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INTRODUÇÃO

O Futuro é tão antigo como o passado. E ao caminhar para o Futuro
é o passado que conquistamos.
António Maria Lisboa, Certos outros sinais.

O presente volume decorre de um duplo sortilégio: o encantamento
dos seus autores pelas célebres tapeçarias “La dame a la licorne” (1500)
e pela mágica e esplendorosa tessitura verbal que, no poema A Dama e o
Unicórnio (2013), Maria Teresa Horta oferece ao leitor a partir da releitura
da iconografia das ditas tapeçarias.
É do encontro entre estes dois tempos e lugares, do cruzamento entre
estas duas ordens de dispositivos artísticos e da intersecção entre essas
diferentes formas de ver que nasce Visitações de A Dama e o Unicórnio.
Se a história do unicórnio – “o animal que não é” nas palavras de Rilke
(Sonetos a Orfeu II, 4) – moldando-se aos valores dominantes de cada período histórico, exerceu irremediável apelo sobre o imaginário de todos os
tempos até à atualidade, é no período medieval que o seu lugar se revela
central, consubstanciando uma aspiração em demanda da qual se moveu
parte considerável da humanidade (tal como o primeiro capítulo do livro
documenta).
À figura do unicórnio, a imaginação medieval quase sempre associou a
presença benévola de uma outra figura – a de uma bela virgem – por quem
a mítica criatura nutre irresistível inclinação.
A comprovar o relevo iconográfico destas duas figuras, sucedem-se as
numerosas representações, visíveis quer em pinturas, desenhos e iluminuras, quer em esculturas, tapeçarias, objetos decorativos e peças de mobiliário. Ora enquadradas num cenário de caça, ora tendo como palco
um jardim de amor, ora emergindo num contexto religioso, mundano, ou
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onírico, estas representações que ao unicórnio associam uma figura feminina marcam presença irradiante na idade média, persistindo ao longo
dos tempos.
Enquanto tema literário o assunto conhece similar fortuna, desdobrando-se num leque de temas e motivos que se vão desenrolando com variações: da temática do amor e da morte à perspetiva cristológica ou alquímica, do motivo dos artifícios do desejo à sedução pelo inacessível, ou à
aspiração pelo infinito, entre muitos outros.
Inegável é que as deslumbrantes tapeçarias francesas, pertencentes ao
Museu de Cluny, elevaram o assunto da dama e do unicórnio a patamar
de alta qualidade estética, a suscitar no século XX e XXI o interesse de
muitos estudiosos, artistas e escritores.
Da atenção que Maria Teresa Horta confere a esse tema no seu poema
A Dama e o Unicórnio, irrompe o universo maravilhoso das tapeçarias convertido em palavra poética animada, num exercício de feérica contenção e
prodigiosa e delicada imaginação. Harmoniosamente conjugadas com um
fundo de saber e lenda, por ali se insinuarão agudas e cintilantes inquirições sobre a imagem, a memória, o amor, e o assombro pela expressão
criadora, na sua misteriosa expectativa de aflorar o infinito da vida.
É este corpo alargado de questões e temas entrelaçados que atravessa
o presente ensaio.
Visitações de A Dama e o Unicórnio constitui-se como um tríptico que, a
partir de pontos de vista diversos, lança um olhar sobre o Poema-Objecto-Artístico de Maria Teresa Horta, à luz do diálogo que a obra estabelece
com o imaginário e o simbolismo antigo e medieval, procurando enquadrá-la no legado iconográfico e cultural que rodeou o tema das tapeçarias.
Assim, o capítulo I, ensaio de caráter erudito e filosófico, traçando uma
“zoologia mística”, reflete sobre a figura do unicórnio, sobre o seu sentido
profundo, como psicopompo. Este será o ponto de partida, o substracto
que permitirá enquadrar o fundamento de saber e lenda mítica que preside
ao texto de Maria Teresa Horta.
Partindo do conceito de memória cultural, o segundo capítulo procura
ver de que modo o poema de Maria Teresa Horta reescreve a herança cultural associada ao tema da dama e do unicórnio e de que forma a transgride
e reinventa, tecendo em torno da figura da dama uma genealogia feminina.
Explorando um outro ângulo da relação do poema com a iconografia
das tapeçarias, o terceiro capítulo foca-se nas diversas morfologias da re-
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lação imagem-poesia que o texto exibe e que constituirá o núcleo em redor
do qual se constrói, enquanto criação poético-visual.
Longe de visar um estudo sistemático, a modalidade do pensar – aberta
e plural que intencionalmente se exercita – atende que do conjunto dos
três ensaios e do seu jogo orgânico de relações e afinidades, possam surgir
novas e inesperadas ressonâncias e questões.
Espera-se que este estudo contribua para o aprofundamento da poética
hortiana e para o conhecimento de uma obra literária singular, de beleza
fulgurante, bem reveladora do estatuto de Maria Teresa Horta enquanto
figura incontornável da cultura contemporânea.
Por outro lado, entregando-se à potência desse “nada que é tudo”, evidenciando as forças anímicas do mito, do imaginário, do sonho, seja como
sugestão, caminho ou revelação, procura-se que este estudo sobre A Dama
e o Unicórnio concorra para o processo de pensar a articulação do humano
e do inumano, do real e do imaginário, na magnitude da sua indivisa inteireza.
Como em fantástico tapete voador, pode o leitor aventurar-se no presente tríptico textual, que é também trama de correspondências com a
tapeçaria do século XV; entrelaçando-se aqui os sinais do pensamento e
os sinais inscritos na seda e na lã, a recordar a original irmandade do texto
e do têxtil e portanto, do visível e do invisível.

Anabela Galhardo Couto
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Figura 1 – Livre des merveilles et autres récits de voyages et de textes sur
l’Orient (c. 1410).
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Figura 2 – Fauna maravilhosa do Oriente. Miniatura de Robinet Testard
sobre o manuscrito Secret de l’histoire naturelle contenant les merveilles et
choses mémorables du monde, finais do séc. XV. O Unicórnio purifica as
águas do mundo.
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Figura 3 – Miniatura da Cidade de Deus de Santo Agostinho (manuscrito
dos princípios do séc. XV). Na Idade do Meio não é raro figurar um só
Unicórnio na Arca de Noé.
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Figura 4 – Díptico atribuído ao círculo de Martin Schöngauer
(1450-1491), altar principal da igreja dos Dominicanos de Colmar, finais
séc. XV. Interpretável como a Caçada Sagrada. O Arcanjo Gabriel, em
Anunciação, avança rumo à Virgem e ao Unicórnio e os seus cães são
designados Misericordia, Justitia, Pax e Veritas. Repare-se, junto da
Virgem, no tosão e nos pomos de oiro, assim como na fonte do Paraíso.
Deus sobrepuja a cena na sarça ardente. Não é de excluir a inspiração de
origem extática da pintura.
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Figura 5 – Tapeçaria La Dame à la Licorne. Mon seul Désir. C. 1500.
Musée de Cluny, Paris.
O leão e o unicórnio mantêm aberta a tenda do Espírito Santo, enquanto
a Dama se despoja dos bens mundanos, preparando-se para a união. A
palavra désir deve ser lida aqui, conforme a etimologia,
em desiderare e desiderium, i. e., próximo de sideral.
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Figura 6 – Detalhe da Tapeçaria La Dame à la Licorne, vulgarmente
conhecida como “Le Toucher”. Cena de glória. A Dama é a Alma firmada
no Espírito (figurado no chifre do Unicórnio), em pé no Centro do Mundo.
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Figura 7 – Detalhe da Tapeçaria La Dame à la Licorne, vulgarmente
conhecida como “La Vue”. Cena especulativa da Autoconsciência.
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Figura 8 – Mulheres a fiar e a tecer, Boccaccio, Le Livre des Cleres et
Nobles Dames, Paris, 1403. A trama, que é o mundo, estende-se, em
termos cromáticos, entre o azul celeste reinante e o sangue terreno.

Figura 9 – “Nós”, excerto do livro A Dama e Unicórnio de Maria Teresa
Horta.
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Figura 10 – “Face uma da outra”, excerto do livro A Dama e Unicórnio de
Maria Teresa Horta.

Figura 11 – “O Vento”, excerto do livro A Dama e Unicórnio de Maria
Teresa Horta.

I
O Unicórnio

Rodrigo Sobral Cunha

Para responder ao pedido de uma amiga e dizer uma palavra acerca do
Unicórnio, temos de começar por observar que a nossa época dispõe apenas de uma pálida sombra da ideia do Unicórnio autêntico. Mas nem tudo
está perdido, pois até uma sombra é a sombra de algo e perseguir uma
sombra pode levar talvez a uma forma original. Não perseguiu Teixeira de
Pascoaes a sombra de Deus?
Se a palavra animal designa o que é animado ou dotado de ânima,
nenhum dos animais existentes preencheu tão intensa e duradouramente
as almas dos ocidentais como o Unicórnio. A Idade Média chegou ao maravilhamento de encontrar nele uma prefiguração do Espírito Santo. Por
vezes, foi representado junto da Árvore da Vida e de Adão e Eva no Paraíso
e também a entrar, solitariamente, na Arca de Noé. Mais frequentemente,
pinturas, esculturas, tapeçarias e bestiários dessa altura retratam-no no
colo da Virgem. Entre os mistérios da Idade do Meio esteve a caçada sagrada do Unicórnio, equiparada à Paixão de Cristo e que moveu homens,
mulheres e seres de primeira água, atravessando os mosteiros e as cortes
de Amor. A Escócia fez do Licorne a sua insígnia e assim a Inglaterra. O
chifre do monoceronte foi tomado por uma manifestação do sagrado e a
panaceia a que nenhuma doença e até mal algum podiam resistir. É uma
história com quase dois milénios e meio a do Unicórnio no Ocidente. De
maior Antiguidade, na China, o Ki-Lin é imagem do princípio universal
Yin-Yang e aparece só em épocas de harmonia. Os Gregos antigos receberam da Pérsia notícias do monoceronte e supuseram-no residente na
Índia. A Idade Média procurou-o a cavaleiro entre este mundo e o outro
por mais de mil anos. Os Portugueses andaram em busca desta raridade
na Índia e sobretudo na Etiópia, em redor do reino do Preste João, e os
norte-europeus na restante África até aos finais do século XIX. Na dianteira do século XVII, Atanásio Kircher escrevia ainda: “Nada há no mundo
a que os reis, os príncipes e os grandes deste mundo dêem mais valor
do que o corno de monoceronte, a ponto de o ouro e as pedras preciosas
em comparação nada valerem” (Mundus Subterraneus, 1667). O Unicórnio
interessou médicos, geógrafos, filósofos, naturalistas, teólogos, artistas,
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historiadores, poetas, magos, aventureiros, psicanalistas, romancistas, cineastas, etc. Numa imagem hermética do fim do século XVI (Lambspring,
De lapide philosophico, 1599) pode ver-se uma floresta com um veado e
um unicórnio, correspondendo a floresta ao corpo, o veado à alma e o
Unicórnio ao espírito, conforme a analogia tradicional entre micro e macrocosmos.
Mas, pouco depois, quando a ciência moderna passou a ver o mundo como uma coisa simplesmente exterior, pulverizada em objectos, como
uma grande máquina cheia de peças ou uma espécie de palco onde se
moviam diversos mecanismos à semelhança das máquinas de teatro do
século XVIII, então nesta nova ficção deixou de haver lugar para o Unicórnio. Logo a seguir, aliás, deixou de haver igualmente lugar para as ânimas
e para os animais, automatizou-se o teatro mecânico e entrou em cena a
robótica sob o geral aplauso da sociedade tecnocientífica. Para esta, é a
robótica que a há-de salvar e os seus unicórnios são rios e montanhas de
dinheiro. Se a Idade Média era sedenta do sentido da vida, para a Modernidade a vida não tem sentido. Que extravagância não há-de ser, num
semelhante contexto, querer saber acerca do autêntico Unicórnio? Não
obstante, segundo uma tradição antiga, o animoso Unicórnio tem o hábito
de andar escondido e percorrer os caminhos mais solitários.
A principal referência europeia ao Unicórnio, até ao final do Renascimento, é a descrição do naturalista Romano Plínio o Velho, que no século I
consignou na sua História Natural o seguinte: “O animal mais selvagem
da Índia é o monoceronte; tem o corpo do cavalo, a cabeça do cervo, os pés
do elefante, a cauda do javali; tem um mugido grave e um só chifre negro
alto com dois côvados (um metro) no meio da testa. Diz-se que não se
consegue apanhá-lo vivo.” Para os Europeus, a história do Unicórnio começara, no entanto, com o Grego Ctésias, que pelos finais do século V a.C.
foi médico do rei da Pérsia Artaxerxes II Mnemon e escreveu uma história
da Índia, que para ele estava situada nos confins da Terra, onde habitava o
Unicórnio. Coube ao Romano Eliano, nas primeiras décadas do século III,
transcrever no seu livro Sobre a Natureza dos Animais a informação de
Ctésias acerca do monoceronte. Segundo esta, haveria na Índia uma espécie de asnos selvagens do tamanho de cavalos, com o corpo branco e
cabeça de cor púrpura, os olhos azulados e um chifre na testa com o comprimento de um côvado e meio. A base do corno seria branca, o meio
negro e a parte superior vermelha viva, terminando em ponta. Faziam-se

