benemerência a que não era estranho o espírito cris-
tão. A atitude aqui representada vai muito nesse sentido.  

A economia política e o pensamento filosófico das luzes aliaram-
-se para o mesmo fim e, nesta perspectiva, a escravidão surge conside-
rada como um erro económico, não só porque o trabalho dispendido 
pelo escravo não era rentável, mas também porque constituía um des-
perdício do capital investido. Além disso, se o escravo fosse substituí-
do por um trabalhador assalariado, o senhor poderia recuperar parte do 
dinheiro dispendido no seu salário, através do consumo de bens a que 
o trabalhador livre ficaria obrigado.

Para o novo ordenamento económico, o poder de compra dos tra-
balhadores era fundamental. A indiferença dos escravos pelo trabalho, 
a sua ignorância, a preguiça, a «estupidez», a contínua ânsia de revolta 
eram simplesmente o resultado da escravidão a que os havia submeti-
do um arcaico sistema económico que apenas conduzia à falência e 
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fazia pairar, sobre o mundo colonial, uma contínua ameaça.12 Os sen-
timentos aparentemente filantrópicos não resultavam tanto de uma 
postura antiescravista mas são uma resposta a outro tipo de problemas 
sociais e económicos13. Na teia das argumentações estavam também 
implícitas críticas à prática colonial. 

Em Portugal o fomento económico da política pombalina nos 
seus diversos aspectos tinha sido um avanço considerável, mas era 
preciso estimular a produção, fomentar o investimento no próprio pa-
ís, ter em atenção a rede viária de circulação dos produtos; a riqueza 
do país não se podia centrar no comércio externo, muito particular-
mente no comércio colonial, como até então se tentava dentro do sis-
tema mercantilista. Era preciso libertar os capitais imobilizados no 
comércio de escravos e transformar o escravo em comprador activo.  

 
 
Em 1789, surge impresso o folheto História Curiosa e Engraçada 

do Preto e o Bugio ambos no mato Discorrendo sobre a Arte de ter 
Dinheiro sem ir ao Brasil, que se afigura como um exemplo muito 
particular deste tipo de literatura. Está escrito em português, correcta-
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 Helvetius criticava o sistema escravista denotando uma atitude essencialmente 

política: é necessário evitar destruir no homem o princípio de interesse que o co-

manda, e a escravatura é nesse sentido um erro, ao mesmo tempo que é um crime. 

MICHELE DUCHET, Les réactions face au problème de la traite négrière: analyse 

historique et idéologique, in La traite négrière du XVe au XIXe siècle, Paris, 1979, 

pp. 40-41. 
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 A filosofia moral escocesa, de que Hutcheson e depois Adam Smith foram repre-
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vai mais longe: para ele, a escravidão não era mais do que uma parte de um siste-
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zação de mão-de-obra negra. O argumento económico aliado a razões humanitá-

rias, moralismos e fraternidades, ofereciam recompensa de um melhor rendimen-

to. Em França, Dupont de Nemours denunciava os malefícios do sistema escravis-

ta através da perspectiva económica: «L’esclave est paresseux parce que c’est son 

unique jouissance, et le seul moyen de reprendre à son maître une partie de sa per-

sonne, que le maître a volée en gros.». Cit. in Idem, ibidem. 
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mente usado pelo bugio, e em língua de preto, que o escravo emprega. 
O autor anónimo revela-se pela competência da escrita, em qualquer 
das formas com que se exprime, e pelas ideias que põe em curso. A 
aceitação popular garantiu várias edições da obra que, em 1897, mais 
de um século depois, continuaria a encontrar leitores, como comprova 
uma «terceira edição melhorada», lançada no Porto pela Livraria Por-
tuguesa-Editora, de Joaquim Maria da Costa. 

Neste último folheto, que transcrevemos e procuramos contextua-
lizar, são evidentes as fortes ligações do texto de cordel ao universo 
histórico, desde a vivência quotidiana às referências ao pensamento da 
época. Daí a aplicação do termo «filosófico» a denotar essa outra liga-
ção ancorada em situações concretas, questionáveis perante as novas 
orientações do devir social. Manifesta além do mais uma aproximação 
ao espírito dos «novos filósofos». Por esta via, o texto não surge de 
forma ingénua só para divertir, mas fundamentalmente como meio 
difusor de uma nova ordem nas sociedades. Reveste-se de uma função 
moralizante, em formato acessível o que permitia um maior alcance. 
Há elementos determinantes na contextualização espácio-temporal. 
Logo no título é anotado com rigor o local, e o tipo de acção, a forma 
de discurso que irá ser narrado no texto. A cena passa-se no Brasil, 
decorre em finais do século XVIII e tem como questões de fundo a 
avaliação do trabalho escravo por oposição ao trabalho livre, a relação 
que mantêm com os princípios de justiça e de felicidade avaliados à 
luz das teorias económicas, sociais, políticas e morais da segunda me-
tade do século.  

O prefácio salienta que o Diálogo é um raro manuscrito encontra-
do na biblioteca de um americano «sábio» e alerta para «a importância 
do argumento», para a «propriedade da linguagem e a formosura en-
graçada com que se exprime a Natureza». Acalenta ainda mais a curi-
osidade dos seus leitores/espectadores ao advertir que «os dois inter-
locutores se tinham arrancado do cativeiro e retirado para os matos da 
América». Natureza, liberdade, sabedoria, floresta americana – sinó-
nima de espaço virgem, primitivo, protector, iniciático – são ingredi-
entes que se conjugam para a harmonia final convergente com as aspi-
rações da época. 

Declarações de respeito pelas prerrogativas individuais concedi-
das pela Natureza a todos os homens, estímulo à iniciativa privada, 
quebra de privilégios, valorização do trabalho, felicidade e justiça 
eram enunciações sinónimas do lema político da «Liberdade, Igualda-
de e Fraternidade» que dava corpo aos novos ideais. Teorias que, sali-
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enta Ramos Tinhorão, conduziram «ao advento de um novo mito: o de 
que, estabelecida a Justiça e o respeito aos direitos «naturais» do Ho-
mem, o «trabalho honesto» conduziria à felicidade geral.»14.  

Na História Curiosa e Engraçada, um bugio, que fora animal de 
estimação em casa de «um homem que lia muito nos livros», transmi-
te, em bom português e valendo-se da sua própria experiência, a um 
Preto fugido para o mato, o pensamento ilustrado da nova geração. A 
ligação estreita entre felicidade e liberdade é frequente e relaciona-se 
directamente com o correcto exercício que cada homem faz das suas 
capacidades naturais. A liberdade é, por excelência, a prerrogativa ina-
lienável que mais identifica o homem e da qual não pode ser despoja-
do: «A Natureza, senhora de todo o mundo, não deu império algum 
aos homens, para despojar da liberdade aos seus semelhantes; e eu 
vejo-vos despojados a vós deste bem. […] Os homens não só ofendem 
a Natureza despojando-vos da liberdade; mas tratando-vos com maior 
crueldade, que aos brutos». Por ambição e orgulho, os homens afas-
tam-se desta prerrogativa que a Natureza lhes dá, deitando a perder a 
sua própria felicidade e a de quem os rodeia. O autor anónimo rejeita 
desta forma a escravatura e concebe o homem negro como possuidor 
de uma alma com nobres faculdades.  

É essa mesma liberdade que permite a cada ser humano utilizar os 
meios e os dons que a Natureza lhe concedeu para viver «conforme a 
Natureza» e atingir a felicidade. A ambição excessiva corrompeu essa 
finalidade primordial em desregramentos e sujeições antinaturais: «Tu 
imaginas que os Brancos para possuírem os cabedais, que tu dizes, 
lhes seria preciso abandonar o amor da pátria, dos pais, dos filhos, dos 
parentes e amigos; enrostar [sic] a morte por cima dos mares; afrontar 
imensos perigos, reconhecer novos astros, penetrar novos climas, e 
degradar-se da humanidade sendo tiranos, e cruéis não só convosco, 
mas consigo mesmos. Ah, a Natureza a todos liberaliza os meios de 
viverem felizes, sem que se aventurem aos excessos da ambição; ela 
assim como repartiu pelos animais diversos dons, a cada homem do-
tou de particular talento para adquirir o necessário para a vida». Uma 
dessas capacidades é precisamente, «uma certa inclinação para o tra-
balho, em que podem ocupar-se com maior prazer» e, exercitando o 
génio que lhe é particular, «distinguir-se entre os mais, e conseguir o 
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cabedal preciso na sua pátria, sem ir buscar a sepultura nas ondas do 
mar, ou debaixo das abobadas das minas.» 

O bugio apresenta duas regras fundamentais para qualquer indiví-
duo obter com sucesso dinheiro no seu país, sem ir ao Brasil: a primei-
ra «seguir o génio, e cultivar os talentos de que o adornou a Nature-
za»; a segunda «evitar os excessos da prodigalidade, e também da ava-
reza». Seguindo estes princípios «é incontestável que todas as causas 
da pobreza se reduzem unicamente ao descuido, e negligência de se-
guir o próprio génio, e aos excessos do luxo imoderado, e da injusta 
avareza».  

Perante tal discurso, o negro, livre da escravidão pela fuga, não 
escondia o seu ódio pelos opressores e, dada a sua vivência e ensina-
mentos recebidos, tinha dificuldade em perceber todo o discurso social 
apresentada pelo bugio. Acabou por concordar que todos deviam tra-
balhar como manda a lei da Natureza, afastando-se da ostentação e 
dos vícios, e faz jus a uma doutrina que, sendo tão cara e verdadeira, 
era para admirar não ser seguida por todo o mundo. Dada a importân-
cia da instrução, mais valiosa que «o ouro todo das minas», conclui no 
seu linguajar próprio, apelando à divulgação: «Se aqui apalacera agola 
uns Blanco, que polé escrevé os maravioso doutrina, que vozo platicá, 
e toro o gente ouvire cos oreia aberto, faria ere ao família toro do 
mundo um favoro, que meoro non pore imaginá.»  

A popularidade da literatura de cordel prestava assim, ao vivo, 
sobre o palco, ou na leitura de folhetos como este, um serviço à crítica 
de atitudes estabelecidas, à difusão das novas ideias políticas, econó-
micas e sociais e à implementação de formas de comportamento 
exemplares de harmonia com a moral social e a ética religiosa cristã 
porque, segundo o bugio com ares de filósofo «as máximas da Religi-
ão […] são todas conformes à Natureza».  

Normas para a transcrição do texto 

Na transcrição do texto a grafia foi regularizada de acordo com a 
norma actual. Mas a língua de preto manteve a grafia original por se 
tratar de uma escrita fonética e ter características próprias. Por esse 
motivo, também não foram feitas intervenções na acentuação. No tex-
to, procedeu-se às seguintes alterações:  

– Foram reduzidas as consoantes duplas excepto os «ss» e «rr». 

– Não se manteve a consoante «h» não etimológica. 
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PREFAÇÃO 

DO EDITOR 

Entre os raros manuscritos, que se acharam na biblioteca de um 
Americano sábio, foi o presente Diálogo, que assim pela importância 
do argumento, como pela propriedade da linguagem, e formosura en-
graçada com que exprime a Natureza, nos pareceu digno de se ofere-
cer ao público. Para facilitarmos mais a sua inteligência, advertimos, 
que os dois interlocutores se tinham arrancado do cativeiro, e retirado 
para os matos da América, como do mesmo Diálogo se manifesta. 
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DIÁLOGO 

Entre 

O PRETO, E O BUGIO 

 

 

 

PRIMEIRA PARTE 

 

 

 

Preto – Agola si: Já nem siolo, nem os fio da puta dos fio, e do 
muier, nem os roça, nem os mina, nem quanto diabrula há, 
fará afliçon aos pleto… Ma os mato bore, e os vento non fá 
buia! Non seia ere mia siolo, que veia por aí suraparo a por-
-me os mam, e os boa vontare! Mim ergue os cabeça, e arre-
gaia os oia lá pla dentro dos mato, e vê outros pleto, e non 
mi palece pleto! Quem sá vozo, e que plocura pola qui? 

Bugio – Eu sou um vivente, como tu, nascido, e criado nestes bos-
ques. 

Preto – Que maravia! Vozo mi palece uns pleto pequeno, nasciro 
como mim lá nos Cóssa ra Mina: nos fala, nos mam, nos 
oreia, nos cabeça, nos oia…ma sá muy caberuro, e non sei, 
que riabo de feitio, e clecença ter vozo nos cabamento do 
costa! 

Bugio – Pois aqui verás, que não sou preto como tu, ainda que fos-
se nascido na tua mesma pátria. 

Preto – Si vozo non sá riabo, ao meno sá pla mim uns coisa novo. 
Diga vozo, plo ventura recoie-se nos casa como nozo, e tem 
sioro, que governa sore toro os família, e que fá trabaiá toro 
o ria nos mina, nos roça, e nos engenha pala fazé clecer sua 
dinheiro, e ser um siora glande? 

Bugio – A minha casa tu a vês; são estes matos: a telha que me co-
bre, cobre todo o mundo: são os azulados céus, obra do pri-
meiro Ente, os tectos das nossas casas: tive pais da minha 
mesma raça, que não vi mais depois que pude nutrir-me do 
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sustento, que em toda a parte me oferece a Natureza por estes 
bosques. 

Preto – E vozo que dá a dente, e mete pala banduio, si polaqui non 
vejo mio, e feijão, nem trabaia pleto? 

Bugio – Eu pelo que conjecturo, tu és preto fugido de poucos dias 
dos grilhões duros de algum branco, em cujo poder caíste 
desgraçadamente cativo, depois de seres vendido, e trocado a 
rolos de tabaco nas costas de África, e mandado para estes 
sertões trabalhar para senhor branco; e como só comias angu, 
e tomavas de tarde em tarde a tua cachaça, e nada disto en-
contras nestes matos, por isso te admiras. Ora ouve, e repara: 
a Natureza é providentíssima para com todos os viventes: 
nestes mesmos bosques usando eu da minha liberdade, sou 
mais feliz, que os reis abafados com montes de negócios, 
como escravos de seus vassalos. Eu já padeci também a des-
ventura de ser cativo por um branco, que me conduziu preso 
ao Rio de Janeiro: e ainda que ele não era desumano, por ser 
homem que lia muito nos livros; todavia eu sempre suspirava 
pela minha antiga liberdade: Melhor sabor achava eu nas fru-
tas silvestres destes matos, do que nas iguarias, com que ele 
me regalava: aprendi muito dele; porque a minha curiosidade 
me incitava a escutar todas as conversações, que ele tinha 
com outros homens de letras; porém mais ditosa julgava a 
sorte de meus companheiros rústicos, e ignorantes, vagando 
livremente por estes bosques, do que a minha, não obstante 
achar-me mais sábio que nenhum deles. 

Preto – Mi estar smaraviaro de ouvi-la vozo, non sendo vozo blan-
co, nem pleto: Non tem-ia vozo mandinga! Jesu me vaia! 
Non seia ere o riabo em figula de vozo! 

Bugio – Eu não sou diabo, nem o diabo é o que te fala: a Natureza, 
que me distinguiu na discrição entre outros animais, e que 
aperfeiçoei na conversação de meu amo, e de outros sábios, 
que com ele se juntavam, é a que te fala. 

Preto – Passa fola com vozo! Lá mi palece que sá os Natureza que 
fala; porque os Natureza sá uns feitiçaria para toro gente, e 
vozo ter a perfeiçoaro tanto, que palece que adivinha. 
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Bugio – Não adivinho; porém a Natureza grita tão alto aos meus 
ouvidos, que eu te digo agora, em que consiste a minha mai-
or admiração. 

Preto – Vem-ia já: pom-ia plaqui, que non pore contè os paciença. 

Bugio – A Natureza, senhora de todo o mundo, não deu império 
algum aos homens, para despojar da liberdade aos seus se-
melhantes; e eu vejo-vos despojados a vós deste bem. 

Preto – Jesu que verdade! Nenhum fára como vozo com tanto cra-
reza; vozo ter uns lingua saglado. 

Bugio – Os homens não só ofendem a Natureza despojando-vos da 
liberdade; mas tratando-vos com maior crueldade, que aos 
brutos; porque o senhor, de quem fui cativo, tinha dois es-
cravos da vossa raça, e a mim tratava melhor que a eles. 

Preto – Pois essa siolo non retaiava a vozo costa com o reilho, até 
romper os veia, repois de ter a vozo morto de fome, e de tra-
baio? 

Bugio – Já te disse, que o senhor de quem fui cativo, me regalava, 
e se eu padecia alguma coisa, era pela falta da liberdade, sem 
a qual as iguarias mais gostosas são sempre amargas. 

Preto – Vozo pole ensiná pelos Mina, meoro que siolo Crega [clé-
rigo] ensinava a nozo sentaro nos cadeira. Ma vem ao téssa 
uns coisa que fá encoier, e tapar bico: Se nozo os pleta fola 
do jurisdiçon diaborica dos branco, podemo passar os vida 
como vozo, então leva riabo a branco, que sem pleto não po-
le miná, nem plantá, nem roçá; e assi já non pore fazé saco 
para recoier, e levá os oiro dos mina, e i sé uns siola glande, 
tarvezo lá nuns paioça veio dos outro banda dos agua, donde 
ter vindo toro esfrangaiado, e com os carcaiar rota. 

Bugio – Tu imaginas que os brancos para possuírem os cabedais, 
que tu dizes, lhes seria preciso abandonar o amor da pátria, 
dos pais, dos filhos, dos parentes, e amigos; enrostar [sic] a 
morte por cima dos mares; afrontar imensos perigos, reco-
nhecer novos astros, penetrar novos climas, e degradar-se da 
humanidade, sendo tiranos, e cruéis não só convosco, mas 
consigo mesmos. Ah! A Natureza a todos liberaliza os meios 
de viverem felizes, sem que se aventurem aos excessos da 
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ambição: ela assim como repartiu pelos animais diversos 
dons, a cada homem dotou de particular talento para adquirir 
o necessário para a vida. Dilata tu os olhos por toda a terra, e
verás o pavão adornado de formosura, o rouxinol da suave 
melodia do seu canto, o leão de um brioso valor, o cavalo da 
ligeireza, a raposa da astúcia; verás o elefante símbolo da 
prudência, o cão do agradecimento, a formiga da diligência, 
a águia da sublimidade, e o boi da mansidão; e todos conten-
tes, e satisfeitos com sua sorte: mas não são assim os ho-
mens, desde que se afastaram da simplicidade da mesma Na-
tureza. Os primeiros se alimentavam dos frutos das árvores, e 
leite dos animais; e nós vemos hoje as mesas gemendo de-
baixo do peso de mil guisados supérfluos. 

Preto – Non se pore duvidá: mim toro os dia via assi nos mesa de 
mia siolo; o leite, e os fruta era o sobremesa de ere; ma 
quanto vianda tinha ere já nos banduia? 

Bugio – Nada me dizes de novo: os brancos não só são excessivos 
no comer, mas também no vestir, e em muitas outras coisas. 
Eu ouvi ao senhor, que tive, discorrer muitas vezes sobre esta 
matéria; e um dia ele falou com tanta força, que ainda me 
lembram suas palavras: Ah! (dizia ele) se os homens vives-
sem conforme a Natureza, não viramos tantas famílias arrui-
nadas, tantos mancebos de altos espíritos abatidos, tão céle-
bres negociantes falidos, tantos enganos, tantos roubos, e 
ninguém se lamentaria da falta do necessário: mas aonde 
chegam os homens em seus excessos! A profusão dos ban-
quetes, a multidão das alfaias, as turbas dos criados, os jogos, 
que as leis mais sagradas proíbem; e destes excessos em 
quantos outros se precipitam, motivando a indigência, destru-
indo as forças, e a saúde! Pois quem pode duvidar, que os jo-
gos imoderados são a origem da ruína das casas, do desper-
dício do tempo, da moleza do espírito, do descuido dos pró-
prios deveres? Que os banquetes profusos são dissipadores 
dos bens da fortuna, dos dotes do corpo, e do espírito? Que a 
multiplicidade de criados, e de vestidos, longe de realçar o 
esplendor do pessoal merecimento, antes com os fumos de 
uma cega vaidade o escurecem; roubando a mesma vaidade 
não somente o direito, que os outros homens tem ao que resta 
à moderação, e sobriedade da vida; mas também despenhan-



Princípios Filosóficos em Língua de Preto 203

do no abismo da pobreza aqueles, que ela cativa, e senho-
reia? 

Preto – Enquanto vozo farare assim, e os branco praticare o que 
dizè, muntos arroba d’oilo telá no seus paize, sem passá aos 
Brasir; nem pole temé os conta rigoroso a siola glande, que 
turo há de lançá no barança do justiça suplemo, como mim ter 
ouvi-la aos Crega [clérigos] dos Mina, quando ere ensinava 
as pleto, e a branco: mas confunde a mim uns idéa novo: ou 
vozo, e esse siolo que fazia nos Mina os plegação engana aos 
pleto, e a branco, ou farò verdade; se engana, que leve riabo 
a ere, e se non engana vozo quebla cabeça, e… 

Bugio – Estes, que tu ouviste pregar nas Minas para instrução dos 
pretos, e brancos, ensinavam sem engano as máximas da re-
ligião, que são todas conformes à Natureza. Mas o que mais 
assombrava a este sábio, que tive por senhor, era, que sendo 
a arte de adquirir dinheiro a mais fácil a todos os homens, 
eles desatendam as suas regras, abalançando-se a excessos 
tão contrários a ela, entregando-se ao ócio, que destrói o 
principio fundamental da mesma arte: por quanto a Natureza 
imprimiu no ânimo de todos os homens uma certa inclinação 
para o trabalho, em que podem ocupar-se com maior prazer, 
e por conseguinte distinguir-se entre os mais, e conseguir o 
cabedal preciso na sua pátria, sem ir buscar a sepultura nas 
ondas do mar, ou debaixo das abóbadas das minas. 

Preto – Mim estar sartando já por ouvila vozo os regla fundamen-
tare pala os branco, e os pleta nunca fartare dinheiro fola 
dos Brasir. 

Bugio – Eu ouvi dizer a meu senhor, que se podiam reduzir a duas, 
e que se qualquer homem as praticasse, infalivelmente teria 
dinheiro em abundância no seu mesmo pais. 

Primeira Regra 

Seguir o génio, e cultivar os talentos de que o adornou a Natureza. 

Segunda Regra 

Evitar os excessos da prodigalidade, e também da avareza, 

Preto – Quanto vozo dize até qui sá bom, ma agola palece que está 
asniá. Fara vozo nos excessa dos vareza? Os varenta sá o 
que tem dinheiro maioro debaixo de quanto ferroio há. 
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Bugio – O teu argumento somente tem aparência de verdade; por-
que ao avarento igualmente falta o que tem, que o que não 
tem. Mas eu passo a explicar-te por sua ordem as duas re-
gras, que te expus. 

 O que se chama génio, não é outra coisa mais, que aquele 
dom particular, que a Natureza deu a cada um dos homens, 
que os distingue em seus respectivos ministérios, e ofícios no 
meio do Mundo. É o Mundo um teatro magnífico, em que 
representam diversos actores os papéis, que lhe foram distri-
buídos pela mesma Natureza. É uma música bem concertada, 
em que cada homem deve cantar naquele tom de voz, que lhe 
é natural. Mas resplandece a suma benignidade, amor, e sa-
bedoria da Natureza em unir a utilidade do homem ao seu 
maior prazer; porque o mesmo génio, que o inclina a ocupar-
-se nos ofícios, e ministérios, que lhe são mais jucundos, e 
aprazíveis, lhe fornece os meios de figurar singularmente no 
Mundo, e adquirir com que se alimente, dando maiores talen-
tos aos que deu condição mais larga, e espíritos mais genero-
sos; e pelo contrário mais limitados aos que tem menos alte-
za de espíritos, proporcionando desta sorte com uma sabedo-
ria inefável os meios aos fins. 

Preto – Vozo sá um retórica bom; ma turo isto sá uns folhage, e 
mim non percebere ainda o expricaçon do regra plimeira. 

