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RESUMO 

Este projeto, intitulado O grafismo na antologia A idade da escrita e outros poemas, 

de Ana Hatherly, desenvolveu-se a partir da hipótese levantada por Floriano Martins, no 

prefácio do livro acima citado, onde o ensaísta diz que a poesia de Ana Hatherly é ilustrada 

pelo erotismo, pela metalinguagem e pela ironia. A partir das palavras de Floriano, deu-se 

início à pesquisa, cujos objetivos eram reunir os poemas separadamente, de acordo com seus 

respectivos aspectos, e embasá-los teoricamente, além de averiguar de que forma esses três 

aspectos configuram o grafismo de Ana Hatherly. Para os poemas onde a ironia foi 

identificada, a fundamentação teórica foi feita a partir de duas obras, a de Verena Alberti, 

intitulada O riso e o risível, e a de Lélia Parreira Duarte, Arte & manha da ironia e do humor; 

para fundamentar o aspecto metalinguístico, o livro-base utilizado foi Teoria da poesia 

concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960, de Augusto de Campos, Décio Pignatari e 

Haroldo de Campos e A metalinguagem, de Samira Chalhub; já o livro utilizado para 

embasamento teórico para o aspecto erótico foi O erotismo, de Georges Bataille. No estágio 

final desta investigação, concluiu-se que o erotismo, a ironia e a metalinguagem se interligam 

de forma a obter um ciclo que dá origem ao prazer do leitor, uma vez que se utiliza do jogo 

metalinguístico, um jogo de palavras que seduz aquele e revela um novo modo de repensar a 

leitura e as expressões poéticas do final do século XX e início do XXI. Este projeto está 

inserido na linha de pesquisa Poesia em língua portuguesa do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Literaturas de Língua Portuguesa – GEPELIP, credenciado no Diretório do Grupos de 

Pesquisa do CNPq. 

Palavras-chave: Poesia; Grafismo; Ironia; Metalinguagem; Erotismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta o resultado final da pesquisa intitulada “O grafismo na 

antologia A idade da escrita e outros poemas”, de Ana Hatherly, está inserido nas atividades 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa (GEPELIP/UFAM) e 

tem por objetivo geral investigar três modos de expressão do grafismo poético nessa obra e 

por objetivos específicos analisar o grafismo revelado por meio da metalinguagem, do 

erotismo e da ironia nos textos do livro mencionado, este último, apresentado no XXIII 

Congresso Internacional da Associação Brasileira dos Professores de Literatura Portuguesa 

em São Luís, no período de 11 a 16 de setembro de 2011, na modalidade painel, cujo título A 

ironia no grafismo de Ana Hatherly foi desenvolvido com êxito, e a comunicação intitulada 

Uma experimentação irônica nas Tisanas de Ana Hatherly, no período de 9 a 13 de abril de 

2012, na programação do 6º Colóquio do Polo de Pesquisa sobre Relações Luso-Brasileiras – 

PPRLB, de acordo com as bases teóricas utilizadas nesta pesquisa. A metodologia consiste 

em compilar e analisar os poemas da antologia A idade da escrita e outros poemas, de acordo 

com as três características acima citadas e que fazem parte da seleção organizada por Floriano 

Martins na obra dessa poetisa portuguesa para ser divulgada no Brasil. A pesquisa foi 

bibliográfica, tendo por texto-base o livro da poetisa já mencionado e a fundamentação teórica 

consistiu nos textos A arte de tomar posse do mundo, de Ana Hatherly, Palavras que riem, 

entrevista concedida por essa artista a Ana Marques Gastão, o ensaio A visceralidade da 

escrita, do organizador da antologia que pretendemos pesquisar, Floriano Martins, o artigo 

Barroco e visualidade em Ana Hatherly, de Cláudio Teixeira, A mão inteligente de Ana 

Hatherly: entre o gesto e a escrita, de Rogério Barbosa da Silva e Vera Casa Nova, Arte & 

manha da ironia e do humor, de Lélia Parreira Duarte, e o livro Teoria da poesia concreta, de 
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Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos entre outros, anteriormente lidos 

para a preparação deste projeto. 

Ana Hatherly é Doutorada em Literaturas Hispânicas pela Universidade da Califórnia, 

em Berkeley, membro da Cátedra da Universidade Nova em Lisboa e especialista em 

Barroco, tema com que desenvolveu pesquisas com estudantes de graduação na citada 

universidade. Além de escritora e professora, ela é pintora, ensaísta, cineasta e tradutora. 

Dentre as suas principais obras poéticas estão Um ritmo perdido (1958), Anagramático 

(1970), Rilkeana (1999), Um calculador de improbabilidades (2001) e A idade da escrita 

(1998) e A neo-Penélope (2007). Apesar de ter iniciado sua carreira primeiramente com a 

poesia, seus trabalhos como pintora são mais conhecidos. Em sua forma sutil de fazer poesia 

dentro da corrente experimentalista da década de 60, Ana Hatherly destaca-se ao reinventar a 

escrita com processos do Barroco, do Concretismo, do Graffiti e outras técnicas. Juntamente 

com esses processos, Ana Hatherly cultiva a ironia, tema com o qual o organizador de sua 

antologia de poemas para o Brasil, Floriano Martins, selecionou alguns textos, como o 

intitulado Sob os silêncios do céu: “Sob os silêncios do céu / caminho solitária / apoiada só na 

minha ironia” (HATHERLY, 2005, p.79). A esse respeito, na entrevista concedida pela 

mencionada autora a Ana Marques Gastão, Hatherly diz: “A ironia não chega a ser riso, 

também não é sorriso, estando mais próxima do sorriso do que o riso.” (2005, p.150). 

Dentre as várias experimentações realizadas por Ana Hatherly, existe uma delimitação 

que caracteriza o grafismo em suas obras, sendo este entendido como o recurso poético em 

que são mais relevantes as formas, as cores e outros detalhes do que a figura ou representação, 

sendo o principal elemento estrutural do texto verbal e não-verbal. Na literatura, corresponde 

à elaboração de imagens poéticas em que se dá destaque à forma, cor, recursos tipográficos e 

gráficos e à distribuição das palavras e figuras no espaço da página. Então, esse recurso inter-

relaciona as artes visuais com a poesia e até mesmo com a música.  Na obra de Ana Hatherly, 
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esse recurso poético, segundo Floriano Martins, apresenta-se sob três aspectos, o erotismo, a 

metalinguagem e a ironia, e constituem-se nos elementos-chave da coletânea organizada pelo 

ensaísta em 2005, ambos desenvolvidos neste relatório final. 

Este projeto está inserido na linha de pesquisa Poesia em língua portuguesa do Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa –GEPELIP, credenciado no 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste relatório final apresenta-se a sistematização das leituras feitas de julho de 2011 a 

maio de 2012. No período de julho a dezembro de 2011, foi elaborado o relatório parcial desta 

pesquisa, no qual se encontra desenvolvido apenas um dos aspectos propostos nos objetivos 

da projeto, a ironia, que foi fundamentada em O riso e o risível, de Verena Alberti; Arte & 

manha da ironia e do humor, de Lélia Parreira Duarte; Obra aberta, de Umberto Eco; 

Enigmas da circularidade, de José Martins Garcia; Palavras que riem, de Ana Marques 

Gastão; O divertimento proveitoso – enigmas barrocos portugueses, A cidade das palavras e 

A idade da escrita e outros poemas, três textos da poeta portuguesa Ana Hatherly; A 

visceralidade da escrita, de Floriano Martins; A mão inteligente de Ana Hatherly: entre o 

gesto e a escrita, de Rogério Barbosa da Silva e Vera Casa Nova; Reinvenção, desconstrução 

e insistência, de Nadiá Paulo Ferreira; Barroco e visualidade em Ana Hatherly, de Claudio 

Alexandre de Barros Teixeira e Vanguarda europeia e modernismo brasileiro, de Gilberto 

Mendonça Teles. 

Já no período entre janeiro e maio, a pesquisa sobre a metalinguagem e o erotismo na 

poesia de Ana Hatherly foi complementada com Poesia Visual – Vídeo Poesia, de Ricardo 

Araújo; O erotismo na experiência interior, de Georges Bataille; A importância da linguagem 

e Arte e técnica, ambos os textos de Marilena Chaui; A metalinguagem, de Samira Chalhub; 

Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960, de Augusto de Campos, 

Décio Pignatari e Haroldo de Campos; O que é a palavra poética?, Perspectivas para a 

poesia visual: reinventar o futuro, Uma experiência programática da poesia – labirintos 

portugueses dos séculos XVII e XVIII e Vozes da leitura, ambos os textos de Ana Hatherly; A 

categoria plástica topológica e o lugar das letras, de Antonio Vicente Pietroforte; Os ossos 
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do poema, de Pedro Sena-Lino; Itinerários e labirintos na poesia de Ana Hatherly, de 

Rogério Barbosa da Silva e Uma teoria do poema, de Domingos Carvalho da Silva. 

Segue primeiramente a revisão bibliográfica da base teórica empregada nesta pesquisa 

até a entrega do relatório parcial.  

No texto A arte de tomar posse do mundo, inserido na antologia A idade da escrita e 

outros poemas, Ana Hatherly relata sobre a maneira como sua produção poética encontra-se 

enquadrada na vertente experimentalista, além de discorrer sobre sua inserção no movimento 

de Poesia Experimental, que se deu em 1964, época em que a autora portuguesa já trabalhava 

realizando experimentações diversas com a palavra poética, tendo como base suas pesquisas 

acerca da poesia visual portuguesa. O que justifica seus trabalhos com o Barroco e a 

influência destes em seus poemas. 

Em Palavras que riem, entrevista que Ana Hatherly concedeu a Ana Marques Gastão, 

a poeta portuguesa esclarece o leitor sobre seu processo de criação artística, evidenciando 

aspectos como a ironia, a metalinguagem e o erotismo, conforme diz Floriano Martins no 

prefácio da obra. Hatherly diz sobre sua infância, período em que a influência da religião foi 

refletido em sua poesia, além de comentar brevemente sobre suas influências musicais, suas 

predileções literárias, merecendo destaque a poética de Rilke. A autora também fala sobre o 

erotismo presente em seus poemas, posto que não há criação sem erotismo, conforme diz a 

própria Ana Hatherly. A poeta também não deixa de esclarecer seus modos de escrita, que 

caracterizam seus textos herméticos, devido ao não entendimento por parte do leitor. Neste 

caso, a autora realiza jogos de palavras, confrontando os grafismos oriental e ocidental. 

No prefácio da antologia de Ana Hatherly, intitulado A visceralidade da escrita, 

Floriano Martins faz com que o leitor brasileiro conheça a poética de Ana Hatherly, 

caracterizando seus poemas como uma poética do abismo, acentuando três características 

presentes nos poemas da escritora e pintora portuguesa: a ironia, a metalinguagem e o 
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erotismo. Floriano explica também que Ana fez parte da corrente experimentalista de Portugal 

e que esta poeta considera a escrita como sinônimo de imagem, o que é identificado na leitura 

dos seus poemas, cujo grafismo incita o leitor a participar ativamente desse processo de 

reconhecimento do sentido do poema experimental. 

Cláudio Teixeira, em Barroco e visualidade em Ana Hatherly, apresenta a poesia de 

Ana Hatherly a partir da construção de labirintos poéticos, estes originados através da 

conexão entre o experimentalismo com o Barroco, da ligação da poesia com outras 

manifestações artísticas, como a música, a pintura, da passagem da arte de Ana Hatherly pela 

filosofia budista e a ligação com o sagrado de uma forma geral e até mesmo não 

institucionalizada. Cláudio enfatiza também a utilização do anagrama, forma poética usada 

por escritores nas décadas de 60 e 70. 

No texto A mão inteligente de Ana Hatherly: entre o gesto e a escrita, de Rogério 

Barbosa da Silva e Vera Casa Nova, esclarece sobre um novo modo de construção poética que 

tem como instrumento de criação a mão, como extensão da escrita, dando origem a um novo 

modo de leitura, que se diferencia dos modos de leitura tradicionais. A respeito disto, os 

ensaístas dizem que os poemas de Ana Hatherly constituem uma única expressão artística 

oriunda da poesia e da pintura, que na poética hatherliana são quase impossíveis de serem 

distinguidos. 

 Em Arte & manha da ironia e do humor, Lélia Duarte diz primeiramente, que a ironia 

é uma figura retórica em que se diz o contrário do que se quer dizer, e complementa seu 

pensamento apresentando duas classificações de ironia. Lélia Parreira Duarte desvela as 

possibilidades da utilização desta figura retórica de diversas formas. Segundo a autora, existe 

a ironia humoresque, cuja finalidade está em manter a ambiguidade e a não identificação desta 

figura retórica, já a ironia socrática, está baseada na retórica e tem o objetivo de evidenciar a 

ironia.  
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Em O divertimento proveitoso – enigmas barrocos portugueses, Ana Hatherly discorre 

a maneira como as sociedades do período barroco ocupavam o tempo, através da construção 

de labirintos poéticos, uma das formas de entretenimento utilizando recursos lúdicos e cujo 

divertimento sempre estava associado a um aprendizado moral, devido às influências do 

catolicismo. 