Rodrigo Sobral Cunha
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com eles copos para beber e aqueles que os usavam ficavam imunes a
espasmos, epilepsia, ou envenenamentos. Fortíssimo e muito veloz, nem
cavalo nem animal algum podia alcançar ou vencer o monoceronte. Era
impossível capturar um adulto vivo, mas podiam ser abatidos com lanças e
flechas. Adiante veremos como a temática medicinal e da panaceia do chifre único dará aso a uma das mais belas teorias da Idade Média. Importa
lembrar que o “asno das Índias” assegurou também o seu lugar na ciência europeia através da breve referência que lhe faz Aristóteles na História
dos Animais, eventualmente seguindo Ctésias. Importa lembrar ainda, até
para se compreender melhor a zoologia medieval, que Eliano, na sua De
natura animalium, demarca a natureza de eremita do monoceronte.
Ao redor daquele século III, na Alexandria de Clemente, de Orígenes,
de Dídimo, começou a ser fixado o Fisiólogo, o bestiário cristão de referência, reunindo relatos naturalistas anteriores (indianos, egípcios, judaicos,
gregos. . . ) com sentido moralizador, a mostrar o mundo como criação de
Deus. É aqui imprescindível uma notícia filológica que talvez tenha determinado o destino do unicórnio, além de ilustrar os efeitos da palavra no
mundo. O caso é que, por volta do séc. III a.C., os judeus helenizados
de Alexandria traduziram os livros hebreus que viriam a compor a chamada versão Grega dos Setenta e que se tornaria no Antigo Testamento do
Cristianismo; para traduzir o hebraico re’em (boi selvagem) recorreram à
palavra grega “monocéros” (µoνoκερως). Na Vulgata latina a palavra será
traduzida tanto por unicornis, como por rhinocerotis. Na Bíblia esta referência aos cornos aparece como imagem metafórica do poder divino. Desta
maneira, por alturas do século IV a versão latina do Naturalista (Physiologus) concernente ao Unicórnio começa por invocar a presença de Deus,
que exalta o salmista à semelhança do movimento ascensional do chifre
no monóceros (Salmo 92, 10). Lê-se: “Tu exaltarás o meu corno, como o
corno do unicórnio (et exaltabitur sicut unicornis cornu meum)”. Claro que
no lugar de corno poder-se-ia ler “força espiritual”. Continua a zoologia
mística do Fisiólogo: o unicórnio é um animal pequeno como uma cabra,
pacífico e dócil, mas fugidio e astucioso, além de fortíssimo, pelo que os
caçadores não conseguem aproximar-se dele. “A sua captura faz-se da
seguinte maneira: envia-se uma virgem na sua direcção e o monoceronte
vem deitar-se no seu regaço. Então, ela condu-lo ao palácio do rei.” A
leitura alegorizante do Fisiólogo configura assim no unicórnio a imagem
do Salvador, com o corno da salvação erguido na casa de Deus, conforme
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reza, para nossa salvação. Mais dirá o texto do Fisiólogo, na sua allegoria
Christi, que as Potestades celestiais não conseguiram ter poder sobre Ele,
nem realizar a Obra por si sós, mas que Ele se fez carne e morou no ventre
de Maria, “aquela que é verdadeiramente sempre Virgem, e o Verbo residiu
entre nós.” São João Crisóstomo consignava, em esplêndida imagem, que
“os unicórnios são os justos e acima de todos Jesus Cristo, que combate
contra os seus adversários com a sua cruz como com um corno; este corno
é aquele no qual repousa a nossa confiança” (In Psalm. XCI).
Basicamente, tais foram os elementos acerca do monoceronte que fundamentaram as narrativas tecidas em seguida por mais de mil anos. A
estes elementos virá juntar-se, como que a rematar a composição sublime,
a teoria que nos apraz designar “o milagre do lago”. Acha-se esta numa
tardia versão Grega do Fisiólogo, recolhida ao redor do século XIII. Informa
ela, num resumo divino, que no lugar onde vive o unicórnio há um grande
lago a que todos os animais vêm beber. Mas, antes de aí se reunirem,
aparece a serpente e derrama o seu veneno sobre as águas. Quando os
animais advertem o veneno, não se atrevem a beber, mas afastam-se e
aguardam o Unicórnio. Este, ao chegar, entra directamente no lago e faz
o sinal da cruz com o seu corno. Então, o veneno torna-se inofensivo e
todos os animais bebem.
Escutemos agora duas leituras do apogeu da Idade do Meio, atravessadas pelos magnos tópicos do Poder Divino, dos Mistérios do Repouso, da
Incarnação, da Paixão. Repare-se como tais hermenêuticas se completam
entre si. Uma das capacidades agudizadas nas épocas espirituais é dizer
muito em pouco e esse é o caso exemplar da equipolência dos temas da
Virgindade e da Verdade.
Na sua versão medieval do século XII, um dos mais famosos livros do
Ocidente, o Romance d’Alexandre, apresenta a seguinte passagem sobre o
Licorne (l. IX): “Este animal é tão forte que não pode ser capturado pela
virtude dos monteiros, mas somente mediante uma subtileza. Faz-se levar
uma donzela ao lugar onde se sabe que vai ele pastar e descansar. Quando
o licorne a vê e sabe que é donzela, encosta-se no seu regaço sem lhe fazer
mal algum e ali adormece. Vêm então os caçadores e matam-no no regaço
da donzela. E se não é donzela, o licorne mata a rapariga corrompida e
não virgem. . . ”.
O trovador Guilherme da Normandia escrevia, em 1210, no seu Bestiário Divino (c. 16):

Rodrigo Sobral Cunha
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Jesus Cristo nosso Salvador
É o Unicórnio espiritual,
Que na Virgem fez morada,
E de tão alta dignidade,
Nela tomou sua humanidade
Pela qual ao mundo se mostrou;
Seu povo não o reconheceu,
Os judeus, em vez disso, espiaram-no
E prenderam-no e ataram-no,
Diante de Pilatos o levaram,
E logo à morte o condenaram.

Para Odell Shepard (The Lore of the Unicorn, 1930) foram várias as correntes de influência que convergiram para fazer do Unicórnio o principal
emblema da pureza: a identificação com Cristo e a associação à Virgem
acima de tudo, mas também a reputação do seu corno como um profiláctico mágico. Escreve ele: “Considerando que a castidade era uma das
principais virtudes cavalheirescas, não nos surpreende encontrar o Unicórnio figurando em muitos selos e brasões de cavalaria. Havia nele algo
de essencialmente aristocrático. O seu parentesco com o cavalo, sempre
associado à cavalaria, era sugestivo, mas o mais importante era o impetuoso (headlong) entusiasmo da sua devoção a mulheres bonitas. Era feroz
e orgulhoso e perigoso para os seus adversários, como um cavaleiro deveria ser, e era também gentil; tinha a dignidade da solidão; era belo e
forte; mais significativo de tudo, ele era um protector e campeão de outros
animais contra as artimanhas dos seus inimigos. Em toda a gama de tradições sobre animais não há outra história concebida tão completamente
no espírito aristocrático como a do unicórnio descendo até à água envenenada, enquanto os outros animais esperam a sua vinda, mergulhando
nela o chifre mágico e purificando-a. Eis um emblema perfeito do ideal
que a cavalaria Europeia manteve diante de si mesma nos seus grandes
períodos – o ideal de acordo com o qual excepcional poder e privilégio eram
equilibrados e justificados por excepcional responsabilidade. O leão, com
toda a heróica coragem que lhe era falsamente atribuída, a pantera com
seu doce hálito, o urso com sua poderosa força, não tinham um significado
cavalheiresco como o unicórnio, que quase parece ter sido imaginado pre-

26

O Unicórnio

cisamente para servir de emblema do verdadeiro perfeito nobre cavaleiro”
(“verray parfit gentil knight”).
Enquanto a Modernidade faz assentar o conhecimento em factos, a
Idade Média fazia repousar o conhecimento em símbolos e arquétipos. A
interrogação principal onde o mundo é criação divina, é esta: o que significa isto? Assim, o pelicano era clara imagem cristã, pois, quando esgotados os alimentos naturais, tirava do sangue do seu próprio peito para dar
aos filhos, recordando dessa maneira a Paixão e a Eucaristia; a oliveira era
a árvore cristã por excelência, já que o sacrifício das suas filhas, as azeitonas, transformava-se em azeite para as candeias, fonte de luz na noite
do mundo; um rio podia chamar-se Rio dos Bons Sinais, porque toda a
Natureza era espelho da Criação e cada ente, nuvem, pedra, animal, fazia parte de uma grande trama de sinais a serem decifrados. Dentro do
espírito medieval, o unicórnio, com o seu corno único espiralado erguido
para o céu, deteve durante mil anos o mais alto significado: simbolizar o
Espírito Santo.
Ensina a história que a degenerescência de fenómenos metafísicos e
religiosos, por incompreensão, resulta frequentemente em aberrações. Foi
o que aconteceu com o corno da imortalidade. O célebre médico Amato
Lusitano, provavelmente recebendo os mesmos ecos que levaram às opiniões veiculadas dois milénios antes por Ctésias, escrevia em meados do
século XVI: “Os homens da nossa nação Portuguesa que penetraram na
Índia nada têm a dizer-nos sobre o unicórnio em si, mas dizem que o seu
corno é grandemente prezado pelos reis Indianos; e também aqueles que
praticaram durante algum tempo medicina nesse País, regressando a casa
dizem que na Índia não há mais forte ou mais fiável antídoto contra o veneno que o chifre do unicórnio.” Na época do Renascimento, o suposto
chifre do unicórnio, na realidade a presa do cetáceo Narval monóceros, foi
mais desejada pelos poderosos do que cidades inteiras e chegou a ter preço
fixado em vinte vezes o seu peso em ouro. Daqui adveio o risco de extinção
dos monocerontes como o Narval e o Rinoceronte. Longe ia o ano de 1471,
em que o rei D. Afonso V proibiu a captura de unicórnios, não a permitindo
mesmo, por lei, “a nenhuma pessoa, de qualquer qualidade que fosse” (Damião de Góis, Crónica do Príncipe D. João, cap. XXXII). Verosimilmente, a
única lei de protecção dos unicórnios alguma vez formulada. Na sequência das investigações do misterioso Reino do Preste João, os Portugueses,
entretanto, assinalaram a presença de unicórnios nas Montanhas da Lua,
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na nascente do Rio Nilo, sendo impossível não relacionar o local com a
Montanha da Lua em Sintra, o extremo-Ocidente “onde a terra se acaba e
o mar começa” (Camões).
Mas o desaparecimento da raríssima entidade foi lento. O século XVII,
no seu gosto alegorizante, conseguiu ainda entrever a sombra do maravilhoso eremita branco, embora se escondesse ele já na terra da verdade:
“Este animal é o inimigo dos venenos e das coisas impuras; ele pode denotar uma pureza de vida e servir de símbolo àqueles que fugiram sempre
dos vícios, que são o verdadeiro veneno da alma” (Marc Vulson de la Colombière, La Science héroïque, Paris, 1644).
Escreveu Heraclito de Éfeso: “A Natureza ama esconder-se” e talvez isto
nunca tenha sido tão verdadeiro como no nosso tempo, do qual se pode dizer, com exactidão, que sofre de fisiofobia, no sentido de medo à Natureza.
A natura, desta vez terra incognita distante do Paraíso terrenal, tornou-se o lugar da “luta pela sobrevivência”. Não encontro outra maneira de
dizê-lo: o que se apresenta a esta época como “natureza” corresponde, em
larga medida, às faculdades humanas massivamente destacadas do baixo-ventre; e, deste modo, a “natureza” aparece a estes contemporâneos como
o lugar da luta pela nutrição e pela reprodução. Mas a Natureza, contemplada a partir das faculdades superiores, apresentou-se como templo a céu
aberto. Tal foi o que inspirou, precisamente, a construção de templos. Há
muitos mundos no grande mundo. Entre o mundo inteligível e o mundo
sensível, o mundo imaginal abre as portas a uma Natureza inacessível aos
homens do nosso tempo, privados como se acham da conjugação do saber
do coração e da intuição intelectual. Daí, aliás, que devam considerar-se
por antífrase as designações “Idade das Trevas” e “Idade das Luzes”. A
terra cognita não é alcançável pelo olhar tecnocientífico. Ao Mundus Imaginalis corresponde o Hurqualiâ persa e o Barzakh árabe. É neste Mundo
Subtil, como lhe chama o filósofo António Telmo, neste mesmo mundo
onde são também as ânimas e os animais, que se processa o tema da “caçada sagrada”, a que vamos brevemente aludir, embora apontando para
tão longe quanto esteja ao nosso alcance.
Com algumas variações, a misteriosa cena de “caça” que oferece a
Idade Média no seu apogeu, aliás cena que pôde ser também da Anunciação, é a seguinte: um monteiro alado, não raro São Miguel Arcanjo,
avança munido de lança, trombeta e cães, cada um destes com designações como misericordia, veritas, justitia, pax, castitas, humilitas. O alvo é o
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Unicórnio, situado no colo da Virgem e para cujo ventre aponta por vezes
o chifre. Junto à Virgem podem ver-se frequentemente os objectos da demanda tradicional: o velo de ouro, os pomos de ouro, a fonte do Paraíso. . .
Tudo isto a recordar que o Unicórnio só aparece quando são abertos os
jardins do Paraíso.
Na estética medieval, nas ordens de cavalaria, a haste do Unicórnio
era certamente vista como espada e lança e os torneios e Justas podiam
até aparecer como disputas de unicórnios pelas suas damas. Mas há um
mistério maior de que esse corno é imagem. Na morfologia dinâmica do
seu torneado ascendente, o corno apresenta uma das principais chaves
do Universo, a espiral e até a resolução do labirinto. Situado no meio da
testa e erguido para o céu, o chifre do Unicórnio dá uma forma à intuitio
intellectualis que liga a inteligência a Deus no Centro do Mundo. A haste
do Unicórnio, irmanada da Árvore da Vida, atravessa assim o véu deste
mundo com suas estrelas, rumo à origem. Prisciliano escreve mesmo:
Unicornis est Deus. Por isso, na admirável Criação dos animais, de Grão
Vasco, o chifre de um Unicórnio, em atenta outiva, aponta a fonte da
Criação.