Bugio – Pois tu não percebes ainda o que é o génio? Não sabes a 
força, e o império, que ele tem sobre os homens? O génio é 
ainda mais rico, que todas as minas da América; ele só con-
sultado, e seguido conforme o destino da Natureza, é capaz 
de enriquecer os homens, e formar seus tesouros. E eis aqui a 
razão porque no abuso que fazem os homens deste celeste 
dom, vemos que a indigência se oferece de todas as partes a 
nossos olhos; vemos uns, que só tiveram talentos para a milí-
cia, consagrados às letras: outros empregados nas armas, que 
só na literatura fariam progressos, e fortuna: e se fossemos 
discorrendo por todas as classes de ofícios, e ministérios, 
com quanto espanto não veríamos os deploráveis efeitos, que 
se seguem deste abuso, que consiste em se trocarem, e con-
fundirem os génios; e por esta razão serem tão mal desempe-
nhados os ofícios, e ministérios, assim eclesiásticos, como 
civis nas respublicas. O homem que segue o seu génio, e cul-
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tiva segundo ele seus talentos, distingue-se entre os mais 
homens; distinguindo-se entre os mais homens, tem meios de 
subsistir; tendo meios de subsistir, tem nas mãos a arte de ter 
dinheiro, e arte de ter dinheiro fora do Brasil. 

Preto – Tomá! e palece a vozo, que sá uns maravia, e que tem 
sbriado em toro esses invectiva? Cuida vozo que os pleta tem 
os moéra dos garinha, e os alma do bugia, que turo engore, 
e crê? Turo quanto vozo dize sá uns multidom dos paravra, 
que faze um buia, que palece um boi nos eira, e non passa 
dos oreia. Teima vozo meter em cabeça aos blanco, que toro 
o fortuna de ere sá… Jesù me vaia: sá…sá uns incrinaçon
de… Esprica vozo, que o téssa non pore guardá turo. 

Bugio – Tendo tu uma alma com faculdades tão nobres, é para ad-
mirar, que assim te escorreguem as doutrinas, e ditames de 
tão alta consideração! É só no bom uso, que se faz do génio, 
que a Natureza reparte a todos para seus respectivos fins, que 
está a arte de ter dinheiro em toda a parte. 

Preto – Mim ainda non pole perceber esses tramoia do vosso in-
vençon; turo é farare nos engenha, nos engenha, e dizé que 
pole sé glande siolo fóla dos Brasi, si fóla dos Brasi os enge-
nha sá tão rigoroso, como sá o dos blanco aqui, então vá 
vozo bugiá com toro o vosso engenha. 

Bugio – Olha: não sejas cabeça de ferro, não abuses tanto da tua 
razão. O génio é uma coisa, e os engenhos do Brasil são ou-
tra. Trabalhar nos engenhos, como tu sabes, é uma desgraça 
para a vossa gente, porque á força de fome, e de um contínuo 
trabalho, acabam a consolação da sua vida nos braços duros 
de uma morte, que a maior parte deles desejam outras tantas 
vezes, quantas respiram: e trabalhar segundo o génio de cada 
um, é ser ferreiro o que tem génio de ferreiro; eclesiástico o 
que tem vocação, e génio para ser eclesiástico; e não ser fer-
reiro o que devia ser abade, e monge o que devia ser soldado. 

Preto – Ora vozo quere brincá: se turo plocede do génio, suppo-
nha vozo que mim non tem génio de aturá a blanco; e pro 
ventura, se siolo manda trabaiar os pleto, pleto non trabaia, 
e non fá uns conveniência bom a siolo? Supponha mái, que 
os pleto só tem génio pala come bem, e bebé meoro, como 
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pole sé que os genia sá uns arte de ter dinheiro pala sbriar 
com ele? 

Bugio – Ora sossega, que eu te prometo dar em outro dia uma ex-
plicação tão exacta, e clara, que desfaça toda, e qualquer dú-
vida, que possa oferecer-se à tua razão. Agora é justo que vás 
tomar algum descanso, e refeição. 

Preto – Se vozo dá o expricaçon que plomete, e dá aos blanco esse 
invectiva novo pala não torná pla Brasil ser fragero dos ple-
to, toro o nozo gente fará fessa por toro o mundo; nozo se-
remo forro como blanco, e amigo como se foramo nascido 
no mesma habitaçon, e paîzo.  
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PARTE SEGUNDA 

Preto – Que dia tão flemoso! O céu palece que tem os oia aberto, 
que oia toro risoinha pala mim; os mato hoje mi palece me-
oro que onte por os maian; sá uns maravia novo; ma pleto 
há muitos dia que non sá cativo, nem os costa sá acossaro 
com o riabo do reilho dos blanco. 

Bugio – Aí se vê claramente o que é a liberdade. A Natureza sem-
pre foi a mesma: e que manhãs não tem passado por ti tão 
boas como esta? Mas então não abrias os olhos, senão tre-
mendo: umas vezes vias no céu com fome as estrelas; outras 
vezes os punhas em branco pelo rigor do relho, que depois de 
te cortar as costas, te cortava os fios da alma: desta sorte ti-
nhas olhos, e não vias; agora com a liberdade gozas tudo. 
Vês a variedade de belíssimas cores, que esmaltam as nu-
vens: aquelas rubicundas entressachadas de uma brancura, 
que vence a da neve; estas diáfanas, e alvíssimas recamadas 
de ouro celeste: olha que diversidade de figuras não formam 
aqueloutras, e que abobada de mármores, e de jaspes varia-
dos em cores, há sobre a terra, como esta parte do céu que 
nos cobre: repara como o zéfiro faz tão doce murmurinho 
nos silvestres arbustos, que oferece a nossos olhos uma vista 
tão deliciosa: tudo nos encanta, tudo nos atrai a gozar de nos-
sa liberdade, e conversar à sombra deste arvoredo. 

Preto – Fára vozo em descançá os sombra dos arvore? Isso non 
pore sé: se pleto fosse bugia como vozo, que non sei em que 
riabo ferra os denta, poriamo vive descançaro; ma pleto sá 
como blanco, comemo farinha cozido, e outros vianda que 
vozo non come; e se non trabaia nos mina, roça, ou engenha 
poble blanco, e desglaçado pleto. 

Bugio – Para viver sem tiranizar a gente preta, nem os brancos 
abandonarem o seu país, fazendo-se desgraçadas vítimas do 
ouro, que está para cá dos mares, já eu te prometi dar uma 
exacta explicação das fundamentais regras, em que já come-
cei a falar-te, e em cuja observância está a felicidade dos pre-
tos, e dos brancos. 
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Preto – Agola podemo nozo dizé, que vozo ter paravra meoro ain-
da que blanco: os ancia de ouvi-la vozo sá tão glande, que 
mai non pore sé: sem mai baruio de paravra começa vozo, 
que mim já ter os oreia plonto, os oia aberto, e os cabeça à 
banda. 

Bugio – A primeira vez que conversamos, me lembra ter dito, que 
a Natureza me assinalou na astúcia entre todos os animais; 
eles em todos os séculos nos reconhecerão superiores neste 
dote: a mesma raposa que se preza de exceder na ardilesa aos 
mais brutos, já em tempos antigos, tendo uma demanda com 
o lobo, elegeu por juiz a um dos meus ascendentes: e repara
com que prudência sentenciou a causa. O lobo criminava a 
raposa de um furto: negava ela o ter cometido semelhante de-
lito: então um dos meus sentado em tribunal, depois de ouvir 
arrazoar cada um deles, proferiu esta sentença: Tu, ó lobo, 
pareces não ter perdido o que pedes; e tu, ó raposa, creio te-
res ocultamente furtado o que claramente negas: portanto, se 
eu fora também juiz entre os homens, nenhum deles se quei-
xaria da falta de dinheiro. 

Preto – Non sá pleciso tanto espraiá; diga vozo em meno paravra, 
o que a pleto pore satisfazé.

Bugio – Não te aflijas: tu deves saber, que há um litígio perpétuo 
entre os brancos ricos, e pobres: estes condenam aqueles de 
avaros, porque não lhes conferem os socorros, que pela or-
dem da suma Providência lhes pertence: e aqueles censuram 
a estes porque entregues ao ócio não trabalham. Ora seme-
lhante demanda terminaria eu com estas duas palavras: A 
vossa preguiça, ó pobres, é inescusável; a vossa desumanida-
de, ó ricos, é injustíssima.  

Preto – Vozo condena pobre porque non trabaia, e os rico porque 
nondá? Mim non pore entende. 

Bugio – Abre as orelhas, e atende à explicação: uma grande parte 
dos pobres se habituam à mendicidade, por enterrarem seus 
talentos, e não cultivarem seu génio: o qual eu te declaro 
ainda mais do que o fiz a primeira vez, que nesta matéria fa-
lamos. A Natureza destinou o homem para a felicidade: por 
conseguinte concedeu-lhe os meios de ser feliz: Estes meios 
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estão colocados naquele dom especial, que possue cada ho-
mem para alguma cousa interessante à sociedade; pois o ho-
mem não nasceu unicamente para si: de outra sorte nasceria 
provido de todos os socorros, sem serem precisos os estra-
nhos dos outros homens. Portanto desde o mais ínfimo ho-
mem até o supremo nasceram para trabalhar, e só ocupados 
neste trabalho podem ser ditosos, e felizes; porque de outro 
modo, vivendo violentados, não conseguem prosperamente o 
seu fim, opondo-se á ordem com que a Natureza os dispôs. 
Diz-me tu, se uma ave quisesse nadar como os peixes, ou se 
este mato intentasse produzir os frutos da palmeira, não ad-
mirarias uma desordem, e violência em a Natureza? Pois da 
mesma sorte deves pensar a respeito dos homens. 

Preto – Mim até agola entendé, que vozo com os ideia novo tirava 
pleto do trabaio, e a toro gente blanco, e pleto; e vozo teima 
a dizé, que turo nasceo pala trabaiá, e que deve trabaiar! 
Desglaçado do que non tem os oia, os pé, ou os mam, e que 
dos cama non pore levantá os cabeça! 

Bugio – Acaba de entender-me, que ninguém, nem tu, nem todo o 
mundo está isento do trabalho, mas sendo este empreendido 
do modo que te tenho dito, será um trabalho sem moléstia, e 
enfado para quem puder fazer uso livre de suas forças, génio, 
e talentos; e para os que jazem impossibilitados, a mesma 
Natureza ordena aos ricos, que os sustentem, e providenciem 
sobre sua saúde; e se nisto há falta, é deles, e não da lei, nem 
do Autor dela. 

Preto – Agola entende turo o que dize; ma ainda non pore cai uns 
coisa: Diga vozo, plo ventura, si toro o gente blanco, e pleto 
ablaça o expricaçon, acaba o desglaçado de ser pobre, e sá 
turo rico, como um siola glande? 

Bugio – Para ser rico, e ajuntar cabedais não basta seguir cada um 
o génio, e talentos de que o dotou a Natureza; é necessário
também observar exactamente a outra regra, que eu já esta-
beleci. Em casa de meu Senhor ouvia eu todas as horas la-
mentarem muitos seus excessos passados, como causa da sua 
indigência presente: os homens aspiram sempre à grandeza, e 
sua vaidade os excita a demasiadas despesas, o que se chama 
luxo excessivo; porque o luxo moderado, que olha ao decoro, 
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e á decência, e que abomina o supérfluo, este luxo faz flores-
cer as artes, e gera a abundância nas respublicas. Se tu per-
guntares a qualquer homem de alto, e esclarecido génio, que 
em outro tempo viveu opulento, e abastado de bens, a razão 
porque se vê submergido na indigência, ele se quiser falar 
com ingenuidade, te dirá, que os seus vícios, a sua vaidosa 
ostentação, os seus excessos: Os homens devem aprender 
desses humildes animaizinhos, que em numerosas esquadras 
vemos no tempo do verão trabalhando sobre a face da terra, a 
fim de viverem abrigados das chuvas, e do frio em suas mo-
radas subterrâneas no tempo do Inverno; devem, digo, 
aprender deles a ser providentes. 

Preto – Se sá digno de louvoro o que trabaia em ajuntá; ninguém 
deve vozo louvar meoro que aos avarenta que recoie, e afer-
roia turo. 

Bugio – Não percas da memória o que já te disse; e adverte, que os 
avarentos são os mais pobres do mundo; porque eles negando 
o dinheiro ao preciso, incorrem muitas vezes, por causa de
sua mesma mesquinhez, em enfermidades, que lhe conso-
mem quanto não tiveram ânimo de despenderem; porque ne-
gando também o dinheiro aos pobres, que tem direito a ele, a 
sua desumanidade lhes atrai a maldição do grande Senhor do 
Universo: e não sendo generosos, nem liberais, vivem sem 
amigos, e sem eles se encontram no meio de suas adversida-
des. 

Preto – Non perca vozo um só paravra, que a mim aglada bem. 

Bugio – Não perco, e concluo o meu discurso: A liberalidade é 
uma virtude excelentíssima, e digníssima de todo o homem: 
todos devem ser liberais, ainda os mais pobres; mas a prodi-
galidade, que é um vício tão funesto, como te expliquei, pre-
tende tomar a sua figura: desta sorte se transmudam os no-
mes dos vícios, chamando ao profuso liberal, ao vão genero-
so, ao avarento económico, ao mesquinho acautelado, e dili-
gente. Verdadeiramente o pródigo é somente aquele, que não 
proporciona suas despesas às forças, e desumano em atavios, 
e ornatos supérfluos derrama com mão larga aquilo, com que 
podia cobrir a nudez, e satisfazer a fome de muitos miserá-
veis. 
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Ora de tudo o que acabo de expor, se infere clarissimamente, 
que observadas as duas estabelecidas regras, ninguém poderá 
lamentar-se, ainda sem ir ao Brasil, da falta de dinheiro; por 
quanto é incontestável, que todas as causas da pobreza se re-
duzem unicamente ao descuido, e negligência de seguir o 
próprio génio, e aos excessos do luxo imoderado, e da injusta 
avareza. 

Preto – Já non pore deixá de incriná os cabeça, e confessá, que 
vozo doutrina sá uns doutrina tão craro, e verdadeiro, que 
pla mim sá uns admiraçom nom sé platicada por toro o 
mundo. O trabaio a que vozo obliga os pleto, e os blanco, sá 
uns trabaio a que ninguém se pore negá sem melecé uns cós-
sa bom; porque os genia, e os incrinaçom do Natureza a toro 
o gente move pala ere, e fóla de trabaio ninguém pore vivé-
nem satisfaçon. Mim agola sem trabaiá non pore conté, ain-
da que mim ter abominaçon a captiveiro cruere de blanco, 
de que sá forro; com turo non aglada a mim estar aqui sem 
nada fazé: evita vozo tanto plegiça, os excessa de plodigo, e 
dos varenta, que nozo poderemo toro assi havé os oira, e 
triunfá dos indigência, e de turo quanto pore infelicitá. Se 
aqui apalacera agola uns blanco, que polé escrevé os mara-
vioso doutrina, que vozo platicá, e toro o gente ouvire cos 
oreia aberto, faria ere ao família toro do mundo um favoro, 
que meoro non pore imaginá. 

Bugio – Sim; porque o dinheiro vale tudo; e esta instrução, que eu 
ouvi de meu senhor, e que te tenho dado, é de tanto preço, 
que se todos a praticassem, como tu já confessas, o ouro todo 
das Minas a não pagaria; porque sem ser preciso arrancarem-
-se os homens de seus países, e correrem em montões ao tra-
vés da irada face dos elementos, e da mesma morte, possuiri-
am na sua pátria os meios de uma subsistência feliz. 

FIM 
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«ONDE A VISTA SE DILATA»: 

ANTÓNIO GEDEÃO E CESÁRIO VERDE 

Fernando J. B. Martinho 

É com o maior gosto que me associo à homenagem que a Univer-
sidade Nova de Lisboa presta, em boa hora, à Professora Ana Hather-
ly, querida amiga de muitos anos.  

Três razões se conjugaram, no essencial, para a escolha do autor 
estudado no texto que apresento: o tê-lo eu incluído na minha tese de 
doutoramento sobre as Tendências Dominantes da Poesia Portuguesa 
da Década de 50, na mesma tendência em que abordei a obra poética 
inicial de Ana Hatherly – uma orientação de tipo barroquizante; o ser 
comum a um e outro, embora segundo práticas diferentes, o interesse 
pela dimensão visual da poesia; e, finalmente, o lugar que, em ambos 
os poetas, ocupa o diálogo com o discurso científico. 

Ao reler recentemente a poesia de António Gedeão, apercebi-me 
de que havia um aspecto a que, em escritos anteriores, não tinha dado 
suficiente atenção. Refiro-me concretamente à importância da visão na 
sua obra poética, e não apenas da visão, mas de todos os outros senti-
dos, da percepção em geral, no fim de contas, como fica dito num tex-
to de Poemas Póstumos em que se chega a defender que a beleza não 
existe em si mesma mas apenas como beleza percebida (Gedeão, 
2004: 244). Ora o presente trabalho irá precisamente ocupar-se do lu-
gar que a percepção, os sentidos, com destaque para a visão, ocupam 
na poesia de António Gedeão, tendo igualmente em conta a centrali-
dade de Cesário Verde nas poéticas da nossa tradição moderna que se 
reclamam da atenção ao mundo exterior, «sempre múltiplo» como di-
ria Álvaro de Campos (Campos, 1994: 246-247). 

Nos textos que escrevi sobre Gedeão fiz sempre questão de sali-
entar a relevância que na sua poesia tem o diálogo com a tradição, 
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quer com a tradição popular (sirvam de exemplo “Cavalinho, cavali-
nho”, Gedeão, 2004: 137-139, ou “Ai Silvina, ai Silvininha”, ibid.: 
165-166) quer com a tradição culta, nomedamente com o Gil Vicente 
das Barcas (cf. “Fala do homem nascido”, ibid.: 117-118) ou o Ca-
mões de “Descalça vai para a fonte” (cf. “Poema da auto-estrada”, 
ibid.: 177-178). Mas, acima de tudo, sublinhei que a revelação de Ge-
deão como poeta, nos começos da segunda metade dos anos 50, ocorre 
num período em que é muito forte entre os autores emergentes a cons-
ciência de fazerem parte de uma tradição moderna, podendo mesmo 
dizer-se que o autor de Movimento Perpétuo realiza na sua poesia uma 
sintese de «quase todas as conquistas expressivas do modernismo», 
como, logo em 1958, observou Jorge de Sena (Sena, 1958: 147). Se a 
isto acrescentarmos a sintonia da sua lírica, de engenhoso aparato retó-
rico, com uma tendência barroquizante típica da poesia portuguesa da 
época em que se afirma, ou mesmo o que deixam transparecer alguns 
textos seus, por um lado, do sage desencanto de um herdeiro do cepti-
cismo iluminista («Os homens nascem maus./ Nós é que havemos de 
fazê-los bons.») e, por outro, de compadecida consciência atenta ao ou-
tro, dentro da melhor tradição do realismo humanista (cf. a famosa 
“Calçada de Carriche», 2004: 140-143), fica mais ou menos completo o 
quadro das principais heranças de que António Gedeão se apropria para 
definir a profunda originalidade da sua poesia.  

Ora, num autor que, em vários textos, deixa transparecer um rela-
cionamento tranquilo com as tradições com que, de um modo ou de 
outro, se foi identificando, não deixa de ser surpreendente a resposta 
que deu a um inquérito organizado pela Colóquio/ Letras, por ocasião 
do centenário da morte de Cesário Verde, em 1986, sobre o papel do 
autor do Livro na evolução da poesia portuguesa dos século XIX e 
XX. No seu texto (Colóquio/ Letras, nº 93, Setembro de 1986: 105), 
Gedeão começa por colocar sérias reservas ao «peso» geralmente atri-
buído à influência exercida pelos grandes autores literários «sobre os 
escritores seus contemporâneos e das gerações que imediatamente se 
lhes seguem», para, na sequência dessa premissa inicial, minimizar 
claramente o papel de Cesário quer sobre os seus contemporâneos 
quer sobre os poetas em actividade cem anos depois. Acerca de uma 
possível influência sobre os primeiros escreve ele: «O modelo do na-
turalismo de Cesário é uma exigência da sua época e do seu meio, e o 
que o poeta tem de excepcional é ter sabido expressar-se com tanta 
sedução que tornou apetecível imitá-lo. Contudo penso que Gomes 
Leal, António Feijó, Guilherme de Azevedo ou Junqueiro, poetas onde 
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se detectam ecos de «influência» de Cesário, teriam sido capazes de 
criar, por si próprios, os sinais poéticos que o seu tempo social exigia 
e que em Cesário tão lucidamente se manifestam. Aliás as raízes do 
naturalismo parece-me estarem sempre presentes no profundo solo 
poético de todo o tempo mas só no tempo de Cesário é que a luz crua 
dos candeeiros de gás pôde ser excitante da sua sensibilidade.» O que 
António Gedeão diz a propósito de um eventual impacte de Cesário 
sobre os poetas do seu próprio tempo vai ainda mais longe: «Quanto 
aos dias de hoje, a sociedade é completamente outra, a chamada soci-
edade de consumo onde a Poesia se fabrica como qualquer outro pro-
duto comercial. Os ecos de Cesário não têm nela cabimento.»  

Não obstante o determinismo de que Gedeão dá mostras na sua 
resposta, determinismo traduzido, por exemplo, em termos de «tempo 
social», a verdade é que também a ele chegou alguma da «energia ain-
da activa» (cf. Perrone-Moisés, 1998: 12) emanada da poesia de Cesá-
rio, a qual não poucos poetas portugueses, a começar por Pessoa, fo-
ram, como sabemos, ao longo de Novecentos, transformando em seu 
próprio benefício. Em matéria de influências, em certo sentido poderia 
mesmo dizer-se, como o fez um dia John Ashbery (Ashbery, 2000: 4), 
que não somos nós que as escolhemos mas elas que nos escolhem. 
Afinal, bem vistas as coisas, tudo predispunha António Gedeão, ho-
mem de ciência, positivo, atento à multiplicidade do real, habituado à 
observação e à experimentação, a ser sensível à energia vinda de um 
poeta que procurava no «real» e na «análise» a fonte abundante dos 
seus versos (Verde, 1984: 94), se comprazia em pintar «quadros por 
letras, por sinais» (ibid.: 118), se orgulhava de respirar «indústria, 
paz, salubridade», de amar o concreto, dado em «desenho de compas-
so e esquadro» (ibid.: 102), e, sobretudo, via, contemplava, sem des-
canso até à alucinação da própria pupila (cf. o poema de homenagem 
de Sophia no número citado da Colóquio/ Letras, 1986, p. 94). 

A primeira recolha de António Gedeão, Movimento Perpétuo, 
1956, abre com um poema sobre o “Homem”, como se o poeta quises-
se lembrar, logo nesse texto proemial, que é o homem que está no cen-
tro da sua poesia. As artes (literatura, escultura, música e pintura) que 
tradicionalmente se vêem como podendo ajudar a captar a essência 
complexa do homem, apresentadas metonimicamente, revelam-se in-
capazes de o definir: «Inútil definir este animal aflito./ Nem palavras,/ 
nem cinzéis,/ nem acordes,/ nem pincéis/ são gargantas deste grito./ 
Universo em expansão./ Pincelada de zarcão/ desde mais infinito a 
menos infinito.» (Gedeão, 2004: 91). Paradoxalmente, no entanto, os 
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dois versos finais acabam por negar a inutilidade, antes proclamada, 
de qualquer esforço no sentido de encontrar uma definição do homem, 
através de uma uma metáfora que, apoiada numa das artes visuais, a 
pintura, intenta exprimir a situação contraditória do homem, alternan-
do permanentemente entre a grandeza e a pequenez. A sua condição 
transitória e tosca, sugere-a o gesto abrupto de aplicação de um pig-
mento de tons fortes, o zarcão, que lembra a sua ligação à terra.  

Num outro texto da mesma colectânea, “Cruzeiro do Sul” (ibid.: 
93-94), o «sonho» de um outro mundo, de um outro hemisfério, logo 
indiciados na constelação inscrita no título, envolve o uso desperto 
dos sentidos face à descoberta sobressaltada de uma outra realidade, 
uma redobrada atenção a novas cores, novas paisagens, novas sensa-
ções, a uma luz diferente, mais intensa, que, quando a quer traduzir, 
não deixa o poeta de recorrer como termo de comparação ao que lhe é 
familiar, para o caso, as cores da epicurista «joie de vivre» de Renoir e 
da dramática ânsia de solaridade de Van Gogh: «[...]// Quero adorme-
cer na areia/ loira da praia remota/ enquanto no azul vagueia/ a asa de 
uma gaivota.// Quero ser cor na paisagem,/ pincelada sem contornos,/ 
haurindo nos ares mornos/ transparências de miragem.// Quero dormir 
e sonhar/ um sonho que em cor me afogue:/ verdes e azuis de Renoir,/ 
amarelos de Van Gogh.// [...]». 