Em o Riso e o risível, de Verena Alberti, a autora teoriza a ironia, que está relacionada 

ao riso. No âmbito da literatura, esta figura retórica é apresentada pela autora de acordo com o 

posicionamento de diversos teóricos, desde a antiguidade. O riso, para Alberti, relaciona-se ao 

jogo de palavras, que retira da palavra o seu sentido convencional e provoca a ilogicidade do 

texto, conforme Ana Hatherly expressa em seus poemas ao tornar seu grafismo quase ilegível. 

Em Enigmas da circularidade, José Martins Garcia aborda a questão da “ordem”. Para 

este autor, tal ordem é identificada nas Tisanas como um dogma revelador de uma autoridade 

disfarçada e que na prática, percebe-se que Ana Hatherly subverte este valor em sua poética. 

Verena Alberti também trata a respeito da ordem, no entanto, no sentido de expressão da 

ausência de seriedade no discurso. Hatherly mantém em sua poética uma desordem provocada 

pelo jogo metalinguístico, é nesse sentido que o termo acima citado é percebido nos poemas 

da poeta portuguesa.  

Já em Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro (1997), Gilberto Mendonça 

Telles publica o Manifesto para uma poesia nova, visual e fônica, de Pierre Garnier, retirado 

de seu livro Spatialisme et poésis concrète, de 1968. Neste texto, Garnier destaca as principais 

características da poesia visual e fônica, visto que a poesia neovanguardista recorria ao 

aspecto visual e sonoro das palavras. Mais tarde surgiria o Plano Piloto para a poesia 

concreta, obra que especifica e aprofunda tais características propostas primeiramente por 

Pierre Garnier. 
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A partir de agora, são apresentadas as leituras feitas para relatório final e foram 

sistematizadas a partir de janeiro de 2012 até o estágio final da pesquisa. 

O livro Poesia Visual - Vídeo Poesia, de Ricardo Araújo, é o resultado de uma 

experimentação com a poesia visual, esta interligada à cinematografia através da utilização de 

equipamentos computadorizados para dar movimentos à nova poesia. Pode-se dizer que esta 

obra é um dos primeiros registros da poesia associada à tecnologia para a expressão artística 

poética. Os experimentos fora realizados por Augusto de Campos, Cid Campos, Haroldo de 

Campos, Décio Pignatari, Arnaldo Antunes, Júlio Plaza, Leonardo Cadaval, Ruggero 

Ruschioni e Marcelo Zuffo, no Laboratório de Sistemas de Integráveis da Escola Politécnica 

da USP de 1994 a 1994. 

Em O erotismo na experiência interior, inserido no livro O erotismo, de Georges 

Bataille, o autor associa de uma forma geral, a experiência erótica com a experiência 

espiritual, especificamente no texto mencionado acima, Bataille diz que existe um objeto de 

desejo exterior ao homem, este associado aos gostos pessoais do homem, além de justificar o 

surgimento do erotismo durante a pré-história, abrir espaço para a utilização desta temática 

como forma de expressão do ser humano e abordar o erotismo como forma de subversão, 

conforme as palavras do autor:  

 

 

Em se tratando de erotismo (ou geralmente de religião), a sua experiência 

interior lúcida era possível num tempo em que não aparecia às claras o jogo 

de balança do interdito e da transgressão que ordena a possibilidade de um e 

de outro. Não basta saber que existe esse jogo. O conhecimento do erotismo, 

ou da religião, exige uma experiência pessoal igual e contraditória, do 

interdito à transgressão. (BATAILLE, 1987, p.24) 

 

 

No texto A importância da linguagem, inserido na obra Convite à filosofia, de 

Marilena Chaui, a autora descreve o poder que a palavra tem numa perspectiva retórica, ao 
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falar sobre sua importância desde a época de Platão, além de citar no texto diversas aplicações 

da utilização da palavra no cotidiano do homem, inclusive na literatura. Já em Arte e técnica, 

da mesma autora, ela define a palavra “arte”: de acordo com sua etimologia, é apresentada a 

diferença existente entre a arte de utilização e arte de apreciação, uma definida pela sua 

aplicabilidade na vida do ser humano e outra como uma expressão criadora, respectivamente.  

O livro A metalinguagem, Samira Chalhub demostra as formas existentes de expressão 

desse recurso linguístico, apresentando ao leitor suas diversas aplicabilidades no âmbito da 

leitura, dentre elas, a sua utilização na poesia concreta, uma poética definida pela autora como 

a poética das formas e mostra também o processo de formação dos objetos poéticos, isto é, a 

construção de uma forma que dá corpo ao poema. 

No livro Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos encontram-se todas as 

bases da poesia moderna, especificamente do movimento de Poesia Concreta, tendo como 

principais artistas à frente do manifesto Décio Pignatari, Augusto dos Anjos e Haroldo de 

Campos, autores do livro citado acima.  

Do livro acima referido, o texto Verso e poesia vem ressaltar novamente a importância 

que o verso possui na criação poética. A divindade passou a ser uma característica da poesia 

que prevalece até os dias atuais. Antigamente, poesia e verso eram praticamente um só termo. 

A palavra poesia passou a ser substituída pela palavra verso quase que naturalmente, por 

semelhança de conceituação. Para Sartre, a palavra na poesia era considerada um objeto e não 

apenas um signo. Para Croce se apoiava na teoria da unidade das artes, considerando que 

todas elas se fazem presentes no verso. Os formalistas russos foram os principais defensores 

do verso, da ideia de que poesia e verso estão sempre unidos, de acordo com a concepção 

russa. Com uma brevidade em sua conceituação, Ivor Winters afirma simplesmente que a 

poesia é escrita em versos e a prosa não é. A “acentuação periódica” é fundamental e difere da 
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prosa, onde essa característica não é verificada. Da mesma forma que poesia e verso são 

inseparáveis para os russos, o mesmo se verifica na concepção americana.  

Em O que é a palavra poética?, inserido no livro Interfaces do olhar, Ana Hatherly 

faz uma associação da palavra poética com a imagem-desejo, sendo esta “uma utopia, um 

lugar-nenhum que se cria.” (HATHERLY, 2004, p. 90) Já no ensaio Os Ossos do Poema, 

Pedro Sena-Lino fala acerca da vivacidade do poema, a partir do momento em que este é 

considerado um organismo vivo, fazendo alusões a Aristóteles, para quem organicidade é 

sinônimo de construção. Sena-Lino também faz um aparato da organicidade poética nas obras 

de Hatherly. No ensaio Itinerários e labirintos na poesia de Ana Hatherly, de Rogério 

Barbosa da Silva, o autor faz um inventário de algumas obras de Hatherly, como Itinerários e 

Rilkeana, apresentando, ao longo de suas palavras, o processo criativo da poeta portuguesa 

em cada uma dessas obras. 

No texto A categoria plástica topológica e o lugar das letras, inserido na obra O 

discurso da poesia concreta: uma abordagem semiótica, Antonio Vicente Pietroforte fala 

acerca da plasticidade presente na poesia concreta, retorna aos processos de construção textual 

convencionado no Ocidente e discute sobre a nova forma de extensionar a palavra na poesia, 

dentro de uma perspectiva semiótica. 

No ensaio Perspectivas para a poesia visual: reinventar o futuro, Ana Hatherly fala a 

respeito do seu trabalho de investigação sobre poesia-visual, mostrando diversos poemas 

encontrados durante sua pesquisa. A poeta comenta também sobre sua inserção no movimento 

de Poesia Experimental e sobre A casa das musas, nome que intitula sua obra de ensaios, 

dentre os quais alguns fundamentam esta pesquisa. 

Em Uma experiência programática da poesia – labirintos portugueses dos séculos 

XVII e XVIII, Hatherly discute a respeito da evolução da escrita, desde as primeiras 

manifestações gráficas e pictóricas da comunicação verbal do homem até sua evolução com o 
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surgimento da imprensa. A autora portuguesa, neste ensaio, fala ainda sobre a importância da 

concepção da escrita como imagem e sobre o mundo como um teatro, onde a escrita também 

se encontra integrada nas manifestações de representatividade. 

No ensaio Vozes da leitura, a poeta portuguesa fala sobre seu processo de inserção na 

corrente experimentalista em Portugal na segunda metade do século XX, sobre seu processo 

de escrita, que inclui diversos experimentos como o desenvolvimento de técnicas de grafismo 

com o Barroco, com o Graffiti, com as escritas ocidental e oriental, entre outras. Hatherly 

também discorre sobre o produto destas experimentações, que implicam um novo modo de 

leitura, por parte do leitor. 

A ironia, portanto, é o elo entre os textos da fundamentação teórica empregados neste 

relatório final que permitem identificar a maneira como Ana Hatherly emprega essa figura 

retórica geradora do riso em seus poemas.  
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DESENVOLVIMENTO 

A EXPERIMENTAÇÃO IRÔNICA NO GRAFISMO HATHERLIANO 

A ironia é conceituada como “a figura retórica em que se diz o contrário do que se 

diz” (DUARTE, 2006, p.18). Tal recurso é evidenciado na parte do livro, objeto desta 

investigação, intitulado 351 Tisanas. No que diz respeito a estas, trata-se de poemas em prosa 

que colocam em evidência o desvio da tradição da construção poética. As Tisanas obedecem a 

uma organização definida pela própria autora:  

 

(...), as primeiras 39 são uma espécie de marcha da criança para o robot; as 

seguintes 63 são uma espécie de marcha para ou mesmo mergulho no saber e 

no delírio. Das números 103 a 176 distingo: 105 a 117 inclusive, Tisanas de 

amor; 122 a 138, Tisanas do escritor, a que também pertencem as números 

103 e 104 e as números 149 a 156 inclusive, mas as números 139 a 156 

denominei Estados de Trégua; as números 168 a 173 inclusive fazem 

referência a, e por vezes parafraseiam, Lacan e Deleuze. Da série inédita (a 

partir do número 177) são evidentes as que pertencem ao grupo do 

antijardim, que vai até a número 190. Daí em diante, a Tisana 201 talvez 

possa ser considerada não só como epítome desse grupo, mas também 

epítome de todas as Tisanas que até agora escrevi. Mas nem sempre penso 

assim. (1988, p.9-10) 

 

 

A autora destaca que as Tisanas são um perfeito exemplo da transgressão paródica do 

status quo cultural que, porém, nada tem a ver com a paródia no sentido depreciativo, e até 

por vezes grotesco que o gênero assumiu no passado.  

O novo conceito de paródia, como bem demonstrou Linda Hutcheon em A Theory of 

Parody (apud HATHERLY, 1988), está muito mais próximo da ironia, do que da sátira e da 

caricatura (HATHERLY, 1988, p.8), ou seja, uma ironia não apenas voltada ao aspecto 

metalinguístico e à maneira de fabular da poeta-pintora em suas Tisanas, mas também à 

“reflexão sobre as formas de cultura, sua evolução e sua possibilidade de novas 
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contextualizações” (HATHERLY, 1988, p. 8). A partir destas palavras de Ana Hatherly, 

percebe-se que a aplicação da ironia em seus trabalhos vai além das conceituações 

tradicionais apresentadas por diversos teóricos a respeito dessa figura retórica. 

A respeito da ausência de conexão entre orações que provocam ilogicidade nos 

poemas de Ana Hatherly, Floriano Martins afirma que a representação desse grafismo reside 

na ironia, a respeito da qual a poeta declara, em entrevista a Ana Marques Gastão, que esse 

recurso poético ocupa um espaço extremamente complexo, oscilando entre o sorriso e o riso: 

“Entre o rir e o sorrir, existe um espaço extremamente complexo. Não cultivo o riso, cultivo a 

ironia.” (HATHERLY, 2005, p.150). Para demonstrar esse recurso linguístico-literário 

tomamos como exemplo o poema em prosa 137 do livro 351Tisanas: 

 

 

Sentado à porta de casa um filólogo meditava a evolução das palavras. Em 

frente havia um precipício. De tantos em tantos anos caía lá uma palavra. 

Então o filólogo retirava a rede e colhia a palavra caída. Não sei se isso se 

devia à extrema dificuldade da recolha se à extrema solidão de seu trabalho. 