II
Sob o Signo de Mnemosine:
Damas, fusos, unicórnios e outros
fulgores

Anabela Galhardo Couto

Dama vestida de mim / fechada nos seus poemas / a fiar o meu
enjeite
Maria Teresa Horta, Minha Senhora de mim
Vou entrançando /o traçado / do meu trajecto na escrita
Maria Teresa Horta, Estranhezas

Livro-objeto, livro de artista, obra de arte total, A Dama e o Unicórnio
de Maria Teresa Horta é obra de múltiplos fascínios, na qual o universo
maravilhoso das tapeçarias quinhentistas “La dame à la licorne” se anima
e se faz palavra poética encantada.
Convocando a centralidade do universo feminino e do “fazer” das mulheres ancestralmente ligado ao tecer, esse falar silencioso, A Dama e o
Unicórnio ancora-se na matriz de texto como textura e da arte poética como
delicada tecedura de fios/palavras que se entrelaçam na tentativa sempre
retomada de dar conta das misteriosas ressonâncias do viver. Esta é, porventura, uma das obras de Maria Teresa Horta em que a ligação matricial
escrita/tecer/feminino se encontra mais presente e fulgurante.
É a partir da perspetiva da Ars memoriae que nos propomos ler A Dama
e o Unicórnio. Construindo uma genealogia feminina que remonta às tecedeiras, em a Dama e o Unicórnio a palavra poética reclama a herança da
sua origem e unidade primordial.

Da memória
Filha do Céu (Urano) e da Terra (Gaia) e mãe das nove musas que
presidem às artes, a deusa da memória – Mnemosine – é, para os gregos,
a divindade que oferece ao poeta o dom da palavra mágica que transcende
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o tempo dos homens. Sob o influxo de Mnemosine, o poeta inspirado volta
ao passado para o legar à posteridade e vê o que os outros não vêem, desse
modo concorrendo o canto do poeta para o entendimento do mundo.1
É sob o signo de Mnemosine que situamos a leitura de A Dama e o
Unicórnio de Maria Teresa Horta.
Ver-se-á que ao recriar o universo medieval de La dame à la licorne
convocando o fundo histórico, maravilhoso e simbólico, que as referidas
tapeçarias supõem, a obra traça um itinerário, um ir e vir no tempo e na
memória, em demanda de questões então, como agora, sempre presentes:
o mistério da paixão e do desejo, a ânsia de beleza e perfeição e o enigma
da criação poética.
Com base num questionamento ancorado no prisma dos Cultural Memories Studies e a partir do conceito de “re-escrita”,2 procura este texto
evidenciar o modo como A Dama e o Unicórnio contribui para o processo
de “rewriting of myths and histories, and the formation of imagined communities” a que Astrid Errl se refere em “Memory in Culture” (2008: 136).3
E é esse imaginário de construção de uma memória e da invenção/reinvenção de “comunidades imaginadas” e de genealogias femininas que
nos propomos inquirir e acentuar.
Criando e recriando figuras e afetos, a obra construirá afinidades e
linhagens, religando passado e presente, nesse processo intermitente do
lembrar e do esquecer, a que se liga o complexo processo de construção
das identidades e dos sentidos de uma cultura.4
1

Veja-se a história de Mnemosine na Teogonia de Hesíodo. Sobre o lugar da memória na antiguidade clássica veja-se Jean-Pierre Vernant & Vidal-Naquet (1972:
141).
2
Referimo-nos ao conceito de “re-escrita” (“talk back”) segundo o entendimento
de Teoria de Género, Queer, Pós-Colonial e Feminista, como um processo de renegociar “posições de sujeito” e relações de poder através do processo de re-escrever
a literatura, de modo a desafiar as grandes narrativas mestras.
3
No capítulo “Memory in Culture” da obra Cultural Memory Studies, Astrid Errl
retoma o conceito de “comunidades imaginadas” de Anderso (Astrid Errl, 2008:
136).
4
No artigo intitulado “The Literary representation of Memory” Brigit Neumannn
(2008: 333-344) analisa a memória e os processos de recordação enquanto tópicos dominantes na literatura, salientando que ao reexaminarem o relacionamento
entre o passado e o presente, alguns textos literários contribuem para esclarecer
o papel das memórias na constituição das identidades. Segundo Lachman (2008:
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Das tapeçarias “La dame à la licorne”
Obra-prima da tapeçaria francesa da transição da Idade Média para
a Renascença, “La dame à la licorne” é um conjunto de seis peças mille-fleurs, estilo caracterizado por um fundo pleno de flores, muito em voga
em França e nos Países Baixos nos finais do século XV e inícios do século
XVI.5
Em cada uma das tapeçarias pertencentes ao Museu de Cluny, sob um
fundo vermelho semeado de delicadas e coloridas flores dos campos ou
dos bosques, de pássaros e outros animais – coelho, cão, raposa, cordeiro,
macaco – ergue-se um terraço-ilha em azul, também ele repleto de flora
variada: jacintos, violetas, jasmins, lírios do vale, verónicas, margaridas,
rosas, cravos e quatro árvores. Este terraço-ilha suporta a representação
de uma cena que muda de peça para peça, embora mantendo os mesmos
figurantes.
Uma delicada figura feminina (cuja representação varia ligeiramente)
de cabelo dourado, tez branca e olhar modesto, em acordo com o ideal
de beleza medieval e os arquétipos corteses em vigor desde o século XII –
primorosamente vestida, penteada e adornada à moda do século XV – protagoniza os seis quadros, por vezes fazendo-se acompanhar de uma jovem
aia (em quatro das tapeçarias). Um leão e um unicórnio, respetivamente
situados do lado direito e esquerdo da Dama, segurando um estandarte
heráldico, são os outros principais intervenientes da ação, presentes em
todas as peças.
Numa das tapeçarias, de pé a olhar o horizonte, a protagonista segura
com a mão direita um estandarte, envolvendo com a outra mão o chifre
do unicórnio. Numa outra, com graça juvenil, a feminina figura retira um
doce da bandeja que a aia sustém, aparentemente para presentear um
colorido periquito que pousa amavelmente na sua mão esquerda. Na peça
seguinte, com notável enlevo e harmonia a dama compõe uma pequena
coroa de flores retirada da cesta que a aia lhe estende. Perante a audiência
atenta constituída pela aia, o leão e o unicórnio, a jovem toca um pequeno
órgão, raro instrumento musical, no painel que se segue. Na penúltima
tela, sentada com ar absorto, a dama segura um pequeno espelho de mão
304) esquecer e lembrar são os mecanismos que estabelecem uma cultura.
5
Produzidas à volta do ano de 1500, as composições de “La dame à la licorne“
serão atribuíveis ao atelier do Maitre d’Anne de Bretagne, estando por apurar o
lugar de tecelagem (E. Lahaye, 2014: 59).
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onde se reflete a imagem do unicórnio, cujo dorso ela afaga. Este tem as
patas dianteiras amavelmente recostadas no seu colo. Por fim, o último
quadro exibe a aia segurando um pequeno cofre de joias onde a dama, sem
adornos, depositará um colar. A cena desenrola-se diante de uma tenda
onde figura a inscrição “Mon seul desir”.
O equilíbrio da composição, a harmonia cromática, o cuidado e a minúcia colocados na representação das figuras, do vestuário e das joias,
o clima de serenidade e benignidade que ressalta dos quadros ditam o
encanto da obra.
Conforme aponta Elizabeth Delahaye (2014: 93), as tapeçarias configuram um espaço familiar e quotidiano e um espaço maravilhoso notavelmente conjugados. Independentemente do carácter simbólico e alegórico
que naturalmente infunde a representação, trata-se este de um espaço
íntimo tipicamente feminino, em contraste, por exemplo, com outra peça
mille-fleurs da mesma época, como La Chasse à la licorne, conservada no
Metropolitan Museum de New York.
Não só a originalidade da conceção de “La dame à la licorne”, mas
também a qualidade da sua execução, bem como a delicadeza, a beleza e
o mistério do seu universo poético têm fascinado a imaginação de poetas e
estimulado as interpretações críticas, desde a altura em que as tapeçarias
foram descobertas nos finais do século XIX.6
De acordo com Delahaye (2014: 43), para alguns historiadores de arte
(a partir de 1921) a iconografia das tapeçarias representa uma alegoria
dos cinco sentidos e do desejo. Outros interpretam os painéis como um
romance de amor, figurado nas várias etapas da caça lendária ao unicórnio, em consonância com os bestiários antigos e medievais, que apontam
o poder de atração de uma bela e casta donzela sobre o unicórnio, como
a única forma de o capturar. Já a historiadora de arte Marie-Elisabeth
Bruel (2000) destaca no conjunto das seis peças a representação das seis
virtudes alegóricas corteses apresentadas por Guillaume de Lorris no Roman dela Rose (Oiseuse, Richesse, Franchise, Liesse, Beauté, Largesse).
E se alguns estudiosos têm procurado associar a dama a determinadas
figuras históricas (Marguerite d’York, Marie Tudor) outros, enveredando
por uma leitura mística, em acordo com os bestiários medievais, vêem na
6

Elisabeth Delahaye (2014: 43-54) faz uma síntese do estado da arte relativo
às diversas interpretações da iconografia das tapeçarias, síntese que seguimos.
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protagonista a representação da Virgem Maria e no Unicórnio a figuração
de Cristo e da paixão.
Mais recentemente, surgiram outras hipóteses interpretativas que salientam a renúncia aos sentidos e a apologia do livre arbítrio, enquanto
domínio de si (Erlande-Brandenburg, 1978). Em articulação com as correntes de pensamento da época, Jean-Pierre Jourdan (1996) apoia-se na
doutrina neo-platónica de Marsil Ficino para ler no conjunto das peças a
representação dos passos para atingir a beleza da alma, único objeto de
desejo numa teologia de amor, e J. P. Boudet (1999) destaca a representação da hierarquia dos cinco sentidos, tal como se oferece na literatura
medieval, segundo a sua proximidade com a alma – tacto, gosto, odor,
ouvido, visão – a que se acrescenta o coração espiritual, sexto sentido,
chamado a governar os outros cinco.
Sem um sentido unívoco, o tema das tapeçarias, que Rilke ficionou
em Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, abre-se a uma multiplicidade de interpretações. Uma coisa é certa, porém. A hermenêutica
das peças não poderá deixar de entrar em linha de conta com a gramática alegórica e simbólica própria da cosmovisão medieval, para a qual o
mundo é uma floresta de símbolos, de reenvios, de significados ocultos,
sem fronteira discernível entre sensível e inteligível, humano e divino.