Muito perto deste poema na colectânea, encontra-se “Pulsação da 
treva” (ibid.: 95), um texto que se inscreve na tradição de poemas so-
bre o anoitecer, a que, pertencem, para não irmos mais longe, “O sen-
timento dum ocidental”, de Cesário Verde, e os “Dois excertos de 
odes”, de Álvaro de Campos. O texto abre com uma notação cromáti-
ca alusiva à mistura e indefinição de cores próprias de um pôr do sol, 
lançando o poeta no verso final mão de uma imagem proveniente do 
seu campo científico para reforçar a ideia da mudança de cores que se 
opera no horizonte antes do cair da noite: «Fundiu-se a roda do Sol/ 
entre os cedros afilados./ Desfez-se em azuis rosados,/ tinturas de tor-
nesol.// [...]». Algumas estrofes à frente, surge nova notação cromáti-
ca, a da brancura da lua, quando a noite já plenamente se afirmou, pa-
ra sugerir uma das faces do combate entre a morte e a vida de que dão 
conta as três estrofes finais do poema: «Numa dormência de cova,/ 
suspensa em leite de Lua,/ toda a vida se renova/ e a guerra se conti-
nua.// [...]». As estrofes intermédias convocam outro sentido, o ouvi-
do, para acentuar a qualidade melancólica se não mesmo de irreprimí-
vel memento mori do anoitecer, reminiscente da «soturnidade» do iní-
cio de “O Sentimento dum ocidental”: «Agora, solenemente,/ como 
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um corpo que se enterra,/ ao som de um sino plangente/ desce a noite 
sobre a terra.// Campânula asfixiante./ Circula um terror nas veias./ 
Zumbem estrelas em colmeias/ num céu alheio e distante.// [...]». Este 
poema, tão atento aos efeitos do anoitecer na alma do poeta, é um bom 
exemplo de que a poesia debruçada sobre o múltiplo mundo exterior 
não se limita a representar; antes está apostada em significar, em 
«construir um conjunto de signos» (cf. Guillén, 1998: 118), como dis-
se o próprio Gedeão no fecho de um seu poema: «Construo o meu 
real/ conforme me apetece.» (Gedeão, 2004: 215-217). Tal como, 
aliás, se verifica em Cesário que é também seu mestre na arte da trans-
figuração, a mostrar que é possível ver como complementares e não 
antagónicos (cf. Guillén, 1998: 111) o gosto pela observação exacta e 
o uso da imaginação.

Se, aqui, a vitória da vida sobre a morte radica no seu «inevitá-
vel» dinamismo («Nas marés do protoplasma/ flui, reflui, perene e 
forte./ Espreita as pegadas da morte,/ persegue-a como um fantasma.// 
Cega e surda, impenetrável,/ lateja, na treva urdida,/ essa coisa inevi-
tável/ que é a vida.»), num dos mais conhecidos poemas de António 
Gedeão, “Pedra filosofal» (Gedeão, 2004: 104-105), é o júbilo de se 
irmanar ao sonho que a move, à vida, e a eleva aos mais altos cumes. 
As cores, mais uma vez, são, no colorista impenitente que o poeta é, a 
imagem mais intensa dessa alegria incontida, desse ímpeto celebrató-
rio: «Eles não sabem que o sonho/ é uma constante da vida/ tão con-
creta e definida/ como outra coisa qualquer,/ [...]/ como estes pinhei-
ros altos/ que em verde e oiro se agitam,/ como estas aves que gritam/ 
em bebedeiras de azul.// [...]», a par, em imparável enumeração, e de 
novo com recurso à metonímia, das artes, da aventura humana em de-
manda de outros mundos, da ciência e das tecnologias que a põem ao 
alcance dos homens. Às artes visuais, com a pintura e a arquitectura, 
concede o poeta, sempre tão sensível à visualidade e à espacialidade, o 
privilégio de abrir a série enumerativa («Eles não sabem que o sonho/ 
é tela, é cor, é pincel,/ base, fuste, capitel,/ arco em ogiva, vitral,/ pi-
náculo de catedral/ [...]»), e, a encerrar o poema, é ainda a uma ima-
gem visual que recorre para afirmar, com um optimismo que hoje nos 
pode surpreender, a sua fé no avanço do mundo («Eles não sabem, 
nem sonham,/ que o sonho comanda a vida./ Que sempre que um ho-
mem sonha/ o mundo pula e avança/ como bola colorida/ entre as 
mãos de uma criança.»). 

Idêntico ímpeto celebratório anima “Ode metálica” (ibid.: 118-
-120), o segundo poema de Teatro do Mundo, de 1958, e logo nesse 



220 LEONORAMA – Volume de Homenagem a Ana Hatherly 

mesmo ano seleccionado por Jorge de Sena para representar António 
Gedeão na 3ª série das Líricas Portuguesas (1958: 150-152). A cele-
bração, a exaltação, o entusiasmo são próprios do género a que perten-
ce o poema, que, no louvor que faz do mundo e da indústria modernos 
(com destaque, para o caso, da indústria metalúrgica), poderia consi-
derar-se, de alguma forma, herdeiro da “Ode Triunfal” de Álvaro de 
Campos e situar-se mesmo no âmbito da estética não-aristotélica de-
fendida pelo heterónimo pessoano nas páginas da revista Athena (n.º 
3, Dezembro de 1924: 113) – «uma estética baseada, não na ideia de 
beleza, mas na de força». Essa estética transparece, de imediato, nos 
verbos que dão conta de todo o movimento impetuoso que agita o 
mundo evocado no poema: «Abrem-se»; «Irrompem»; «soltam»; 
«Rasgam»; «jorram». Com a estética da força se coaduna, de resto, a 
«bela desordem» de que Boileau falava a propósito da ode (apud Mau-
lpoix, 2000: 170-173), e que alguns dos adjectivos usados por Gedeão 
não fazem senão reforçar: «solo bruto»; «maranha de ferro hirsuto»; 
«metálicos uivos». 

O dinamismo da «imaginação descritiva» (cf. Guillén, 1998: 165) 
manifesta-se, aqui, com resultados surpreendentes, como, por exem-
plo, quando o poeta se serve do metaforismo vegetal para sugerir as 
profundas tranformações operadas pela tecnologia industrial na paisa-
gem urbana: «Irrompem do solo bruto/ as sequóias de cimento,/ mara-
nha de ferro hirsuto/ como um esqueleto incorrupto/ coberto de pó 
cinzento.// Inflorescências de cobre/ de longos cabelos ruivos/ que o 
fogo do Sol descobre;/ como folha que se dobre/ soltam metálicos ui-
vos.// Carpelos e estames de aço,/ de longas, brunidas hastes,/ articu-
lam-se em abraço./ Rasgam os ventres e o espaço/ escavadoras e guin-
dastes.// Densas corolas macias,/ enormes como turbinas,/ mudam as 
noites em dias,/ sobre as garupas esguias/ de mil cavalos sem crinas.» 
Não são, como vemos, apenas as imagens visuais que esta descrição 
surrealizante impõe; outras impressões, auditivas e tácteis, se afirmam, 
a par de jogos de luz, sombra e cor. Estes últimos ganham especial 
relevo na estrofe derradeira, mais extensa, sob a égide de um «fogo» 
que, ao mesmo tempo, figura a energia dionisíaca que somos chama-
dos a partilhar, inapelavelmente envolvidos na exaltante celebração 
que o poema se quer: «[...]/ todos, à uma, bailemos,/ frenéticos tange-
dores,/ troncos nus e reluzentes/ à luz dos fornos candentes,/ orquídeas 
de furta-cores,/ rubros vermelhos e brancos,/ bailemos todos, baile-
mos/ como doidos saltimbancos,/ bailemos e entoemos,/ a plenos 
pulmões berremos/ sinfonias estridentes,/ chispemos, esparrinhemos/ 
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centelhas incandescentes,/ e em girândola elevemos/ nossos rostos 
como tochas,/ nossos braços como asas,/ filhos da escória e das ro-
chas,/ irmãos do fogo e das brasas.» 

Em nenhum outro poema como em “Saudades de Roseta” (ibid.: 
145-146) foi António Gedeão tão longe no paralelo poeta/ pintor, pai-
sagem literária/ paisagem pictórica. A vista que alcança, do ponto ele-
vado a que o verso inaugural do poema alude, de uma paisagem ideal, 
de um locus amoenus de frescura, tranquilidade, brandura, abundância 
e fecundidade, faz do poeta, não já um pintor de interiores, como na 
última estrofe de “Ode metálica”, fascinado pela luz incandescente 
dos metais em fusão nos altos fornos, mas um pintor do exterior, do ar 
livre, que, com sorridente ironia, leva consigo para o cimo do morro 
os apetrechos do pintor que busca um contacto directo com a natureza: 
«Levei comigo os pincéis/ (porque pensava ir pintar),/ a tela rectangu-
lar/ (cinquenta por trinta e seis),/ o cavalete e o banquinho,/ amarrados 
num conjunto,/ uma bucha de presunto,/ três decilitros de vinho,/ a 
paleta, claro está,/ as mãos, o sonho e o sorriso./ (De tintas nunca pre-
ciso/ que a Natureza me as dá.)» Tudo na paisagem avistada contribu-
ía para lhe avivar os sentidos, despertos para uma doce e expectante 
abertura sensorial: «Subi ao morro da Adriça/ onde a vista se dilata/ 
por sobre esteiros de prata,/ renques de fresca hortaliça,/ lençóis de 
milho e de vagem,/ sebes de tojo e carqueja,/ e campanários de igreja/ 
que ficam bem na paisagem./ O sol era um brando lume/ sobre as an-
cas das colinas,/ e o cheiro do feno e do estrume/ fazia abrir as nari-
nas.» Mas, chegado ao ponto mais alto do morro, o sujeito assiste, 
com espanto, a uma metamorfose que implica a passagem da disponi-
bilidade sensorial à mais voluptuosa sensualidade, já indiciada, aliás, 
nos últimos versos da primeira estrofe, sobretudo no antepenúltimo 
(«sobre as ancas das colinas»). Vê-se bem que, afinal, o poeta constrói 
o seu «real/ conforme [lhe] apetece». Funciona no poema um meca-
nismo associativo em que a memória literária tem um peso decisivo: 
se o nome da figura feminina de que o poeta acaba por fazer o retrato 
está associado ao da personagem do famoso lais do Amadis de Gaula, 
as ninfas e os faunos entregues a clamorosa «excitação» vêm, na se-
quência do quadro de locus amoenus antes apresentado, directamente 
do Canto IX de Os Lusíadas: «Chego aos píncaros do morro,/ fico va-
rado de espanto!/ Nunca ouvi gritar-se tanto,/ tanto clamar por socor-
ro./ Sete ninfas se torciam/ e estrebuchavam no chão;/ sete faunos as 
prendiam/ numa grande excitação./ Que inesperada presença!/ Ninfas 
de carne roliça/ e faunos que as perseguiam,/ já sabia que existiam/ 
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mas não no morro da Adriça.» As saudades da personagem feminina 
inscrita no título acabam por sobrepor-se, no sujeito, ao propósito de 
pintar a natureza en plein air, e o que vem a fazer é o retrato de Rose-
ta. As «tintas» que, conforme antes avisara, a Natureza punha à sua 
disposição, dão ao poeta o pretexto de exibir não tanto os seus conhe-
cimentos de Botânica como o prazer de nomear, de se deter a pronun-
ciar nomes que, para ele, são todo um programa poético de amor pela 
vida, pelas muitas formas de ela se manifestar: «Com lírios brancos do 
monte/ pintei-te a pele do rosto,/ e os sombreados da fronte/ com per-
pétuas cor de mosto./ O amarelo do piorno/ deu-me o tom dos teus 
cabelos,/ todo em ninhos de novelos/ de irradiante contorno./ Com o 
doce azul da borragem/ pintei-te as íris de loiça,/ pampa fresca onde 
retoiça/ um potrozinho selvagem./ Com brácteas do rosmaninho/ fiz-te 
o tom das sobrancelhas,/ e os lábios, gotas vermelhas,/ com bagas do 
azevinho.»  

Um pouco lá para trás no mesmo livro, um passeio de barco até à 
Outra Banda (vide “Adeus, Lisboa”, ibid.: 123-125) proporciona ao 
poeta a oportunidade de pôr à prova, enquanto pintor de ar livre, as 
suas qualidades de bom impressionista. E aqui é a vez de a luz afirmar 
a sua relevância. Como, de resto, já a afirmava em Cesário, contempo-
râneo dos pintores que defendiam a interdependência da luz e da cor 
(cf. Torres, 2003: 27), e em cuja poesia, como sabemos, não faltam 
exemplos de perfeita adequação da sua retina hipersensível ao mais 
puro impressionismo (desde “Num bairro moderno”: «[…]/ E fere a 
vista, com brancuras quentes,/ A larga rua macadamizada.// […]», 
p. 67, a “Nós”: «[…]// Que de fruta! E que fresca e temporã,/ Nas duas 
quintas bem muradas,/ Em que o Sol, nos talhões e nas latadas,/ Bate 
de chapa, logo de manhã!// […]», p. 109). No poema de Gedeão, re-
cordêmo-lo, sobre um passeio de barco no Tejo, são o sol e a água que 
«conspiram/ num conluio de beleza». O que o texto jubilosamente ce-
lebra é o «cenário de apoteose», o «festival de tons», de luz, de cores 
que resulta da união total da cidade com o seu rio. Num primeiro mo-
mento, o poeta, na amurada do barco de passageiros, extasia-se peran-
te os revérberos, os reflexos, os brilhos que a luz solar provoca na su-
perfície móvel do rio, e é como se, na intensidade da sua experiência 
sensorial, estivesse a assistir a uma chuva de luz, sob a qual o modesto 
cacilheiro lentamente se movia atraído pela própria fonte luminosa: 
«Chapas de sol, coruscantes/ como lâminas de espadas,/ fendem as 
águas rolantes/ esparrinhando flamejantes/ lantejoulas nacaradas./ Sob o 
doirado chuveiro,/ o barquinho terno e mole,/ vai-se afastando, roncei-
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ro,/ na peugada do Sol.» Num segundo momento, o poeta, para transmi-
tir a força das impressões que o envolvem por inteiro, recorre, dentro de 
um procedimento nele comum, a comparantes provenientes da esfera 
profissional do sujeito empírico de que é o alter ego, no caso vertente 
relativos à mineralogia, e todos eles altamente sensíveis aos mais sur-
preendentes efeitos de luz: «A cada volta das pás/ moendo as águas vi-
zinhas,/ nos remoinhos que faz,/ nos salpicos que me traz/ e me enchem 
de camarinhas,/ há fagulhas rutilantes,/ esquírolas de marcassites,/ po-
limentos de pirites,/ clivagens de diamantes.»  

O olhar do poeta vira-se, depois, para Lisboa. Ele não está só no 
seu deslumbramento diante da vista magnificente da cidade que um 
simples barco de carreira lhe proporciona. Participa de uma exaltante 
experiência, que o irmana a todos os seus companheiros de viagem: 
«Numa hipnose colectiva,/ como um friso de embruxados,/ ao longe 
os olhos cravados/ em transe de expectativa,/ todos juntos, na amura-
da,/ numa sonolência de ópio,/ vemos, na tarde pasmada,/ Lisboa tele-
visada/ num vasto cinemascópio./ […]». Por detrás do optimismo es-
preita, porém, a ironia, e com ela vêm as interrogações: «Há lencinhos 
agitados/ nos olhos de todos nós,/ engulhos de namorados,/ embarga-
mentos na voz./ Nesta quermesse do ar,/ neste festival de tons,/ quem 
se atreve a acreditar/ que os homens não sejam bons?» O que, porven-
tura, começara por ser uma busca dos prazeres simples numa curta 
viagem entre Lisboa e a Outra Banda, acaba, depois da intensidade 
com que o «prazer verbal» responde ao «prazer pictórico» (cf. Olivei-
ra, 2006: 158), por ser uma entrega ao devaneio da aventura ultrama-
rina por parte de um poeta que, em contraponto à circunspecta gravi-
dade de homem de ciência do seu outro eu, não abdica do sonho e da 
fantasia, mesmo que tingidos de ironia: «Adeus, adeus, ribeirinha/ ci-
dade dos calafates,/ rosicler de água-marinha,/ pedra de muitos quila-
tes./ Iça as velas, marinheiro,/ com destino a Calecu./ Oh que ventinho 
rasteiro!/ Que mar tão chão e tão nu!/ Ó da gávea! Põe-te alerta!/ Tem 
tento nos areais./ Cá vou eu à descoberta/ das Índias orientais./ Não 
tenho medo de nada,/ receio de coisa nenhuma.// A vida é breve e ar-
rendada/ como esta réstia de espuma./ Toda a gente é séria e é boa!/ 
Não existem homens maus!/ Adeus, Tejo! Adeus, Lisboa!/ Adeus, Ri-
beira das Naus!/ Adeus! Adeus! Adeus! Adeus!». 

Num outro texto um pouco à frente, “Esta é a Cidade” (ibid.: 126-
-128), o poeta muda de posto de observação, não já a amurada, entre 
os demais passageiros, de um barco da carreira entre Lisboa e a Outra 
Banda, mas a janela de sua casa, de onde assiste sozinho ao tumultuo-
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so fervilhar da vida na rua. Usa, agora, um meio de auxiliar a visão, a 
janela, de que faz a «ocular», digamos, de um binóculo imaginário. Do 
que, numa primeira observação, se dá conta é do «formigueiro» humano 
transmitindo à rua, «como um tecido orgânico», a pulsação e a agitação 
da vida. Procede, depois, a um afinar da «focagem», passando, assim, 
da observação imperfeita de um todo mais ou menos indistinto para 
uma outra que lhe permite ir decompondo as imagens uma a uma. A 
descoberta de realidades com contornos mais definidos provoca nele 
uma irreprimível «comoção». Torna-se, então, mais nítida a sua consci-
ência das contradições que agitam a rua lá em baixo: «Tanto sonho! 
Tanta mágoa!/ Tanta coisa! Tanta gente!» A rua de que vai colhendo as 
imagens é a rua de uma cidade moderna, já atravancada pelos meios de 
transporte: «São automóveis, lambretas,/ motos, vespas, bicicletas,/ car-
ros, carrinhos, carretas». (Este tipo de série enumerativa é recorrente em 
Gedeão, que é bem um poeta que soube, como viu Sena, tirar partido 
das conquistas do Modernismo. Como também é nele recorrente o sen-
tido de humor que transparece do último verso citado, revelando-se 
igualmente por aí o poeta herdeiro de uma modernidade que tem no 
mais alto apreço a irreverência lúdica.) Mas a rua é, sobretudo, num 
claro tributo a um topos da literatura moderna, a rua por onde flui, sem 
descanso, a multidão: «e gente, sempre mais gente,/ gente, gente, gente, 
gente,/ num tumulto permanente/ que não cansa nem descansa,/ um rio 
que no mar se lança/ em caudalosa corrente.» 

Uma focagem mais aperfeiçoada permite ao sujeito separar da 
massa humana uma figura feminina, que, irresistivelmente, lhe im-
pressiona a «retina». À femme fatale que vem de Baudelaire e do nos-
so Cesário, acrescenta o poeta, num gesto de superior ironia, a memó-
ria, por um lado, da feiticeira que enredou Ulisses com os seus encan-
tos e, por outro, da ligação existente entre todas as formas de vida 
desde os organismos unicelulares, como se a ocular, com que amplia o 
conhecimento da realidade que o envolve, fosse, neste caso, a de um 
microscópio: «Uma circe peregrina,/ pedúnculo de vorticela,/ perpassa 
sob a janela,/ incandesce-me a retina./ Anda como sobre escolhos,/ 
irradiando fragrância./ Envolvo-a toda nos olhos;/ possuo-a mesmo a 
distância.» A multidão acaba aparentemente por fazer valer os seus 
direitos e o poeta desce da sua posição privilegiada para nela se diluir. 
A ironia que transparece dos versos finais, lembra-nos, porém, ser ela 
um dos modos que o poeta tem de repetidamente sugerir o seu distan-
ciamento: «A multidão chama por mim./ Chama e reclama/ que eu 
nela sou princípio e fim.// Lá vou, lá vou./ Galgo os lanços da escada 
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de roldão/ e fluo, coloidalmente disperso,/ corpúsculo e onda, sem an-
verso nem reverso,/ fagocitado pela multidão.» 

O poeta, como vimos, confere, aqui, à janela o papel de uma lente 
ocular, enquanto que Cesário se imaginava, nas suas deambulações 
campestres, «de óculo deitado a tiracolo!» (Verde, 1983: 105). Ge-
deão, poeta dos sentidos, é-o sobretudo através dos olhos. Transparece 
da sua poesia permanentemente o prazer de ver. Num poema de Má-
quina de Fogo, de 1961, “Saudades da terra” (Gedeão, 2004: 189-
-191), as saudades de que fala, numa imaginada situação além-túmulo, 
são essencialmente as saudades do que viu, do que gostou de ver. A 
luz ocupa, aí, o primeiro lugar, uma luz dada na prodigiosa variedade 
das suas manifestações, dos efeitos que cria, das imagens que suscita: 
«Gostei muito da luz. Gostei de vê-la/ de todas as maneiras,/ da luz do 
pirilampo à fria luz da estrela,/ do fogo dos incêndios à chama das fo-
gueiras./ Gostei muito de a ver quando cintila/ na face de um cristal,/ 
quando trespassa, em lâmina tranquila,/ a poeirenta névoa de um pi-
nhal,/ quando salta, nas águas, em contorções de cobra,/ desfeita em 
pedrarias de lapidado ceptro,/ quando incide num prisma e se desdo-
bra/ nas sete cores do espectro.» A aguda sensibilidade do poeta à luz, 
aos seus cambiantes e nuances, conforme a hora do dia, revela-se de 
modo superior num texto do livro seguinte, Linhas de Força, de 1967, 
“Poema do alvorecer” (ibid.: 199). O alvorecer, objecto do poema, 
como o título esclarece, é, aí, representado como uma hora de indeci-
são entre a noite e o dia, pesada de dramatismo e de maus presságios. 
A tonalidade encontrada para qualificar a luz transmite melhor do que 
nenhuma outra a negatividade que envolve esse momento como que 
suspenso do tempo: «Uma luz de estanho, álgida e polida,/ embaciada 
como um espelho antigo,/ ampara a cidade suspensa, diluída/ na bru-
ma, e adormecida/ consigo.» Essa negatividade será intensificada já 
perto do termo do poema, através de imagens particularmente revulsi-
vas que nos preparam para a associação, no desfecho de sugestão ci-
nematográfica, da luz do alvorecer à morte: «A luz do estanho, álgida 
e polida,/ escanhoa as fachadas dos prédios como lâmina de navalha./ 
Peganhenta e baça, escorre, na humidade das ruas reflectida,/ como 
um óleo viscoso que lentamente se espalha.// […]// Hora de estanho, 
em que os condenados atravessam o pátio da prisão a caminho da gui-
lhotina.» Fortemente sugestiva é também a comparação feita entre as 
ruas da cidade à hora de extremo cansaço e indefinição que é o alvore-
cer e os corredores dos museus, numa reiterada aproximação, por par-
te deste poeta do olhar, da realidade observada às artes visuais: «As 
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ruas longas e estreitas, silenciosas e vazias, parecem/ os longos e si-
lenciosos corredores dos museus, de madrugada,/ à hora em que as 
figuras das telas baixam os olhos e adormecem,/ quando as madonas 
sorrindo baixam os olhos e adormecem/ nos longos corredores dos 
museus, de madrugada,/ quando os cardeais vermelhos/ e os anjos da 
Anunciação prostrados de joelhos/ baixam os olhos e adormecem/ nos 
longos e silenciosos corredores dos museus, de madrugada». 

Mas o poeta do olhar, do gosto de ver, da extrema atenção aos 
efeitos e mudanças de luz é também o que se interroga sobre a reali-
dade exterior, as suas aparências e insuficiências, para o caso o pró-
prio Sol (vide “Que é andar o Sol lá fora?”, ibid.: 179-180), contra-
pondo-lhe uma outra realidade nascida do «desejo» e fonte de luz inte-
rior: «[…]// Será isso o Sol lá fora?// Eu conheço um Sol doirado/ que 
é das minhas relações,/ não tem céu determinado,/ não destila mel co-
ado/ nem propaga ondulações./ Não é bem Sol. É desejo,/ desejo de 
que Sol fosse,/ um cromático solfejo,/ amargo de sabor doce.// Esse 
circular sem centro,/ esse esperar a qualquer hora,/ esse iluminar por 
dentro,/ será isso o Sol lá fora?».  