(2005, p.45) 

 

 

Esta Tisana apresenta uma desconstrução do conhecimento a respeito do mundo, 

partindo de uma frase convencional, compreendida como uma organização de palavras que 

simula a construção sintática, a qual dificulta a construção semântica gramaticalmente 

esperada de um texto. Nesse caso, a mensagem não se rompe, mas é redimensionada para o 

non sense, o ruído na mensagem que gera a ironia. As Tisanas constituem-se de antifábulas 

como a própria autora afirma no prefácio do livro A cidade das palavras (1988), e são sempre 

um “acontecimento-problema-interrogação-enigma”, baseadas nos ensinamentos Zen e 

associadas a uma técnica de destruição da certeza, sempre incitando a dúvida e a reflexão do 

leitor. Da mesma forma, Lélia Parreira Duarte, em Ironia e humor na literatura, afirma que a 
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ironia socrática corresponde a “um princípio metodológico, que utilizaria a retórica para obter 

o efeito pretendido no discurso, para provocar dúvidas, esvaziar certezas e deixar em seu 

lugar um vazio”. (2006, p. 20) 

 Além da ironia socrática, a poesia de Ana Hatherly utiliza-se da ironia humoresque, 

em que o objetivo é “manter a ambigüidade e demonstrar a impossibilidade de 

estabelecimento de um sentido claro e definitivo” (DUARTE, 2006, p.18). A respeito disso, 

Ana Hatherly declara ser impossível traduzir as Tisanas após escrevê-las, em suas releituras. 

Citamos como exemplo a Tisana 26, onde a ironia humoresque é identificada: 

 

 

Ia eu orgulhosamente na companhia do meu porco quando de repente me 

encontrei no mais inusitado estado de perplexidade ao ouvir dizer a mulher é 

um ser estranho. A perplexidade é um acometimento. Por isso rapidamente 

compreendendo perguntei estranha a quem. Ignorando eu quem proferira a 

notória sentença tropeçou e disse a ela é incompreensível isto é 

compreensível. Não hesitei. Era visível. Avancei e disse a quem. Mas quem 

não disse. Então eu disse para o meu porco Rosalina segura-me a cauda. 

Subimos mais um degrau. Eu sentei-me. Depois pedi a Rosalina que me 

penteasse as orelhas. (2005, p.40) 

  

 

A respeito desta Tisana, a ilogicidade torna-se o elemento determinante para a 

identificação da ironia. Consequentemente, não há possibilidades de interpretação do texto, 

onde ocorrem repetições de elementos que modificam a sonoridade e que contêm traços da 

técnica da desconstrução do sentido, caso em que a palavra transforma-se em um enigma e o 

ato irônico continua implícito durante a desconstrução sintática e semântica do texto.  

Nesta Tisana observa-se o jogo de palavras na repetição do pronome “que”, 

reforçando a ambiguidade, acompanhada da fragmentação, rompendo com a seqüência 

diegética que possui início, meio e fim. Essa pequena narrativa incita o leitor a fazer outras 

releituras com o intuito de desvendar o texto-enigma. Por trás da aparente simplicidade da 
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história narrada, ela se constitui da originalidade do grafismo, sendo este decorrente da 

complexidade de técnicas profundamente estudadas pela autora até chegar às experimentações 

com a palavra. A autora justifica ainda na Tisana 152, publicada em A cidade das palavras, 

que os momentos em que se encontra desprovida de ironia, devem-se à falta de orgulho: 

 

 

Estou duramente sem ironia. A desconstrução é um labor altamente 

construído. À lassidão tudo conduz mesmo esse doce extremo do orgulho 

implícito na obra. Por isso a pergunta importante a fazer não é porque é que 

somos reprimidos, mas sim porque é que nos comprazemos na repressão. 

(1988, p.78) 

 

 

A ironia passa, pois, a ser caracterizada não como uma experimentação realizada por 

Hatherly, mas como o caráter da autora evidenciado em seus textos pela contextualização 

histórica, pelas convenções sociais e pelo tradicionalismo das composições poéticas. 

Retomando a ironia retórica como referencial para a análise de seus textos, pode-se identificar 

esse recurso na Tisana 80: 

 

 

Era uma vez uma história tão impressionante que quando alguém a lia o livro 

começava a transpirar pelas folhas. Se o leitor fosse muito bom o livro 

soltava mesmo algumas pequeninas gotas redondas de sangue. 

(HATHERLY, 2005, p.44) 

 

 

Ana Hatherly utiliza-se da ironia justamente para gerar o absurdo, o estranhamento 

na leitura do texto, tendo em vista, na realidade cotidiana, a impossibilidade de um livro 

transpirar pelas folhas e soltar gotas redondas de sangue. 
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Ainda na antologia A idade da escrita e outros poemas encontram-se poemas da obra 

Rilkeana (1999), em que Hatherly dá ênfase à beleza aristotélica fundamentada na beleza 

interior, evidenciando princípios morais. Ao definir o emprego da ironia em sua obra, que 

pode ser identificada a princípio na obra 351 Tisanas, a escritora abre mão em alguns 

momentos do eu lírico e põe em evidência o eu escritor, sustentado pelos seus desejos: 

 

 

Sob os silêncios do céu 

caminho solitária 

apoiada só na minha ironia 

 

É como se fosse Domingo 

ao fim da tarde 

quando as viúvas 

caminham devagar 

olhando as vitrines 

com seus olhos cansados 

 

Mas o vôo não termina com a juventude 

e o mágico engenho do desejo 

continua 

enchendo a esperança 

o bater de asas do juvenil orgulho 

 

Sob os silêncios do céu 

neste novo inferno 

a cada um só resta 

mais ainda 

o seu próprio vôo solitário 

(HATHERLY, 2005, p.79) 

 

 

A percepção da ironia utilizada pela autora logo cumpre o objetivo proposto pela 

ironia socrática: pôr em evidência o ato irônico, dizendo o contrário do que se quer dizer. 

Esse recurso artístico na obra de Ana Hatherly associa-se tanto ao Surrealismo como 

ao Concretismo. No primeiro caso, a ilogicidade da escrita mecanizada produz o efeito de 

ironia humoresque no leitor, incitando-o a manter sempre um espírito reflexivo no decorrer da 

leitura; o segundo caso se deve à visualidade do texto, aspecto definidor dos poemas 
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concretos, como afirma Pierre Garnier: “A poesia visual e a poesia fônica mudam a 

destinação do leitor. Este até então era passivo. O poema se fechava nele. A nova poesia exige 

sua colaboração” (Apud TELES, 1997, p.216). 

Em Portugal, a poesia concreta ou visual é evidenciada no movimento 

experimentalista. Pode-se enfatizar também outras finalidades dessa arte como a criação de 

“objetos poéticos” por meio da exploração máxima das possibilidades de estruturação do 

objeto artístico, já que o poema era considerado como tal. São apresentadas características 

como a valorização do espaço, apelo à comunicação não-verbal, predominância da forma 

geométrica e da matemática da composição, denúncia de problemas sociais, participação ativa 

do leitor através das impressões sensoriais produzidas no ato da leitura. 

O ato da escrita de Ana Hatherly envolve diversos processos que se interligam; de 

um lado tem-se a arte da palavra escrita e de outro a arte pictórica. Essas duas manifestações 

artísticas, ao serem aplicadas de forma conjunta proporcionam, além da ilegibilidade, a inter-

relação da poesia com a pintura, ou seja, a desordem discursiva é também causada pela 

plasticidade do texto. Em Obra aberta, Umberto Eco afirma que Abraham Moles aceita a 

imprevisibilidade da informação, mas que o problema reside na ambiguidade da informação, 

que possui difícil decodificação. Segundo Moles, “ao visar o máximo de imprevisibilidade 

visa-se o máximo de desordem, na qual não só os mais comuns, mas todos os significados 

possíveis resultam inorganizáveis” (2001, p.128). Desse modo, a imprevisibilidade das 

Tisanas, de Hatherly está inserida em uma poética da abertura, sem interpretações possíveis, 

sendo “uma imagem da descontinuidade: não a descreve, ela própria é a descontinuidade.” 

(HATHERLY, 2001, p.158) no processo de evolução da escrita na contemporaneidade. 
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UMA POÉTICA METALINGUÍSTICA A PARTIR DO JOGO DE 

PALAVRAS-IMAGENS 

A partir deste capítulo é dada a continuidade à pesquisa, cujo aspecto a ser 

desenvolvido sobre a poética de Ana Hatherly é a metalinguagem, seguido do erotismo, onde 

serão analisados os poemas e estes, baseados nos textos especificados na fundamentação 

teórica deste projeto, salientando que os aspectos mencionados acima, foram embasados 

teoricamente a partir de fevereiro de 2012. 

Retornando às palavras de Floriano Martins, relembra-se aqui que a poética de Ana 

Hatherly está desenvolvida na antologia A idade da escrita e outros poemas (2005) sob três 

aspectos: a ironia, a metalinguagem e o erotismo. No entanto, agora, esta análise está 

centralizada apenas no plano metalinguístico. 

Nos poemas inseridos na antologia, Ana Hatherly demonstra um domínio retórico que 

vai além das demonstrações interdiscursivas do grafismo barroco com o da segunda metade 

do século XX e início do XXI. Esta escritora de imagens tem para si o poder de uso da 

palavra, podendo realizar uma variedade de experimentações com as artes escrita e pictórica. 

O grafismo hatherliano desenvolve-se dentro de uma linguagem que se aproxima do 

pensamento de Platão. Segundo Marilena Chaui, este filósofo considerava que: 

 

A linguagem pode ser um medicamento ou um remédio para o 

conhecimento, pois, pelo diálogo e pela comunicação, conseguimos 

descobrir nossa ignorância e aprender com os outros. (...) Enfim, a 

linguagem pode ser cosmético, maquiagem ou máscara para dissimular ou 

ocultar a verdade sob as palavras. A linguagem pode ser conhecimento-

comunicação. (CHAUI, 1999, p.137)  

 

Dentre os poemas inseridos na antologia organizada por Floriano Martins encontram-

se algumas Tisanas que, como afirma Nadiá Paulo Ferreira, em Reinvenção, desconstrução e 

insistência, o termo se refere a um “medicamento em doses homeopáticas e remédio caseiro 
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feito com cevada. A apropriação do sentido dicionarizado designa pela via da metonímia a dor 

de existir como um mal sem cura. No sentido da escrita, tem-se um “enigma a ser decifrado 

de um sonho ou de um pensamento, a ferida que não cicatriza”. (FERREIRA, 2010, p.124-

125) Desta maneira, a metalinguagem (ou metapoética) é identificada na Tisana 233: “O que 

há de impressionante na minha obra poética é o que nela há de recusa de expressão. O peso e 

o tamanho do que eu me recuso a exprimir eis o que eu digo-não-digo e finalmente digo.” 

(HATHERLY, 2005, p.46). Neste fragmento poético, Hatherly dialoga com o leitor a respeito 

do seu fazer poético, interligando o dizível e o indizível, o que evidencia traços da ironia 

socrática frequentemente encontrada em seus textos, o contraste de ideias e o espírito de 

dúvida característico do Barroco.  

A respeito do contraste barroco presente em seus poemas, a metalinguagem é apontada 

no poema A máscara da palavra:  

 

A máscara da palavra 

revela-esconde 

o rosto vago 

de um sentido mundo 

 

Paraíso acidental 

metódico exercício 

a máscara da palavra 

calou-se-nos ao rosto: 

agora é 

o nosso mais vital artifício 

 

Com a máscara da palavra 

reinventamos 

o som da voz amada 

que nos inunda 

com seu luar de espuma 

(HATHERLY, 2005, p.63) 

 

 

Voltando à citação de Chaui a respeito do pensamento de Platão sobre a linguagem, 

esta pode ser considerada uma máscara que revela-esconde o sentido o real da palavra, 
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exercitada através de metódicos exercícios reveladores do rigor da criação artística da autora. 

Em uma análise mais profunda deste poema de Ana Hatherly, pode-se perceber que, ao 

dominar determinada técnica, esta poeta não apenas a abandona, mas minuciosamente revela 

que ao ter para si o domínio da palavra, Hatherly brinca e demonstra a leveza quando constrói 

suas poesias, revelando sua familiaridade com o mundo das palavras, consequência do 

domínio de um campo a ser desvendado também pelo leitor que é convidado pela autora a 

encontrar o dizível no indizível em seu grafismo, já que para a poeta “a escrita é fala muda, 

uma forma de materialização do imaginário que requer uma particular forma de leitura, uma 

forma de descodificação apropriada às suas próprias regras e exigências de comunicação” 

(1995, p.195) 

No universo poético de Ana Hatherly, a metalinguagem envolve o processo de leitura, 

ainda que dificultoso devido às técnicas concretistas e pela diversidade de interpretações 

presentes em seus poemas, mas durante a leitura o leitor é incitado a desvendar enigmas, pois 

esta poeta afirma que 

 

queria mostrar a escrita, não o escrito. Queria chamar a atenção para a 

escrita, de modo a apelar para uma nova forma de leitura. Compus textos 

praticamente (ou mesmo totalmente) ilegíveis para que não pudessem ser 

lidos apenas como puros objectos lingüísticos. Mais do que caligramas, 

esses textos deveriam ser entendidos, isto é, lidos, como ícones pluriformes. 