A reescrita de um legado cultural
É bem este delicado universo iconográfico, juntamente com os subtextos, as lendas, os mitos e simbolismos e algumas das especulações que
têm rodeado o tema, que a obra de Maria Teresa Horta convoca e, com
admirável destreza imaginativa e argúcia poética, recria e ficciona.
Ekphrasis e legenda, com incisivas “pinceladas”, o poema procede à
inspirada descrição dos quadros com os quais dialoga, mas também à efabulação dos personagens, à criação de uma ação em torno das tapeçarias
e do contexto da sua produção no mundo medieval. Assim, não só o pintor
que terá composto o desenho, o presumível encomendador das tapeçarias,
a mulher Genevieve, ou a filha Claude, a aia, o leão e o unicórnio, mas também, e sobretudo, as tecedeiras que pacientemente nelas vão laborando,
fazem-se os personagens e os figurantes de um enredo fabuloso.
Exercício a um tempo prodigioso e depurado de transposição, tradução
e invenção do universo iconográfico das telas em palavras, o poema faz
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das tapeçarias não só o núcleo temático em torno do qual se constitui,
mas também o análogo da estrutura a que obedece, feita de cruzamentos
intertextuais, planos e camadas que se sobrepõem, tecendo uma trama
cerrada, com diversos planos de significação.
Tudo começa com os teares e o início do trabalho das tecedeiras, tal
como é dito no excerto da composição intitulada “Teares” (Horta, 2013):
Aparelham-se os teares
montam-se as lãs e os fios
na trança da urdidura

Ou em “Linha e Trama”:
As linhas de cor
deslizam na harmonia
dos dedos

E tudo termina com os teares que se fecham, num eterno retorno cíclico, num tempo sem tempo, tal como é sugerido em “In Fine”:
Na oficina
adormecem já as bobinas do fio
aninhadas na sombra

Pelo meio, nos meandros do texto, cruza-se a descrição dos painéis, a
história ambivalente de sedução e paixão da dama e do unicórnio e o trabalho paciente e constante das fiadeiras, das penteadeiras, das tecedeiras,
essas figuras sempre presentes, “cuja voz povoa as tapeçarias”. Cerrada
trama que se vê, ela própria, atravessada por inquirições sobre o amor e o
desejo, a beleza e o ofício da poesia, como se verá.
Pela obra perpassa a invocação dos simbolismos de flores, árvores e
animais, tal como os herbários, os bestiários e os diversos tratados de
significações de plantas os codificaram, nesse mundo medieval das correspondências e analogias em que o humano é espelho do divino7 .
7

Não só a Bíblia, esse grande código da literatura universal como lhe chamou
Nothorp Frye, mas também os tratados antigos como o Fisiólogo, ou os Bestiários
medievais como o Bestiaire de Philippe de Thaon, ou o Bestiaire Divin de Guillaume
Le Clerc, etc., os herbários e os lapidários, tal como o Lapidário de Alfonso X, são
fonte de atribuição de virtudes ocultas e de significados simbólicos e alegóricos
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Veja-se, a título de exemplo, o passo em que a descrição atenta e minuciosa do desenho de fundo das tapeçarias convoca os tratados de significação das flores e suas virtudes, na composição intitulada “Mille-Fleurs”:
Mille-fleurs
a preencher
de símbolos
(. . . )
Um fundo
um mundo
de mille-fleurs
a proteger dos venenos
verónicas, rosas,
margaridas
quando nos finais das tardes
descem
as neblinas

Assim também, ali figura a interpretação simbólica do bestiário telúrico
que o fundo da tapeçaria ostenta, na composição intitulada “Motivos”:
Cães para a fidelidade
e raposas ardilosas
o macaco simbolizando
a irreverência ardorosa
Um cordeiro
aos pés da dama
a garantir-lhe a pureza
E a lânguida
doninha
guardadora da beleza
às coisas da natureza e às criaturas, de que artistas e escritores amplamente se
foram servindo. Os livros de simbolismos e alegorias prosseguem no renascimento
com a voga do Hieroglyphika de Horapollo (1419) e com a proliferação dos livros
de emblemas, como o de André de Alciato, Emblemaum Liber (1492-1550), ou a
Iconologia de Cesare Ripa (1593). No século XVII é muito usado, em Portugal,
o Tratado de significação das plantas, flores e frutos que se referem na Sagrada
Escritura de Frei Isidoro Barreira (1698).
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Anote-se, ainda, a descrição do Leão, conjugando a tradicional simbologia dessa figura com a explicitação do seu lugar na narrativa imaginária
que o poema desenha:
O leão simboliza o poder
o ouro alquímico
(. . . )
Ele ergue as insígnias
do senhor seu amo
(. . . )
É o olheiro
que observa a Dama

A descrição dos seis painéis em breves, mas irradiantes imagens assenta na reinterpretação da iconografia das tapeçarias como alegoria dos
sentidos e do desejo: os sentidos encarados como via de acesso ao infinito
do amor, e o desejo vislumbrado como força motriz primordial.
É assim que a apresentação das telas é feita numa sequência que a
Autora reordena, em harmonia com as exigências da sua leitura da trama
narrativa que privilegia o poder ambivalente da sedução e a exuberância do
desejo, em toda a sua plenitude sacralizada. Numa forma de circularidade
espiralada, intemporal e ascendente, a ordenação proposta é: A mon seul
désir, paladar, audição, olfacto, visão, tacto, A mon seul désir.8
Em “A mon seul désir”, abertura e fecho do ciclo, num eterno retorno
mítico, desde logo se desenha o sentido da narrativa enquanto sedução e
desejo (humano ou divino):
A lenda A história
o tormento o afago
confissão de desejo
onde o poema fia
Os fios da tapeçaria
construindo o retrato
da própria sedução
8

A ordem sequencial das telas tem sido objeto de controvérsia por parte dos
estudiosos que se têm debruçado sobre as tapeçarias. Mais recentemente predomina a tese da ordenação das tapeçarias em acordo com a hierarquia dos sentidos
nos textos medievais, quanto à sua honorabilidade, ou seja, segundo a sua proximidade com a alma: tacto, gosto, odor, ouvido, visão.
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A apresentação sequencial dos painéis prossegue em breves aparições
fulgurantes, encerrando uma celebração esfusiante dos cinco sentidos, enquanto potência vital, irradiadora e indisciplinadora.
Remetendo para a cena representada na tela, em que a jovem faz uma
coroa de flores, veja-se, por exemplo, o poema “Olfacto”, consagração da
exuberância vital do sentido do odor:
Deslaçam-se os perfumes
no cume dos sentidos
Desacertando tudo
deixando tudo inteiro
voltam depois diluindo o ar
Para logo tornarem
aguçando os cheiros
Primeiro
são as fragrâncias
das treliças dos cravos
Depois vêm as rosas
na cesta das flores

A composição prossegue, tingida de um matiz erótico que tudo contamina:
Nos odores da água
mas também nos do corpo
a desencadear o desejo no topo
Desenredadas que estão
as essências do êxtase
Do orgasmo
e do grito
do pudor já desfeito

A sagração dos sentidos e do corpo, leitmotiv da releitura hortiana do
imaginário das tapeçarias, ancora-se num fundo de erotismo, enquanto
potência vital que tudo anima, bem evidente, também, por exemplo, na
composição intitulada, “Paladar”:
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O gosto A gula
no deleite dos lábios
A saliva voraz
a língua ensimesmada
O travo rapace
da pele e do suor
(. . . )
O paladar do néctar
guardado na palma

Atravessado pelas questões intemporais da busca do amor, do desejo e
da aspiração indefinível à perfeição e à beleza invisível, o jogo ambivalente,
reversível e polissémico sedutor/seduzido, caçador/caça que entre a Dama
e o Unicórnio se desenha, orquestra o sentido da trama que se vai tecendo
no poema.
Nesse processo de releitura e de reescrita de um legado cultural são
reinventadas tradições medievais e seculares múltiplas.
Ali ecoam, transfiguradas, por exemplo, as diversas lendas sobre a captura desse ser fabuloso e sobrenatural, que é o unicórnio, criatura pura e
indomável, que só se deixará aprisionar graças aos encantos de uma casta
virgem, tal como o capítulo I reportou. Consoante as diferentes versões da
lenda, sob o feitiço da jovem, do seu cântico, do seu perfume, ou ainda
dos seus seios, o unicórnio invicto amansa e ora se entrega docilmente
ao seu regaço, ora adormece à sua beira, ora se deixa conduzir submisso,
firmemente agarrado pelo seu corno, entregando-se à morte.9
São, pois, fragmentos transfigurados dessa narrativa maravilhosa que
se vão inserindo no poema de Maria Teresa Horta.
É clara a alusão à lenda medieval, entre outras, na composição intitulada “Ninfa”, que regista o momento em que o unicórnio indómito, do
fundo da floresta, vislumbrando a virgem, soçobra aos seus encantos:
Vê a ninfa
sair do bosque
9

Vejam-se as diversas versões do mito no Fisiólogo grego, no Fisiólogo arménio,
no Bestiario latino conservado na Biblioteca Universitária de Cambridge, tal como
aparecem reunidas na antologia Bestiario Medieval a cargo de Ignacio Malaxecheverría (1989).
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Identidade intacta
como tem a rosa
O ruído e as palavras
tropeçam-lhe na língua
E no seu corpo desliza
o insaciável desejo

Também no poema “Visão” – descrição da tela em que o unicórnio, ser
de “excessiva brancura” e “ostensiva pureza”, se apoia no colo da dama e
olha o seu retrato refletido no espelho (Figura 7) – é convocado o fragmento
da lenda em que o unicórnio adormece no regaço da virgem. Ecos desses
dois momentos conjugados irrompem no poema “Sigilo”:
Seduziste-me
Senhora,
e eu deixei-me seduzir
de bom grado
No sigilo de vosso
colo
na devassa de vosso espelho

De forma similar, o poema “O Tacto”, descrevendo a tapeçaria que representa a dama segurando o chifre do unicórnio (Figura 6), evoca a variação da lenda em que a donzela conduz o unicórnio ao palácio do rei.
Acentuando o fragmento narrativo da mão que envolve o corno mágico, a
reescrita aguça a carga simbólica amorosa e erótica da cena:
Os dedos à procura
de alisar o pêlo
onde o Unicórnio
mais receia o afago
(. . . )
Mas a sedução
convoca o enredo
e ela desce a mão
no seu chifre alado
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Reescrever o universo feminino
É conveniente notar que no diálogo que A Dama e o Unicórnio estabelece com as tapeçarias e nesse processo de reescrita e de reinvenção de um
património cultural que a obra opera, lugar central é conferido ao universo
feminino.
A revisitação do tema misterioso das tapeçarias dá particular atenção
ao ato de desconstruir os mitos sobre a mulher que o mundo fabricou e
fabrica. Ênfase é conferida ao processo de questionar um quadro mental e
de repensar os arquétipos da mulher, numa espécie de exercício de contra-memória.
Com efeito, também em A Dama e o Unicórnio, tal como em outras
obras de Maria Teresa Horta, se insinua o “diálogo entre a representação
da identidade feminina milenar e a sua desconstrução discursiva” de que
nos fala Klobucka a propósito da generalidade da obra poética de Horta
(2009: 227). Central em Novas Cartas Portuguesas,10 esse diálogo estará
já presente em Minha Senhora de Mim (1971) e em outras obras da Autora,
como por exemplo em Anunciações (2016) “romance em poemas”, revisitação do episódio bíblico da Anunciação.11
Se a leitura hortiana da lenda do unicórnio tinha já investido o par
mítico de uma profunda e indiscernível ambiguidade e reversibilidade sedutor/seduzido, caçador/caça, divino/humano, a submissa donzela, relegada na lenda tradicional a mero ardil, vê-se também ela aqui transfigurada.12
É assim que a obra põe em ação o confronto entre a personagem –
Dama das tapeçarias – tal como a lenda e a memória cultural a consagrou, presa, enredada num quadro mental de submissão e fechamento e
a utopia de um movimento de libertação. A tela que aprisiona é também
a que liberta. E a dama das tapeçarias, do lugar de sequestro em que
10

As Novas Cartas Portuguesas procedem à desconstrução da identidade feminina ancestral como espaço de clausura, abrindo espaço para a compreensão do
feminino como espaço heterotópico de resistência e mudança (Couto, 2018: 122).
11
Conceição Flores em recensão de Anunciações na Revista Colóquio Letras
(2017: 230-234) destaca a releitura de Maria, enquanto mulher “desobediente”, “insubordinada”, “sexuada”.
12
Ana Luísa Amaral (2017: 27) sustenta que o conceito de transgressão na
poesia de Maria Teresa Horta ”reside num aproveitamento da tradição poética para
a partir dela romper fronteiras e limites”.
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a lenda, a cultura patriarcal e erótica cortês a encerram, nesse “imenso
passado / de irreparável solidão abismada / feita de regras, de limites, de
espaços / fechados que definitivamente a algemam” (“O que faço da minha
eternidade”) por momentos, pode chamar a si a insubmissão, a ação, a
palavra regeneradora e salvífica.
No seio da narrativa oficial, insinua-se essa outra narrativa utópica, de
libertação.
Nessa contra-narrativa sobressai o feminino como sujeito desejante,
ativo, afastado da condição de passividade e de reclusão ancestrais. Em
“Conquista”, por exemplo, é notória a reivindicação do feminino enquanto
sujeito, contra o papel imemorial da mulher-objeto de desejo, de que também o tema das tapeçarias e a tradicional lenda da caça ao unicórnio se
faz eco:
Eu capricho na conquista
no fogo da sedução
Sou Dama da minha vida
deixo nela a minha pista
Senhora de meu desejo
de meu prazer e paixão.