A realidade observada, por mais próxima que esteja do locus 
amoenus, não lhe chega – é o que o poeta dirá num texto de Poemas 
Póstumos (“Poema da noiva de Chagall”, ibid: 242-243). Para suprir o 
que lhe «falta», e é muito ou mesmo «tudo», recorre ele à imaginação, 
ao fingimento, à ficção, de que a poesia, no seu trabalho de construir 
mundos, de construir o seu próprio real, não pode, afinal, prescindir: 
«Tenho os olhos repletos de ventura./ E isto simplesmente/ por ver na 
minha frente um tanque de água,/ bancos de pedra à volta/ e uns mo-
destos arbustos sem grandeza./ Como a ventura é fácil quando tudo/ se 
mede em desventura!// Tudo se junta neste quadro ameno/ para dar 
felicidade momentânea;/ e o que falta, que é tudo, isso, imagino.// 
[…]// Desce um pombo do alto em voo lento/ e na borda do tanque 
poisa, e olha./ Finjo que sou de pedra; e o pombo olha-me./ Finge-se 
ele de pedra enquanto o olho,/ e assim nos demoramos, um e outro,/ 
até nos convencermos/ que só do mútuo amor se vive em paz.// […]». 
É neste contexto de total entrega à «voluptuosa» vertigem da imagina-
ção que o poeta recebe a visita da noiva de Chagall que o título do po-
ema já anunciava, imagem, afinal, na sua leveza levitante, da visitação 
da própria Poesia: «Foi então que um rumor tão insensível/ como um 
abrir de pétalas/ roçou por entre as folhas dos arbustos./ A noiva de 
Chagall,/ micro-onda violeta, espuma de detergente,/ flutuando ao sa-
bor de uma suposta brisa,/ alegre e rápida, voluptuosa e breve,/ em 
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círculos de renda me envolveu.» Como frequentemente acontece em 
Gedeão, o poema termina sob o signo de um anti-clímax irónico («De 
vassoura de esparto, o homem do jardim/ juntava as folhas secas,/ e ao 
juntá-las,/ diluía rumores no silêncio da tarde/ enquanto ia pensando 
noutra coisa.»), e a ironia é, neste poeta, como pensamos ter deixado 
claro ao longo do artigo, uma das formas que ele privilegia no estabe-
lecimento de um equilíbrio possível entre a fidelidade ao real e as exi-
gências da imaginação. 
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O CULTO POÉTICO DE MARIA TERESA 

NA POESIA VISUAL BARROCA PORTUGUESA 

István Rákóczi
 

 

 
 
 
Ana Hatherly, cuja obra erudita sobre o campo da poesia visual se 

prende com o pragmatismo de as vir publicar antologicamente em A 
experiência do prodígio: bases teóricas e antologia de textos visuais 
portugueses dos séculos XVII – XVIII, publica uma série de “labirin-
tos”, que tem por protagonista Maria Teresa, a soberana setecentista 
do trono dos Habsburgos. Um título que evoca a prática dum mote 
(Laberinto em louvor sa sereníssima Senhora Rainha da Ungria, que 
principiando pelo meyo sempre se lerá – com variantes, sempre se há 
de achar, etc – glosado por António Ferreira de Serqueira, Manuel Lo-
pes de Jesús e Manuel Ferreira Leonardo1, tal como por autores anó-

                                                 

 O autor destas linhas sente-se particularmente privilegiado em juntar-se aos colegas 

maiores que dedicam os seus estudos à guisa de homenagem a uma das professoras 

ex-libris da Universidade Nova de Lisboa. Lembro-me com muita saudade e grati-

dão termos podido participar, alunos do professor Doutor Zoltán Rózsa, o fundador 

dos Estudos Portugueses na Universidade ELTE de Budapeste, nas aulas que as 

professoras Maria Lúcia Lepecki e Ana Hatherly leccionavam nesta universidade 

em finais da década de setenta. Hoje, quando já é a vez dos alunos, que podem con-

tar com o apoio do Departamento de Estudos Portugueses, através do feliz inter-

câmbio Erasmus, que a Professora Doutora Maria do Rosário Pimentel coordena, 

julguei conveniente lembrar aqui alguns textos de poesia visual, que a nossa home-

nageada teve o mérito de desentranhar dos espólios da Biblioteca Nacional de Por-

tugal. Ex-bolseiro desta instituição, tive a ocasião de rever e revisitar no verão pas-

sado alguns “laberyntos” que agora na forma desta minúscula nota sobre “o culto 

poético” de Maria Teresa – cuja figura me interessa numa perspectiva interdiscipli-

nar –, gostaria de dedicar a todos aqueles ilustres Professores, entre Historiadores e 

Historiadores da Literatura Portuguesa da Universidade Nova de Lisboa, que nos 

presentearam com o seu apoio e a sua Obra. 
1
 Este, particularmente fértil, dedica também um labirinto em forma de cruz ao seu 

confrade Francisco de Cunha, em termos tipográficos idêntico a “Sois o valor da 
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nimos ou por identificar, revela uma curiosidade poética efémera por 
esta sobrinha de Maria Ana de Áustria. Variantes como “Maria There-
za de Áustria”, ou “Vosso nome é Maria”, “Thereza o sobre nome” 
que se seguem por outros, que especifícam-na como e enquanto Rai-
nha da Hungria: (És da Hungria a mayor Gloria, Sois o pasmo da 
Hungria, sois o valor da Hungria, etc.)2 e que levaram-nos a colocar 
uma série de perguntas, a começar pela razão da preferência do seu 
estatuto régio húngaro, preterindo o da impertriz. O nosso texto, des-
pretencioso, espera poder oferecer apenas algumas sugestões e pistas 
de interpretação, para além de enfocar num exemplo “engenhoso” de 
tal produção.  

Maria Teresa, que vulgarmente passa para a história intimista dos 
Habsbugos como a Avó dos soberanos da Europa toda3, conhece em 
Portugal quando jovem um certo culto, cujas raízes torna-se algo difí-
cil de explicar. Em primeiro lugar conhece-se – sempre A Imperatriz 
para o Húngaros – como a Rainha da Hungria fora deste país, cujo 
nome real funciona mais como epitheteton ornans, do que o mero 
vínculo da sua relação histórica para com esta nação.4 O conhecido 

Hungria” e “Maria Thereza de Áustria” publicados em Ana Hatherly: A experiência 

do prodígio: bases teóricas e antologia de textos visuais portugueses dos séculos 

XVII – XVIII, INCM, Lisboa, 1983, 317. 
2
 Curioso será referir que não existe – quanto se saiba a base do bom material publi-

cado em: Vizuális költészet MagyarországonI – Visual Poetry in Hungary I, A régi 

magyar képvers, Old hungarian Pattern Poetry, editado por Kilián István, 

Felsőmagyarországi Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 1998 – nada de se-

melhante em húngaro. O único pararelismo que podemos fazer prende-se tão só 

com o uso ocasional do latim, de que existe, a propósito de Maria Teresa, um curio-

so exemplo o do Labyrinthus in Laudem D. D. Mariae Thereziae Reginae Hungari-

ae de autor desconhecido, publicado na p. 319 da antologia citada de Ana Hatherly. 

O latim pelo menos na Hungria explica-se pelo facto de tratarem-se de frades-

-poetas que conservam não só a língua da liturgia, mas a das experiências poéticas 

visuais herdadas em vários registos. 
3
 Ver: Gonda Imre-Niederhauser Emil: A Habsburgok, (Os Habsburgos) Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1987, cf. o capítulo A Jóságos királynő (A Rainha benévola) 

pp. 115-134. 
4
 São três apenas as rainhas que ostentam a título “exclusivo” a de serem da Hungria 

na historiografia peninsular. A primeira a “monopolizar” este epíteto é Maria de 

Hungria, irmã de Carlos V, a viúva de Luís de Hungria, que pereceu na batalha de 

Mohács em 1526. Regente até Fernando de Habsurgo tomar posse do trono da 

Hungria em 1527, esta ulterior governadora dos Países Baixos, recebe uma atenção 

especial quando visita o irmão, Carlos V, em Barcelona, de que existe ampla docu-
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episódio da sua aceitação com base na Pragmatica Sanctio por parte 
dos seus nobres súbditos húngaros (e por bastante tempo só por eles), 
nas cortes de Pozsony5 convocadas para o dia 14 de Maio de 1741 fica 
“mitificado” na memória colectiva imperial. Carlos III morre em 20 de 
Outubro de 1740, aos cinquenta e cinco anos de idade. A sua herdeira 
convoca a dieta (i.e cortes) húngara numa situação extremamente de-
licada, quando o desmoronamento do Império visiona-se iminente. A 
atitude de completa rejeição dos outros países e províncias da sua Co-
roa, torna a Guerra de Sucessão da Áustria, já eclodida6, num pesadelo 
para a Viena imperial. A técnica negocial normal entre cortes e rainha 
fica posta de lado em 11 de Setembro de 1741. A rainha, que chega a 
Pozsony (hoje Bratislava na Eslováquia) em 20 de Julho, resolve 
chamar junto da sua presença a dieta toda – e não apenas os seus re-
presentantes ou delegados –, para expor a sua situação militar crítica. 
Depois do chanceler, o conde Lajos Batthyányi e do arcebispo de 
Esztergom, faz uso da palavra a própria Maria Teresa. Abandonada 
por todos, ela apela para a lealdade e cavaleirismo dos húngaros, de-
positando nas suas mãos a sua vida e a dos filhos. As suas palavras de 
inaudita sinceridade e o encanto de sua personalidade não deixam de 
comover a elite política magiar, que oferece sua vida e sangue (“Vi-
tam et sanguinem”) num grito de apoio entusiasmado7. Traduzidas as 

mentação portuguesa na Biblioteca da Ajuda. Para além da Imperatriz, que é alvo 

da nossa atenção no presente estudo, considera-se como outra Rainha da Hungria, 

por excelência também a rainha Elisabete, Sissi, ligada por laços emocionais aos 

“seus” húngaros, e de quem se perpetua uma imagem e o dom de medianeira nos 

conflitos entre a Áustria e a Hungria em versão popularizada em celulóide por 

Rommy Schneider. 
5
 Um dos importantes decretos da dieta será o reconhecimento do marido, Stephan 

Franz – o futuro “rei dos Romanos”, isto é, imperador do Sacro Império Germânico, 

como co-regente do Trono Húngaro. Nem por isso a Rainha continua a exercer os 

seus direitos na base da Sanção Pragmática. Ver o anexo N.º 3. 
6
 Formalmente esta guerra desdobra-se, utilizando a terminologia moderna, em vários 

conflitos sub-regionais, tais como a primeira e a segunda guerra com a Prússia pela 

posse da Silésia (1740-42 e 1744-45), ao passo que a Guerra de Sucessão ao trono 

Austríaco (1741-48) pode interpretar-se também como um instrumento hegemónico 

supra-nacional do xadrez europeu. Cf. Jorge Borges de Macedo: História diplomá-

tica portuguesa. Constantes e linhas de força. Estudo de Geopolítica, Instituto da 

Defesa Nacional, Lisboa, s.d, pp. 251-252.  
7
 Para a iconografia do episódio, ver o Anexo N.º 2. Advirta-se porém, que nele con-

fluem dois elementos do “reencontro” da rainha e de seus súbditos, cronologica-
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palavras em suporte militar, passaram a organizar-se um destacamento 
de “guarda imperial” de 500 jovens nobres, que constituiriam um sé-
quito de honra especial, e uma infantaria de 30.000 soldados. Estes, 
aumentados ao total com 18.000 efectivos, com os seus oficiais hún-
garos8, mas sob o comando supremo de generais maioritariamente es-
trangeiros, passam a combater com bravura militar singular9 na guerra 
pela herança austríaca por oito anos, contribuindo para que a casa dos 
Habsburgos possa sobreviver sem maiores transtornos (se bem que 
não isenta de perdas) a talvez mais aguda das suas crises. Tais acções 
militares encontram um abundante eco na imprensa periódica portu-
guesa, tanto nas gazetas como nas notícias publicadas em forma de 
folhas volantes10, ligadas a um dos pioneiros do jornalismo português, 
José Freire de Monterroio.11  

mente não coincidentes. Na tela vemos Maria Therese com o filho, que é “apresen-

tado” à corte só alguns dias depois. Para o significado político desta reconciliação – 

não esqueçamos, que não contava ninguém, que seriam precisamente os “rebeldes” 

dos Húngaros a aceitarem a situação jurídico-política da Rainha –, cf. o tomo 1 do 

volume 4. da série Magyarország története (História da Hungria) organizado por 

Győző Ember-Gusztáv Heckenast, pp. 414-425. 
8
 Tal é o caso por exemplo de András Hadik, que passa a dirigir a instrução de um 

novo regimento de hussardos, que conduz nas campanhas da Silésia, em 1742. Na 

próxima guerra com a Prússia (a guerra dos sete anos, de que se mantém abundante 

material propagandístico pró-austríaco também em português na BNP) foi promovi-

do a tenente-marechal e dirige uma divisão do corpo principal do exército que opera 

em Boémia. Mestre da chamada “pequena guerra”, Hadik surpreende com rápidas 

manobras e ataques inesperados ao inimigo. É deste modo que toma de surpresa 

Berlim, em 16 de Outubro de 1757, que lhe projecta a fama mundial. Ele e seus 

hussardos exercem uma influência a vários títulos, desde uniformes e marchas mu-

sicais a elementos tácticos da cavalaria ligeira moderna. 
9
 Podemos classificar por genérica a opinião do verbete “Úngaros” do Vocabulário 

Portuguez Latino do Padre Raphael Bluteau (Coimbra, 1713-21): “Tem os Úngaros 

mais génio & talento para a guerra que para o negócio, os soldados de cavalao se 

chamam Hussardos e os de pé Heiduques”. Ao propósito da divulgação destas pala-

varas húngaras no contexto peninsular, cf. o ensaio de Kálmán Faluba In: Miscella-

nea Rosae. Tanulmányok Rózsa Zoltán tiszteletére, (Miscelânia de estudos dedica-

dos a Zoltán Rózsa) Mundus Press, Budapest, 1995, org. István Rákóczi. 
10

 Ligados sempre ao mesmo tradutor e impressor, aparecem publicados tanto os 

documentos diplomáticos, como textos noticiados por interesse propagandístico, 

constituindo uma sequência cronológica desde o começo do conflito até ao seu 

encerramento, tais como, por exemplo:  

– Carta circular, que a muito alta e muito poderosa Senhora Maria Theresa... Rai-

nha de Hungria... escreveo em 21 de Janeiro deste anno à Emperatriz da Russia, 
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Contemporâneo destas publicações, publica-se também um volume 
particularmente importante sob o ponto de vista literário, a obra intitu-
lada “Oraçam academica, panegyrica, historica, encomiastica, profa-
no-sacra que pelos felices succesos e victoriosas armas da augustissima 
e serenissima rainha da Hungria e Bohemia... / consagra, tributa e of-
ferece à...D. Maria Tereza...o M. Fr. Francisco da Cunha12. Antes de 

                                                                                                              
ao Emperador dos Turcos, aos Reys da Gram Bretanha e Sardenha... / trad... por J. 

F. M. M. Luís José Correia de, fl. 174, impr, 8 p., 1742 

 – Manifesto da Serenissima Sra Rainha de Hungria, e Bohemia, Arquiduqueza de 

Austria, etc... /Por João David, José Freire de Monterroio Mascarenhas, 1670-

-1760, trad., Lemos, Luís José Correia de, fl. 174, impr., 8 p., 1743 

 – Relaçam exacta da famosa acçam sucedida junto a Braunau, ou copia fiel da 

carta, que escreveo à Muito Augusta Princeza Rainha de Hungria, e Bohemia, 

com a noticia deste sucesso o Serenissimo Principe Carlos de Lorena; por Carlos 

de Lorena, trad. por J. F. M. M., Luís José Correia de, fl. 174, impr. 8 p., 1743 

 – Declaraçam de guerra pela muito alta e poderosa Senhora Rainha de Hungria, 

e Bohemia &c. contra o... Rey... de França, e Navarra Luiz XV... / trad... por J. F. 

M. M. Luís José Correia de, fl. 174, impr, 11. p., 1744 

 – Manifesto da muito alta, e muito poderosa Senhora Rainha de Hungria, e Bo-

hemia, para fazer publicas ao mundo as justas razoens [...] / por J. F. M. M. José 

Correia de, fl. 174, impr, 7 p., 1745 

 – Tratado da Paz concluido entre os muito altos, e muito poderosos Senhores Luiz 

XV. pela graça de Deos Rey de França, e Navarra, Jorge II. pela graça de Deos 

Rey da Graõ Bretanha, Irlanda, e França, e os Estados Geraes das Provincias 

unidas Contratantes: a muito alta, e muito poderoza Senhora Maria Teresa Impe-

ratriz dos Romanos, Rainha de Hungria, e Bohemia, o muito alto, e muito pode-

rozo Senhor D. Fernando VI. pela graça de Deos Rey de Hespanha, e Indias, o 

muito alto, e muito poderozo Senhor Carlos Manoel III. Rey de Sardenha e Chi-

pre, o Serenissimo Senhor Francisco de Este Duque de Modena e Regio, a Sere-

nissima Republica de Genova accedentes, no Congresso feito na Cidade Imperial 

de Aquisgran no mez de Outubro do anno de 1748 / traduzido da lingua Franceza 

do exemplar, que se deo à Coroa Britanica por J. F. M. M. (José Freire de Mon-

terroio), Lisboa, s.n., 1749 
11

 “Desta rede de informações fazia parte o próprio redactor da gazeta impressa, José 

Freire Monterroio Mascarenhas (...) Monterroio enviava todo o tipo de informa-

ções. Enviava, por exemplo, gazetas estrangeiras que regularmente recebia de 

Madrid, de Paris, de Colónia ou de Haia (...). João Luís Lisboa, Tiago C.P. dos 

Reis Miranda, Fernanda Olival: Gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de de 

Évora – vol. I. (1729-1731) p. 25. Cf. também Joaquim Fernandes: “A “Gazeta de 

Lisboa” (1715-1751) – uma folha oficial da corte joanina”, In: Revista de Ciências 

Históricas, Universidade Portucalense, vol. VII, 1993, pp. 93-134.  
12

 O rosto da obra esclarece a respeito do autor augustiniano (OM.Fr): “lente jubila-

do na Sagrada Theologia, Exprior do Convento de S. Agostinho de Leiria, e de 
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entrarmos porém na sua análise, convém lembrar que tal como tinha 
acontecido em relação a outras informações – mormente bélicas ou de 
repercussão militar com implicações internacionais –, prevenientes do 
centro europeu, o simples “noticiar” dum facto ou dum evento passa por 
uma rápida sistematização, que segue outras normas, de que a informa-
ção “jornalística”. Tal é o caso das “Relações” sobre o avanço da Sa-
grada Liga contra o Turco na campanha dos anos 1680 – embora se pro-
longue até finais da década seguinte, são particularmente importantes as 
do período que medeia entre o sítio de Viena (1683) e a tomada de Bu-
da (1686) –, que é seguido por uma síntese com o título de Eclipse da 
Lua Otomana e um Diario sobre o último acontecimento. A mesma 
prática é seguida numa campanha contra o Turco bem posterior, em 
1716, quando a presença do infante D. Manuel torna não apenas impe-
riosa a publicação destas notícias militares, mas a sua avaliação propa-
gandística também. Surge assim a figura do Marte Lusitano. Em 1743, 
portanto apenas se retoma uma praxe anterior, cujas matizes porém se-
guem uma outra lógica também. No caso de soberana Habsburga, o in-
teresse acrescido prende-se com o facto de no trono da rainha de Portu-
gal encontrarmos Marianna de Áustria, e na corte de D. João V um po-
deroso círculo centro-europeu desde confessores a arquitectos, que a 
rodeia de uma influência informal e peso consideráveis. O autor da 
Oração académica... fala dum afecto “extremozo” que “nossa nação 
Portugueza” lhe tem, “tão empenhada nos seus triumfos, como dezejoza 
dos seus augmentos”. Este afecto vem sendo explicado por “não só as 
contínuas Raynhas Portuguezas, que esta Augusta e antiga Caza tem 
dado a este Reyno”, como em particular porque “por todas bastava para 
a nossa veneração perpetua e eterna lembrança a Augustissima, Serenis-
sima e amabilissima Senhora Dona Marianna de Austria nossa sobera-
na e Senhora[...]”.13 Existem, por conseguinte, razões de ordem dinásti-
ca entre a “Caza Portuguesa” e “Austríaca”, que expliquem sobejamen-
te uma atenção especial para com Maria Teresa. Mas como se elas não 
bastassem, Francisco da Cunha acrescenta um outro argumento: “os 
mesmos verdadeiros Portuguezes confessaõ ser a antiquissima e Real 

N.S. de Penha de França de Lisboa, Discreto do Capitulo Geral da sua Provincia 

de Portugal em Perugia, e Procurador da mesma Provincia em Curia de Roma, 

Vigario Provincial dos Conventos da sua Ordem no Reino do Algarve, Examina-

dor Sznodal do mesmo Bispado, e Pregador da Capella Real da Bemposta”. O BNP 

registra várias obras menores deste autor. 
13

 Oração académica… p. 111. 



O Culto Poético de Maria Teresa 235

Caza de Hungria, a primeira origem da nossa mesma Caza Real Portu-
gueza.” 

Nesta suposta e falsa genealogia, que foi já assunto de vários en-
saios nossos14, e de que houve uma discussão historiográfica quinhen-
tista que pretende reavaliar certos tópicos medievais, com reflexos até 
Camões, Francisco da Cunha introduz um curioso argumento. Conse-
gue reconciliar duas correntes de opinião opostas sobre o possível país 
de origem do conde D. Henrique, pai do primeiro monarca português, 
que na pena do Poeta recebe o seguinte antagonismo: 

“Nós Húngaro o fazemos, porém nado 
Crem ser em Lotharingia os estrangeiros”.15

“À vista de tão singulares opinioens, que tenho por mais verda-
deiras do que outras mais lizongeiras, que me paresse o são nesta His-
toria tão antiga e tão incerta: disculpavel fica aos nossos Portuguezes o 
affecto, que mostraõ aôs interesses e triunfos da Augustíssima Senho-
ra Raynha de Hungria a Sobrinha de huma nossa Raynha, que nos me-
resse todo o nosso affecto, e veneraçaõ à couza tanto sua, e ao Sere-
nissimo Duque de Lorena espozo da mesma Senhora Dona Maria 
Thereza.”16 Com esta habilidade cortesã, casam-se tanto os reis como 
as opiniões, que servem aliás para colorir e ostentar um saber tanto 
efémero como conjectural, portanto sujeito a interpretação e leitura 
variadas. Julgamos porém importante enfatizar que ocorre o que pode-
ríamos chamar uma “procura de modelo e ideal de um império barroco 

14
 István Rákóczi: “Egy történelmi tévedés anatómiája” (A anatomia dum erro histó-

rico). In: Magyar-portugál kapcsolatok (Tanulmányok, bibliográfia, szemelvé-

nyek) – Relações luso-húngaras (Estudos, bibliografia, textos), org. Lukács Laura, 

Rákóczi, István, ELTE, Budapest, 1987, pp. 55-75. “A suposta origem húngara da 

primeira dinastia húngara n’Os Lusíadas de Camões”. In: PORTUGAL-HUNGRIA. 

Org. Rákóczi István, Budapest, 1999, pp. 57-77 e “Havia na Grécia um famoso 

caçador [...] que se chamava Portugal [...] estando na Hungria”. 