(1995, p.196) 

 

 

No ensaio Vozes da leitura, inserido no livro A casa das musas, percebe-se que 

Hatherly permanece em um estado de preocupação com os diferentes modos de leitura que a 

poesia concreta proporciona, e que ao mesmo tempo compromete a sua produção artística 

com a metalinguagem. A princípio, a autora se preocupa com o processo de leitura do poema 

visual, quando na década de 70 publica o ensaio A reinvenção da leitura. 
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Mantendo o foco em diversas possibilidades de leitura, Ana Hatherly torna-se 

cúmplice do leitor, onde o processo de leitura adquire vida e sentido neste. A autora 

possibilita o contato do texto com o leitor através da visualidade de um grafismo que é a 

extensão da pintura e vice-versa. Acerca do processo de leitura, a poeta diz: 

 

dada a origem mágica da escrita, um poema, do mesmo modo que um objeto 

mágico, exige da parte do leitor uma recepção criativa: uma suspensão da 

descrença, ou seja, uma meta-leitura. Como em todas as formas de 

comunicação significativa, tem de se ler o texto sob o texto. O leitor tem de 

preencher as lacunas, os vazios, as omissões, tem de ver o invisível sob o 

visível, ouvir o som mudo, receber a mensagem não dita, atingir o 

significado sob o significado. (HATHERLY, 1995, p.196-197)  

 

 

É importante destacar que, ao realizar experimentos com a metalinguagem, a escritora 

possibilita que os seus leitores conheçam as tendências neobarrocas e como os poemas eram 

construídos antigamente. Comprova-se, pois, que a metalinguagem é um recurso antigo, que 

abre possibilidades para o lúdico, para o prazer pelo conhecimento que é o desvelamento da 

palavra, que se mantém misteriosa, sem sentido exato. Ainda a respeito disso, Hatherly diz 

que 

 

 

estava profundamente mergulhada nas questões da escrita e da leitura 

levantadas pela poesia visual contemporânea e antiga, especialmente a da 

época barroca, que viria a tornar-se para mim uma área de pesquisa e de 

especialização acadêmica. (1995, p.196) 

 

 

 

O imagismo também é metalinguagem, isso é perceptível não somente porque Ana 

Hatherly, no seu caminho artístico desenvolveu trabalhos com a pintura, mas devido às 
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técnicas concreto-experimentalistas que estiveram ligadas às tendências barrocas. No entanto, 

talvez sejam estas as justificativas que fazem Hatherly ter para si “a escrita como desenho” 

(2005, p.13). A escritora também fala a respeito disso no ensaio Vozes da Escrita: 

 

 

 

A poética da escrita, implicando a leitura plural da imagem, tem que ver com 

a dialética da visibilidade/invisibilidade, legibilidade/ilegibilidade e todas as 

questões relacionadas com a comunicação pela linguagem, qualquer que seja 

a forma utilizada. (HATHERLY,1995, p.196-197) 

 

 

A fala é metalinguagem. O grafismo de Ana Hatherly possui intensa expressividade 

oral que se caracteriza pela sonoridade das palavras dispostas nas mais diversas formas em 

seus poemas. O jogo com as palavras produz aliterações que reforçam a idéia de que a fala 

possui valor metalingüístico para esta poeta e outros artistas da corrente vanguardista que 

valorizaram a palavra em suas experimentações, o que de fato se tornou tradição entre os 

poetas contemporâneos dos séculos XX e XXI, tanto em Portugal como no Brasil, como é o 

caso de Paulo Leminski, Ferreira Gullar e Haroldo de Campos.  

Através de técnicas diversas desenvolvidas durante sua carreira de pintora-poeta, a 

palavra experimental exerceu grande influência e tornou-se sinônimo de choque e revolta 

devido a outras formas de construção de poemas na sociedade portuguesa, em meados da 

década de 60. Os efeitos do discurso de Hatherly na poesia contemporânea comprovam o 

poder exercido não apenas pelos seus textos visuais, mas também pelo poder da influência da 

palavra.  

Para que se possa chegar às influências metalinguísticas evidenciadas nos poemas da 

antologia acima citada, é necessário percorrer os caminhos desde o início da trajetória de Ana 
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Hatherly pela corrente experimentalista. Trata-se de uma análise a ser iniciada com o conceito 

de arte publicado por Marilena Chaui, em Arte e técnica: 

 

 

A palavra arte vem do latim ars e corresponde ao termo grego techne, 

técnica, significando: o que é ordenado ou toda espécie de atividade 

humana submetida a regras. Em sentido lato, significa habilidade, 

desteridade, agilidade. Em sentido estrito, instrumento, ofício, ciência. 

Seu campo semântico se define por oposição ao acaso, ao espontâneo 

e ao natural. Por isso, em seu sentido mais geral, arte é um conjunto 

de regras para dirigir uma atividade humana qualquer. (1999, p. 317) 

 

 

O conceito de Chaui torna-se essencial para que se possa estabelecer uma comparação 

entre a arte e suas expressões na contemporaneidade, além da possibilidade de visualização da 

“desordem” causada pelos textos de Hatherly através do jogo de palavras advindo do barroco 

e tendo sua influência na poesia concreta. Essa poeta cultiva, além da ironia, um estado de 

espírito subversivo, isto é, um estado não conformativo com o fazer poético tradicional. Dessa 

forma, torna-se a precursora do Concretismo em Portugal no fim dos anos 50, juntamente com 

Ernesto Melo e Castro. A respeito de seu processo artístico, a poeta portuguesa deixa 

explícitos em seus poemas os seus mecanismos de escrita: 

 

 

II 

 

 

A arte é para tornar a vida suportável 

a arte tenta disfarçar 

cobre mas descobre. 

A arte tenta 

tenta a muitos 

mas a arte é Don Juan 

vai morrer por ser excesso. 

 

 

A arte é sempre uma grande pintura de cavalete 
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mesmo quando é só um risco 

um silvo finíssimo. 

A arte escorre sempre 

cai-nos no rosto 

mancha-nos 

contamina-nos. 

Os Museus estão cheios de horror 

de gritos de mitos disparates 

até surgir de repente um Tintoretto 

um Bellini com anjos escarlates 

um Giorgine 

um teto todo de ouro. 

 

Os palácios são cofres lambidos pela cobiça 

varridos pelas pestanas dos turistas 

enquanto o chão treme 

sob o peso animal 

em equilíbrios sobre a água. 

 

No subterrâneo as masmorras: 

a arte luta com o poder 

a arte luta para o poder 

a arte luta pelo poder 

 

Toda arte fala de luta 

e repousa num colchão de gemidos. 

 

(HATHERLY, 2005, p.70-71) 

 

 

Neste poema, Ana Hatherly discorre a respeito do prazer provocado pela arte, em 

seguida, observa-se que a autora destaca a palavra Museus na segunda estrofe. No sentido 

dicionarizado, esta palavra significa “instituição responsável por coletar, conservar, estudar e 

expor objetos de valor artístico ou histórico” (HOUAISS, 2004, p.510). No entanto, no ensaio 

intitulado Perspectivas para a poesia visual: reinventar o futuro, Hatherly atribui outra 

significação para a palavra acima citada, considerando a obra de arte uma Musa e o Museu, 

sua casa, evitando, assim, associar Museu a História, nesse caso, o Museu seria chamado pela 

autora Casa das Musas, denominação que intitula sua obra ensaística A Casa das musas, 

publicado em 1995: 

 

 



28 
 

Se bem que seja certo que as sucessivas vanguardas vão sendo 

necessariamente ultrapassadas umas pelas outras, em virtude da evolução 

natural das formas e das ideias – é esse o seu destino e o destino de todas as 

reinvenções e rupturas -, desagrada-me ligar História a Museu, pelas 

conotações imobilistas tanto de uma como de outra. Por isso, leio a palavra 

Museu no sentido de Casa das Musas e História como Casa da Narração 

Infinita, estrutura aberta onde a Casa das Musas seria um Pavilhão. Ambas 

estas Casas estão em permanente construção e desconstrução, mas enquanto 

o processo durar algo acontece, e isso que acontece é o que importa. (1995, 

p.114) 

 

 

Retomando as ideias inseridas no poema de Ana Hatherly citado anteriormente, na 

primeira e última estrofes é possível verificar a finalidade da obra de arte para a poeta, que 

assume uma postura pessimista diante da vida. Isso ocorre pelo fato de Ana remeter o leitor às 

origens da poesia concreta e sua contextualização histórica, período que a nova poesia 

proposta pelos concretistas foi rejeitada pelos portugueses, em partes pela valorização de 

aspectos barrocos nas experimentações até então realizadas, é dessa forma que Ana Hatherly 

encerra o poema dizendo: “... a arte luta com o poder / a arte luta para o poder / a arte luta 

pelo poder.” (2005, p. 70) 

Dando continuidade ao estudo realizado sobre o aspecto irônico, já identificado 

principalmente na obra 351 Tisanas, inserida na antologia A idade da escrita e outros poemas 

(2005), é perceptível que o grafismo metalinguístico também se faz presente nesses poemas 

em prosa da escritora portuguesa, conforme a Tisana 233, onde a metalinguagem se torna 

evidente pelo estabelecimento do enigma e desvendamento do mesmo, no processo criativo 

de um grafismo baseado na técnica da ausência do sentido. Ana Hatherly fala, no prefácio do 

livro 463 Tisanas, que a composição dos fragmentos de narrativas é resultado de seu estudo 

sobre as estruturas da narrativa. A respeito da impossibilidade de estabelecimento de sentido, 

mais da ironia do que da aparente inocência e simplicidade da narrativa, Samira Chalhub diz 

que “a poesia que dá nome às coisas opera intrinsecamente ligada à demonstração do código. 

Causa-nos a ostraniêrie, o efeito de estranhamento, diante de algo dito de maneira tão 
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inusitada: ao definir o sentido das coisas, o faz mostrando.” (2005, p.40) O dito no não dito na 

poética de Ana Hatherly relaciona-se com o grau de expressividade em seus textos. Retoma-

se a citação da autora já escrita anteriormente para respaldar esse argumento: “O que há de 

impressionante na minha obra poética é o que nela há de recusa de expressão. O peso e o 

tamanho do que eu me recuso a exprimir, eis o que eu digo-não-digo e finalmente digo.” 

(HATHERLY, 2005, p.46) 

Para Samira Chalhub, o objeto do qual o texto fala deve estar inserido na forma do 

texto, no seu corpo, desta maneira, a autora menciona Décio Pignatari, afirmando que “o 

poeta é um designer da linguagem”, devido a construções de poemas-objetos que 

singularizam a poesia concreta. É através do posicionamento dos códigos verbais, da 

sonoridade e outros elementos que fazem parte da estrutura textual, que o poema vai 

assumindo a forma do objeto que o define, por este motivo, o gênero poético contemporâneo 

é considerado como um objeto por diversos poetas e teóricos. 