A dinâmica de recusa dessa condição ancestral e a aspiração insubmissa a uma plenitude de afirmação do sentir, do desejar, do fazer, do
amar, é recorrente na obra. Na composição “Desobediência” em que o sujeito poético coincide com a dama que usa da palavra na primeira pessoa, é
bem incisiva e expressiva a sucessão indisciplinadora de verbos negativos
de recusa, numa escala ascendente – desagasalhar, desguarnecer, trocar,
desobedecer – concluindo o poema com a expressão afirmativa e assertiva
da conquista, mediante a utilização do verbo “tomar”:
Desagasalho
primeiro
e depois desalinho
Desguarneço
a esperança
troco as voltas à espada
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Desobedeço
às ordens
e no tumulto do espinho
Tomo
ao cavaleiro
a sua montada

Na composição intitulada “A Tenda” o campo semântico da guerra (batalha, combate, exército, tropas, espada) reportando-se à dama enquanto
sujeito da ação, é minuciosamente explorado, concluindo o poema numa
fórmula que consagra a abertura, a largueza de horizontes, e o possível
como campo ilimitado de superação:13
Ela entra, toma posse
e senta-se à lareira
Ou partirá em seguida
ela mesma à conquista?

Nessa possibilidade de abertura, nesse discurso outro que a todo o
momento se insinua no poema, papel central é conferido ao erotismo enquanto força cósmica, enquanto força motriz que tudo anima, agitando e
revertendo o mundo contido das tapeçarias.
Também as tecedeiras, essas artífices de uma linguagem silenciosa, serão agentes fulcrais na transfiguração e transgressão do universo plácido
e imutável das tapeçarias, espelho de um quadro mental ancilar.

Do ofício das Tecedeiras
No processo de reversão do mito que a todo o momento a obra instaura,
lugar central é conferido às tecedeiras, as verdadeiras protagonistas de A
Dama e o Unicórnio de Maria Teresa Horta.
Com efeito, a dama das tapeçarias hortiana, “Mulher sedutora/seduzida”, enquadra-se numa galeria feminina, onde primam figuras como as
13

A construção metafórica do amor como guerra, tal como a expressa o célebre
verso de Petrarca “Pace non trovo, et non ò da far guerra”, condensando a sedução
feminina sobre o sujeito poético masculino, é tópico de amor do edifício cortês-petraquista-neoplatónico-barroco, de que a poética hortiana intencionalmente se
serve para o transgredir.
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tecedeiras, as fiadeiras, as tintureiras, as penteadeiras e todas essas personagens cujo trabalho se associa ao tecer, ao fiar, e às práticas laborais
milenarmente próximas do universo doméstico feminino. São mulheres
esquecidas nos discursos dominantes, mas cujas vozes ecoam nas tapeçarias e que no poema de Maria Teresa Horta ganham, enfim, estatuto de
protagonistas.
Poder-se-á dizer que a Dama e o Unicórnio procede à legitimação poética e festiva da prática laboral milenar da tecelagem, que aqui se vê objeto
de homenagem verdadeiramente singular e inspirada.
Como se sabe, a tecelagem é um ofício em que as mulheres desempenharam um papel primordial ao longo dos tempos. Na Grécia antiga,
o trabalho da lã, exclusivamente feminino e doméstico, juntamente com
a tecelagem, ocuparam um lugar central na economia do oikos, conforme
refere a helenista e mitóloga Françoise Frontisi-Ducroux (2009). Também
no mundo medieval, atividades como “fiar e tecer faziam parte das diversas atividades domésticas que as mulheres aprendiam desde muito cedo
a desempenhar.”14 Convém ainda relembrar que ao tecer liga-se não só a
função prática de agasalho e proteção, mas também a função de expressão. A este propósito, em Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope
(2009) Frontisi-Ducroux sublinha que as histórias fundadoras do imaginário coletivo provêm, em parte, dos cantos de embalar que as mulheres
cantavam para adormecer as crianças enquanto fiavam e teciam. Também
as “chansons de toile” medievais, bem como as cantigas das Trobairitz entroncam numa antiga e rica tradição indo-europeia de canções de trabalho
e de dança de mulheres.15
Consagrando uma celebração do fazer feminino, A Dama e o Unicórnio
confere uma atenção minuciosa ao trabalho do tecer, do bordar, do fiar e
a todas essas práticas a que ancestralmente as mulheres estão ligadas.
É uma original estética do pequeno e do pormenor que aqui é oferecida
ao leitor, na atenção lúcida e inspirada a esse mundo quase microscópico
de coloridas e gráceis coreografias de linhas e fios.

14

A este propósito, veja-se o estudo de Joana Sequeira e Arnaldo Sousa Melo, “A
mulher na produção têxtil portuguesa tardo-medieval” (2012: 11).
15
Vejam-se a este propósito os estudos de Pierre Bec, Chants d’Amour des femmes troubadours (1995) e Chants d’amour des femmes de Galice (2010), Peter
Dronke, ou de Ria Lemaire Mertens (1988).
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Com efeito, o campo semântico do tecer e artes afins é explorado exaustivamente, com referências ao fio, à linha, à lã, à laçada, ao novelo, à
meada, ao bordado, ao ponto, à costura, ao remate, etc. É com notável
precisão e beleza, que a enumeração presente em “Nós” (Figura 9) capta a
minuciosa e elegante geometria do gesto, na arte de tecer:
Os nós, as laçadas
o ajustar dos fios
Os laços das lãs
a encerrar as fissuras
Os pontos trocados
junto das bainhas

Também em “Laços”, o ofício de bordar faz-se matéria artística de elevadíssima qualidade estética, quando o jogo de aliterações parece duplicar
e tornar audível o movimento seco da agulha a romper o tecido e a configuração visual do texto parece simular o desenho do bordado:
São pequenos
laços
esgarços, garços, esparsos

O movimento dos teares, o som pautado que produzem, é expresso
com singular mestria na aparente simplicidade de “Remates”, que conjuga
a enumeração, a elipse e a anáfora para sugerir essa dança ritmada:
Entre as cores
entre os nós
entre os remates
Os pontos
o bordado
a tessitura

Por outro lado, na trama narrativa que o poema instaura, as tintureiras, as bordadeiras, as fiadeiras e as tecelãs são as autênticas artífices da
história da dama e do unicórnio. Transgressoras, elas investem a tradicional história de novas intensidades, como se comprova em “Artesãs”:
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Presas da magia da cena
desenredando o feitiço
em que o Unicórnio se sujeita
ao capricho
À captura que ama
Ao desejo. Ao enriço
de uma única Dama

Envolvendo-se na história de sedução que narram, “elas vão cerzindo
esse delírio” (“Queda”), emprestando ao enredo o seu corpo e sentimentos.
E é, justamente, através delas que o erotismo, com o seu poder subversivo
e disruptor, se introduz nas fissuras da trama e agita o hortus conclusus, o
universo comedido das tapeçarias. As tecedeiras seduzem através das tapeçarias e sentem-se envolvidas e seduzidas elas mesmas pelo unicórnio,
esse ser mágico e alado que elas criam. Perturbadas:
Desalinham os fusos
trocam as rocas
embaraçam a lã
e entornam o vinho
(. . . )
capricham no gosto
de o ter à mercê
entre a inocência
e o anjo perdido

Para além da história da dama e do unicórnio, é também a vida e o
mundo interior das tecedeiras que a tela dá a ver. Na arte da tecelagem,
no ato de fazer, estão entrançados os “tumultos dos gritos das mulheres”,
os seus sonhos e vivências, os odores, os humores, os desejos, os afetos.
Ali,
Nas aberturas deixadas
entre as cores
Cabem sonhos desavindos
os desejos calcinados
os prazeres não resguardados (“Aberturas”).
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No mundo das mulheres o gesto dobra a palavra. Em a Dama e o
Unicórnio, as artesãs são elevadas à condição de contadoras de histórias
numa escrita feita de gestos e de silêncio:
Entrelaçando as cores
enlaçando os segredos
na trama narrando o que fica calado

A par das artesãs das tapeçarias, a obra invoca ainda outras figuras
míticas do tecer: a inevitável Penélope, mas também Helena de Troia –
aquela que na Ilíada narra, ao tecer, os acontecimentos da guerra (Frontisi-Ducroux, 2009).
A atividade das mulheres-tecedeiras, equiparada a um falar silencioso, ganha em A Dama e o Unicórnio a dignidade e o estatuto de criação
artística feminina ancestral.

Genealogia feminina e memória cultural
Em A Dama e o Unicórnio, tal como para os antigos gregos, a memória
não equivale a simples rememoração. Trata-se de lembrança que guarda,
que vela por algo que é o mais digno de ser pensado. Na incursão que
faz ao espaço ambivalente da memória, feito de apropriações, construções, invenções,16 A Dama e o Unicórnio reinveste histórias canónicas de
novas intensidades transgressoras, recupera histórias de mulheres sem
voz, “mille-fleurs perecíveis, invisíveis,” criando um lugar de resistência às
narrativas hegemónicas. Trata-se de recolher os pequenos gestos de uma
“comunidade infigurável” de “mulheres sem nome e sem rosto” (Joaquim,
2006: 19). Desenhando uma linhagem de tecedeiras-contadoras de histórias, a obra recupera a memória cultural das mulheres, recria mitologias,
reinventa uma genealogia e reclama-a como herança sua.
Como se sabe, a construção/invenção de uma genealogia feminina é
temática recorrente em Maria Teresa Horta e traço da sua poética, empenhada na “perscrutação da memória literária e cultural portuguesa e
ocidental em busca de traços e ausências, da história-mulher”, conforme
refere Klobucka (2009: 227).
Estabelecendo, desta vez, uma genealogia de artífices da palavra, que
remonta à tradição milenar das tecedeiras, da qual se faz herdeira, A Dama
16

Cf. Certeau (1996: 27).
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e o Unicórnio procede à construção de uma memória e à invenção de uma
“comunidade imaginada”.
Nesse jogo de criar e recriar figuras e afinidades, o poema religa passado e presente num devir de identidades e singularidades indissociável
do processo de compreensão e de constituição de uma cultura. É ainda de
direito à memória e de direito à palavra que aqui se trata.