In: Gil Vicente 500 anos depois, org. Maria João Brilhante, José Camões, Helena 

Reis Silva, Cristina Almeida Ribeiro, Centro de Estudos do Teatro, Imprensa Na-

cional – Casa da Moeda, 2003.Vol.I., pp. 415-424. 
15

 Camões, Os Lusíadas, canto VIII, est. 9 
16

 Oração académica… p. 114. 
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e católico”, que Portugal parece encontrar no Império Danubiano dos 
habsburgos do seu tempo.17 

É o mesmo engenho, só que desta vez poético, que se transparece 
no soneto anónimo intitulado Soneto acrónico que finaliza em hum A 
central em louvor da Soberana Rainha da Hungria, e Bohemia A 

PULCRA HEROINA A SENHORA DONA MARIA THEREZA VVAL-

BURGA DE AUSTRIA,18 que consegue reunir tanto os títulos sobera-
nos como o gentílico do nascimento. Este último, aliás, torna-se parti-
cularmente difícil pela falta da letra do “W” do alemão em português, 
que o poeta contorna recorrendo à repetição do “V”. Esta composição 
esférica, partindo do ponto assinalado por um asterisco, cumpre o seu 
propósito de esconder em quatro círculos concêntricos o nome da so-
berana louvada, que finaliza realmente numa letra A, em que afluem 
os catorze versos do soneto como os eixos de uma roda, separados por 
um motivo tipográfico repetitivo. Incomparavelmente mais sofisticado 
do que as outras composições cúbicas contemporâneas já menciona-
das, o soneto não apresenta nenhum valor em si mesmo, ou melhor 
dito como tal, se o lermos numa forma tradicional:  

Augusta, Sabia, mais Rara em Beleza, 
Por esta Esfera Indique aos da Fama, 
Vossa Nunca Adequada Regia rema, 
Lustre de Heroes, e Typo de Grandeza 

Clebra a Terra qui o Hoje a Vossa Alteza, 
Retrato Regio Em q a mais fina Dama 
A beleza Adquire, e Realça Em chama  
Heroe sendo de Amor em Alta Impreza 

17
 Sobre o fenómeno, cf: Cultura espanhola y poder político en la Corte de Viena del 

Emperador carlos VI (1711-1740) IN: Reales Sítios, Revista de Património Nacio-

nal, Año XXXIX, Nº 152 (2º trimestre), 2002 tal como os que dizem expressamente 

a respeito. Georg Rudolf Lind: “O cavaleiro de Oliveira em Viena”, Heinrich 

Berg: “Manuel Silva Tarouca, o mentor da Imperatriz Maria Teresa”, José A. 

Palma Caetano: “O marquês de Pombal em Viena” e Ludwig Scheidl: “Breves 

apontamentos sobre as reformas pública na Áustria no período da missão dilomá-

tica de Sebastião José de Carvalho e Mello em Viena (1744-1749)” no volume de 

Ludwig Scheidl e José A. Palma Caetano: Relações com a Áustria e Portugal, 

Testemunhos históricos e culturais, Livraria Almedina, Coimbra, 1985. 
18

 Anexo nº 1. 
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Extingue O valor seu Zoilos de Ungria, 
Realça No Mundo Aquele Senhora 
Obtendo Nome, e Viva inda em Turquia, 

Iá sendo Assim seV Restauradora 
Na impreza Mayor, A que incumbia 
A Boemia alcançar, Laureada Agora” 

Mesmo assim o último verso do soneto é altamente revelador, não 
só quanto às intenções cortesãs do seu autor, mas para datarmos a sua 
composição, que nos afigura ser a da coroação de Maria Teresa como 
Rainha da Boémia. O zénite da sua ascenção legitimativa porém ocorre 
depois da eleição do seu marido, Francisco I, como o imperador do Sa-
cro Império em 1745, que confere à Habsburga rejeitada e contestada na 
sua herança austríaca em sua própria pessoa e como expoente da sua fa-
mília também, não apenas um título mais – a da imperatriz –, mas uma 
aceitação generalizada. Tal processo, embora que lhe retire dos seus do-
mínios a Silésia, finaliza-se em 1745 com a glória, de que são exemplos 
os poemas laudatórios evocados. Nesta “iconografia”, Maria Teresa 
conserva a sua auréola de rainha da Hungria, diríamos, por mercê dos 
seus súbditos magiares.19 No imortal “O Espírito das Leis”, Montesquieu 
resume assim o seu inesperado e paradoxal sacrifício dos húngaros20: 

“Vimos, como a Casa da Áustria obrava constantemente em opri-
mir a esta nobreza. Ignorava quao valioso lhe viria a ser um dia. Ao seu 
povo só lhe buscava o dinheiro que lhe minguava. Desprezava os ho-
mens deste reino. Mas, chegou a altura quando estava sendo dividida 
por tantos outros príncipes, e as coroas que compunham a sua Monar-
quia, estavam a ponto de desmoronar-se, e imergiam reduzidos na iner-
cia e incapacidade. Só se encontrou vida na nobreza húngara, que pro-
testava, mas esquecia tudo, para que possa ir a combater, porque julga-
va ser gloriosa para a sua honra saber morrer e poder perdoar.” 

19
 A BNP (COD. 7055.) conserva também uma Comédia em três actos intitulada Maria 

Thereza, Imperatriz d’Austria (cf. Soares Mendonça cat 29, 2 vol, n.º 3341) sem 

qualquer valor especial, em que a imperatriz exclama assim: “Que pezo insuporta-

vel! Que contínuo Labirinto! Não sei como há soberanos que possam descansar por 

um momento, Ou o ceo me deu tão penoso encargo para punir-me as minhas faltas 

ou os meus vassalos são os mais criminosos de todos os homens. Não, não é verda-

de. Igualmente existem vários sonetos, que por não atingirem o nível estético dese-

jado, são censurados. BNP, Co. Pomb. Miscellanae Nº 127, fls. 22, 26, 164, 165. 
20

 Citado Poór János: Mária Terézia In: Rubicon, 1992/4. 
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UNA PRETIOSA MARGARITA. 

ARTIFÍCIOS, ENCONTROS E DESENCONTROS 

DE SENTIDOS NUM EMBLEMA 

DE ANTÓNIO DE OLIVEIRA BERNARDES 

Luís de Moura Sobral 

Principium ergo columenque omnium rerum preti margaritae tenent. 

Plínio, Naturalis Historia, IX, 35, 106 

1. Dos Antigos aos Modernos

Em meados do primeiro século da era cristã, Plínio recolheu na Na-
turalis Historia uma fabulosa explicação sobre a origem das pérolas, 
explicação essa que viria a ter longa vida e curiosas ramificações na 
cultura do Ocidente. As pérolas, «que ocupam o primeiro lugar entre as 
coisas valiosas», diz o autor, formam-se em «conchas semelhantes às 
das ostras». Quando chega a época da procriação, essas conchas engra-
vidam com uma gota de orvalho caída do céu, para darem depois à luz 
pérolas cujo valor e beleza variam consoante a qualidade do orvalho 
que as inseminou: «sendo este puro, o seu brilho é extraordinário, mas 
se ele for turvo, o fruto dessa gestação é de cor suja».1 

Durante séculos, esta teoria permaneceu indisputada, e assim 
chegou às compilações e enciclopédias medievais, a Isidoro de Sevi-
lha (séculos VI e VII), por exemplo,2 e, no século XIII, a Vicente de 

1
 Naturalis Historia, IX, 35, 106-107, citada pela edição da Loeb Classical Library, 

Cambridge, Mass., 1947, com tradução inglesa de H. Rackham. 
2
 Etymologiae, livro XII, De animalibus, 6, 49, citadas pela edição da Biblioteca de 

Autores Cristianos, Madrid, 1982-1983, com tradução espanhola e notas de José 

Oroz Reta e Manuel-A. Marcos Casquero. A primeira frase do livro XVI, De lapi-
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Beauvais3 e a Alberto Magno.4 Muito mais recentemente, num dicio-
nário de língua francesa já dos começos do século XVII, a pérola é 
«água coagulada e endurecida como pedra na ostra, depois de ela ter 
bebido o orvalho da madrugada».5 E num livro do jesuíta francês Eti-
enne Binet publicado um pouco mais tarde, que parece ter sido a obra 
de divulgação científica mais célebre do século XVII (vinte e quatro 
edições entre 1621 e 1658), os Essays des Merveilles de la Nature et 
des plus nobles artifices, nas primeiras páginas do capítulo XXI sobre 
«jóias e pedrarias», diz-se que a pérola, «desdenhando os atractivos do 
mar seu anfitrião (...) é com o Céu que tem alianças». Seguindo quase 
textualmente Plínio, continua Binet: «A madrepérola fica grávida dos 
Céus e não vive senão do Néctar celeste para engendrar a pérola ar-
gentina, pálida ou amarelenta, conforme o Sol incidir sobre ela e o 
orvalho for mais puro».6 

Segundo parece, é só no século seguinte que o espírito crítico e a 
ciência experimental começam a pôr em causa estas concepções. A 
Enciclopédia de Diderot e D’Alembert cita um trabalho de «M. De 
Reaumur»7 publicado nas «Memórias da Academia das Ciências» no 
ano de 1717, onde se diz que «as pérolas são produzidas da mesma 
maneira que as outras pedras nos animais, como as que se formam na 
bexiga ou nos rins, por exemplo, sendo elas aparentemente conse-
quência de alguma doença ou desordem do animal em que se encon-
tram»8. O artigo da Enciclopédia sobre a pérola considera a hipótese 
de Plínio, como outras «que existem sobre a questão», «bastante vaga 
e sem grande fundamento», mas não a descarta completamente. A 

                                                                                                              
dibus et metallis (10, 1) das Etymologiae é: «Margarita prima candidarum gemma-

rum». 
3
 Speculum naturale, livro VIII, capítulo LXXXI; edição consultada: Bibliotheca 

mvndi. Vincentii Bvrgvndi, Specvlvm qvadrvplex: natvrale, doctrinale, morale, his-

toriale, Douai, 1624, vol 1 (reprodução fac-similada de Graz, 1964-1965). 
4
 De animalibus, XXIV, 42; edição consultada: Albertus Magnus, De animalibus libri 

XXVI, Münster, 1916 
5
 Jean Nicot, Thresor de la Langue Françoyse, tant Ancienne que Moderne, Paris, 

1606, p. 475. 
6
 Etienne Binet, Essays des Merveilles de la Nature et des plus nobles artifices, Ruão, 

1621, pp. 166-167. 
7
 Trata-se do naturalista René-Antoine Ferchaud de Réaumur (1683-1757). 

8
 Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, vol. 

12, Neufchastel, 1765, p. 283. 
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opinião de Plínio, acrescenta o artigo, «pode-se defender pelo raciocí-
nio», mas não resiste à observação «pois as madrepérolas não conse-
guem subir até à superfície da água para receber o orvalho, dado que 
permanecem firmemente agarradas aos rochedos».9 

Mais decididamente alinhada pela nova mentalidade científica é a 
opinião, anterior à Enciclopédia, note-se, de quase meio século, do 
teatino Rafael Bluteau. No seu circunstanciado artigo sobre palavra 
pérola do Vocabulario Portuguez e Latino, Bluteau rejeita liminar-
mente a velha teoria: «Contra a opinião de Plínio e outros autores an-
tigos, (…) afirmam os modernos que das superfluidades do alimento 
da sua concha se gera a pérola, formando muitas películas, que umas 
sobre as outras se criam, como na cebola e que na mesma concha 
estão dispostas».10  

A ciência moderna acabará obviamente por explicar o fenómeno, 
mas o universos dos símbolos continuará apegado à antiga lenda – 
bastante mais poética e sugestiva, há que dizer... 

2. A tradição cristã

Na literatura cristã, o tema surge na Parábola da Pérola do Evange-
lho de Mateus: «O Reino dos Céus é como um negociante à procura de 
pérolas de qualidade. Quando ele encontra uma de grande valor, vende 
tudo o que possui e compra-a» (Mateus, 13, 45-46). Note-se que o texto 
menciona a pérola unicamente pelo seu valor material ou comercial, 
superior ao de outros objectos similares, pois a verdade é que se Jesus 
tivesse utilizado uma pedra preciosa, um diamante, por exemplo, o sen-
tido da parábola seria exactamente o mesmo. O texto de Mateus (escrito 
por volta do ano 80, ou seja, nos tempos de Plínio) não faz a mínima 
referência à origem mítica da pérola. Ora é precisamente essa origem, 
associada desde logo à particular beleza do objecto, que levará escrito-
res e poetas aos mais singulares devaneios exegéticos. 

Desde cedo, desde pelo menos Clemente de Alexandria e Oríge-
nes (185-232), que a «preciosa margarita» da Parábola de Mateus se 
interpretou como um símbolo de Jesus. No seu longo comentário so-
bre a Parábola, Orígenes refere-se inevitavelmente à história de Plínio: 

9
 Encyclopédie, vol. 12, 1765, p. 282. 

10
 Rafael Bluteau, Vocabulario Portuguez e Latino, vol. VI, Lisboa, 1720, p. 349. 
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«Diz-se que a concha do animal que contém a pérola se abre, como 
num bocejo, e que depois de aberta recebe o orvalho do céu; e que se 
se enche de orvalho puro e límpido, ela brilha por todos os lados, e 
pare uma pérola de grandes dimensões e bem proporcionada».11 Para 
Orígenes, as «pérolas de qualidade» de que o comerciante andava à 
procura correspondem «à palavra de verdade dos Profetas», sendo «a 
pérola de maior preço» cujo achado permite a compra de todas as ou-
tras, «o Cristo de Deus, o Logos superior aos preciosos textos e aos 
pensamentos da lei e dos profetas».12 Aquelas são «os rudimentos» 
que há «que aprender em primeiro lugar», antes de se chegar à «per-
feita compreensão do Evangelho e à inteligência total dos actos e das 
palavras de Jesus Cristo».13 Ideias muito semelhantes encontram-se no 
Fisiólogo, uma compilação de zoologia simbólica escrita originalmen-
te em grego provavelmente no século II, mas conhecida em versões 
latinas a partir do século IV.14 O livro, imensamente popular durante 
toda a Idade Média, deve ter portanto grandemente contribuído para a 
difusão das interpretações simbólicas deste motivo. 

Cedo porém a teologia mariana se apoderou por sua vez do tema, 
tendo sido o primeiro a fazê-lo, ao que parece, um escritor oriental, 
Santo Efrém, o Sírio (303-373), para quem o antigo mito ilustra tanto 
o nascimento espiritual de Cristo como a Imaculada Conceição,15 sen-
do este autor o primeiro Padre da Igreja a afirmar ou a sugerir a ideia 
da imunidade completa de Maria, numa época portanto muito mais 
recuada do que habitualmente se menciona.16 

É pois na Antiguidade que se elaboram os ingredientes míticos, 
clássicos ou cristãos, duma temática sobre a qual se debruçarão escri-
tores e artistas de épocas mais recentes.  

11
 Origène, Commentaire sur l’Évangile selon Matthieu, Introdução, tradução e no-

tas de Robert Girod, Paris, 1970, tomo, I, p. 165. 
12

 Origène, Commentaire, 1970, tomo, I, pp. 169-171. 
13

 Origène, Commentaire, 1970, tomo, I, p. 177. 
14

 Physiologus, Austin e Londres, 1979, tradução inglesa de Michael J. Curley, 

cap. XXIV, pp. 34-38. 
15

 Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Paris, 1974, vol. 1, 

p. 378; não me foi possível consultar o texto de Santo Efrém onde se encontram

estes paralelismos. 
16

 Ignacio Ortiz de Urbina, «Santo Efrem», Enciclopedia Cattolica, Cidade do Vati-

cano, vol. 5, 1950, p. 128. 
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3. Conchas, pérolas e madrepérolas

A iconografia da concha perlífera é relativamente escassa antes 
da Época Moderna e só se manifestará com alguma frequência a partir 
da publicação do Emblematum liber de André Alciato em 1531, que 
inaugura a época da literatura emblemática. Há que dizer que, com 
uma história assim antiga, rica e variada, o tema estava como que pre-
destinado para os agudos jogos de conceitos próprios deste género li-
terário.  

Um livro de emblemas é um objecto um tanto particular, aliando 
textos e imagens, sem que estas sejam, rigorosamente, ilustrações da-
queles, antes se enriquecendo mutuamente ambas as partes com as 
suas especificidades semióticas próprias, ambas conservando também 
relativa autonomia. Na sua expressão mais simples, o emblema é 
constituído por três elementos: o motto (uma curta frase geralmente 
em latim, e com frequência inserido numa filactéria), a pictura (a ima-
gem) e a subscriptio (um texto explicativo em verso ou em prosa). A 
literatura emblemática (de carácter devocional, moral, político ou 
amoroso) teve um sucesso extraordinário em praticamente toda a Eu-
ropa dos séculos XVI, XVII e XVIII, menos em Portugal, diga-se, con-
tando-se por milhares as edições de livros impressos nas diversas lín-
guas e nos diversos países.17 

Uma concha perlífera aparece numa obra que se insere na tradi-
ção dos livros destinados à educação dos Príncipes, a Idea de un Prín-

17
 É impossível mencionar aqui uma bibliografia mesmo sucinta sobre a emblemáti-

ca, uma área de estudo que conheceu extraordinário desenvolvimento nestes últi-

mos anos. Para além do clássico Praz (Mario Praz, Seventeenth Century Imagery, 

Roma, [1939], 1964) e dos inúmeros sites disponíveis na internet, ver os estudos 

bibliográficos seguintes: Alison Adams, Stephen Rawles e Alison Saunders, A Bi-

bliography of French Emblem Books of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 2 

vols., Geneva, 1999, 2002; Pedro F. Campa, Emblemata Hispanica. An Annotated 

Bibliography of Spanish Emblem Literature to the Year 1700, Durham e London, 

1990; Peter M. Daly e Richard Dimler, The Jesuit Series, Corpus Librorum Em-

blematum, vol. 1, Montreal,1997; vols. 2 e 3, Toronto, 2000, 2002; John Land-

wehr, Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography, Utrecht, 

1970; John Landwehr, German Emblem Books 1531-1888. A Bibliography, 

Utrecht, 1972. Ver ainda os seguintes periódicos: Emblematica. An Interdiscipli-

nary Journal for Emblem Studies (desde 1986) e Glasgow Emblem Studies (desde 

1996). 
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cipe Politico Christiano do espanhol Diego Saavedra Fajardo, publi-
cada em Munique em 1640. O livro teve imenso sucesso, conhecendo-
-se só para o século XVII, onze edições em latim, e outras em italiano, 
alemão, francês e em inglês (em 1700), para além de inúmeras edições 
espanholas. 

No emblema com o motto NE TE QVAESIDERIS EXTRA, uma 
concha bivalve aberta para o céu e com uma pérola dentro, está pou-
sada num rochedo à tona da água (fig. 1). Ao fundo, na praia, vê-se 
uma cidade encostada a uma cadeia de montanhas. Em plena crise da 
Monarquia Hispânica – 1640 é o ano da separação de Portugal e das 
revoltas na Catalunha – o livro destinava-se a consolidar o poder do 
governante, através de uma série de reflexões baseadas em exemplos 
tirados da história antiga e da história espanhola.  

A primeira frase da subscritpio do emblema NE TE QVAESIDE-

RIS EXTRA remete para a teoria tradicional: «Concebe a concha do 
orvalho do céu, e na candura das suas entranhas cresce e descobre-se 
aquele puro parto da pérola».18 O autor fala em seguida do contraste 
entre a rugosidade do exterior da concha e a beleza do que ela contém: 
«Assim se enganam os sentidos, seguindo as primeiras aparências, 
sem penetrar no que elas escondem». É este o principal ponto desen-
volvido por Saavedra Fajardo, antes de concluir, dirigindo-se ao Prín-
cipe: «a arte de reinar não se embaraça com subtis pontos de famas»; 
«a minha intenção», continua o autor, «é levantar o ânimo do Príncipe 
sobre as opiniões vulgares, e torná-lo constante contra os murmúrios 
do povo».19 Não há que ficar pelas aparência externas, «não te procu-
res no exterior de ti», especifica o motto. 

Nos finais do mesmo século surge a antologia de Daniel de la 
Feuille, Devises et emblemes, Anciennes et Modernes Tirées des plus 
celebres Auteurs (Amesterdão, 1691). As imagens, sem motto nem 
subscriptio, foram colocadas em filas nas páginas da direita, reservan-
do-se as da esquerda para as legendas, constituídas por um título des-
critivo em francês e pelo motto em sete línguas (latim, francês, italia-
no, espanhol, neerlandês, inglês e alemão). A pictura número 10 da 
página 26, «Uma concha perlífera» (Une nacre de perle) é na realida-

18
 Diego Saavedra Fajardo, Idea de un Principe Politico Christiano, Representada 

en cien empresas, Dedicada al Principe de las Españas Nuestro Señor, Munique, 

1640, p. 201. 
19

 Saavedra Fajardo, Idea de un Principe Politico Christiano, 1640, pp. 202-203. 
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de uma simplificação um tanto frustre da composição de Saavedra 
Fajardo, que de la Feuille identifica aliás com o mesmo motto, Ne te 
quaesiveris extra. Curiosamente, as versões francesa (Point par 
dehors) e italiana (Non per difuori) do motto têm um sentido bastante 
mais genérico do que o correspondente espanhol (No os buscad fuera 
de vos), que parece directamente dependente de Saavedra Fajardo. A 
concha perlífera surge de novo num emblema da página 50, de execu-
ção mais débil, «Uma pérola na sua concha por baixo do sol», que 
evoca outro aspecto do antigo mito.  

Logicamente, o tema será também utilizado pela emblemática re-
ligiosa, conservando fundamentalmente neste caso os simbolismos 
cristológicos e marianos que lhe andavam associados desde a Antigui-
dade, como se viu.  

A este propósito, talvez valha a pena mencionar um livro mais an-
tigo, o Defensorium Inviolatae Virginitatis Beatae Mariae do domini-
cano Francisco de Retza (cerca de 1348-1427), impresso várias vezes 
na segunda metade do século XV. Na tradição tipológica da Biblia 
Pauperum e do Speculum humanae salvationis, Francisco de Retza 
trata de provar a maternidade virginal de Maria através de provas cir-
cunstanciais, digamos assim. Retza convoca uma série de fenómenos 
prodigiosos na natureza (o fénix, o pelicano, a salamandra), da mito-
logia (Danaé) ou da história, perguntando a propósito: se tais fenóme-
nos se produziram, porque não a maternidade milagrosa de Maria? A 
obra teve grande repercussão na literatura e nas artes a partir dos finais 
da Idade Média, graças sobretudo às edições impressas e ilustradas 
com gravuras em madeira. Numa delas, na de Basileia de cerca de 
1490, a representação da criação das pérolas, segundo o mito, relacio-
na-se pois com a virgindade da Mão de Deus (fig. 2). 

Na literatura emblemática propriamente dita, é se não me engano 
na Vie de la Mere de Dieu representée par Emblesmes de Jacques 
Callot que aparece o primeiro ou um dos primeiros emblemas em que 
a concha perlífera integra um elaborado programa mariano. O livro foi 
publicado em Nancy, a pátria do autor, sem data mas por volta de 
1629, ou seja, numa época de exaltação mariana, estimulada pela con-
trovérsia sobre a Imaculada Conceição, e num momento de sucessivas 
vitórias para o partido imaculista: proibição em 1617 pelo Papa Paulo 
V de se declarar publicamente que a Virgem veio ao mundo com o 
pecado original; abolição em 1622 pelo Papa Gregório XV do termo 
«santificação» (em vez de «conceptio») com que os Dominicanos, lí-
deres da facção maculista, se referiam ao tema.  
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Formado por vinte e seis emblemas gravados a água-forte, com os 
respectivos mottos e subscriptios em latim e acompanhados de quadras 
em francês, o livro é um hino a Nossa Senhora, Virgem, Mãe de Deus, 
intercessora e Imaculada. Provavelmente ele foi encomendado por uma 
das congregações ou «sodalités» marianas, tão comuns na primeira me-
tade do século XVII, em particular nos meios jesuítas. A Conceição Ima-
culada de Maria está representada logo no primeiro emblema, uma sa-
lamandra incólume entre as labaredas. A quadra da subscriptio explica: 

«Je vis sans me brûler au milieu de la flamme: 
Et la Vierge au milieu du crime originel, 
Par l’absolu pouvoir de l’Arbitre éternel, 
Dans le brasier commun, n’a point brûlé son Ame». 

A concha perlífera aparece no décimo primeiro emblema, OBS-

TETRICANTE COELO, motto que a edição de Paris de 1646 traduz 
por «Ela recebe do Céu uma forma perfeita» (em francês). No primei-
ro plano de uma praia rochosa, a concha recebe do céu uma chuva de 
orvalho, enquanto um grupo de três figuras observa e comenta o fe-
nómeno (fig. 3). A quadra separa claramente os simbolismos da pérola 
e da concha: esta evoca a Mãe, aquela o Filho: 

«La rosée a formé dans sa riche coquille 
Cette perle qui luit d’un éclat triomphant. 
L’esprit saint a produit ce Dieu qui est enfant, 
Dans les pudiques flancs de cette chaste fille.» 