Os formalistas russos foram os principais defensores do verso, de acordo com a 

concepção russa, poesia e verso estão sempre unidos, no entanto, outro tipo de pensamento foi 

estabelecido, tendo em vista a poesia moderna. Para Sartre, a palavra na poesia era 

considerada um objeto e não apenas um signo. Já Croce, se apoiava na teoria da unidade das 

artes, considerando que todas elas se fazem presentes no verso: “Quem tiver sentimento 

artístico encontrará num verso, num pequeno verso de poeta, conjuntamente, musicalidade e 

expressão pictórica, força escultural e estrutura arquitetônica.” (Apud SILVA, 1989, p. 87) 

Chalhub reforça que a sonoridade do poema-objeto é provocada por neologismo, “que 

agita o que há de visual no objeto” (CHALHUB, 2005, p.40), Dessa forma, a metalinguagem 

é definida pela autora como “uma tradução das formas da estrutura. Nessa forma estrutural 

está o sentido, isto é, alguma característica do objeto real está criada no texto... Assim, 



30 
 

quando dizemos que a metalinguagem é uma equação, a equação que se monta é entre 

dizer=fazer” (2005, p.40) 

Ainda na obra Metalinguagem, Samira Chalhub diz que a linguagem da poesia afasta o 

homem de sua realidade e a poesia moderna vem fazer referência à palavra, levantando 

questionamentos acerca de sua existência e sua definição. Esse fator é identificado 

constantemente na obra de Ana Hatherly: 

 

 

A PALAVRA-ESCRITA 

 

A palavra-escrita 

é um labor arcaico: 

sulca enigmas 

venda e desvenda 

o sentido do gesto 

 

É uma imagem detida 

recolhida do mais fundo cinema íntimo 

onde o verdadeiro 

é um ser invisível 

 

O cinema do mundo está aí 

onde houver ilusão 

onde houver vontade de ver 

mesmo que seja só o nada 

 

 

(HATHERLY, 2005, p.90) 

 

 

Na primeira estrofe deste poema, a palavra escrita como imagem remete o leitor às 

origens do grafismo das primeiras civilizações, que se comunicavam por meio de pinturas 

rupestres e ao mesmo tempo, trata-se de um conjunto onde se fundem a palavra e a imagem 

dimensionada à cinematografia. Já na terceira estrofe, transmite a ideia da ligação de Ana 

Hatherly com a cinematografia, que é apresentada no poema como a capacidade de ver. 
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O cinema do mundo, mencionado no poema acima por Ana Hatherly, refere-se à 

poesia visual, campo artístico em que a autora concentrou seus estudos quando iniciou seus 

trabalhos poéticos. A respeito da visualidade do poema, em entrevista concedida a Clemie 

Blaud, aluna do curso de comunicação da USP e inserida na obra do autor Ricardo Araújo 

Poesia Visual – Vídeo Poesia, Augusto de Campos diz que  

 

se você trabalha com letras, você tem a possibilidade de mudar, deformar, de 

alterar as letras, e até criar seu próprio alfabeto, suas próprias letras, jogar 

com isto em profundidade, ou misturar com imagens... Então, a coisa 

começa a se aproximar do desenho de elaboração do cinema, onde você 

trabalha com um diretor de fotografia, um roteirista; você cria um universo 

complexo, que eu acho que pode abrir muito para a poesia, principalmente 

agora, quando se pensava que a poesia estava fechada e não havia saída. 

(ARAÚJO, 1999, p.52) 

 

 

No que diz respeito à plasticidade do texto, Antonio Vicente Pietroforte, em O 

discurso da poesia concreta, diz que “o lugar das letras distribuídas na página está alterado 

em relação à ordem convencional da escrita, mas em função dos efeitos verbivocovisuais.” 

(2011, p.82) Esses efeitos são dispostos no poema e percebidos pelo leitor de Ana Hatherly 

através da junção da palavra, da imagem, recebendo complementação da sonoridade presente 

em seus textos em formas de aliterações, que são mais perceptíveis, quando o poema é lido 

em voz alta. Augusto de Campos esclarece o termo verbivocovisual:  

 

 

A idéia de conjugar palavra, som e imagem esteve presente nas propostas da 

Poesia Concreta desde o início. Nós usávamos a expressão verbivocovisual, 

que é uma palavra extraída do vocabulário de James Joyce, para sintetizar 

essa conjugação. Embora, em geral, se acredite que a Poesia Concreta só 

possua este aspecto visual privilegiado, ela, desde o início, pensava em 

utilizar o som ao lado da imagem. (Apud ARAÚJO, 1999, p.50) 
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Além do jogo com as palavras, elaborado por Ana Hatherly, faz-se necessário dizer 

que essa escritora de imagens, em suas experimentações, debruçou-se em seus estudos sobre o 

grafismo chinês, a partir do qual desenvolveu técnicas para elaboração de seus poemas 

visuais. Juntamente com o efeito irônico, provocado pelo estranhamento do texto visual de 

Hatherly, está o elemento que, para a poesia concreta, está inserido no processo 

metalinguístico dos poemas dessa escritora, o imagismo, cujo precursor desse movimento na 

poesia moderna foi o poeta, músico e crítico americano Ezra Pound e teve como alicerce a 

poesia ideogrâmica chinesa e japonesa. Mário Faustino, no livro Poesia-Experiência, fala 

sobre o ideograma poundiano: 

 

 

Ideograma: consequência direta do imagismo. Fazer ver antes de tentar fazer 

pensar. Príncípio de percepção, princípio de comunicação, de pedagogia 

como de metodologia. Ponto de partida para qualquer renovação da sintaxe 

em geral e particularmente da sintaxe verbal. Antes das ideias vêm as coisas. 

(FAUSTINO, 1976, p.200) 

 

 

Nesse caso, a metalinguagem possui uma extensividade que interliga a língua 

portuguesa, tão saudada pelos próprios portugueses. Hatherly mostra-se amante da palavra 

desprendendo-se das limitações da língua portuguesa e abraçando toda forma de grafismo, de 

valorização da palavra. 

O sentido da palavra-escrita reforça o signo linguístico definido por imagem pela 

poeta portuguesa. No poema acima, o ler e o ver se entrelaçam, sem que este último sobrepuje 

o primeiro, como ocorre com as diretrizes do Concretismo. Ao remeter o leitor às origens da 

escrita, pode-se verificar o processo metalinguístico no poema-ensaio A idade da escrita, de 

1998, poema que se faz necessário verificar, para que a partir dele seja possível visualizar as 

extensões da arte de Ana Hatherly, que se prolonga, interligando diversos tipos de arte, como 
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a cinematografia, a pintura, a poesia e a música. Pode-se perceber que a autora não estabelece 

limites para expressar seu pensamento a respeito da linguagem da qual se utiliza como 

instrumento de trabalho, sua afinidade com a palavra é antiga, possui a idade da escrita: 

 

 

I 

 

Costumo dizer que a minha atividade começa com a 

escrita 

porque toda a minha atividade gira à volta da escrita. 

Mas não há só uma escrita nossa 

a que escrevemos para nós: 

a escrita é POR CAUSA DO TEMPO 

é POR CAUSA DOS OUTROS 

é para    não esquecermos 

é para    sermos lembrados é PARA SERMOS ALÉM DE  

EXISTIRMOS 

sinal 

vínculo 

aceno 

 

Costumo dizer que a nossa era é  

a era da ESCRITALIDADE 

a da IDADE DA ESCRITA 

porque a nossa era é 

a era da ESCRIBATURA 

a IDADE DA ESCRAVATURA DA ESCRITA 

 

A noção de ESCRITA alargou-se 

a TUDO 

a QUASE TUDO 

porque a escrita é sinônimo de IMAGEM 

imagem para se ver 

para se ter 

para se ser 

 

Escrevo para compreender 

para apreender: 

a escrita é o que me revela 

um mundo 

o mundo 
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II 

 

Escrevo e descrevo 

e descrevendo 

o tempo insere-se nas linhas 

e nas entrelinhas em que escrevo 

escrevendo imagens 

que a si mesmas se descrevendo 

descrevendo o tempo 

 

A ESCRITA 

é petrificada imagem de um percurso 

do rio antigo 

da seta temporal 

 

Ainda não sabemos pensar de outro modo 

 

De caminho o arabesco insinua-se  

e mesmo quando maquinal 

a escrita prolonga A MÃO 

é o prolongamento extensíssimo da mão 

 

Indica: 

disciplina 

explosão contida 

 

Onda surda é a escrita. 

 

(HATHERLY, 2005, p.59) 

 

 

Este poema-ensaio de Ana Hatherly, talvez seja a compilação de todo o processo 

criativo da poesia contemporânea. Primeiramente, a autora diz que sua atividade gira em torno 

da escrita, nesse ponto a pintura pode ser considerada uma extensão da escrita, 

complementadas em uma só expressão artística. Na fala da poeta percebe-se ainda que 

características cubistas aparecem com frequência em seus poemas, esse tipo de evidência da 

forma circular é o elemento que transforma o poema em um objeto artístico. 

A diversidade da escrita, diz Ana Hatherly, deve-se ao tempo e aos outros. O tempo 

mencionado no poema expressa o movimento concretista em Portugal, já os outros, são os 

leitores, convidados a adentrarem ao mistério da poesia enigmática. 
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Ana tem o poema para si como uma forma de registro, objeto que desperta a memória 

não apenas para o texto visual impresso, mas para firmar sua identidade como contribuidora 

da arte, para ser além de existir, de maneira que ela mesma e sua obra perpetuem-se. 

Finalizando a primeira estrofe, é feita a comparação entre o poema e o gesto, ressaltando sua 

existência do poema não apenas como um objeto, mas como um organismo vivo. 

Na segunda estrofe, Ana Hatherly diz que a nossa era é a era da escritalidade, da 

escribatura e da escravatura, o que remete o leitor aos mecanismos do grafismo, desde a sua 

origem. Quando a autora ousadamente prevê que “a noção de escrita alargou-se”, expressa ao 

mesmo tempo a plasticidade do poema, já que para Hatherly escrita e imagem são um único 

elemento, e as diversas formas de expressão com a palavra que vêm sendo utilizadas desde 

meados do século XX ao século XXI. 

Na segunda parte do poema-ensaio A idade da escrita, é importante salientar o 

momento em que a poeta portuguesa fala sobre o caminho arabesco percorrido em suas 

escrituras, através de técnicas de escritas ocidental e oriental, um dos aspectos que tornam 

seus textos quase ilegíveis, além do jogo de palavras, gerador de um hermetismo ilustrado 

pela ironia.  

O grafismo metalinguístico de Ana Hatherly indica disciplina e explosão contida, 

devido à valorização do Barroco que, unido às técnicas utilizadas para a construção de 

poemas concreto-experimentais, causaram impacto na literatura produzida em Portugal na 

década de 60. Rogério Barbosa da Silva e Vera Casa Nova, no ensaio A mão inteligente de 

Ana Hatherly, vêm questionar os modos de escrita dessa escritora, que certamente levam a 

outros questionamentos que incitam ponderações a respeito do que seja ler. Esse tipo de 

grafismo levanta questionamentos acerca do que parece literário no pictórico, mostrando que 

a escrita de Hatherly é híbrida, pela junção da poesia com a pintura, e inventada, a partir de 
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uma linguagem própria da autora, configurada por símbolos semelhantes aos das grafias 

chinesa e japonesa, processo criativo que implica a legibilidade dos poemas: 

 

 

A escrita cifrada, a escrita em movimento, a representação icônica 

(desencadeada tanto pelos borrões, traços e grafemas, desenhados quanto 

pelas imagens-caligramas) possibilita 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... Ao legível responde Hatherly com o 

ilegível, e no ilegível, acentua a possibilidade do legível. (2010, p.182-183) 

 

 

A respeito do ensaio citado acima, verifica-se que a grafia de Ana Hatherly é 

inventada, no sentido de que a autora cria um vocabulário próprio, caracterizando sua maneira 

de dialogar com o texto, e com o leitor através da ilegibilidade. O sentido da ilegibilidade 

reside na própria estrutura do poema. É justamente por isso que a poesia concreta possui a 

denominação de poesia-objeto, e é nessa forma de expressão que reside o que Samira Chalhub 

define como “metalinguagem das formas” (2005, p.39). Fica evidente, portanto, que ao ler o 

texto, o leitor precise fazer releituras para encontrar um sentido inexistente nesse tipo de 

escritura. 

O processo de escrita de Ana Hatherly é a representação do estado evolutivo da 

palavra tipografada e dos modos de utilização da palavra na poesia contemporânea, evidentes 

nas experimentações da escritora. Devido a essa evolução constante da palavra são feitas 

experimentações, nas quais são possíveis realizar releituras de poemas e outros tipos de 

textos, trazendo ao leitor uma linguagem desprovida da complexidade de vocabulários 

utilizados em produções de épocas literárias diferentes. Nas releituras realizadas por Hatherly, 

é visível a extensão do aspecto lúdico, provocado pelo jogo com as palavras, o que reforça a 

valorização da metalinguagem em seus poemas, ressaltando que esse jogo é o precursor da 

imagem poética. Rogério Barbosa da Silva, em Itinerários e labirintos na poesia de Ana 
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Hatherly, fala sobre a existência do aspecto metalingístico em torno da poesia da poeta 

portuguesa: 

 

 

Assim, se na poesia visual, a palavra espacializada ou esvaziada de seus 

referentes permite uma discussão sobre os apagamentos sofridos pela 

imagem e pelo verbo em torno de sua função social, no texto escrito discute-

se o próprio estatuto da palavra, seu ser de imagem e, portanto, fictício. 

(HATHERLY, 2004, p.29) 

 

 

É possível que o esvaziamento contido na palavra poética de Hatherly apareça sob a 

variedade de interpretações de seus poemas por parte do leitor, que preenche o vazio do 

poema, ao mesmo tempo em que ativa a sua participação na leitura, além da importância dada 

à leitura da imagem gerada pela palavra isolada ou versificada na estrutura do poema. Vale 

ainda ressaltar que o valor da imagem, entrelaçada ao conceito de escrita, havia sido 

esquecido por muito tempo no decorrer das produções literárias anteriores às do 

experimentalismo. A significação da poesia de Hatherly, como tenta-se encontrar por muitos 

leitores, deve ser encontrada “não pela sua personalidade, não pela sua estrutura de 

significação, não pela sua arquitectura de sentidos, não pela sua multiplicidade de nexos, mas 

pela sua estrutura essencial – pelo seu radical.” (HATHERLY, 2004, p.42), afirma Pedro 

Sena-Lino em Os ossos do poema, assim como Maria João Fernandes diz, em Ana Hatherly – 

Uma Poesia do Segredo, que através da poesia da poeta portuguesa se “questiona não só o 

sentido do real, como o sentido e a forma da linguagem e da própria literatura.” 