Do ofício da poesia
A Dama e o Unicórnio é obra que se faz de diálogos, de relações intertextuais, como se viu, mas também de cruzamentos intra-artes, numa perspetiva que recupera o sentido de obra de arte total. Imagem, palavra, som
conjugam-se configurando a trama do Livro-poema-objeto-visual-sonoro,
na sequência do antigo entendimento segundo a qual “a palavra só é completa vista e ouvida”.17
É assim que, em íntima harmonia com a leitura das tapeçarias, enquanto celebração dos sentidos, o livro, enquanto objeto material, é uma
festa, senão dos cinco, pelo menos de três sentidos: tacto, visão, audição.
O papel lustroso, sedoso, oferece-se ao toque do leitor como uma ode
ao tacto.
A obra constitui-se também como poema visual, no qual a imagem e a
componente gráfica integram o sentido do texto numa conjugação perfeita,
conforme se verá no capítulo três. Se as imagens-fragmentos das tapeçarias, que povoam o livro, dialogam com as composições poéticas numa
relação que não é nunca de mera ilustração, também o arranjo gráfico (a
cargo do Atelier 004) corrobora e concorre para o sentido. Essa íntima
unidade é bem visível na seleção de cores na capa, páginas e cortinas do
livro: ao branco, atributo do unicórnio e emblema da pureza, junta-se o
vermelho, o qual, coincidindo com o fundo das tapeçarias, remete desde
logo para o sangue vital, presente no tema da caça profana ou sagrada e
emblema da paixão.
Também a dimensão do ouvir é fundamental na obra, ganhando expressão na música de António Sousa Dias e na voz de Ana Brandão no CD
17

A expressão é de Fernando Pessoa no Livro do Desassossego por Bernardo
Soares. Reportamo-nos à antiga tradição de textos visuais que remonta ao “Ovo”
de Símias de Rodes e que ganha expressão nos movimentos da poesia concreta e
experimental do século XX.
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que acompanha o livro. Trata-se de recuperar a remota ligação da poesia
e da música e de devolver a voz à poesia.
Mas na própria matéria do poema transparece o “zunido da frase”. A
música e a voz, esse sopro da vida, com seus ritmos e sons, ora serenos,
ora vibrantes é uma constante no texto. Procedimentos formais como jogos de palavras, assonâncias, rimas internas, o jogo de distribuição de
metros e versos, as pausas, as construções paralelísticas, a bimembração
da frase, conferem uma qualidade musical única ao poema.
Musicalidade, melodia e ritmo do poema recuperam a oralidade nessa
linhagem que A Dama e o Unicórnio reclama, nesse chamamento antigo a
que a obra responde e do qual se faz herdeira. Este é, sem dúvida, o ritmo
do tecer e das vozes e cantos que o acompanham.
É, pois, em todos os planos que a homologia poema/tapeçaria se estabelece.
Em A Dama e o Unicórnio, o trabalho sobre a palavra é assimilado ao
tecer. Remontando à etimologia de textum como tecido, textura, o ato de
tecer é, por excelência, a metáfora central para dar conta do labor poético –
“o poema fia”, dir-se-á. Tal como o tecer, o trabalho sobre a palavra ganha
expressão nesse ato gracioso, livre e preciso de fiar, bordar, enlaçar.18
Em A Dama e o Unicórnio a palavra poética é, então, esse processo de
dar sentido e de criar beleza através de uma tessitura que se faz de outros
textos, numa articulação dialógica de vozes, através de um fio, a palavra,
que alimenta misteriosas ligações com a vida, a perfeição e o amor.
Nesse exercício criador, esplêndido, atento e amável, sempre inacabado, sempre retomado, a poesia tece palavras, textos, cria e recria beleza,
sentidos, memórias. Entre a palavra e o silêncio, a Autora faz e refaz a sua
tela, numa tentativa de fixação do labiríntico e misterioso ato de amar e de
viver.
Ancorando-se numa tradição milenar e reclamando-a, situando-se na linhagem dos cantares femininos ancestrais ligados às práticas do
fazer e do tecer, intimamente ligada à voz e às intensidades do corpo, em
a Dama e o Unicórnio a palavra poética pode, enfim, recuperar o fulgor da
sua origem e unidade primordial.
18

Na recensão a Dama e o Unicórnio Maria João Reynaud (2014: 228) acentuou
que na obra “o processo de criação literária se revê numa outra arte – a tecelagem
manual”.

III
Ut pictura poesis: A Dama e o
Unicórnio de Maria Teresa Horta

Fabio Mario da Silva

Desde a Grécia antiga a poesia possui uma estreita afinidade com diferentes formas artísticas, nomeadamente a música, já que era declamada
acompanhada por instrumentos musicais como, por exemplo, a lira. De
igual modo, a poesia também foi percecionada como arte mimética (por
Aristóteles e Platão) cujas particularidades apresentam-se, segundo Yves
Stalloni, “em representar a realidade por vias oblíquas através de figuras
que são principalmente comparações, metáforas e metonímias” (Stalloni,
2009: 122). Contudo, quando se refere a relação entre pintura/imagem e
poesia certamente o ensaio de partida para uma reflexão teórica é a Arte
Poética (Epístola aos Pisões) de Horácio, texto de caráter didático, no qual
o autor nos explica como atingir a perfeita forma poética: “Mas vós, ó estirpe de Pompílio, censurai todo o poema que não for aperfeiçoado com
muito tempo e muita emenda e que, depois de retalhado dez vezes, não for
castigado até ao cabo” (Horácio, 2011: 97). A expressão mais famosa alusiva a esta obra de Horácio é “Ut pictura poesis”, mais exatamente contida
nesta passagem:
[. . . ] como a pintura é a poesia: coisas há que de perto mais te agradam e outras, se à distância estiveres. Esta quer ser vista na obscuridade e aquela a viva luz, por não recear o olhar penetrante dos seus
críticos; esta, só uma vez agradou, aquela, dez vezes vista, sempre
agradará. (Horácio, 2011: 92)

O que Horácio defende é que a maneira como se observa e se admira
uma obra pictórica deve ser a mesma que se adota em relação ao texto poético;1 aliás, Warren e Wellek também chegam a esta conclusão, ao afirmar
que “os paralelos estabelecidos entre as belas-artes e a literatura normal1

Segundo Claus Clüver é com o despontar dos estudos intersemióticos que se
dá a ascensão deste tipo de estudo comparativo, uma vez que “os estudos têm-se
acostumado cada vez mais a tratar obras de arte como estruturas (usualmente
complexas) de signos e a referir-se a esses objectos como “textos”, qualquer que
seja o sistema sígnico envolvido” (Clüver, 2001: 339).
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mente resumem-se na asserção de que este quadro e este poema produzem
em nós a mesma disposição” (Warren; Wellek, 1981: 157).
A Dama e o Unicórnio de Maria Teresa Horta, obra inspirada nas tapeçarias quatrocentistas de “La Dame à la Licorne”2 pertencentes ao Museu
de Cluny, em Paris, objetiva cumprir os mesmos desígnios desta relação
admirativa entre a pintura/imagem das tapeçarias e a poesia: o deslumbramento de Horta em torno destas imagens da dama e do unicórnio, o
diálogo da sua poesia com estas tapeçarias através de uma interação entre corpo e imagem. A obra divide-se nas seguintes secções: “Arte e ofício”,
“As personagens”, “As tapeçarias”, “O mito”, “À mon seul désir”, “A sedução”, “Posse”, “A eternidade”, e “In fine” e é acompanhada por um cd com
peças declamadas por Ana Brandão, tendo a música de António Sousa
Dias como pano de fundo.3
Esta obra parte de uma relação quase catártica já que, como a própria autora revela numa entrevista concedida a José Mário Silva, a sua
A Dama e o Unicórnio é um projeto pensado ao longo de toda uma vida,
tendo em vista que a sua fascinação por estas tapeçarias remonta ao seu
primeiro encontro com estas, nos finais dos anos cinquenta, aquando da
sua primeira visita a Paris (Horta; Silva, 2013: 30). Segundo Maria João

2

Embora o seu autor seja desconhecido, Mariana Ianelli faz algumas conjecturas e explicita algumas das características destas peças: “Embora o artista de ‘La
Dame à la Licorne’ seja desconhecido, são inegáveis as semelhanças entre as figuras femininas dessas peças e aquela de ‘Pénélope’, da tapeçaria ‘Femmes Vertueuses’, atribuída a Jean d’Ypres. Nas seis composições, todas sobre fundo vermelho,
estão presentes, entre outros elementos, as figuras do leão, da dama e do unicórnio numa ilha suntuosamente arborizada e florida. Em quatro das seis tapeçarias,
aparece a figura de uma aia acompanhando a dama” (Ianelli, 2014: 35).
3
Maria Lúcia Dal Farra atentamente observa que “cada conjunto se apresenta
intervalado por outro grupo de poemas sempre intitulado ‘Ad limina’, e que fazem
as vezes de divisórias, de biombos, de anteparos entre uma parte e outra. Sua função é semelhante à da didascália: tais grupos realizam um escrito poético paralelo,
com índole crítica, informativa ou explicativa acerca dos blocos adjacentes. Além
disso, agrega-se aos poemas um aparato das artes visuais, da música e do canto:
as fotos das célebres tapeçarias de Cluny [. . . ] Tais apetrechos e mais a estrutura
que os poemas desenham vão conferir ao livro de poemas de Horta o aspecto de um
espetáculo e, mais que isso, um espectro lírico-teatral de auto-medieval (digamos)
pós-moderno” (Dal Farra, 2014: [s.p.]).
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Reynaud (2014: 227), “será mais adequado ler o livro-poema como um
objecto artístico” afirmação esta que corroboramos.
Primeiramente, atentemos que o livro-poema não possui número de páginas como uma obra versificatória comum: as páginas alternam-se entre
apenas imagens, ou apenas poemas (com letras de diferentes tamanhos e
disposições, seja em forma de ziguezague, seja dispostos na vertical e na
horizontal), ou ainda imagens e poemas numa estrutura que percorre os
detalhes de todas as tapeçarias, arquitetura assim composta graficamente.
Há uma preocupação estética visual na composição do livro: não apenas
os poemas devem ter inspiração e deleitar o leitor, mas a forma como serão agrupados necessita ser harmoniosa tal como as imagens-tapeçarias.
Esta preocupação por parte de Maria Teresa Horta na organização da sua
obra é uma conscientização que visa uma associação imediata entre figura/desenho e literatura, como uma componente artística que, além de
valorizar a obra, intui o diálogo interartes, comprometendo-se assim com
a interação entre a imagem e a palavra, refletindo o tópico de Simonides de
Cós que afirmava que a pintura é uma poesia muda e a poesia uma pintura
falante (cf. Praz, 2007: 3). A obra abre-se com dois questionamentos, respeitantes a um jogo pré-estabelecido (que vai prevalecer como tónica deste
livro) entre a “caça” e o “caçador”, visto que as metáforas edificam imagens
que se visualizam num jogo tipicamente poético: “. . . a caça é imagem, o
discurso o caçador” (Bosi, 1990: 31) entre aquele que efetivamente seduz
ou o que é seduzido: “A Dama seduz / ou o unicórnio entrega-se?”, “No
jogo da sedução / Quem usa a taça e a seta?” (Horta, 2013: [s.p.]). Ou
seja, este é um livro que entrecruza o desejo e o desejado, a imagem e a
palavra, a tapeçaria e a poesia:
É toda uma vida a suturar
os extremos
uma ponta atando o que a outra desata
Ambas a dar o nó
do novelo, a tecer
a história a ser-nos contada (Horta, 2013: [s.p.])

Maria Teresa Horta propõe, então, entrelaçar saberes, tentando desvendar poeticamente os “segredos enlaçados”, dialogando e dando voz
às personagens das tapeçarias sob o viés dos “desenhos”, dos “teares”,
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dos “novelos” que harmonicamente se compõem como complemento do
discurso-imagem:
O Unicórnio se sujeita
ao capricho
À captura que ama
Ao desejo. Ao enriço
de uma única Dama. (Horta, 2013: [s.p.])

Horta foca assim este empoderamento da mulher-dama que inebria o
ser mágico e misterioso. Aliás, na interpretação de Chevalier e Gheerbrant
(1997: 408) sobre estas tapeçarias, a Dama, devido à sua graça, sabedoria
e pureza pacifica os animais, ou seja, ela exerce um efeito hipnotizante sobre estes seres (o unicórnio e o leão) quase como se fosse uma Deusa-Mãe
da era primordial que através da sua mística tem o poder de os capturar. Os mesmos estudiosos aludem ainda que o Unicórnio, no contexto
medieval, é símbolo de poder, de luxo e de pureza, esta última numa associação imediata à Virgem Maria (cf. Chevalier; Gheerbrant, 1997: 408).
Isto deve-se porque, segundo Armand Strudel, na literatura dita fantástica
e maravilhosa, há uma tradição medieval e renascentista que relaciona o
unicórnio à Virgem Maria (apesar de, efetivamente, isto não figurar na Bíblia), devido a uma leitura tradicional que apresenta o Unicórnio como
animal inacessível, bravo e feroz, capaz apenas de ser domado por uma
virgem (cf. Strudel, 1998: 919). Por outro lado, o Unicórnio também é
associado ao amor cortês.
Ou seja, o Unicórnio (animal mitológico e, simultaneamente, do imaginário cristão) está envolto numa simbologia de duplicidade, quer referente
à castidade e inacessibilidade, quer ao desejo feminino, dentro de uma cultura que leva a diversas interpretações. Sobre esta relação Mariana Ianelli
explica o seguinte:
A virtude purificadora do corno desse animal fabuloso e a artimanha
dos caçadores para capturá-lo, usando como isca uma moça virgem,
fazem parte do imaginário da Idade Média, que por sua vez bebe de
fontes mais antigas, especialmente os manuscritos dos cristãos de
Alexandria do fim do século II. Mas, ainda que as interpretações religiosas e morais para a figura do unicórnio sejam recorrentes nos bestiários medievais, existem outras leituras que reforçam a ambivalência
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de seu símbolo. A abordagem de Richard de Fournival, do século XIII,
é a primeira a inserir o episódio da caça ao unicórnio no contexto do
amor profano e das armadilhas da conquista. Essa abordagem será
retomada mais tarde, alternando os atributos de virilidade e de pureza
e as dimensões do amor carnal e do amor divino. (Iannelli, 2014: 35)

Por conseguinte, observemos a interpretação deste mito segundo a própria poesia de Maria Teresa Horta:
O Unicórnio
faz parte dos mitos
Com uma beleza aturdida
por vezes exangue
Ele tem o poder da saúde eterna
oculto nas rosas do seu sangue (Horta, 2013: [s.p.])