O emblema de Callot é uma síntese de tudo o que a tradição foi 
construindo ao longo dos séculos a partir de Plínio, de Orígenes e de San-
to Efrém. No tempo e na circunstância (católica) do artista loreno, o mito 
representado na gravura e resumido nos dois primeiros versos da quadra 
só tem sentido pelas relações que estabelece – ou que lhe fazem esta-
belecer, o que vem dar ao mesmo – com crenças e valores coetâneos.  

As coisas já não são assim tão simples na obra de um «recusant» 
inglês (católico mais ou menos clandestino), a Partheneia Sacra do 
jesuíta Henry Hawkins, publicada anonimamente em Ruão em 1633, e 
destinada à Congregação da Imaculada Conceição a que Hawkins se-
guramente pertencia.20 

20
 H. A. [Henry Hawkins], Partheneia Sacra or The Mysterious and Delicious Gar-

den of the Sacred Parthenes, Ruão, 1633. 
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A Partheneia Sacra é um livro de meditações na linha dos Exercí-
cios Espirituais de Inácio de Loiola, constituído por vinte e dois capítu-
los ou «unidades emblemáticas»,21 sobre outros tantos símbolos maria-
nos: o jardim, a rosa, a açucena, a violeta, a lua, etc. Cada capítulo ou 
«Símbolo», como lhe chama o autor, divide-se por sua vez em nove 
partes: a «Divisa» (uma imagem com o respectivo motto), o «Carácter», 
a «Moral», o «Ensaio», o «Discurso», o «Emblema» (uma imagem mais 
elaborada e mais complexa do que a divisa), a «Poesia», as «Teorias» e 
a «Apóstrofe». A partir de uma descrição do objecto da meditação (no 
«Carácter»), o autor vai discorrendo e introduzindo elementos de ordem 
alegórica, até chegar à identificação desse objecto com a figura de Ma-
ria (no «Emblema»), para terminar na «Apóstrofe» com uma espécie de 
apoteose lírica, uma inflamada oração à Mãe de Deus. 

O décimo sétimo capítulo da Partheneia tem por tema a pérola 
que, na «Divisa» se vê ao centro de uma coroa de ramos de vide com 
uvas e com o motto «Pretiosa et Caelestis» (fig. 4). O texto do «Carác-
ter» abre com um interessante jogo de homofonias entre as palavras 
pearl (pérola) e peerless (sem igual): «A Pérola, ou Margarita, a Açu-
cena no meio das Jóias, é a Gema sem igual da Natureza (the peerless 
gem of Nature) (...) de mais nobre ascendência do que aquelas, pois se 
criou no seio do mar e aquelas nas profundezas da terra» (fig. 4). 
Hawkins faz em seguida uma comparação entre as qualidades do dia-
mante e da pérola. Esta é mais nobre do que aquele, «que brilha inten-
samente, sem dúvida, mas só depois de muito trato e exercício por 
parte do joalheiro».22 Após uma breve glosa da Parábola da Pérola e 
no final da secção «The morals» que comenta o motto «Preciosa et 
Caelestis», surge a identificação com a Virgem: «o Ouro do ouro, a 
preciosa Margarita das Pérolas (...), a Incomparável Virgem Mãe, isto 
é, que é ou a própria Pérola ou Mãe da verdadeira Pérola Oriental, que 
desceu dos céus e que por conseguinte merece ser chamada PRECIO-

SA ET CAELESTIS».23 No início do «Discourse», a «Virgem Maria, 
esta nossa Margarita» é a «Pérola ou preciosa Margarita do Mar» ou, 
na página seguinte «Margarita dos Céus».24 Da mesma maneira que 

21
 A expressão é de Karl Josef Höltgen na introdução à edição fac-similada de Al-

dershot, 1993, p. 8. 
22

 Hawkins, Partheneia Sacra, 1633, pp. 187-188. 
23

 Hawkins, Partheneia Sacra, 1633, p. 190. 
24

 Hawkins, Partheneia Sacra, 1633, pp. 190-191. 



250 LEONORAMA – Volume de Homenagem a Ana Hatherly 

«na Primavera e no Outono, berbigões, ostras e vieiras, ou outras do 
género, ganham a praia e ali permanecem abertas e recebem o celeste 
orvalho nas suas entranhas», assim a «Virgem-Madre-Pérola (...) abriu 
a sua alma Virginal, aquando da sua misteriosa Anunciação, na Pri-
mavera do ano, na tranquila praia da sua tácita e silenciosa contempla-
ção, para receber o celeste orvalho, a nova Margarita», ou seja, para 
conceber «aquela preciosa Pérola, Cristo Jesus no seu seio».25 Na pie-
dosa e metonímica febrilidade do jesuíta, a Virgem é a madrepérola e 
a pérola, sendo esta ao mesmo tempo o símbolo de Jesus... 

O «Emblema» colocado no fim do «Discourse» e antes da «poe-
sia» é uma composição bastante simples, dividido em duas partes (fig. 
5). À esquerda vê-se uma curiosa interpretação da Parábola acima 
evocada. Jesus jovem e aureolado, diante de um mostruário de pérolas, 
prepara-se para pegar na maior de todas, a de maior brilho, sem dúvi-
da, a mais «preciosa». Uma filactéria leva a inscrição: «Non est huic 
Similis. Reg.», provavelmente adaptada de I Reis 8, 24, uma passagem 
que põe em cena Salomão «diante do altar do Senhor», que levanta as 
mãos para o céu e diz: «Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante 
a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui em baixo, na terra».26 

À direita vê-se uma grande concha aberta com pérola, sobre a 
qual incidem os raios do sol. A inscrição da filactéria, «Una est dilecta 
mea», está identificada como proveniente do Cântico dos Cânticos. 
Na realidade trata-se de uma frase construída a partir do versículo 6, 8 
do Cântico na numeração da Vulgata (Una est columba mea, perfecta 
mea, una est matris suæ, electa genetrici suæ), para se adaptar à temá-
tica Partheneia e mais particularmente do respectivo «Emblema». Es-
te representa assim a excepcionalidade de Maria, ou seja, a ideia da 
Imaculada Conceição. O Sol criador afirma: «Única, é a minha prefe-
rida», enquanto o Menino, novo Salomão, a elege, pois «não há ne-
nhuma semelhante a ela».  

Por fim, na Lucis Evangelicae do também jesuíta Heinrich Engel-
grave, cuja primeira edição data de 1657, representa-se a festa da 
Conceição através da concha perlífera, um emblema que parece aliás 
inspirado da Partheneia, pois o motivo está colocado numa mesa, e 

                                                 
25

 Hawkins, Partheneia Sacra, 1633, p. 192. 
26

 A expressão non est similis aparece também em II Samuel, 7, ou no II Reis, 7, 22 

na Vulgata. 
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não numa praia, como é mais habitual (fig. 6).27 O respectivo motto, 
Tota pulchra es amica mea et macula non est in te, usual nas represen-
tações do tema como se sabe, foi desta vez tirado directamente do 
Cântico dos Cânticos (4, 7).  

4. Conchas e azulejos

Nos começos do século XVIII, quando nas grandes decorações 
azulejares portuguesas se começam a integrar emblemas, o material 
gráfico e textual sobre esta matéria que artistas e encomendadores ti-
nham à sua disposição era pois abundante e rico em simbolismos di-
versos. A esse prodigioso corpus emblematico se foram buscar as 
imagens com que se decoraram o claustro de S. Francisco da S. Salva-
dor da Baía, e a sacristia do mosteiro de Varatojo, em Torres Vedras, 
para mencionar apenas dois exemplos particularmente significativos. 
O autor desta última série é Policarpo, filho de António de Oliveira 
Bernardes (1662-1732) que foi um dos primeiros pintores de azulejos 
senão o primeiro a interessar-se seriamente pela emblemática. Tal in-
teresse coincide aliás com o que agora sabemos do artista, um impor-
tante pintor a óleo, empenhado na renovação da pintura portuguesa 
através da estética classicista desenvolvida no meio académico parisi-
ense. Não é pois de estranhar que tenha sido precisamente pela mão de 
António de Oliveira Bernardes, espírito culturalmente curioso, que a 
emblemática tenha entrado nas artes da azulejaria.  

António de Oliveira Bernardes utilizou em pelo menos três ciclos 
marianos um emblema com a concha perlífera: na nave de Nossa Se-
nhora dos Remédios em Peniche, numa capela privada de Cascais 
consagrada a Nossa Senhora da Nazaré e, por volta de 1715, na antiga 
capela da Imaculada Conceição, da Igreja das Mercês em Lisboa, há 
muito transformada numa espécie de corredor que leva do braço norte 
do transepto à sacristia por trás do altar mor (fig. 7).28 

27
 Henricum Engelgrave, Lucis evangelicae, Sub velum Sacrorum Emblematum, 

Reconditae, Pars Tertia. Hoc est Caeleste Pantheon sive Caelum Novum in Festa 

et Gesta Santorum Totius Anni, Colónia, 1659. 
28

 Sobre a capela das Mercês ver Luís de Moura Sobral, «Tota pulchra est amica 

mea. Simbolismo e narração num programa imaculista de António de Oliveira 

Bernardes», Azulejo, 1999, 3-7, pp. 71-90. 
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O ciclo das Mercês, a mais importante destas obras, divide-se em 
duas partes, a decoração da abóbada e o alizar. Na parte superior, para 
além de símbolos marianos, elementos decorativos vários e inscrições 
bíblicas, encontra-se uma série de quadros: o Transporte da Arca para 
Jerusalém, o Horto Cerrado (com um heliotrópio), Ester e Assuero, 
Maria-Nova-Eva, e Santa Ana e S. Joaquim e a visão da Imaculada 
Conceição. A Imaculada Conceição encontra-se ao centro da abóba-
da. O princípio ordenador de todas estas histórias é por conseguinte a 
velho método tipológico, todas elas representando diferentes qualida-
des de Maria. O alizar compreende por sua vez doze emblemas inseri-
dos, como é habitual neste tipo de decoração, em tarjas ricamente de-
coradas: a Rosa sem espinhos, o Dragão, uma Árvore, a Estrela da 
Manhã, o Poço, o Basílico, a Ostra Perlífera, a Árvore Intacta, o Obe-
lisco, o Sol e a Montanha, Estrelas e Flores.  

A pictura do emblema perlífero das Mercês não difere fundamen-
talmente da gravura de Callot ou de Saavedra Fajardo: o motivo colo-
cado numa praia, vendo-se ao fundo, como no livro espanhol, uma 
cadeia de montanhas. O motto utilizado por Oliveira Bernardes, IN 

UTERO IAM PURA FUI, implica por sua vez uma leitura unívoca. Em 
primeiro lugar, afirmando que «já no ventre era ela pura», o emblema 
identifica a pérola com a Virgem e a concha com a sua mãe, Santa 
Ana. Em segundo lugar, na controvérsia teológica de que acima se 
falou, o emblema toma declaradamente posição pela ideia imaculista 
contra as teses dominicanas, posição aliás institucional, pois na época 
a igreja das Mercês pertencia a um convento franciscano.  

A posição dominicana sobre este ponto encontra-se por sua vez re-
presentada numa gravura em madeira do Rosario della Gloriosa Vergi-
ne Maria de Alberto da Castello, publicado em Veneza em 1521 (fig. 
8). Ali se vê de facto que a purificação ou a «santificatio» de Nossa Se-
nhora se executou quando ela se encontrava no seio de Santa Ana, sua 
mãe, e não, como outros pretendiam, desde o começo dos tempos... 

Nas controvérsias teológicas, as imagens eram poderosos instru-
mentos de persuasão, sobretudo na Época Moderna, quando elas pas-
saram a ser gravadas, tornando-se no principal e portentoso instrumen-
to de comunicação visual no Ocidente. Assim, apesar do tempo e do 
espaço que os separam um do outro, pode ser que, nestes jogos de en-
contros e desencontros entre textos, imagens e sentidos, o emblema 
das Mercês respondesse em Lisboa a uma gravura publicada em Ve-
neza dois séculos atrás.  
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Ilustrações 

1. Oficina dos Sadeler, Ne te quae-
siveris extra, emblema 32 de Die-
go Saavedra Fajardo, Idea de un 
Principe Politico Christiano, Re-
presentada en cien empresas, De-
dicada al Principe de las Españas 

Nuestro Señor, Munique, 1640, 
p. 201.

2. A criação das pérolas, gravura em ma-
deira, inserida em Frasciscus de Retza, 

Defensorium Inviolatae Virginitatis Beatae 
Mariae, Basileia, cerca de 1490. 
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3. Jacques Callot, Obstetricante Coelo,
cerca de 1629, água-forte, tirada de Vie 

de la Mere de Dieu representée par 
Emblesmes, Nancy, cerca de 1629. 

4. Jacob van Langeren, Divisa de «The
Pearl», Henry Hawkins, Partheneia Sa-

cra, 1633, p. 187. 
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5. Jacob van Langeren, Emblema de
«The Pearl», Henry Hawkins, Parthene-

ia Sacra, 1633, p. xxx 

6. Tota pulchra es amica mea, emble-
ma da p. 431 de Heinrich Engelgrave, 
Lucis evangelicae, Sub velum Sacro-
rum Emblematum, Reconditae, Pars 

Tertia. Hoc est Caeleste Pantheon sive 
Caelum Novum in Festa et Gesta San-

torum Totius Anni, Colónia, 1659. 
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7. António de Oliveira Bernardes, In
Utero Iam Pura Fui, painel de azulejos, 
cerca de1715, Lisboa, Igreja das Mercês, 
antiga Capela da Imaculada Conceição. 

8. Santificação da Virgem Maria no
ventre de Santa Ana, gravura em ma-
deira tirada de Alberto da Castello, 

Rosario della Gloriosa Vergine Maria, 
Veneza, 1521 



 

O ESPECTÁCULO NO DRAMA 

(MAYOR FINEZA DE AMOR, LAS LAGRIMAS 

DE ROMA E AMOR ES FE)
1
 

Teresa Araújo 

 
 
 
Contrariamente à primeira vontade da autora2 e ao revés de uma 

boa parte da literatura monástica feminina do Barroco, as obras dra-
máticas compostas por Sóror Maria do Céu em torno da figura de San-
to Aleixo (Reprezentacion de S. Alexo intitulada Mayor fineza de 
amor, Alegoria poetica a S. Alexo, intitulada Las lagrimas de Roma e 
Acto alegorico a S. Alexo, intitulado Amor es fé) ganharam visibilida-
de na imprensa peninsular setecentista; inicialmente em Lisboa, através 
da sua edição que agora se considera, nos Enganos do Bosque, Dezen-
ganos do Rio, Primeira e Segunda Parte (Sóror Maria do Céu, 1741: 
171-333), e em seguida em Madrid, pela sua inclusão nas Obras varias 
y admirables de la Madre Maria do Ceo (Sóror Maria do Céu, 1744).  

                                                 
1
 Este estudo foi inicialmente publicado em suporte CD-Rom, in Adelaide Millán 

Costa et al. (org.), Colóquio Formas e Espaços de Sociabilidades. Contributos para 

uma história da cultura em Portugal, Lisboa, Universidade Aberta, 2008 

(ISBN 978-972-674-531-0). 
2
 De acordo com as palavras do “Prologo” de Enganos do Bosque, Dezenganos do 

Rio, Primeira e Segunda Parte (Sóror Maria do Céu, 1741), Sóror Maria do Céu 

resistiu longamente à publicação das suas composições literárias, sendo esta a pri-

meira obra que acedeu imprimir – e apenas em obediência ao seu prelado. Os críti-

cos têm atribuído esta sua reserva à atitude de humildade piedosa a que os contem-

porâneos da escritora fizeram referência, assim como à sua necessidade interior de 

preservação pessoal (igualmente aludida nesses testemunhos), mas também a uma 

elevada exigência literária e ao seu conceito sobre a finalidade dos seus textos, o de 

composições para distracção edificante das monjas do Mosteiro e de si própria 

(Hatherly, 1990: X-XXIX, passim). 
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Desconhece-se, porém, se a obtiveram em algum dos lugares de 
representação teatral da época – no convento da Esperança, onde fo-
ram escritas para divertimento proveitoso das monjas (segundo o 
“Prologo” dos Enganos do Bosque), ou em qualquer espaço profano 
de produção de espectáculos teatrais. Faltam testemunhos da sua en-
cenação e nem o título de uma delas, Reprezentacion de S. Alexo inti-
tulada Mayor fineza de amor, permite inferir ter sido levada à cena, 
uma vez que esse elemento paratextual, não estando associado a qual-
quer outro relativo à existência de um espectáculo de teatro, assume o 
mesmo significado das denominações das restantes peças do mesmo 
conjunto. 

No entanto, à semelhança do que sucedia na Península desde os 
meados do século XVII3, é possível terem sido representadas, interpre-
tadas e dirigidas pelas freiras da Esperança, no seu próprio convento (no 
pátio, no refeitório, na Sala Capitular) ou, como afirma Fernando Do-
ménech a propósito da generalidade da obra dramática de Sóror Maria 
do Céu, por actores profanos em palcos menos devotos (Doménech, 
1996: 398), nos espaços lisboetas construídos, em parte, à imagem dos 
“corrales” (Reyes Peña y Bolaños Donoso, 1998: 135-148) ou no palácio. 

Em primeiro lugar, porque, de acordo com a cultura tridentina de 
instrumentalização doutrinária da arte, as representações teatrais de 
peças de temática religiosa (e nomeadamente as que, como estas, ser-
viam a veneração dos santos postulada pelo Concílio de 1545-1563) 
faziam parte da festa barroca realizada com regularidade nos mostei-
ros femininos por ocasião de celebrações mais ou menos públicas do 
calendário religioso, da profissão de fé de algumas noviças ou de actos 
menos solenes da vida conventual – a qual, na verdade, também admi-
tia outros “espectáculos”, como os debates poéticos, igualmente fre-
quentados por um público não restrito ao da clausura que lhe imprimi-
am uma certa atmosfera de mundanidade (Mendes, 1993: 16 e Moru-
jão, 2003: 49-73). 

Em segundo lugar, porque as encenações de peças escritas pelas 
monjas estavam também integradas nos seus exercícios de aperfeiçoa-
mento espiritual e, em particular, nas suas actividades de recreação edi-
ficante – como testemunhou a própria autora que teve responsabilidades 

3
 Vide, por exemplo, os estudos de Ares Montes (Ares Montes, 1983: 1347), Fernan-

do Doménech (Doménech, 1996: 397), Ana Hatherly (Hatherly, 1997a: 283-292) e 

María Carmen Alarcón (Alarcón, 2004: 183-192). 
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especiais na orientação das religiosas, enquanto Mestra de Noviças e 
Abadessa, e como salientou, entre outros, Ares Montes (Ares Montes, 
1983: 1347), a propósito dos cinco autos da mesma dramaturga publi-
cados sob o título Triunfo do Rosario (Sóror Maria do Céu, 1740).  

Em terceiro lugar, considerando, por um lado, a espectacularidade 
das peças (sobretudo a de Amor es fe que apresenta acções e imagens 
cuja produção teatral revestiria alguma dificuldade, como a transforma-
ção de cidras em figuras femininas, o aparecimento de uma verdadeira 
cena dentro de outra como visão mística, o crescimento de vegetação 
sobre os corpos de personagens) e, por outro, os recursos técnicos que 
os espaços profanos de teatro podiam utilizar (Arellano, 2002: 61-97), é 
de admitir a possibilidade de terem sido representadas fora do convento. 

A inscrição no texto de um projecto de espectáculo 

Tendo sido ou não colocadas em palco com o concurso dos me-
lhores ou dos mais limitados dispositivos de encenação (tramóias e 
outros mecanismos), os seus textos contêm um programa cénico in-
tencionalmente elaborado. Por uma parte, em resultado do interesse 
que a Mestra de Noviças e Abadessa da Esperança teria em produzir 
obras não apenas para a leitura, mas igualmente para a representação – 
a qual, segundo a convicção da generalidade dos dramaturgos penin-
sulares do período áureo (Arellano, 2002: 61), produzia uma amplifi-
cação do deleite estético e, consequentemente, um maior efeito de per-
suasão doutrinária. Por outra, devido à apurada tecnê dramática da 
autora obtida, em boa medida, pelo seu conhecimento do modelo dra-
mático do Siglo de Oro (familiaridade já apontada, noutro contexto, 
pelos críticos citados, Ares Montes e Ana Hatherly) que tendia a in-
cluir o enunciado do espectáculo no enunciado literário, como elemen-
to da gramática do próprio género (Urrutia, 2001: 242).  

O projecto cénico encontra-se delineado nos dois planos do dis-
curso dramático, principal e secundário, através de três procedimentos 
que funcionam ora autonomamente, ora de forma articulada (em com-
plementaridade ou em reiteração): o da criação de didascálias implíci-
tas em muitos dos diálogos e monólogos das personagens com infor-
mação útil para a representação, o da introdução de didascálias explí-
citas com idêntico conteúdo e o da utilização de códigos de sistemas 
não teatrais compartilhados, então, por todos. Mediante estes recursos, 
o programa oferece um significativo conjunto de propostas, em forma 
sublinear ou expressa, relativamente: 
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a) à produção dos espaços ficcionais, marcando a sua alternância
(entre o palácio e a natureza) e as suas características plásticas; 

b) à caracterização das personagens, quanto ao seu perfil, à sua
desenvoltura, ao seu movimento e ao seu registo de discurso (ora cor-
tesão, ora popular, segundo as figuras, a da dama, do “galán”, da cria-
da, do “donaire”, etc.); 

c) à utilização do canto e da música instrumental, precisando os
momentos e as intervenções corais e a solo; 

d) bem como à realização da dimensão espectacular de algumas
acções. 

1. Indicações cénicas sobre os espaços ficcionais

No que concerne à proposta de representação dos espaços, a auto-
ra elabora-a utilizando, articulada e autonomamente, as estratégias 
mencionadas. Por um lado, cria indicações num e noutro plano do dis-
curso dramático que convergem de forma complementar. É o caso da 
que se refere ao ermo no qual Antonio realiza a sua prova de amor 
absoluto (Mayor fineza de amor4). Num primeiro momento, identifica-
-o e descreve-o através de uma fala da personagem masculina dirigida 
à princesa amada, Celia (figura alegórica do amor divino),  

[...] 
que alli no de humana planta 
aya vestigio; si no 
de dura fiera que brama 
de cruel leon que ruge  
de azo tirano que espanta  
[...]. 
(Mayor fineza de amor, p. 185) 

Num posterior, expõe-no com maior precisão mediante a introdução 
de uma didascália explícita, bem como a da criação de um monólogo 
de Antonio, proferido nesse ambiente físico, que alude aos seus ele-
mentos naturais (como reflexos das qualidades da amada): 

4
 Leio e cito as três peças pela edição de Lisboa, mantendo os lusismos, assim como 

a grafia, e não pela de Madrid que foi corrigida por Fernando de Settién Calderón 

de la Barca; o cotejo das duas impressões constitui objecto de um estudo que apre-

sentarei em breve. 
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Descubrese un monte, y Antonio en el acostado a un arbol. 

Ant. [...] 

en este yermo esquivo, 

muero de amor, y de memorias vivo: 

contemplando tus gracias superiores, 

en la hermosa presencia de las flores, 

mirando tu pureza en las corrientes, 

del cristalino objeto de las fuentes, 

tus graciosos desvios, 

en la fuga corriente de los rios, 

tus musicas suaves, 

en la dulce harmonia de las aves, 

tu estable ser mi enseñas 

en la dura firmeza de las peñas 

a la esperança, con que me adelantas, 

en lo verde de ojas, y de plantas 

[...]. 

(Mayor fineza de amor, p. 211) 

Noutros casos, limita as suas sugestões cénicas ao discurso prin-
cipal, utilizando apenas o diálogo das personagens e o seu próprio 
olhar para identificar e caracterizar o espaço – como a interlocução de 
Sabina e Alexo (Mayor fineza de amor, p. 200) que dá a conhecer o 
local onde decorre, os jardins do palácio, e a de Alexo e o “gracioso” 
Marco que revela o do bosque onde as duas figuras se encontram: 

Alex. Que hermosa que recreò 

mi vista esta selva bella, 

 cada flor es una estrella. 