(HATHERLY, 2004, p.75). 

Ana Hatherly percorre diversos caminhos labirínticos para chegar às suas próprias 

definições do que seja a palavra poética, caminhos de difícil percurso, uma vez que existe 

sempre uma incógnita ao final da leitura dos seus poemas, além dos limites ultrapassados para 
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a sua liberdade de criação artística. Quando se fala em liberdade de criação, esta se refere à 

contextualização histórica da produção poética de Hatherly, onde se percebe o mantimento da 

relutância em mostrar seus trabalho às pessoas, e mesmo a dificuldade de acesso a esses 

trabalhos. Após todo o reconhecimento da metalinguagem na poesia de Ana Hatherly, a 

própria autora apresenta sua definição do que seja a palavra poética, da qual se dedica a 

escrever, desenhar e questionar-se a respeito desse instrumento de manifestação artística. A 

escritora diz, em O que é a palavra poética?: 

 

 

Eu diria que a palavra poética é uma utopia, um lugar-nenhum que se cria, 

uma hipótese de regimento que eventualmente se concretiza pela convenção, 

um projecto imaginário que se materializa – tronco e raiz de si mesmo, 

invencível fragilidade. (HATHERLY, 2004, p.90) 

 

 

Dessa forma, verifica-se, a partir da definição da autora sobre o que seja a palavra 

poética, que sua vida é interligada à essência da poesia, da importância da palavra, esta não 

apenas no sentido poético, mas em seu sentido literal, apesar de Ana ter para si a palavra que 

distancia o homem do real e o aproxima da realidade ao mesmo tempo, conforme as propostas 

da poesia moderna, no entanto, trata-se de um organismo vivo, presente em sua vida de forma 

intensa, como ela mesma afirma em um de seus poemas: “A minha vida é poética: / Paira 

entre a vaga mentira e a realidade.” (2004, p.167)  

Ao ter para si o poder da palavra e utilizá-la em diversas maneiras em suas 

experimentações, a autora também revaloriza o alfabeto sua evolução até o advento da escrita 

tipográfica, que permite a elaboração de re-leituras da escrita, um campo infinito de 

possibilidades. 
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O EROTISMO: DA CRIAÇÃO À MANIFESTAÇÃO DO DESEJO E 

SEDUÇÃO NA POESIA HATHERLIANA 

 

 

 O erotismo, na obra de Ana Hatherly, é identificado a partir da deturpação do 

sofrimento, sofrimento que nos primeiros momentos de leitura do livro da poeta portuguesa, é 

disfarçado pelo lúdico, pela provocação do riso. Nesse sentido, o ilustre poeta Fernando 

Pessoa mostra-se porta dor da razão quando diz: “o poeta é um fingidor”. Através do jogo, o 

leitor adentra um plano enigmático. 

É importante destacar a sensibilidade feminina que contrasta com o vigor artístico 

manifestado na poesia contemporânea em Portugal, especialmente na corrente 

experimentalista, quando os autores exteriorizam atitudes artísticas distintas e subversivas, e 

dentre os modos de subversão, merece destaque o erotismo como forma de experimentação. 

Segundo Ana Hatherly, a presença do erotismo está presente não somente na literatura 

contemporânea, mas também na literatura barroca, e de modo específico, na literatura das 

freiras: 

 

 

Estudei muito a escrita das mulheres. Há um erotismo extraordinário na 

poesia “a lo divino”. São textos deliciosos, sobretudo os de Sóror Maria do 

Céu, sobre quem fiz minha tese de doutoramento... Mas há que entender 

esses textos num sentido elevado. O erotismo é uma das forças da criação. 

Não há criação sem erotismo. (HATHERLY, 2005, p.126) 

 

 

Nota-se que o erotismo é experimentado na obra de Ana Hatherly consoante aos 

experimentos com o Barroco, que teve início com os estudos da escritora acerca das origens 

do poema visual. Já na poesia maneirista, Camões fala do erotismo sensual, ao citar a 
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passagem de Leonor, presente nas cantigas medievais. A poesia camoniana sobre Leonor, ou 

Lianor no português arcaico são poemas em forma de redondilhas, cuja narrativa também fez 

parte das experimentações de Ana Hatherly. A respeito dessa passagem, Hatherly, no poema 

em prosa Leonorana, enfatiza o erotismo nos versos:  

 

 

 

(...) e Leonor treme e seus nervos estremecem até ao 

registro 

das sensações e a mensagem da verdura está na origem  

de 

seus nervos motores transmitirem ordens por seu corpo 

e os belos músculos flectem em sua perna para trás 

em sua coxa para cima e seu ventre para dentro 

em seus ombros para adiante e em sua cabeça para baixo 

e os músculos orbiculares recebem a mensagem da 

verdura 

e quase cerram suas belas pálpebras 

e sua pupila se contrai a um arrepio 

em seus seios endurece a rosada floração de seus 

mamilos 

e tudo isto acontece na intermitência do mecanismo da 

sensibilidade só 

porque é manhã e surge o dia 

e brotam as fontes e há verdura 

 

(HATHERLY, 2005, p.35) 

 

 

Neste poema, o erotismo, como expressão do desejo, é descrito pela autora desde os 

comandos nervosos à manifestação do sensualismo. Na antologia A idade da escrita e outros 

poemas, o erotismo, como foi dito anteriormente, é identificado por Floriano Martins como 

uma deturpação do sofrimento, a respeito disso, na entrevista concedida a Ana Marques 

Gastão, Hatherly diz: “Não há criação sem dor, pode-se ter mais ou menos consciência disso, 

dependendo do tipo de profundidade que se atinja ou se procure atingir. O meu trabalho tem 

uma dimensão metafísica e essa tem de ser necessariamente dolorosa.” (HATHERLY, 2005, 
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p.125) É interessante notar o quanto a contextualização histórica dos poemas de Hatherly está 

presente em seu processo criativo implícita ou explicitamente, que se mostra um período 

doloroso para a escritora. 

O erotismo, nos poemas compilados por Floriano Martins, pode ser expresso de 

diversas formas. Em outro sentido, a palavra erotismo, originada do latim “eroticus”, refere-se 

ao amor e à poesia erótica, o termo é ainda definido como a tentativa de indução por meio de 

textos verbais e não verbais, mediante sugestão, simbolismo ou alusão. Na poética 

hatherliana, o sofrimento é uma das formas de expressão erótica, além disso, de um lado, 

percebe-se o erotismo dimensionado, pela infinitude de possibilidades de significação para o 

termo, ao amor, onde a autora apresenta um eu-lírico romântico, dominado pelos desejos 

carnais; de outro ponto de vista, o erotismo refere-se ao prazer pelo jogo, este devido às 

tradições barrocas, onde o jogo associa-se à recreação e a outras formas de entretenimento. 

Nos poemas da antologia de Hatherly, completando essa sequência de possibilidades de 

expressão do erotismo, junto ao sofrimento, ao amor e o desejo e ao prazer do jogo, une-se a 

sedução através da palavra. Observa-se nessa cadeia de manifestações do erotismo, um 

caminho percorrido desde o sofrimento ao ato de sedução pelo discurso enigmático de Ana 

Hatherly, sendo identificado, no poder do desejo, a vontade de tomar para si o poder da 

palavra e todo processo criativo decorrente desta. 

O erotismo é percebido nos poemas incluídos na antologia, quando Hatherly fala 

acerca do amor, ao mesmo tempo em que se verifica que, na abordagem dessa temática, o 

aspecto físico do poema é construído de forma sensível, quando algum vestígio da tradição 

dos versos simples é posto em evidência, o que destaca mais o lirismo presente na poética 

hatherliana. O amor, incluído na perspectiva erótica, pode ser observado no poema “Dar-se”: 
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dar-se 

entregar-se 

o querer no outro transformar-se 

 

cegueira esplêndida esta 

vitória álacre e suma desgraça 

 

(HATHERLY, 2005, p.55) 

 

 

Neste poema, aparentemente simples, construído a partir de técnicas estudadas 

profundamente por Hatherly, pode-se observar os efeitos da paixão amorosa, dispostas em 

breves versos. Na antologia A idade da escrita e outros poemas, o desejo carnal é destacado 

nos primeiros poemas selecionados por Floriano, a exemplo, consta no poema em prosa 

publicado primeiramente em Sigma (1965) e intitulado Quando a lua vier tocar-me o rosto, a 

citação: “Vou clamar pelo teu sangue extinto / Vou desejar a tua carne viva, os teus membros 

esparsos, a tua língua solta.” (HATHERLY, 2005, p.27) O trabalho poético dessa poeta 

envolve também a exaltação do mar, quando, no mesmo poema, verifica-se a passagem: “O 

mar é isso / A lua vir tocar-me o rosto e encontrar urtigas crescendo por sobre o teu nome. / O 

mar é tu morreste. / O mar é ser noite e a lua vir tocar-me o rosto quando tu / partiste e no 

meu leito crescem folhas de sangue. (2005, p.26) 

No poema O vermelho por dentro, na última estrofe, é possível perceber que há 

indícios de aproximação de corpos, quando a autora deixa a continuação do texto para a 

imaginação do leitor: 

 

 

(...) 

A sangue não sabia 

não se via o vermelho por dentro 

o céu a água envolvia 

tudo envolvia nos vermelhos dentros 

e os mares todas as noites estavam negros 

negros por dentro 

E a água volvia pelo céu tão negra 
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e à noite por dentro do mar todo vermelho 

e noite era vermelha 

e os barcos negros por dentro 

E nos corpos a água negra era vermelha por dentro 

e eles estavam envolvidos 

e 

 

(HATHERLY, 2005, p.31) 

 

 

 

O poema acima citado desperta o espírito de desvendamento de enigmas, típico dos 

poemas hatherlianos e é possível interligá-lo a outros poemas, a exemplo disso, apresenta-se o 

poema Falo do que é físico, onde a autora atribui a função erótica através do poder de 

persuasão através da palavra na poesia concreta, no entanto, também pode-se inferir nas 

palavras do poema, atribuindo ao erotismo verificado no poema, a predominância do 

sensualismo físico: 

 

 

Falo do que é físico porque não tenho outra realidade. 

Falo do corpo 

do mundo 

do que ainda não sabemos e chamamos divino. 

 

Falo do que é físico 

porque tudo o que é real tem corpo e ocupa espaço. 

Falo disso. 

Falo do que existe 

e tudo é tanto que nunca chega o tempo 

nunca chega o fôlego. 

 

Vejo até à asfixia 

gente, coisas, o invisível. 

 

Tudo me faz estar em permanente frêmito 

sair para a rua de noite 

e andar até cair de cansaço. 

Pensando em tudo isso 

extremamente sobreposto 

como se uma grande dor não anulasse outra 

como se fosse possível 

pensar em mais de uma coisa de uma só vez 

sentindo o simultâneo impossível 
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querendo abranger 

a incontrolável voracidade dentro de tudo. 

 

(HATHERLY, 2005, p.64) 

 

 

Este poema sugere uma síntese do que seja o trabalho artístico de Ana Hatherly, uma 

realidade que a autora tem por enquadrar-se no movimento de poesia experimental em 

Portugal na década de sessenta, além de tematizar o poema na forma, presente na maior parte 

de seus trabalhos, formas que originam labirintos poéticos, perpassando pelos aspectos 

lúdicos da poesia barroca e sua influência na poesia moderna, sua experiência com a 

materialização impossível do divino, especialmente a tentativa de materialização do anjo, 

como ocorre no livro Rilkeana (1999). Vale ressaltar aqui, que o poema citado também 

corresponde ao que Floriano Martins chamou erotismo como uma deturpação do sofrimento, 

o que é apontado no verso: “Pensando em tudo isso / extremamente sobreposto / como se uma 

grande dor não anulasse outra (...)” (2005, p.64) 

A respeito do sentimento de dor retratado nos poemas da antologia, Hatherly diz a Ana 

Marques Gastão, que não existe criação sem dor. Ao fazer um apanhado dos poemas da 

escritora portuguesa, é de se notar a manifestação desse sentimento, no entanto, ao 

contextualizar os poemas historicamente, isto é, analisar o sofrimento presente nos poemas 

compostos principalmente durante o período em que vigorava o movimento de Poesia 

Experimental em Portugal, entende-se que há possibilidade de a dificuldade do período de 

inovação na literatura portuguesa ser um dos motivos pelos quais a autora tenha optado por 

evidenciar o sofrimento em sua arte poética. 