Referindo também:
Ele é intermediário
como os anjos
entre o símbolo e o olhar (Horta, 2013: [s.p.])

Para, por fim, aludir:
Espalhando a desordem
à sua passagem
Pois é das mulheres (Horta, 2013: [s.p.])

Horta associa a este animal uma beleza estarrecedora, que incita as
mulheres à desordem com a sua passagem, quase como se as pusesse em
frenesi, visto que é como os anjos, ou seja, dinamiza-se num espaço entre o
divino e o terreno, o profano e o sagrado, entre dois opostos que se atraem,
componentes, como vimos, muito próximos da sua simbologia. Contudo,
Teresa Horta atribui mais um elemento a este ser mitológico, não referido
por estudiosos como Armand Strudel, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant,
que é a saúde eterna, através do seu sangue que possui a chave, o segredo,
para a eternidade, elevando o Unicórnio à ideia da descoberta do princípio
corporal incorruptível, da eterna juventude e da força vital.
Uma outra característica importante nesta obra é a interação do sujeito
poético com estas imagens-tapeçarias que vai desde uma descrição factual
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das figuras até desembocar numa interpretação tipicamente hortoniana:
a focalização no discurso erótico feminino como posse do seu desejo, que
sem nenhum tipo de opressão patriarcal e sem amarras canta o desejo e o
amor, numa linguagem livre de despudor,4 factos observados também nos
seguintes versos de A Dama e o Unicórnio:
A Dama estremece
ao tocarem-lhe o corpo
Por cada nova
tessitura da rama
Ela grita de gozo
pelo gosto que a assombra (Horta, 2013: [s.p.])

Outros(as) escritores(as) já se debruçaram sobre estas tapeçarias, nomes como os de Merimee, George Sand, Jean Cocteau, Walt Whitman, Ezra
Pound, Rilke, Marina Tsvétaïeva, Hilda Doolittle, María Victoria Atencia e
Maria Lúcia Dal Farra, entre outros, e tomaram-nas como inspiração para
composições poéticas, resgatando dessas figuras elementos tantos factuais, descritivos, quanto elementos empíricos que tiveram diante desse trabalho artístico. Por exemplo, a poetisa angolana Ana Paula Tavares, acerca
destas tapeçarias e de sua relação para com elas, versificou o seguinte:
La dame à la Licorne
Reaprender o mundo
Em prisma novo:
Pequena bátega de sol a resolver-se
Em cisne,
Sereia harmonizando o universo
(Ana Luísa Amaral, A génese do amor)

Podia ter-me guiado os passos para o café
Assim me haviam dito
4

Para um maior aprofundamento desta relação corpo e erotismo em Horta,
consultem-se os trabalhos, por exemplo, de Mônica Sant’Anna (2006), Ana Raquel
Fernandes (2008) e Andréia Nogueira Hernandes (2009).
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de ser poeta em Paris
ter um bloco de notas
de capa preta
um lápis e as palavras soltas
boina vermelha
as botas pretas um frio atento
a noite e as suas sombras
e estar ali ao abandono
do dia contra a noite
alinhar as palavras esquecidas
uma a uma as mais bonitas.
Podíamos ter trocado os silêncios
ou as histórias do sul e do norte
à vez entre sorrisos
e o ruído da rua
mas assim é Paris
Apanha-nos pelas veias
E foi preciso reaprender o gosto
o cheiro o toque os olhos
os sentidos todos
os fios de seda e lã
diante da senhora e do unicórnio azul
mon seul désir. (Tavares, 2010: 46-47)

No discurso poético de Tavares foca-se uma experiência que difere da
de Horta. Apesar de no poema de Tavares a tecedeira reaparecer “em toda
a sua simbologia e beleza a dialogar com a tapeçaria, com a representação
feminina e com a própria escrita” (Macedo, 2011: [s.p.]) tal como em Horta,
o discurso ajusta-se ao próprio conjunto da obra de cada autora. Tavares
reflete, no seu poema, sobre o seu trabalho metapoético experienciado em
Paris, cidade na qual se sente uma bordadeira tecedora de versos, mais especificamente inspirada pelos cinco sentidos, que darão mais vigor à sua
poética, temas esses ilustrados e inspirados nas tapeçarias de Cluny. Estas experiências em versejar sobre um mesmo tema mas sob perspetivas
opostas acontece, como explicita Mario Praz, porque mesmo que um autor
se inspire num quadro de um pintor, ou o inverso, isso não implica, efetivamente, trabalhos similares: “o facto de um determinado poeta ter um
pintor em mente, enquanto compõe o seu poema, não implica obrigatoriamente uma similaridade na poética e no estilo” (Praz, 2007: 121).
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Acima de tudo, encontramos na obra de Horta tapeçarias que evocam
vozes dissonantes de várias mulheres, factos demonstrados em recortes
feitos nas imagens que procuram melhor exemplificar ao leitor a interpretação de Horta, bem como ajudam a percecionar qual o ponto de partida
para a inspiração do poema, tal como podemos ver na disposição da página
reproduzida na Figura 10.
Efetivamente, A Dama e o Unicórnio é um livro que fala de mulheres
que germinam do solo como as “lianas”, enraizando-se na terra-mãe, visto
que localiza “agudas visões sobre a condição da mulher, interrogando sobre o comportamento dos gêneros” (Dal Farra, 2014: [s.p.]). Neste poema-imagem é revelado que sob o efeito do olhar do Unicórnio os semblantes são modificados em cada dama. A proposta, como se observa nesta
imagem, é confrontar as faces dessas mulheres-damas que, separadas por
tapeçarias, agora se dividem por páginas opostas, mas complementando-se através de um diálogo feminino intermediado pelo Unicórnio que tem
o poder de mudar os seus ânimos e de corromper mesmo até as suas belezas.
Outro fator preponderante neste poema-imagem é a descrição que se
faz de várias personagens destas tapeçarias, desde os animais e suas simbologias, o leão, o unicórnio, a aia, referindo-se até o pintor que compôs
esta obra de arte, desembocando em personagens que não estão ali presentes, mas que Horta inclui, como uma ninfa dos bosques, os anjos (figuras frequentemente resgatadas na obra da escritora), ou a Medusa que
dialoga com o Unicórnio, criando-se assim imagens de acordo com as carências do sujeito poético. Este poema-imagem também se preocupa em
revelar aspectos e detalhes subtis, que inspiram o fazer poético, como nos
versos de um poema intitulado “O vento” (Figura 11).
A leve ventania, neste poema, serve como elemento dinamizador da
cena, que desperta sensações, “arrepios”, espalha o perfume na atmosfera,
acentuando o carácter sensual, através de um jogo do cobrir e descobrir-se, despojando as figuras austeras da Dama e das aias, afagando-as como
leves toques, cumprindo assim a proposta de Horta em relacionar pintura,
estética e poesia, aliada ao discurso de descoberta das sensações prazerosas.
Em suma, o uso dos recursos gráficos é componente poética. Esta obra
de arte não teria a mesma harmonia ou força poética sem as imagens e os
seus recortes e disposições nas folhas, os diferentes espaçamentos entre
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os poemas e as cores que se tornam enviesamentos transgressores, com
cores intensas como o vermelho, ou até mesmo com os espaços em branco,
que se manifestam como silêncios interditos entre as partes da obra e as
tapeçarias. Interditos esses que se revelam como frestas e que Maria Lúcia
Dal Farra explicitou tão bem:
Em Horta, o vocábulo de base, que aciona a passagem da Dama para
diferentes destinos, para um e outro dos diversos estratos em que
ela se desloca com desenvoltura, é a “fresta”: a fenda entreaberta, o
intervalo, o sulco, a fissura da tela em processo de bordadura, que
providencia a comunicação entre os vários componentes da tapeçaria”
(Dal Farra, 2014: [s.p.])

Maria Teresa Horta soube compor a sua obra como se fosse uma pintora, ou mesmo assumindo-se como as/os próprias/os tecelã(o)s da “La
Dame à la Licorne”, facto possível graças ao seu deslumbramento pelas
tapeçarias, a sua veia artística que se abre ao diálogo com outras artes
e à sua predisposição inata para composições poéticas, porque só um(a)
poet(is)a poderia ser capaz de transpor de tal forma em versos, recortando
as imagens originais das tapeçarias, para cumprir assim o desígnio de que
teriam predisposição os poetas, segundo Horácio, e que Horta cumpre de
maneira maestral: “Os poetas ou querem ser úteis ou dar prazer ou, ao
mesmo tempo, tratar de assunto belo e adaptado à vida” (Horácio, 2011:
95). Efetivamente, os mesmos dedos artísticos que tecem a tapeçaria agora
tomam forma na escrita de Horta que toma para si a responsabilidade de
uma composição interartes: “As linhas de cor/deslizam na harmonia dos
dedos” (Horta, 2013: [s.p.]).

Posfácio
Visitações: Um percurso através da
tradição, da história e das artes
Ana Raquel Fernandes

De extremada brancura
o Unicórnio
faz parte dos mitos
Com uma beleza aturdida
por vezes exangue
Ele tem o poder
da saúde eterna
oculto nas rosas do seu sangue
Maria Teresa Horta, A Dama e o Unicórnio (2013)

Idos são os anos de crença no unicórnio, mas o enamoramento por
este animal fabuloso nunca cessou, desde a Antiguidade à Contemporaneidade. A tensão entre um imaginário coletivo e a realidade no mundo
ocidental é evidenciada por Umberto Eco quando se refere aos viajantes
do Ocidente que se deslocavam ao Oriente, animados pelas lendas que
corriam a respeito das exóticas terras asiáticas, sobretudo após a disseminação daquela que ficou conhecida como a Carta do Preste João (1165):
Com Marco Polo, manifesta-se uma espécie de tensão entre aquilo que
a tradição sugeria que ele visse e aquilo que realmente viu. Um caso
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típico é o dos unicórnios, que Marco Polo encontra em Java. Ora, um
homem da Idade Média nem sequer questionava a existência de unicórnios [. . . ].
Assim sendo, como não procurar unicórnios? Marco Polo procura-os
e encontra-os, porque foi induzido a ver as coisas com os olhos da tradição. Mas, depois de observar e de ver com base na cultura passada,
começa a refletir como uma testemunha verdadeira que sabe criticar
os estereótipos do exotismo [. . . ]. Na verdade, tinha visto rinocerontes
[. . . ]. (Eco, 2015: 108-112)

A primeira visitação da presente coletânea ensaística é precisamente a
da história do unicórnio, por Rodrigo Sobral Cunha (em “Unicórnio”). A
importância do licorne na Antiguidade Clássica, a sua influência na heráldica medieval, a sua simbologia associada a todo um universo religioso até
sensivelmente ao final da Idade Moderna é objeto de apurada meditação.
Este é o ponto de partida para a viagem que os autores do volume
propõe ao leitor: uma viagem encantada pelo bosque maravilhoso de A
Dama e o Unicórnio de Maria Teresa Horta.
Giorgio Agamben, na sua reflexão sobre o conceito de aventura, detém-se sobre a posição central que este mesmo conceito assume no trovadorismo medieval e menciona, referindo-se ao poema Yvain de Chrétien de
Troyes:
The term aventure with which the knight defines the object of his
search – and, through it, even himself – was possibly not immediately
clear [. . . ]. The only certain thing is that it has to do with marvel
(d’aventure ou de mervoille) [. . . ] We cannot understand the semantic
subtlety of this passage unless we recall that the Old French verb
trover does not simply mean “to find.” Although philologists do not
agree on its etymology, it is certain that it was originally a technical
term of the Romance poetological vocabulary, whose meaning was “to
compose poetry” (this is why the poets called themselves trobadors,
trouvères, or trovatori). (Agamben, 2018: 21-22)

Ainda segundo Agamben, a identificação entre Yvain e Chrétien de
Troyes é assim inegável: à demanda da aventura pelo cavaleiro corresponde a procura do tema do poema pelo poeta.
Esta subtileza própria das baladas provençais é reapropriada e imaginada – de modo pós-moderno e até paródico na aceção de Linda Hutcheon1
1