Marc. Las estrellas miro yo, 

mas son las del medio dia. 

Alex. Las aves en cantilenas 

 divierten sentidas penas. 

Marc. Antes que a su melodía 

yo las miràra cozer 

en la olla. 

(Las lagrimas de Roma, p. 240) 

Ou como a de D. Falanjes com o “gracioso” Guion, à entrada de um 
outro bosque: 
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D. Fal [...]  
 mas en un bosque opaco nos entramos, 
 labyrinto de flores, y de ramos. 
Guio. Que bellas cidras aquel Arbol 
 cria. 
D. Fal Tres son [...]. 
 (Amor es fe, p. 287) 

Recorre, ainda, à apresentação, no discurso secundário, de indi-
cações com funcionalidade semelhante, sendo exemplo “[d]escubre-se 
la forma de un edificio, como puerta de Iglesia, y Pedro a su pie imo-
ble” (Mayor fineza de Amor, p. 206), “[d]entro Vozes y Caxas, y a 
outro lado Musica, y Instrumentos” (Las lagrimas de Roma, p. 231) e 
“[d]escubrese un trono, y en el Gloria y Alexo” (Amor es fé, p. 330). 

 
2. Indicações sobre as características e o desempenho das persona-

gens 

Frequentemente, as didascálias explícitas referentes ao espaço e à 
distribuição dos seus elementos apresentam também alguma informa-
ção sobre as personagens em palco e por detrás dele; mas outras são 
criadas para proporem especificamente indicações relativas ao movi-
mento e às atitudes das personagens, aos seus adereços, ao tipo de dic-
ção e à modulação da voz em função da música: 

a) em Mayor fineza de Amor – “[e]ntra-se, y buelve-se asalir Es-
tevan riñiendo con otros, y tocan caxas” (p. 210), “[s]ale el Amor co-
ronado de laurel” (p. 224); 

b) em Las lagrimas de Roma – “[...] salen Constantino, y Cezar, y 
Roma de luto com baston y corona de laurel” (p. 231), “[a]rroja la co-
rona” (p. 232), “[s]ale el Soldado, y tocando dize a voz de pregon” 
(p. 238), “[s]ale Jerusalen com un volante en el rostro” (p. 241), “[v]à 
a quitarle el velo, y retirase cantando” (p. 242); 

c) em Amor es fé – “[v]a a cogerlas, y sale Mirlina” (p. 287), 
“[s]aldra Aglaes por detraz del Arbol al cortar la Cidra” (p. 292), “[v]a 
a cortar las Cidras, e dizen dentro las tres” (p. 290), “[s]aldra Sabina 
de la misma suerte” (p. 294), “[s]ale Gloria com volante en el rostro, y 
entanto que suena la Musica se passea” (p. 305), “[Alexo] de rodillas” 
(p. 320), “[l]evantase de las Ramas que las cubren” (p. 327), “[q]uita 
el volante, y suena dentro los instrumentos, y Musica” (p. 323), 
“[c]anta com voz desmayada” (p. 293). 
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Estas anotações são subsidiadas pela apresentação inicial dos 
elencos das “personas que hablan” (Mayor fineza de Amor, p. 171, Las 
lagrimas de Roma, p. 231 e Amor es fé, p. 277), pois essas listas, ao 
incluírem junto dos onomásticos os atributos sociais das personagens 
(princesa, príncipe, dama, cavaleiro, criada, criado, soldado, etc.), su-
gerem, por alusão a códigos exteriores ao sistema teatral, mas de do-
mínio generalizado, os respectivos tipos de indumentária e de orna-
mentos.  

No entanto, boa parte das características das personagens é defi-
nida através da criação de didascálias implícitas nas interlocuções: 
nuns casos, as indicações sobre uma determinada figura resultam do 
artifício da expressão da recordação de uma personagem por parte de 
outra; noutros, estão contidas no da manifestação do efeito que uma 
delas, presente, provoca na que profere o enunciado. Exemplos destes 
procedimentos são os da caracterização de Alexo em Las lagrimas de 
Roma e Amor es fe. No primeiro, a autora estabelece o perfil da figura 
através da rememoração feita pela esposa, a princesa Roma, perante os 
cavaleiros Constantino e Cezar que partem em busca do marido ausen-
te: 

Rom. [...] 

 Alexo aquel joven bello 

 que en aquesta Corte fue 

 [...] 

 aquel que sabio y galan 

 juntar supo de una vez 

 las dulçuras del oir 

 con las delicias del ver 

 [...]. 

 (Las lagrimas de Roma, p. 235) 

No segundo, determina-o sob a expressão emocionada de Gloria face à 
entrada de Alexo nos jardins onde se encontra: 

Glor. Passos siento, si es por bien, 

 que galan, que bello joven!  

 (Amor es fe, p. 319) 

É sobretudo neste plano do discurso dramático que Maria do Céu 
se refere ao carácter alegórico de certas personagens, utilizando o arti-
fício das “autodefiniciones” (Urrutia, 2001: 248), 
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Glor. Està bien oyd, 
 mi padre ElRey cuyo Imperio 
 no se limita en la tierra, 
 pues estiende su dominio 
 sobre las mismas estrellas 
 (Amor es fe, p. 307). 

No entanto configura-o também a partir de outros domínios. Por um 
lado, com recurso à onomástica (Gloria, Jerusalem), por outro, ao de 
certos sistemas não teatrais que seriam conhecidos na época – hipótese 
que Jorge Urrutia formulou a propósito da caracterização das persona-
gens deste tipo de obras, apresentando dois exemplos:  

Un buen elenco de personajes de autos sacramentales podrían 
constituir las esculturas que hiciera Giacomo Derpotta en 1713 
[...]. Otro ejemplo se encuentra en el manuscrito de 1687 titula-
do A Pheniz de Portugal que se conserva en la biblioteca de la 
Fundación Calouste Gulbenkian, de Lisboa, en cuyos folios 
22v. Y 23 hay unos dibujos, evidentemente simbólicos, de figu-
ras denominadas Paz, Abundancia, Honor y Majestad, Longevi-
dad, etc (Urrutia, 2001: 248).  

Por outro lado ainda, socorre-se da criação de didascálias explícitas 
articuladas com as do discurso principal, quer em complementaridade, 
quer em reiteração. No primeiro caso, encontram-se as que precisam o 
objecto de ocultação utilizado pela princesa Jerusalem (o véu) a par 
das que surgem nas expressões de perplexidade de Alexo perante o 
rosto feminino embuçado (Las lagrimas de Roma, pp. 241-243). No 
segundo, a que assinala a chegada dos príncipes, após o diálogo entre 
Sabina e Celia anunciar a sua aparição:  

Sab. Los Principes gran señora, 
 solo para entrar, aguardan 
 tu licencia. 
Cel. Ya la tienen, 
 personas son soberanas, 
 llegad sillas. 
 

 Salen los Principes. 
 (Mayor fineza de amor, p. 171). 

Ou as que surgem na cena do reencontro de Alexo com a esposa, a 
princesa Roma, na qual a personagem masculina confessa o seu amor 
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pela princesa Jerusalem (Las lagrimas de Roma, pp. 256-258): por 
várias vezes, as didascálias explícitas relativas ao choro das persona-
gens surgem intercaladas no discurso principal, nos diálogos de Alexo 
e de Roma, bem como no canto entoado, alusivos às lágrimas vertidas. 

3. A proposta da intervenção musical

Em relação à componente musical das peças, a dramaturga não 
deixou qualquer nota sobre as respectivas partituras, nem sobre a iden-
tificação da obra ou do autor – e tão pouco são conhecidas através de 
outra documentação; sabe-se, apenas, que D. Jayme de la Té y Sagau 
criou uma obra para uma festa realizada no Convento da Esperança, 
por volta de 1721-17225, altura em que a sua representação, assim 
como a do Triunfo do Rosario, pode ter acontecido (segundo o “Pró-
logo” dos Enganos do Bosque, o conjunto dramático foi composto 
muito antes do seu ano de publicação). 

No entanto, assinalou profusamente os momentos da sua utiliza-
ção, a referência à sua natureza meramente instrumental ou cantada 
(com ou sem acompanhamento), aos instrumentos utilizados e à sua 
colocação em cena ou fora dela, assim como à visibilidade dos intér-
pretes dos cantos, fazendo convergir a informação contida no discurso 
secundário – como “[d]entro Musica”, “[t]ocan caxas [...]” (Mayor 
fineza de Amor pp. 207 e 209, respectivamente), “[d]entro Vozes, y 
Caxas, y a outro lado Musica y Instrumentos [...]”, “[c]antan dentro” 
(Las lagrimas de Roma, pp. 231 e 257) e “[e]n tanto que la Musica 
suena [...]” (Amor es fé p. 306) – com a implícita, no discurso princi-
pal. E através desse procedimento e dos seus conteúdos, estabeleceu a 
predominância do canto sobre a música apenas instrumental e precisou 
a articulação entre as vozes, quer as individuais, quer as corais, identifi-
cando, por vezes, as solistas – Sabina (Mayor fineza de Amor, pp. 213), 
as princesas Jerusalem e Roma (Las lagrimas de Roma, pp. 241 e 256, 
respectivamente), Aglaes e Sabina (Amor es fe, pp. 293 e 295).  

Estas disposições geram efeitos particulares ao nível do ritmo das 
peças, da dicção das personagens e da amplificação emotiva de certos 
quadros, constituindo artifícios bem conhecidos, no período barroco, 
para a produção dramática e teatral. Contudo, tal como no modelo cal-
deroniano que inspirou a autora, a componente musical das peças não 
tem uma função meramente espectacular; encontra-se igualmente ao 

5
 De acordo com a investigação de Ana Hatherly (Hatherly, 1997: 266). 



266 LEONORAMA – Volume de Homenagem a Ana Hatherly 

serviço do tema das obras, a veneração do santo como exercício espi-
ritual de aperfeiçoamento para a união com Deus. 

Nesse sentido, ora surge como “musicas suaves” (Mayor fineza 
de amor, p. 211) que manifestam o sagrado e servem o seu culto, ora 
se apresenta como canto profano, como expressão de sedução, lamen-
to ou, mesmo, de exaltação do poder terreno, ao qual se refere, por 
exemplo, Antonio: 

Ant. Outra vez buelves ò voz, 

 a turbar mi paz serena? 

 (Mayor fineza de amor, p. 212). 

As primeiras (que sintomaticamente não são atribuídas ao canto 
de uma personagem identificada, senão quando ela tem carácter alegó-
rico) colaboram especialmente na construção dos momentos de reve-
lação, quer dos símbolos do amor e da beleza divinos, quer da doutri-
na, quer dos modos de superação das limitações humanas para atingir 
o bem absoluto. Conduzem os príncipes Pedro, Estevan, Antonio e 
Alexo à presença de Celia e marcam, no julgamento das suas acções 
de prova de devoção, a virtude superior necessária à união mística 
(Mayor fineza de amor, pp. 219, 226-227 e 230). Guiam, através da 
voz da princesa Jerusalem, a busca de Alexo (Las lagrimas de Roma, 
p. 241) e advertem os receptores: 

Mus. La Señora de las gentes, 

 reyna de Jerusalén, 

 se occulta en estos jardines, 

 porque la busquen por fe, 

 ay de aquel, 

 que su rara beldad no llegue a ver. 

 (Las lagrimas de Roma, p. 305) 

Os segundos fazem parte das cenas com um significado de menor 
transcendência e maior intensidade humana: Sabina entoa um canto 
emocionado, de compaixão pelo sofrimento de Antonio (causado pelo 
desterro penitente a que se submeteu para alcançar o bem absoluto) e 
de exaltação da doçura do amor profano, para seduzir a personagem 
masculina (Mayor fineza de amor, pp. 212-213); Roma canta o amor 
ao marido ausente, o abandono a que foi votada e o desejo ardente do 
seu regresso (Las lagrimas de Roma, pp. 253-256) para manifestar a 
intensidade do seu sentimento; Aglaes e Sabina oferecem cânticos so-
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bre o amor e a morte, no sentido de exprimirem o ímpeto do seu afecto 
amoroso por Alexo (Amor es fe, pp. 293 e 295); uma das peças abre 
com uma melodia de glorificação do poder terreno da princesa: 

Vozes. Viva Roma. 

Music. Roma viva. 

Vozes. Triunfe altiva. 

Music. Reyne fiel. 

Vozes. Vença brava. 

Music. Cante dulce. 

Junt[os]. Que todo el Orbe ciñe 

 en su laurel. 
(Las lagrimas de Roma, p. 231). 

 
4. Soluções de produção do maravilhoso  

Com o objectivo de criarem uma impressionante atmosfera de 
transcendência que comovesse esteticamente o destinatário e (de acor-
do com a retórica barroca) o persuadisse da doutrina, os textos dramá-
ticos da trilogia apresentam tiradas constituídas por cenas que decor-
rem simultaneamente em espaços distantes e que apresentam comuni-
cação verbal entre as respectivas personagens, bem como por outros 
quadros inverosímeis do ponto de vista da realidade empírica que, no 
entanto, contêm em si mesmos soluções de representação.  

Mayor fineza de amor, por exemplo, ao desenvolver um desses 
trechos de carácter maravilhoso inclui também propostas implícitas de 
encenação. Estabelece uma cena principal – na qual a figura alegórica 
Celia pede a Sabio Cavallero que lhe mostre as acções de prova de 
fidelidade amorosa realizadas pelos príncipes nesse momento, noutros 
espaços ficcionais – e, a partir dela, cria a representação das visões 
almejadas pela personagem, através de didascálias explícitas com in-
formação sobre as cenas interpoladas, através da descrição que as duas 
personagens fazem dos quadros observados por si e através da intro-
dução de um diálogo entre a figura feminina e um dos príncipes. 

Cel. [...] 
 yo me hallo deseosa 

 de mirar del amor estas batallas: 

 y pues sabio te hallas, 

 y en esta alegoria que apresentas, 

 [...] 



268 LEONORAMA – Volume de Homenagem a Ana Hatherly 

 a los lexos me corre la cortina; 
 muestrame luego aqui 
 los quatro amantes, 
 (aunque todos se miran tan distantes) 
 veamos el excesso que los labra, 
 como dan cumplimiento 
 a su palabra. 
Sabio 
 [...] 
Descubre-se la forma de un edificio, como puerta de Iglesia, y 
Pedro a su pie imoble. 
 Que aqueste es tu edificio, lo confirme 
 Pedro, que en su cimiento 
 Es pedra firme. 
 (pp. 205-206)  
Cel. [...] 
 verè se a mi responde; yo le llamo, 
 amasme Pedro? piedra se ha quedado. 
Sa. El bolberà por si [...]. 
Cel. Amasme Pedro? 
Pe. Tu Deidad Divina, 
 bien sabes que te amo 
 (p. 207). 

Amor es fe, por seu lado, que apresenta a acção de transformação 
maravilhosa de três cidras em figuras femininas para realçar o efeito 
transcendente da figura de Alexo – criação elaborada a partir do tema 
da narrativa tradicional6 protagonizado por três cidras-meninas e um 
príncipe7, como advertem as personagens dramáticas, 

Rom. Somos de amor las Cidras desdichadas, 
 que en esta fruta estamos encantadas. 
Rem. Pues las Cidras de amor no passaron? 
Guio. Son sus nietas Señor que aquí quedaron. 

                                                 
6
 A composição com recurso à matéria tradicional não é, como se sabe, estranha à 

poética barroca. Basta recordar, no contexto português, a incorporação de versos de 

romances em obras de autor individual deste período (Michaëlis de Vasconcelos, 

1934). 
7
 Vide algumas versões do tema nos acervos de Teófilo Braga (Braga, 1883: 108-

-110) e de Leite de Vasconcelos (Vasconcelos, 1963: 573-583). 
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Sab. Somos las verdaderas 
 que las ya decantadas son quimeras 
 (pp. 291-291), 

e como mostram certos artifícios (a reelaboração da necessidade vital 
de água das personagens tradicionais na necessidade feminina do amor 
de Alexo e o sentimento amoroso despertado ao príncipe pelas cidras-
-meninas na recusa de Alexo ao amor terreno) – também sugere a cor-
respondente solução cénica (pp. 291-297). 

A representação da metamorfose é proposta pela criação prévia 
de um ambiente fabuloso, através de notas plasmadas nos dois planos 
do discurso dramático – um denso e labiríntico bosque distante, na 
ilha de Chipre, no qual ocorrera o surpreendente aparecimento de um 
leão nascido em África (pp. 289-290) – e mediante a introdução de 
uma didascália explícita e de uma fala das três cidras que surge de 
dentro da árvore onde se encontram as damas encantadas, 

Va a cortar las Cidras [Remolo], e dizen dentro las tres. 
Dent. Las tres. Ay? 
Rem. Parece que del Arbol respondierõ 
(p. 291), 

assim como pelo aparecimento de cada uma das senhoras por detrás da 
árvore, declarando o motivo do seu “prodigio” (p. 297) e assumindo 
uma visibilidade cénica reforçada pela reacção de espanto piedoso de 
Remolo frente à revelação: 

Rem. Deidad que en aqueste pomo 
 escondes tantos misterios 
 haziendo Altar de una Cidra 
 [...]. 
 (p. 292)  

As palavras de Remolo constituem um artifício complementar à 
representação da metamorfose, na medida em que amplificam emoti-
vamente a acção cénica. No entanto, ao desempenharem essa função 
de efeito teatral, constituem uma alocução que poderia também servir 
de epígrafe à própria trilogia, uma vez que, ao reportarem-se a um dos 
momentos potencialmente mais espectaculares, manifestam o signifi-
cado último do projecto de encenação da dramaturga: o de uma cons-
trução teatral do sagrado ou, dito de outro modo, o de criação de um 
“altar” estético-simbólico de revelação divina e devoção humana.  
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A QUESTÃO DA PALAVRA EM VERGÍLIO FERREIRA 

– ALGUNS ASPECTOS 

Hélder Godinho 

 
 
 
Toda a obra de Vergílio Ferreira se apresenta como a procura da 

palavra que diga a ausência: da verdade, da(s) pessoa(s) amada(s), do 
passado ou, simplesmente, do que passou. Logo no seu primeiro ro-
mance, O Caminho Fica Longe1, escrever (fazer poemas) e pensar 
(construir um sistema filosófico) tornam-se necessários depois de a 
personagem que conduz a acção ter perdido a mulher amada (pp. 281-
-282), enquanto que, numa obra muito posterior, Em Nome da Terra, a 
mãe do narrador perdeu o uso da (boa) palavra ao enlouquecer pela 
ausência do pai e, moribunda, não diz ao filho, ou este não a consegue 
ouvir, a palavra definitiva que desse a cifra do universo. Positiva ou 
negativamente, assim, a questão da palavra tem a ver com uma ausên-
cia. E, uma vez que toda a obra de Vergílio Ferreira está orientada pe-
la procura de uma Presença ausente, que se matiza, sobretudo mas não 
só, de mulher amada e de verdade, afirmando Vergílio Ferreira que 
ambas são equivalentes, vemos como o pensar e o escrever estão radi-
calmente ligados à procura intelectual e afectiva. São um modo de dar 
vida ao que outrora se perdeu2 e também ao mundo novo por nascer 
que espera as palavras certas para existir (mundo futuro por vezes 
próximo da recuperação do passado do “mundo original”).  

Em Invocação ao Meu Corpo3, a ligação da palavra à ausência do 
outro e a um passado onde a “palavra fundamental” existiu é clara e 

                                                 
1
 Lisboa, Inquérito, 1943. 

2
 Como dizia o Imaginário ao aprendiz: “Perdeste uma coisa há muito tempo. Vê se a 

encontras. Mas não queiras saber o que é.” “O Imaginário”, in Contos, Lisboa, Ber-

trand, 1993, pp. 193-210, p. 201. 
3
 Lisboa, Portugália, 1969. 
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conscientemente trazida para a reflexão filosófica: “Mas o aceno que 
vem da infinitude estende-se a tudo quanto na vida guarda ainda o si-
nal do indizível. (...) Etéreo fluido de uma inquietante presença, como 
a aura desta noite total” (p. 23); “Porque onde a palavra certa que nos 
ligue um ao outro? Ora essa palavra existiu, um dia, outrora, não bem 
como palavra certa (porque o certo pressupõe o errado) mas como a 
transparência absoluta de um puro olhar aberto.” (p. 28). Ou seja, a 
separação dessa presença que se tornou indizível / invisível deriva da 
perda da “palavra certa” que outrora existiu, tal como a relação / pre-
sença. E como no “mundo original”, que oscila entre a felicidade da 
totalidade fusional e o momento auroral da emergência da individuali-
dade, nada faltaria, o mistério indizível de nós e da nossa condição, 
aquela maior parte do homem que está fora dos limites da razão (id. 
p. 122), tem a ver com a perda desse mundo e da palavra certa que
nele podia ser dita. Recuperá-la, sabê-la, é encontrar também essa 
maior parte do homem que está fora dos limites da razão. Ou seja, é 
aceder à verdade total. E ao encontro com a Presença ausente, que se 
perfila por detrás de tudo, sobretudo de todos, mas de cuja dimensão 
mítica a obra de Vergílio Ferreira por vezes abdica, como em Até ao 
Fim, onde vemos o narrador desistir da mítica Oriana para se entregar 
ao quotidiano feliz com Clara, a mulher que sabe a palavra que afasta 
o passado. É, de novo, o saber a palavra certa que permite esse quoti-
diano mas, em geral, a obra de Vergílio Ferreira não abdica da presen-
ça mítica que Oriana (ou Sandra de Para Sempre) representava. 

Outro elemento importante a ter em conta é o facto de a palavra 
criar uma ordem sobre o caos das possibilidades, sobretudo através da 
língua: “A tua língua e o som dela “é” a realidade. (...) A realidade é 
um monturo e a confusão a que nós impusemos uma ordem. (...) A 
realidade “é” a palavra em que a digo. (...) A palavra é a leitura do 
mundo, não a leitura de si.” (Invocação ao Meu Corpo, pp. 332-333). 
A “palavra certa” recriaria o mundo original e a presença que paira à 
espera de ser dita. 

É desta organização do mundo que nos fala também Vagão J,4 ao 
ligar a incapacidade dos pobres em produzirem discursos que dêem 
sentido à vida e à relação com os outros à dificuldade em amarem e à 
permanência na opressão. A relação de amor depende de uma geome-
tria humana inseparável da geometria do mundo que lhe constrói a 

4
 Coimbra Editora, s.d. (1946). 
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significação. Porque o amor é uma relação “textual” que ultrapassa o 
desejo dos corpos. Os pobres não sabem dizer palavras de amor tal 
como não sabem entender a opressão de que são vítimas.  

Com efeito, logo uma das epígrafes da 1ª edição, diz: “As classes 
sociais, como as fases da vida, têm um exclusivo de relacionações ló-
gicas e de valorações, em harmonia com o ângulo donde se observa o 
mundo; a simples distribuição dos pontos finais ou vírgulas, numa car-
ta de uma pessoa do povo, tem muitas vezes aí a sua raiz.” E o Bogas, 
aquele que voltou de Lisboa da tropa e sabe contar histórias, é rejeita-
do pelos seus porque isso o marginalizou, neste caso porque o tornou 
“melhor”, em relação aos outros homens da aldeia, especialmente Ma-
nuel Borralho que, várias vezes é referido como não sabendo expres-
sar os sentimentos porque “a gente da baixa não conhece palavras ter-
nas e doces”. (p. 29) Do mesmo modo, Manuel Borralho não sabe 
pensar (p. 37), tal como os pobres não entendem as palavras do acti-
vista politico (p. 44). E quando, no fim do romance, vai ter, finalmen-
te, com Maria do Termo, depois do degredo e da prostituição desta, a 
relação de ambos é referida assim: “E quando lá bem do fundo, lá bem 
do fundo do tempo, Maria se levantou, ele pôde saciar a sua fome de 
amor, de amor ou lá o que era que nunca soube dizer.” (p. 232, subli-
nhado por mim). 

A palavra que dizia o outro na sua ausência em O Caminho Fica 
Longe transforma-se, neste romance, Vagão J, assumidamente neo-
-realista, na palavra que não pode ser dita para a relação com o outro 
porque a opressão a impede, sendo essa a pior marca da opressão soci-
al. O saber e o amor, que Vergílio Ferreira tantas vezes dirá que an-
dam a par ou são a mesma coisa, aparecem já neste romance ligados 
negativamente, impossibilitando-se um ao outro, na pior marca de 
opressão que caracteriza o neo-realismo vergiliano. 