Quando se trata do erotismo que está relacionado ao prazer do jogo, como já foi dito 

anteriormente na análise dos experimentos com a ironia nos poemas de Ana Hatherly, as 

famílias da antiguidade barroca passavam bastante tempo em momentos de ócio e as únicas 

alternativas eram os jogos, e estes sempre com uma finalidade moral, devido às influências do 
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Cristianismo. Hatherly comenta também sobre outra manifestação artística no ensaio Uma 

experiência programática da poesia – labirintos portugueses dos séculos XVII e XVIII, o 

teatro, onde o mundo passa a ser visto como tal no período Barroco, como uma forma de 

representação que recorria ao ilusionismo artístico: 

 

 

A imagem do mundo como teatro, que substitui no século XVII a 

metáfora tradicional e emblemática do Livro do Universo, como 

assinala Susan Peters, corresponde a uma mudança na perspectiva 

filosófica que irá traduzir-se, na arte, na literatura e na vida, pelo culto 

do jogo – jogo de conceitos, jogo de formas – mas sobretudo pelo 

prazer do jogo, do jogo encenado, representado. Dentro desta 

concepção do teatro como quadro completo do mundo, que todas as 

formas de arte atingem no período barroco, poderemos destacar a 

enorme necessidade de concretização e visualização exibida por essa 

arte sensual, que apela aos sentidos, que quer seduzir pela magia, pela 

ilusão, pelo artifício da retórica e da representação. (HATHERLY, 

1995, p.43) 

 

 

Hatherly, neste trecho, evidencia não apenas a manifestação como representação mas 

também o próprio mundo, podendo-se verificar novamente as influências históricas do 

período barroco na literatura e em outras artes, como a criação de outra realidade, havendo um 

encontro da arte com o indivíduo na procura por um refúgio, por um objeto de desejo. 

Georges Bataille, em O erotismo, diz que esse fator provém de experiências interiores do ser 

humano, desde a pré-história, que, aliás, é o período em que foi iniciada a inibição do 

erotismo: 

 

 

O erotismo, eu o disse, é aos meus olhos o desequilíbrio em que o próprio 

ser se põe conscientemente em questão. Em certo sentido, o ser se perde 

objetivamente, mas nesse momento o indivíduo identifica-se com o objeto 

que se perde. Se for preciso, posso dizer que, no erotismo, EU me perco. (...) 

se eu falo dos movimentos do erotismo, objetivamente, devo dizer logo de 
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saída, é que nunca a experiência interior é dada independentemente de visões 

objetivas. Nós a encontramos sempre associada a determinado aspecto, 

inegavelmente objetivo. (BATAILLE, 1987, p.21) 

 

 

Ana Hatherly constrói formas poéticas que, sem dúvida, são inovadoras para a 

literatura portuguesa contemporânea, isso se deve não apenas pelo rigor formal dos seus 

poemas, mas também pela temática erótica, irônica e enigmática ao tornar a leitura de seus 

poemas mais instigantes, o fato de fazer experimentos com instrumentações modernas, como 

o spray e a linguagem cibernética, percebida em seus livros mais recentes. 

Ao abordar sobre o erotismo em seus poemas, Hatherly possui todo o amparo teórico 

que permite a continuidade da busca pelo prazer, este identificado em seus textos sob diversos 

prismas, além de ser a própria autora uma estudiosa da literatura feminina. Em O erotismo, 

obra onde foram encontrados os fundamentos do trabalho desta poeta, Georges Bataille diz 

que  

 

 

Mesmo estando associada à objetividade do mundo real, a experiência 

introduz fatalmente ao arbitrário e, se não tivesse o caráter universal do 

objeto para o qual está voltada, não poderíamos falar dela. Da mesma forma, 

sem experiência, não poderíamos falar nem de erotismo nem de religião. 

(BATAILLE, 1987, p.24) 

 

 

O que Bataille diz dá à Ana Hatherly autenticidade no desenvolvimento de seus 

poemas, objetos artísticos que estão de certa forma enquadrados nos eixos erótico e religioso, 

a acrescentar o caráter experimental de seus versos, relacionados à experiência interior, 

apresentada por Bataille em seu livro, já mencionado. 
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Voltando aos poemas de Ana Hatherly, novamente no poema A razão da semelhança, 

o erotismo encontra-se no plano corpóreo, quando a autora fala do poema humanizado, 

organismo vivo que passa a adquirir um corpo físico: 

 

 

Na grande sala da memória está um rosto ausente 

há apenas um leito 

e um homem sem rosto. 

 

Um rosto é uma direção imprecisa. 

 

Um corpo é para ser tocado 

é uma suíte de dança 

uma variação de um tema em fuga. 

 

Um rosto é algo que se espera  

na inquietação de um corpo: 

um ângulo 

um poliedro 

em que os diedros se interceptam: 

 

A projeção da vertical sobre um plano 

é apenas um ponto 

um ponto em fuga 

e um leito fala de um corpo 

de braços abertos 

de ângulos retos. 

 

O amor é uma oposição de ângulos 

uma razão de semelhança 

e o mundo é apenas um rosto 

um rosto em fuga. 

 

A geometria é a métrica do mundo. 

 

(HATHERLY, 2005, p.68) 

 

 

É interessante observar que a autora humaniza o poema na medida em que o mesmo 

adquire sua forma estrutural. Na poesia hatherliana, é possível perceber a gradação de um 

poema que vai aos poucos adquirindo uma forma que passa a ser considerada um objeto e 

evoluindo ao plano corpóreo do poema, este considerado agora como um organismo vivo. No 
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poema acima citado, observa-se o caráter sensual do poema, onde as aparências se sobressaem 

quando as formas geométricas são interligadas à ideia da formação de um corpo físico.  

A presença do cubismo também é identificada neste poema. O culto à forma passa a 

ser revalorizado no experimentalismo, onde um dos objetivos é impactar o leitor com o 

aspecto visual do texto. No Cubismo, a valorização da forma se dá a partir da utilização de 

formas geométricas tanto nos poemas, como nas pinturas que integraram esse estilo de época.  

Na poesia hatherliana, quando se trata do erotismo voltado às expressões do desejo 

físico, percebe-se que o desejo evidenciado não possui vínculo com a religião, com o prazer 

pelo jogo ou com o sofrimento, é apenas a manifestação do instinto humano: 

 

 

que te vincula ao corpo 

ao enxame tático dos afetos 

 

terror? 

 

deleite? 

 

febre? 

 

O desejo penetra-nos ao corpo 

De maneira mais detalhada 

 

(HATHERLY, 2005, p.52) 

 

 

As manifestações do sofrimento nos poemas eróticos presentes na antologia A idade 

da escrita e outros poemas, são efeitos das relações afetivas, como escreve Hatherly: “dar-se / 

entregar-se / o querer no outro transformar-se / cegueira esplêndida esta / vitória álacre e suma 

desgraça” (2005, p.55), nesse caso, tem-se a desgraça como consequência da transformação 

de duas pessoas em uma só, verificando-se também a ideia da completude, a tentativa da 

harmonização das relações afetivas, o que é impossível, segundo a poeta. 
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O sofrimento inerente ao processo criador de Ana Hatherly está presente de forma 

mais específica no livro Rilkeana, publicado em 1999, e está ligado tanto ao erótico como ao 

sagrado. A obra acima citada é um diálogo, onde a autora tenta materializar a figura do Anjo 

em variações poéticas que têm sua origem nas Elegias de Duino e Sonetos a Orfeu, do poeta 

alemão Rainer Maria Rilke.  

Fazendo alusão novamente à entrevista concedida a Ana Marques Gastão, Ana 

Hatherly diz que “o sagrado é a relação com o outro” (2005, p.131). O erotismo reside no 

sofrimento que se origina a partir da impossibilidade da relação amorosa. A exemplo disto, a 

escritora menciona a publicação de O mestre (1963), onde o homossexualismo é o fator de 

impedimento da relação do Mestre com a Discípula. A respeito da impossibilidade amorosa, 

Ana Hatherly afirma: “Desde muito cedo, tive consciência da espinha dorsal de tudo o que 

faço, da ideia de impossibilidade... A ligação entre palavra e desejo...” (2005, p.139)  

Ainda no plano da “deturpação do sofrimento” em confronto com o erotismo presente 

nos seus poemas, Ana Hatherly diz que “o que vem ao de cima é sempre o sentimento trágico 

da vida, porque nunca nos saciamos. Depois de amarmos, sofrermos, não temos nada. Diante 

de nós, o desaparecimento.” (2005, p.146) Neste pequeno trecho da entrevista, é possível 

perceber que o sentimento de dor não é somente em virtude da impossibilidade amorosa, mas 

um sofrimento diante da própria vida, de sua transitoriedade. Sobre o amor, a escritora possui 

a seguinte acepção: 

 

 

Há sempre essa solidão, porque não se ama nunca, só se deseja, como digo 

numa tisana. Há subversão nesse livro, mas como uma outra forma de sentir, 

utilizando novas metáforas. Fui atacada, mas de uma maneira ainda mais 

violenta quando peguei na Leonor (“Leonorana”). (HATHERLY, 2005, 

p.148) 
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A respeito do erotismo como forma de expressão na poesia contemporânea em 

Portugal na segunda metade do século XX, como foi dito anteriormente, o erotismo foi uma 

temática que passou a ser incluída nas produções artísticas e dessa forma, Ana Hatherly 

subverte o romantismo, e, no entanto, não deixa de mostrar-se feminina quando se expressa 

em seus poemas:  

 

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 entanto, um caráter específico da personalidade feminina. 

Nisso sou exemplo típico. As mulheres são mais audaciosas. Mesmo caladas, 

e se analisarmos bem a História, são audazes. A mulher é muitíssimo mais 

forte, e eu sou uma mulher muito forte, porque faço da minha fragilidade 

força (HATHERLY, 2005, p.149) 

 

 

Como foi dito anteriormente, o erotismo se faz presente também na obra Rilkeana, 

onde Hatherly tenta materializar a figura do Anjo. A princípio, o sensualismo presente nos 

poemas incluídos no livro, é desligado do sagrado, no entanto, em uma análise mais 

aprofundada da obra, pode-se perceber que a religiosidade presente na obra não é 

institucionalizada, isto é, sem vínculo com qualquer tipo de religião. Nos poemas-variações 

do livro, Rilke procura expressar a ideia da vida e da morte, sendo estas uma mesma coisa, ao 

mesmo tempo em que o amor está presente e ausente simultaneamente, pela ausência e pela 

concepção da impossibilidade amorosa, como a própria autora diz. É interessante o fato de a 

religião estar ligada ao erotismo, e este ter possuído forte vínculo com aquela, a respeito disto, 

Georges Bataille afirma: “Expresso em meu livro uma experiência sem recorrer ao que quer 

que seja de particular, tendo essencialmente o cuidado de comunicar a experiência interior – 

isto é, a meus olhos, a experiência religiosa – fora das religiões definidas.” (BATAILLE, 

1987, p.23) Com suas palavras, é possível afirmar que a obra O erotismo foi escrita com base 

nas vertentes erótica e religiosa, também é notável os momentos em que Bataille coloca-se a 
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respeito da necessidade da experiência para que se possa falar tanto do erotismo como da 

religião.  

Associando a experiência da qual Bataille explica em seu livro, os poemas 

hatherlianos são o produto da experiência de Ana Hatherly com a literatura feminina, onde o 

erotismo é identificado pela autora. É necessário mencionar novamente o caráter subversivo 

dos poemas da escritora portuguesa, agora, não apenas pela ousadia em tratar sobre o 

erotismo em seus poemas, mas também a subversão associada ao interdito religioso que 

origina a dor expressa em sua poética, mencionada por Bataille em sua obra:  

 

 

Mas se sentimos no momento da transgressão angústia sem a qual o interdito 

não existiria: é a experiência do pecado. A experiência leva à transgressão 

realizada, à transgressão bem sucedida que, sustentando o interdito, sustenta-

o para dele tirar prazer. A experiência interior do mutismo exige de quem a 

pratica uma sensibilidade bem maior ao desejo que leva a infringir o 

interdito que à angústia o funda. É a sensibilidade religiosa, que liga sempre 

estreitamente o desejo e o medo, o prazer intenso e a angústia. (BATAILLE, 

1987, p.26) 

 

 

O erotismo evidenciado no livro Rilkeana pode ser constatado no poema intitulado 

Como cantar o amado?, onde a autora exprime na variação poética, os efeitos do amor, a 

procura pelo objeto de desejo, evidencia o sensualismo através da ideia transmitida em suas 

palavras e retorna à concepção da impossibilidade da relação afetiva, apresentando o amor 

como um fardo pesado. No poema, o sagrado é retratado como uma invenção do divino. 