Em O Caminho Fica Longe, a perda da mulher amada tinha trazi-
do o desejo de fazer poemas e criar um sistema filosófico, uma das 
primeiras ocorrências dessa ligação do amor e da verdade. Mas grande 
parte desse primeiro romance se construía já em torno da questão da 
palavra. Porque a relação da personagem que conduz a acção, Rui, 
com a sua primeira namorada, Amélia, é toda mediatizada pelos dis-
cursos (negativos) que sobre Amélia são feitos pelos colegas de Rui e 
pelos discursos (negativos) que Rui faz sobre si próprio e que o tor-
nam, a seus próprios olhos, indigno de ser amado, negatividades que 
levam Rui a acabar o namoro. Também o Cruz, que achava Catarina, 
sua colega e de Amélia, feia, acaba por, a seguir a um elogio desta, a 
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reconstruir mentalmente passando a achá-la bonita quando reabre os 
olhos depois dessa reconstrução mental (pp. 152-153). O medieval 
amor de longe ou por ouvir dizer está aqui bem representado, sob ou-
tras vestes, de resto não muito distantes das construções mentais de D. 
Quixote. O próprio Rui se sente um ser à deriva das palavras dos ou-
tros, necessitando do olhar valorizador da namorada para lhe fixar 
uma identidade: “Empurrado pelas palavras de uns e de outros, va-
gueia aos tropeções, sem que ninguém o aceite, porque ninguém lhe 
sabe a cor.” (p. 179); “...ninguém o olhava de modo a fazer-lhe sentir 
que ele era uma realidade. Vago, impreciso, esbatia-se na confusão 
dos que passavam anónimos. (...) Mas se Joana o aceitasse, Rui senti-
ria o sabor gostoso de uma conquista. Ele valia alguma coisa.” 
(p. 278). E, curiosamente, a adesão, no fim do romance, da persona-
gem Rui, agora médico, a um apostolado social ligado ao neo-
-realismo, liga-se a uma tentativa de encontrar a realidade para além 
das palavras. E aí estará só, desistindo das relações de amor e familia-
res para se dedicar à “causa”. Mas, no contexto do romance, isso será 
uma tentativa para se libertar do mundo e dos outros construídos por 
discursos de intermediação, encontrando, ou fazendo por isso, uma 
mítica “realidade” que já não depende das palavras. Por isso, não po-
derá escrever um livro com as suas experiências porque “A vida sen-
tia-a agora Rui, porque os livros tinham apenas ideias que se não pal-
pavam. (...) A realidade seria sempre incoercível, quando pretendesse 
vergá-la à palavra escrita ou falada.” (p. 293). 

Porque as palavras “moldam” a realidade, como Vergílio Ferreira 
dirá, por exemplo, no conto “A Palavra Mágica5”, com o humor com 
que vai marcando tudo o que acontece em torno da palavra “inócuo”. 
E definem, também, a relação dos que as utilizam com a suposta reali-
dade. Em Mudança,6 Carlos descobre: “Nome de Júpiter, como era 
diferente a linguagem de todos, mesmo com palavras iguais!” (p. 73). 

Mas, a realidade fundamental, aquela do mundo original a que a 
aparição dá acesso em momentos infinitesimais, está para lá das pala-
vras: “Sinto, sinto nas vísceras a aparição fantástica das coisas, das 
ideias, de mim, e uma palavra que o diga coalha-me logo em pedra. 
Nada mais há na vida que o sentir original, aí onde mal se instalam as 
palavras, como cinturões de ferro, aonde não chega o comércio das 

                                                 
5
 In Contos, o. c., pp. 55-67. 

6
 Lisboa, Portugália, s.d. (1949). 
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ideias cunhadas que circulam, se guardam nas algibeiras. Eu te odeio, 
meu irmão das palavras que já sabes um vocábulo para este alarme de 
vísceras e dormes depois tranquilo e me apontas a cartilha onde tudo 
já estava escrito...” (Aparição7, pp. 11-12). É essa que será a procura 
fundamental da obra de Vergílio Ferreira e onde se inserirá a palavra 
que diga esse mundo original onde a Ausência não existia e a Presen-
ça, agora pressentida como um espírito que, invisível, envolve as coi-
sas e as pessoas, era visível e dizível, tal como a verdadeira natureza 
da arquipersonagem que nesse mundo ficou perdida. Dizer essa pala-
vra fundamental, que desse a “cifra do universo” traria, simultanea-
mente, a presença do outro amável e de si próprio, cuja identidade me-
tafísica depende desse encontro e dessa palavra que restauraria a pre-
sença e a verdade de tudo para além das faces visíveis, de que a Mu-
lher de Estrela Polar, procurada para além das mulheres concretas, era 
uma manifestação excelente. E, nesse esforço, a razão de ser de toda a 
obra de Vergílio Ferreira. Porque, se por um lado, as redacções na 
primeira pessoa fazendo-lhes viver uma outra realidade profissional, 
que Alberto Soares dava aos alunos e que lhes fazia experimentar ou-
tras identidades (Aparição, p. 109) mostravam como a parte social da 
identidade depende do discurso que a constrói, a parte fundamental, 
metafísica está para além dos discursos, que não conseguem dizer as 
vozes submersas e inaudíveis. Por isso, escrever é tentar fixar o anún-
cio dessa indicibilidade, desse silêncio de origens, que a aparição ape-
nas anuncia: “Escrevo para ser, escrevo para segurar nas minhas mãos 
inábeis o que fulgurou e morreu.” (p. 181). 

Por isso, em Cântico Final8, a mãe do narrador não falava como 
uma presença absoluta (p. 8), e Paula, ao piano, recuperava, com a sua 
arte, o silêncio original onde vogavam os destroços das palavras que 
não o podem dizer: “Então os génios do silêncio recuperavam para 
cada um esse mundo submerso da plenitude – verdade sem margens 
de uma comoção de origens, onde, como num oceano, vogavam os 
destroços das palavras, das razões, de tudo o que falha e é efémero e 
se gasta na Mecânica da vida e da grande loucura. Quem cantava entre 
os dedos de Paula?” (p. 42). A procura da palavra essencial é, em 
Cântico Final, substituída pela procura da imagem essencial que fi-
xasse o que de divino havia na dança de Elsa, e que Mário tentará ao 

                                                 
7
 Lisboa, Portugália, s.d. (1959). 

8
 Lisboa, Ulisseia, 1959. 
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decorar a capela e ao dar a face de Elsa à Senhora da Noite. Os deuses 
são, de resto, um bom nome para essa nossa inquietação. Porque “Os 
deuses não têm face nem nome, habitam-nos o sangue, são a nossa 
interrogação. Digo a palavra “Deus” e a divindade começa a ser ab-
surda.” (p. 213). A palavra “Deus” mata a própria divindade no indi-
zível que ela contém. 

Estrela Polar9 traz mais alguns elementos para a complexa ques-
tão da palavra na obra de Vergílio Ferreira. O nome que temos, o 
“nome impessoal da lei”, não exprime a verdade profunda do que so-
mos. Esse não tem nome (pp. 17-8). Tal como o nome por que o pai 
do narrador era conhecido, Ernestinho, não o exprimia, sobretudo, en-
quanto pai: “E esta verdade degradante do teu nome, esta flagrante 
impossibilidade de seres Ernesto, Sr. Ernesto, esta moleza infantil que 
o povo te sustentou até à velhice, este nome que tem atrás um sorriso 
para crianças, esta debilidade total e para sempre, cola-se-me ao dese-
jo de te ver para além disso, empasta-me as mãos de inconsistência 
viscosa, afoga-me a boca para te dizer a palavra oculta, a palavra de 
silêncio de dois homens que se reconhecem, a palavra de sangue que 
não encontro e sei que existe e fala de uma continuidade na terra e 
quero dizer com o sabor milenário que não tem em conta a tua presen-
ça física, a tua presença real, e vai para além de ti e do que tu eras e 
atinge o halo divino da sucessão das gerações e me liga fragilmente ao 
cosmos e à vida que se perpetua e floresce e eu te quero dizer num 
olhar longo e frontal e profundo: “meu pai”...” (pp. 26-27). Ou seja, a 
“má palavra” por que o pai era designado impedia que o filho o pudes-
se ver na sua dignidade de pai, no seu “nome de Pai”.  

A consequência é fundamental: “...dizer-te “meu pai”, bom velho, 
restabelecer-me-ia as raízes que não sei, mas pressinto, falar-me-ia à 
memória de uma comunidade de sangue que não há ou há apenas co-
mo um eco de todos os deuses mortos. Dizer-te “meu pai” não me re-
vela, porque quem está em mim sou eu só: mas dá-me um aceno da 
terra...” (p. 27). Ou seja, a insuficiência simbólica do pai do narrador 
enquanto pai foi a causa da não-ligação ao que, noutros lugares, cha-
mará o “mundo original”, esse mundo de que o narrador está separado 
e que, por isso, não o consegue dizer, ele é o mundo original do silên-
cio antes de todas as palavras. Este passo de Estrela Polar parece que-
rer dizer que esse silêncio deriva de o pai não ter feito essa ligação que 

                                                 
9
 Lisboa, Portugália, s.d. (1962). 
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lhe daria o aceno da terra e o ligaria à comunidade de sangue que é o 
eco dos deuses mortos, nome da inquietação indizível, como Cântico 
Final nos disse. Ligada a esse mundo original, a inquietação desapare-
ceria e, com ela, a necessidade de encontrar a palavra que a diga. A 
este contexto se liga a situação de Para Sempre, em que a mãe perdeu 
o uso da razão e, consequentemente, das boas palavras, por o pai os ter 
abandonado. Por isso, ao morrer, não diz a palavra que o narrador es-
perava e que lhe poderia ter dado a cifra do universo. 

Tudo isto quer dizer que a questão da quebra da genealogia que a 
fraqueza do pai de Estrela Polar, aliada ao possível adultério da mãe 
com o farmacêutico (apresentado, de resto, como consequência da fra-
queza do pai), provocou está na origem da questionação metafísica da 
arquipersonagem. E não me estou a referir a uma simples história fa-
miliar mas sim às sua implicações metafísicas porque essa quebra da 
genealogia traz a não-ligação à verdade da vida e a questionação da 
identidade, a falta de raízes acima referida. É o domínio de uma au-
sência, a mesma que o pai de Nítido Nulo provocou ao levar a família 
para longe deixando o narrador sozinho, enquanto a mãe e a irmã se 
afastavam na carroça do Beltra, envoltas numa nuvem de poeira. É a 
instauração daquilo que chamei “a disjunção fundamental” que gover-
na toda a obra de Vergílio Ferreira, já desde os poemas de adolescên-
cia onde o jovem poeta está só sem saber o caminho para os outros, 
caminho que o pai não indica. Por isso, no poema “O Filho Pródigo”, 
o filho não quer que o seu regresso seja festejado até o pai lhe dizer: 
“meu filho, / eis o teu trilho!”10 

Assim, a má palavra que designa o pai mostra a sua insuficiência 
simbólica de pai, condição que, ainda por cima, é posta em dúvida. 
Esta situação familiar romanceia a ausência real provocada pelo pai de 
Nítido Nulo, que instaura a ausência na vida da arquipersonagem, e 
toda a procura do mundo original através da arte e da palavra, impos-
sível, que o dissesse, são a sua transposição metafísica e artística. Mas 
este aspecto de ausência do elo (paterno) que ligasse ao passar das 
eras e desse à arquipersonagem a tranquilidade patriarcal que, por 
exemplo, o Tomás de Aparição possui, vai transpor-se para a procura 
da presença ausente que, ao nível da procura amorosa, se manifesta na 
mulher para além das mulheres, bem manifestada na sua procura na 

                                                 
10

 V. o meu estudo “Uma leitura dos poemas inéditos de Vergílio Ferreira”, in H. 

Godinho (org), Estudos sobre Vergílio Ferreira, Lisboa, INCM, 1982, pp. 389-398. 
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gémea de Aida, da mesma Estrela Polar. Indistinguivelmente iguais, 
mas diferentes na sua identidade, são a marca de uma procura metafí-
sica que liga ao anseio de que os deuses falam, e onde encontrá-la se-
ria encontrar-se porque a arquipersonagem teria então atingido a figu-
ração do mistério onde as suas raízes se perdem, mundo original de 
onde foi separado, mundo onde a Verdade também habita. E procura 
que traria também a palavra que diria esse mundo original: “...abrando 
a marcha, afundado em mim, perguntando-me “quê”, ou “para quê”, 
perguntando-me a primeira palavra a dizer, a palavra nua, sintética, 
que concentre tudo o mais que disser ou fizer.” (p. 167). Porque a ver-
dade é dada num jogo de significantes e, por isso, quando está casado 
com Aida julgando que ela é Alda, ama-a. Quando descobre que ela é 
Aida a diferença era apenas de uma letra, como Aida lho dirá (p. 294), 
mas separam-se e acaba, parece, por matá-la. O corpo que a substanti-
ficava não era, afinal, importante, mas sim o que ela significava na 
procura dessa outra para além dela e dele (p. 231), na rota da Presença 
e da Palavra final.  

Porque o sentir só nas palavras se esclarece (Até ao Fim11, p. 39), 
e são as palavras que dão a geometria do universo, o seu quadro de 
significação: “Deve haver uma palavra sagrada para tudo, a questão é 
saber onde é que está. Mesmo o que é chato ou feio ou podre, se a 
gente souber a palavra certa deve ficar belo à mesma.” (Em Nome da 
Terra12, p. 133). É a transmutação das coisas em significação que as 
palavras permitem, porque o universo e as pessoas só têm sentido de-
pois de serem ditos numa narrativa que os organize em sentido13. Di-
zer a palavra que dê a cifra do universo implica ter construído a narra-
tiva onde ela caiba. Mas na narrativa que dê sentido ao universo falta-
rá sempre a palavra final. Que permanece como uma necessidade, pre-
sença ausente a orientar os significantes que se esforçam por a dizer. 
Por isso, em Alegria Breve14 interroga-se sobre se escreve para que 
tudo seja fora do tempo e da morte (p. 33). Ou seja, no lugar em que 
significam. Porque a palavra é um mistério e o espírito vive nele 
(p. 80). E porque o espírito, onde reside a significação assimptótica de 

11
 Lisboa, Bertrand, 1987. 

12
 Lisboa, Bertrand, 1990. 

13
 Cf. O meu estudo “O mito como ordenação do mundo”, in Mythos, actas do Coló-

quio, org. de Abel Pena, Lisboa, Centro de Estudos Clássicos, 2007, pp. 77-81. 
14

 Lisboa, Portugália, 1965. 
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tudo, necessita das palavras para que o seu sentido “encarne” ou en-
carne a impossibilidade de ser totalmente dito, Alegria Breve reflecte 
sobre que são as palavras, como Para Sempre o voltará a fazer de 
forma consistente, para além das reflexões dispersas por todos os ou-
tros romances e ensaios: “Que é uma palavra? Que é a fala? Mundo 
excessivo, mundo deserto, reinventar-te todo desde as origens. (...) 
Que é uma palavra? A presença oblíqua de um espírito, dizia Ema, 
suponho.” (pp. 84-85). E é essa reinvenção das palavras que o filho do 
narrador de Nítido Nulo vai fazer ao falar uma língua que o pai não 
entende. 

Mas na reinvenção das palavras do narrador de Alegria Breve, ele 
pretende, como objectivo principal, dar um nome à Presença ausente, 
ao mundo mítico inicial perdido: “Mas ao fim de todas as mortes, nos 
limites do silêncio, há um fantasma sem nome, oblíqua presença de 
nada. Se eu pudesse dar-te um nome – a ti quê? quem? só assim te 
mataria talvez. (p. 126, sublinhado por mim). Esta presença “oblíqua” 
aproxima-se aqui de Deus, com quem a mulher idealizada partilha o 
excesso de sentido e a ligação ao mundo perdido. Por isso, mais adian-
te se interroga sobre o que querem dizer todas as palavras de outrora 
com que se criou a significação da vida em torno dos deuses. A essas, 
é preciso matá-las: “Preciso de matar a memória, preciso!” (p. 141). 
Como o narrador de Até ao Fim, depois de ter enterrado o filho e de 
ter desistido de Oriana, que representou para ele durante muitos anos a 
Presença oblíqua do excesso de sentido, ama Clara, a mulher que sabe 
a palavra que afasta a memória e o passado. E que permite que o pre-
sente seja, finalmente, vivido: “De vez em quando a memória levanta-
-se, pesada aflitiva. Tanta coisa ainda ao pé a ameaçar-me. (...) Clara 
sabe a palavra exacta para todo o presente ser meu.” (p. 272). Clara 
que “tinha um nome esplendoroso, terão os nomes a ver com as pes-
soas? há nomes que as caracterizam logo.” (p. 195).  

Mas Alegria Breve deixa em suspenso, dolorosamente, o encontro 
da palavra que criará o novo mundo no filho de Jaime e Vanda: “Há 
uma força prodigiosa entre nós, não temos ainda a palavra. Tê-la-
-emos amanhã? Caberá enfim um filho no teu corpo?” (p. 184, subli-
nhado por mim). 

Em Nítido Nulo, a revolução é feita com palavras, mas é necessá-
rio entender que a criação de um mundo novo é mais que a criação de 
uma nova ordem política, porque essa torna-se igual à anterior nos 
seus defeitos e vícios. O que a revolução de Jaime perseguia era dar 
um nome à Presença, ao excesso de sentido: “Se tu viesses! Quem?” 
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(p. 202), dizer o espírito que passa através do rumor das palavras 
(p. 63-4), porque é nos intervalos que elas significam (p. 78). A revo-
lução consistiria, não em ser o que foi e cuja rejeição levou Jaime a 
destruir a sua própria estátua, mas em dizer um novo mundo através 
de uma nova linguagem (o que o filho do narrador fará, embora num 
sentido diferente do que o pai pretendia): “Inventai palavras novas e 
inventareis um mundo novo. (...) Escolhei um vocabulário e escolhe-
reis o vosso destino.” (p. 185). E aqui não interessa dizer que está pre-
sente algum ambiente cultural da época, porque este tipo de reflexão é 
uma constante em Vergílio Ferreira, desde o primeiro romance, como 
vimos: dizer a palavra que diga a ausência e que, assim, reconstrua a 
“Verdade” do mundo.  

Como vimos em Em Nome da Terra, essa será a palavra sagrada, 
a palavra certa que transformará o feio em belo. Como por exemplo, 
quando os dois velhos, a Virgínia e o Salus, se casam, no meio dos 
outros velhos: “E uma palavra que não sei passava por eles todos e 
devia ser verdade porque a não sei.” (p. 267). Por isso, morta a mu-
lher, vai recriá-la pela longa carta que constitui o romance onde amar 
e escrever se ligam: “Querida. Veio-me hoje uma vontade enorme de 
te amar. E então pensei: vou-te escrever.” (p. 9). E escrever para a 
amar é recuperá-la não no que foi na terra mas no seu passado mítico 
inicial (“Mas não te quero amar no tempo em que te lembro. Quero-te 
amar antes, muito antes. É quando o que é grande acontece.” – p. 9) o 
que liga claramente a escrita à recuperação do mundo original. Atra-
vés da escrita, a mulher adquire a qualidade de Presença que, de outro 
modo, paira como um espírito, como vimos em Alegria Breve. Por 
isso, o romance termina com a união apoteótica do amante, da amada 
e de todo o universo: “Eu te baptizo em nome da Terra, dos astros e da 
perfeição.” (p. 295). 

A perfeição que Mónica, a mulher recriada pela escrita, adquire 
no fim do romance, ou seja, no fim dessa recriação, traz a harmoniza-
ção do narrador com o universo porque encontrar a mulher enquanto 
presença é encontrar a verdade (o amor e a verdade são a mesma coi-
sa, afirma Vergílio Ferreira várias vezes). Por isso, a palavra sagrada 
que desse sentido ao casamento dos velhos, atrás citado, devia estar na 
face de Mónica: “E uma palavra que não sei passava por eles todos e 
devia ser verdade porque a não sei. Possivelmente, querida, está tudo 
na tua face. (...) Uma palavra de alegria e de morte. Uma palavra que 
está depois de todas as palavras e ainda nenhum deus veio dizer.” 
(p. 267, sublinhado por mim). Dizer a palavra fundamental, aquela 
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que diria o para além do real que as palavras habituais não conseguem 
dizer, é sempre, de algum modo, em Vergílio Ferreira, dizer a Mulher, 
a que está ausente desde sempre e que é procurada para além dos cor-
pos concretos. Por isso, em Na Tua Face, quando vê Bárbara, pensa 
que vai ouvir a palavra de Deus (p. 102).  

Em Para Sempre15, a procura da palavra torna-se explicitamente 
central, introduzida por uma epígrafe de Saul Dias: “A vida inteira 
para dizer uma palavra! / Felizes os que chegam a dizer uma pala-
vra!”. O narrador, que fora Director da Biblioteca Geral, deve aprovei-
tar o tempo final pata tentar encontrar “A palavra final. A oculta e 
breve por sobre o ruído e a fadiga. A última, a primeira.” (p. 14), a 
palavra essencial por sobre o linguajar de todos os livros da Biblioteca 
(p. 23) que diga a verdade e a mulher, também aqui morta. Escreve, de 
novo, para dar corpo à ausência, como pretendia já no primeiro ro-
mance. Mas o corpo que dessa escrita resulta é um corpo mítico, como 
já o final de Em Nome da Terra mostrara. A própria fala é uma tran-
substanciação da matéria, das coisas. (p. 94). Onde o próprio narrador 
seria dito no lugar excentrado da sua identidade: – “quem eu? Em que 
ponto do universo sou verdade? Em que ponto posso outro conhecer-
-me?” (p. 118). Mas nunca soube a palavra essencial, logo nunca se 
encontrou por não ter encontrado a Presença nem a Verdade que lhe 
dariam a geometria significativa do universo onde seria. Porque, co-
mo mostra a longa aula sobre a palavra (pp. 192 e sgs.), as línguas em 
que se organiza têm, cada uma, um modo próprio de ver a realidade e 
dele não podemos prescindir. Logo, para acedermos à Verdade (mu-
lher e identidade do próprio incluídas) temos de encontrar a palavra 
certa, porque dela não podemos prescindir. Na noite de núpcias, disse 
uma palavra de amor que Sandra repercutiu e que se transformou, nes-
se momento, na “palavra total” (p. 211). Mas passou: “Não haverá 
então uma palavra que perdure e me exprima todo para a vida intei-
ra?” Convém notar que a identidade do próprio é aqui referida (“e me 
exprima todo”) mostrando como o amor, a verdade da vida e do pró-
prio são interdependentes na geometria da significação. 

Em muitos lugares da sua obra, Vergílio Ferreira alargou a ques-
tionação sobre a palavra às questões culturais e à equivalência de to-
dos os sistemas, passado o momento em que significaram, como, por 
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exemplo, em Rápida, a sombra e Signo Sinal16, onde a dificuldade em 
dizer a palavra essencial é expressa pelo discurso da muda, que é a 
mensageira dos deuses (p. 193). A dimensão da verdade que, radical-
mente, se liga ao encontro da Presença através da palavra que a disses-
se, tem uma dimensão social e cultural igualmente importante para a 
construção da geometria da significação. E assim como a palavra es-
sencial nunca foi encontrada pelas personagens vergilianas, o novo 
homem, que Alegria Breve anunciou com tanta força, também não 
sabe a palavra que vai dizer e que o dirá: “Mais alto do que os deuses, 
porque aos deuses inventou, que o homem tente agora inventar-se a si 
mesmo. Uma nova idade se erga – vai erguer-se, eu o sei, nós o sabe-
mos. Não de sinais revelados em profecia, mas da grave certeza que 
está antes dos profetas e do seu ruído.” Mas “Ignoro a palavra que vai 
nascer, ignoro os gestos do novo homem, as formas do seu reencontro 
com a Terra, a saudação com que os seres dirão à superfície o pacto de 
uma fraternidade anterior. Ignoro a lei que ainda não foi escrita – ou 
não o será jamais? Mas o sol existe ainda e a vida sabe-o e saudá-lo-á 
cada manhã.” (Invocação ao Meu Corpo, p. 17). 
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 Lisboa, Bertrand, 1979. 
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