Como manifestação dos efeitos do amor no ser humano, o poema evidencia a anulação do eu 

advinda do êxtase experimentado por quem ama. A impossibilidade amorosa relaciona-se, no 

poema, com o sagrado inalcançável, o que remete novamente à tentativa da materialização do 

Anjo no decorrer da obra de Hatherly: 
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Como cantar o amado? 

 

Quem ama 

fica cheio de não-saber 

não pára de procurar 

 

Entrevendo o fulgor do êxtase 

percorre o rio do sangue 

conhece os horrores da guerra íntima 

toda vermelha e crua 

fértil em rupturas 

incessante nos ataques 

 

Não 

nenhum rosto materno sobre o nosso debruçado 

nos consolaria 

se houvesse esse rosto 

essa ternura impossível de entender 

 

Nada nos pode consolar 

do excessivo peso do amor 

que oprime como a noite 

cheia de não-saber 

como tudo o que é divino 

e inventado 

 

De fato  

não amamos como as flores 

totalmente simples na sua entrega 

Quando amamos 

deixamos de ser o que somos 

transfigurados pelo desejo 

que mata 

destrói 

violenta tudo 

 

E perscrutando a noite 

que a si própria se escava e aplaina  

amando 

fitamos a intermitência das estrelas 

deslumbrados por um brilho extinto 

que fere com lentidão sideral 

o ermo íntimo do nosso coração 

 

Inatingível sempre 

e como tal desejado 

o verdadeiro amado 

 

(HATHERLY, 2005, p.75) 
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Ao perceber a presença constante do erotismo na poética hatherliana, não é de se 

estranhar o poder do sensualismo que inclusive intitula uma de suas obras poéticas, O cisne 

intacto (1983). A respeito dessa obra e da imagem do cisne que norteia a temática do livro, 

Fernando J. B. Martinho escreve na recensão crítica da revista Colóquio/Letras: “Não se deve, 

no entanto, esquecer-se a clara simbologia erótica de que se reveste a imagem do cisne, ou a 

ambivalência do seu significado” (MARTINHO, 1984, p.89) e ainda cita as palavras de 

Cirlot, que descreve o animal, símbolo do erotismo, tendo o mesmo “o longo pescoço fálico, 

masculino; o corpo arredondado, sedoso, feminino”.  

O aspecto erótico presente na antologia A idade da escrita e outros poemas, 

identificado através de expressões de amor, de sofrimento, do sagrado não institucionalizado 

ligado ao sensualismo, do prazer pelo jogo, por fim, possuem um ponto de encontro, quando 

se trata do ato de seduzir através da palavra, numa nova forma de inovação da leitura criado 

pela própria poeta portuguesa Ana Hatherly. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste relatório final foi apresentado o resultado da pesquisa referente aos objetivos 

específicos que consistem em analisar o grafismo revelado por meio da metalinguagem, do 

erotismo e da ironia nos textos do livro mencionado. No andamento da pesquisa, 

especificamente até a apresentação parcial deste relatório, onde foi discorrido somente a 

respeito da ironia, concluiu-se que o aspecto irônico, no livro utilizado como corpus da 

investigação, A idade da escrita e outros poemas, apresenta-se sob os seguintes aspectos: 

desconstrução sintática e semântica que suprime a construção do significado do texto, 

desfazendo a ideia convencional da realidade, misturando-a com a imaginação, levando ao 

questionamento sobre o que é a realidade e a irrealidade; instigamento à procura de novo 

sentido para a leitura quanto ao rompimento dos limites da legibilidade e ilegibilidade; 

exigência de nova atitude do leitor, que não mais precisa interpretar, mas ser despertado para 

entrar no labirinto da leitura; o artista é um ironista que utiliza faculdades protéicas para não 

correr o risco de se viciar em determinado recurso linguístico-literário e ser facilmente 

identificado, exigindo de si próprio a contínua experimentação artística. Dessa maneira, se o 

leitor ri primeiramente porque não compreende o texto, esse riso é contido e leva a 

questionamentos sobre a própria ordem estabelecida pela sociedade. A ironia identificada nas 

escrituras de Ana Hatherly constitui-se em terapia para a desordem provocada pela ausência 

do sentido, sendo uma delas a destruição da ideia tradicional do poema. Vale ressaltar que a 

ironia cultivada pela poeta também faz parte do seu próprio caráter subversivo em virtude dos 

caminhos percorridos pela poesia experimental, até esta ser efetivamente aceita como 

manifestação artística liberta das pressões e estranhamento da sociedade. 
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Durante o andamento da pesquisa, a partir de fevereiro de 2012, deu-se continuidade à 

análise dos aspectos que propostos nos objetivos específicos no corpus de poemas de Ana 

Hatherly. No âmbito do erotismo, pôde-se concluir que esse aspecto é identificado a partir da 

sedução pelas palavras. O sensualismo, o romantismo, a valorização do corpo físico e a 

deturpação do sofrimento, são na verdade, as expressões do poder de persuasão do discurso 

poético e o envolvimento do poema com o leitor no processo de leitura não convencional. 

Especificamente na obra Rilkeana, cujos poemas encontram-se na antologia A idade da 

escrita e outros poemas, o erotismo é percebido, a princípio, pela expressividade romântica e 

ao mesmo tempo desiludida, pela ausência do objeto de desejo, que na obra, passa a ser a 

materialização da figura do Anjo, que não se concretiza. 

A metalinguagem, por fim, na obra de Ana Hatherly, é identificada através do jogo de 

palavras presente nos poemas, visto que esta técnica é mais evidenciada nos experimentos 

com o Concretismo, em que são postos em destaque a espacialização dos versos na página em 

branco, a construção de labirintos poéticos e outras formas assumidas pelo corpo do poema. 

Este aspecto é de suma importância no grafismo de Ana Hatherly, cujos trabalhos 

desenvolveram-se num período de expressividade em Portugal, cuja técnica para fazer 

poemas concretos valoriza a palavra e põe em questão sua definição e sua existência, o que é 

verificado com frequência na poética de Hatherly. 

Enfim, no decorrer desta pesquisa, pretendeu-se complementar a fundamentação 

teórica e analisar os três aspectos propostos nos objetivos específicos deste relatório: a ironia, 

a metalinguagem e o erotismo, concluindo assim, os três modos de expressão do grafismo de 

Ana Hatherly, especificamente na antologia A idade da escrita e outros poemas. 

 

 

 



56 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALBERTI, Verena. O riso e o risível. Rio de Jeneiro. Jorge Zahar Ed., 2002, p.12-17. 

 

ARAÚJO, Ricado. Poesia Visual – Vídeo Poesia. 1ªed. Editora Perspectiva. São Paulo, 1999. 

p. 52. 

 

BATAILLE, Georges. O erotismo na experiência interior. O erotismo. 1ª ed. Porto Alegre: 

L&PM, 1987. p. 20-26. 

 

CHAUI, Marilena. A importância da linguagem. Convite à Filosofia. 12ª ed. Editora Ática. 

São Paulo, 1999. p.137. 

 

CHAUI, Marilena. Arte e técnica. Convite à Filosofia. 12ª ed. Editora Ática. São Paulo, 1999. 

p. 317. 

 

CHALHUB, Samira. A Metalinguagem. São Paulo: Editora Ática. 2005.  

 

DE CAMPOS, Augusto.; PIGNATARI, Décio.; CAMPOS, Haroldo de. Teoria da poesia 

concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960, 1ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006. 

 

DUARTE, Lélia Parreira. Arte & manha da ironia e do humor. Duarte, Lélia P. Ironia e 

humor na literatura. Belo Horizonte: Editora PUC-Minas; São Paulo: Alameda, 2006. 

 

ECO, Umberto. Obra Aberta. 8ª Ed. São Paulo. Perspectiva, 2001.  

 

FAUSTINO, Mário. Poesia-Experiência. 1ªed. Editora Perspectiva. São Paulo, 1977. 

 

FERREIRA, Nadiá Paulo.  Reinvenção, Desconstrução e Insistência. PIMENTEL, Maria do 

Rosário e MONTEIRO, Maria do Rosário. Leonorana: Volume de Homenagem a Ana 

Hatherly. 1ª ed. São Paulo. Editora Edições Colibri. 2010, p. 117-131. 

 

GARCIA, José Martins. Enigmas da circularidade. HATHERLY, Ana. A cidade das 

palavras. 1ª Ed. Quetzal Editores. Lisboa, 1988, p.117-136. 

 

GASTÃO, Ana Marques. Palavras que riem. HATHERLY, Ana. A idade da escrita e outros 

poemas. 1ª ed. São Paulo: Editora Escrituras, 2005, p. 119-151. 

 

HATHERLY, Ana. O divertimento proveitoso – enigmas barrocos portugueses. A casa das 

musas. 1ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, p. 149-174.  

 

HATHERLY, Ana. O que é a palavra poética? Interfaces do Olhar. 1ª ed. Roma Editora. 

Lisboa, 2004. p. 89-90. 

 

HATHERLY, Ana. Perspectivas para a poesia visual: reinventar o futuro. A casa das musas. 

1ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, p. 113-125.  

 



57 
 

HATHERLY, Ana. Uma experiência programática da poesia – Labirintos portugueses dos 

séculos XVII e XVIII. A casa das musas. 1ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, p. 37-61.  

 

HATHERLY, Ana. Vozes da leitura. A casa das musas. 1ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 

1995, p. 195-201.  

 

HATHERLY, Ana. A cidade das palavras. 1ª ed. Quetzal Editores, Lisboa, 1988. 

 

HATHERLY, Ana. A idade da escrita e outros poemas. 1ª ed. São Paulo: Editora Escrituras. 

2005. 

 

HOUAISS. Minidicionário da língua portuguesa. 2ª ed. Objetiva, Rio de Janeiro, 2004. 

 

MARTINHO, Fernando J. B. Recensão crítica a O Cisne Intacto, de Ana Hatherly, 

Colóquio/Letras, nº 79, Maio 1984, p. 89-90. 

 

MARTINS, Floriano. A visceralidade da escrita. In: HATHERLY, Ana. A idade da escrita e 

outros poemas. 1ª ed. São Paulo: Editora Escrituras, 2005, p. 13-16. 

 

PIETROFORTE, Antonio Vicente. A categoria plástica topológica e o lugar das letras. O 

discurso da poesia concreta: uma abordagem semiótica. 1ªed. Editora Annablume. São Paulo, 

2011. p. 81-82. 

 

SENA-LINO, Pedro. Os Ossos do Poema. HATHERLY, Ana. Interfaces do Olhar. 1ª ed. 

Roma Editora. Lisboa, 2004. p. 41-47. 

 

SILVA, Rogério Barbosa da. Itinerários e Labirintos na Poesia de Ana Hatherly. 

HATHERLY, Ana. Interfaces do Olhar. 1ª ed. Roma Editora. Lisboa, 2004. p. 25-39. 

 

SILVA, Rogério Barbosa da & CASA NOVA, Vera. A mão inteligente de Ana Hatherly: 

entre o gesto e a escrita. PIMENTEL, Maria do Rosário e MONTEIRO, Maria do Rosário. 

Leonorana: Volume de Homenagem a Ana Hatherly. 1ª ed. São Paulo. Editora Edições 

Colibri. 2010, p. 179-185. 

 

SILVA, Domingos Carvalho da. Verso e Poesia. Uma Teoria do Poema. 2ª ed. Editora 

Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 1989. p. 85-92. 

 

TEIXEIRA, Claudio Alexandre de Barros. Barroco e visualidade em Ana Hatherly. São 

Paulo. 2009. Disponível em:  

http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/39/artigo14.pdf  Acesso em: 29 nov. 2010. 

 

TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e Modernismo brasileiro. 17ª ed. Editora 

Vozes. 1997, p.214, 216. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Erotismo  Acesso em: 28 de maio. 2012. 

 

 

 

http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/39/artigo14.pdf


58 
 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Nº Descrição Ago  

2011 

Set Out Nov Dez Jan 

2012 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Leitura e fichamento de textos para o 

referencial teórico 

R R R R   R R R R   

2 Seleção, discussão e análise de parte 

dos poemas em prosa do livro 351 

Tisanas, da antologia A idade da 

escrita e outros poemas 

R R R R   R R R R   

3 Elaboração de Relatório Parcial  R R R R R       

4 Apresentação parcial oral     R        

5 Apresentação do Relatório Parcial      R       

6 Apresentação oral final            R 

7 Elaboração de Resumo e Relatório 

Final 

         R   

8 Preparação da Apresentação Final 

para o Congresso 

         R   

 

R – Atividades realizadas 

P – Atividades previstas 

 

 

 

 