Em A Theory of Parody, Linda Hutcheon reflete sobre o conceito de paródia,
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– em A Dama e o Unicórnio de Maria Teresa Horta, e disto também nos dá
conta Anabela Galhardo Couto no ensaio intitulado “Sob o Signo de Mnemosine: Damas, fusos, unicórnios e outros fulgores”. Com efeito, Couto
analisa o modo como Maria Teresa Horta se apropria da história via objetos artísticos e a reescreve, invocando na sua poesia uma ligação estreita
entre a centralidade da arte da tecelagem – prática laborial milenar de um
universo iminentemente doméstico e feminino – associada às tapeçarias
francesas “La Dame à la Licorne” (c. 1500), e a importância da arte de
composição poética na reescrita de uma memória cultural. Maria Teresa
Horta é a poeta-artífice que, à semelhança das tecedeiras, urde, tece e fia
o seu poema, reescrevendo todo um universo feminino.
E é nesse trabalho sobre a palavra, associado ao ato de tecer, que se
articula o diálogo intra-artes: desde logo, com a sequência dos seis painéis,
cujos pormenores são reproduzidos no “livro-poema” que é também “um
objeto artístico” (Reynaud, 2014: 227), surgindo igualmente no presente
volume, mas também no diálogo que se estabelece entre a poesia de Maria
Teresa Horta, a voz da atriz Ana Brandão e a música de António de Sousa
Dias, no CD que acompanha o livro, e que segundo Couto recupera “a
remota ligação da poesia e da música” (50).
A dimensão ecfrástica do poema, cuidadosamente analisada por Couto,
é recuperada no último ensaio do volume, “Ut pictura poesis: A Dama e o
Unicórnio de Maria Teresa Horta”, por Fabio Mario da Silva.
Em diálogo com a Ars Poetica de Horácio, Gotthold Ephraim Lessing
estabeleceu os limites da suposta equivalência entre poesia e pintura na
sua célebre obra Laokoon, oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie
(1766). Esta distinção foi contestada ao longo da história, sobretudo no
século XX, por historiadores de arte e críticos literários, como são exemplo: Joseph Frank, E. H. Gombrich, Bryan Wolf e Tom Mitchell,que refere:
“there is no essential difference between poetry and painting [. . . ] painting
is no less rhetorical or ideological in its structure than literature” (1986:
184).
Como nos sugere Fabio Mario da Silva, as tapeçarias quatrocentistas
de “La Dame à La Licorne” são as imagens que deslumbram Maria Teresa
considerando-o um dos mais significativos na literatura e nas artes do século XX.
Segundo a autora: “parody in this century is one of the major modes of formal and
thematic construction of texts” (2000: 2).
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Horta e se transformam no objeto do poema ecfrástico tecido pela autora:
“Maria Teresa Horta soube compor a sua obra como se fosse uma pintora”
(61). E são esses poemas que deleitam o leitor.
Visitações de A Dama e o Unicórnio de Maria Teresa Horta constitui-se assim enquanto volume de ensaios (académicos) em contínuo diálogo,
proporcionando ao leitor percursos interpretativos da obra de Maria Teresa
Horta em diálogo com a tradição, com a história e com as artes.

Referências Bibliográficas
AGAMBEN, Giorgio, The Adventure (translation by Lorenzo Chiesa),
Cambridge, Massachusetts; London, Englang, The MIT Press, 2018. [Originally published as L’avventura, 2015.]
AMARAL, Ana Luísa, Arder a palavra e outros incêndios, Lisboa, Relógio
D’Água, 2017.
BARRENO, M. I., Horta, M. T., Costa, M. V.; Amaral, A. L., (org.), Novas
Cartas Portuguesas – Edição Anotada, Lisboa, Dom Quixote, 2010.
BEC, Pierre, Chants d’Amour des femmes troubadours, Paris, Stock,
1995.
BEC, Pierre, Chants d’amour des femmes de Galice, Biarritz, Éditions
Atlantica, 2010.
BORGES, Jorge Luís; Guerreiro, Margarita, O Livro dos Seres Imaginários (trad. Serafim Ferreira), Lisboa, Editorial Teorema, 2009.
BOSI, Alfredo, O ser e o tempo da poesia, São Paulo, Cultrix, 1990.
BRUEL, Marie-Élisabeth, “La tapisserie de la Dame à la Licorne, une
représentation des vertus allégoriques du Roman de la Rose de Guillaume
de Lorris”, in Gazette des Beaux-Arts, décembre 2000, pp. 215-232.
CHEVALIER, Jean; GREERBRANT, Alain, Dicionário dos Símbolos, Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números (trad. Tereza
Cruz), Lisboa, Teorema, 1994.
CLÜVER, Claus, “Estudos interartes: introdução crítica”, in BUESCU,
Helena [et al.], Floresta encantada: novos caminhos da literatura comparada, Lisboa, Dom Quixote, 2001, pp. 333-384.
CERTEAU, Michel de, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1996.

68

COUTO, Anabela Galhardo, “Viagem, feminino e heterotopia em Novas
Cartas Portuguesas”, in ROSA, Cristina (Ed.), Nel tempo e nella Vita: Il
Viaggio, metáfora e realità, Viterbo, Sette Città, 2018, pp. 115-122.
DAL FARRA, Maria Lúcia, “Novas cartas para as damas. Leitura de A
dama e o unicórnio, de Maria Teresa Horta e de Vozes, de Ana Luísa Amaral”, InComunidade [Em linha]. 22 (abr. 2014), [s.p.]. [Consult. 20 dez.
2014]. Disponível em http://www.incomunidade.com/v22/art_bl.php?art
=5.
DELAHAYE, Elisabeth, La Dame à la Licorne, Poitiers, Publication de la
Réunion des musées nationau – Grand Palais, 2014.
ECO, Umberto, História das Terras e dos Lugares Lendários (trad. Eliana Aguiar), Lisboa, Gradiva, 2015. [Título original: Storia delle terre e dei
luoghi leggendari, 2013.]
EINHORN, J. W., Spiritualis unicornis: Das Einhorn als Bedeutungsträger in Literatur und Kunst des Mittelalters, München, Fink Verlag, 1976.
ERLL, Astrid e NUNNING, Ansgar (eds.), Cultural memory Studies: an
international and interdisciplinary handbook, Berlim-New York, Walter the
Gruyter, 2008.
ERLANDE-BRANDEBOURG, Alain, La Dame à la licorne, Paris,
Editions de la Reunion des musées nationaux, 1993.
FAIDUTTI, Bruno, Images et connaissance de la licorne: (Fin du Moyen
Âge – XIX e siècle), 2. ts., Paris, Thèse de doctorat de l’Université Paris XII
(Sciences littéraires et humaines), 1996 (on-line).
FERNANDES, Ana Raquel, “Breaking with social and literary conventions: Judith Teixeira and Maria Teresa Horta”, in The value of literature in
and after the seventies: the case of Italy and Portugal: proceedings of International Conference, [Em linha]. Utrecht: Universidade de Utrecht, 2008.
pp. 141-156. [Consult. 14 out. 2012]. Disponível em http://congress70.li
brary.uu.nl/publish/articles/000025/article.pdf.
FLORES, Conceição, Revista Colóquio/Letras.
n.o 195, Maio 2017, pp. 230-234.

Recensões Críticas,

FRANCK, Raux (Heptagone), La Dame à la Licorne. Le message initiatique des tapisseries, Paris, Maison de Vie Éditeur, 2010.

69

FRANCO, António Cândido, Os Descobrimentos Portugueses e a Demanda do Preste João, Lisboa, Fundação Lusíada, 2001.
FRONTISI-DUCROUX, Françoise, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène,
Pénélope. . . , Paris, Seuil, 2009.
HESÍODO, Teogonia, Trabalhos e Dias. Prefácio de Maria Helena da
Rocha Pereira. Introdução, tradução e notas de Ana Elias Pinheiro e de
José Ribeiro Ferreira, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005.
HERNANDES, Andréia Nogueira, “A mulher o prazer na poesia erótica
de Maria Teresa Horta”, Boitatá – Revista do GT de literatura oral e popular
da ANPOLL [Em linha]. 8 (jul.-dez. 2009), pp. 28-40. [Consult. 20 dez.
2014]. Disponível em http://revistaboitata.portaldepoeticasorais.com.br/
site/arquivos/revistas/1/Andreia%20Hernandes.pdf.
HORÁCIO, Arte Poética (Epístola aos Pisões). Introdução, tradução e
comentários de R. M. Rosado Fernandes, Lisboa, Inquérito, 2011.
HORTA, Maria Teresa, A dama e o unicórnio, Música de António de
Sousa Dias, Lisboa, Dom Quixote, 2013.
HORTA, Maria Teresa, Poesia Reunida, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2009.
HORTA, Maria Teresa, Anunciações: Um romance, Lisboa, Publicações
Dom Quixote, 2016.
HORTA, Maria Teresa, Estranhezas, Lisboa, Publicações Dom Quixote,
2018.
HUTCHEON, Linda, A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2000.
IANELLI, Mariana, “O mundo da dama e do unicórnio”, Valor, São
Paulo. 14:687 (jan. 2014), pp. 35-36.
JOAQUIM, Teresa, As causas das mulheres: a comunidade infigurável,
Lisboa, Livros Horizontes, 2006.
JOURDAN, Jean-Pierre, “Le sixième sens et la théologie de l’amour”,
Journal des Savants, 1996, pp. 137-160.
JUNG, Carl Gustav (trad. Henry Pernet et Roland Cahen), Psychologie
e Alchimie, [1944], Paris, Buchet Chastel, 1970.

70

KRIEGER, Murray, “Imagem e palavra, espaço e tempo: a exaltação – e
a exasperação – da ekphrasis enquanto assunto” (trad. Ângela Fernandes),
in BASÍLIO, Kelly [et al.] (ed.), Concerto das artes, Lisboa, Campo das
Letras, 2007, pp. 133-163.
KLOBUCKA, Anna, Formato Mulher: A emergência da Autoria feminina
na Poesia Portuguesa, Coimbra, Angelus Novus, 2009.
LACHMANN, Renate, “Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature”, ERRL, Astrid e NUNNING, Ansgar (eds.), Cultural memory Studies:
an international and interdisciplinary handbook, Berlim-New York, Walter
the Gruyter, 2008, pp. 301-310.
LEMAIRE, Ria, Passions et Positions-contributions a une sémiotique du
sujet dans la poésie lyrique em langues romanes, Amsterdam/Providence,
Ed. Rodopi, 1988.
MACEDO, Tania, A delicadeza e a força da poesia, Mulemba [Em linha].
4 (jul. 2011) [s.p.]. [Consult. 23 dez. 2014]. Disponível em http://setorlita
frica.letras.ufrj.br/mulemba/artigo.php?art=artigo_4_3.php.
MALAXECHEVERRÍA, Ignacio (ed.), Bestiario Medieval, Madrid, Ediciones Siruela, 1989.
MARTINHO, Fernando J. B., “Texto e contexto de Poesia 61 num quadro tardo-modernista”, Colóquio-Letras, número 177, Maio/Agosto 2011,
pp. 9-27.
MARTINHO, Fernando J. B., Tendências dominantes da Poesia Portuguesa da década de 50, Lisboa, Edições Colibri, 1996.
MITCHELL, Tom, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago, University
of Chicago Press, 1986.
NEUMANNN, Brigit, “The Literary representation of Memory”, in ERLL,
Astrid e NUNNING, Ansgar (eds.), Cultural memory Studies: an international and interdisciplinary handbook, Berlim-New York, Walter the Gruyter,
2008, pp. 333-344.
ODELL, Sherpard, The Lore of the Unicorn: Folklore, evidences and reported sightings, Houghton Mifflin, 1930 (on-line).
OELSCHLÄGER, Ilse, Le mystérieux désir de la Dame à la Licorne, Montesson, Éditions Novalis, 2008.

71

PASTOUREAU, M.; TABURET-DELAHAYE, E., Les Secrets de la Licorne, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais,
2018.
PRAZ, Mario, “Ut pictura poesia” (trad. Mário Jorge Torres; Pauly Ellen
Bothe), in BASÍLIO, Kelly [et al.] (ed.), Concerto das artes, Lisboa, Campo
das Letras, 2007, pp. 115-132.
REYNAUD, Maria João, Recensão A dama e o unicórnio de Maria Teresa
Horta, Colóquio-Letras, Lisboa, número 187 (set.-dez. 2014), pp. 227-230.
REYNAUD, Maria João, “Perfil Poético”, in Maria Teresa Horta, Poesia
Reunida, Lisboa, Dom Quixote, 2009, pp. 21-25.
RILKE, Rainer Maria, As Anotações de Malte Laurids Brigge, (trad. e
pref. Maria Teresa Dias Furtado), Lisboa, Relógio D’Água, 2003, Anotações
38 e 39.
SANT’ANNA, Mônica, “A escrita feminina e as suas implicações: a recorrência ao corpo como signo de identidade”, REEL – Revista eletrônica
de estudos literários [Em linha]. 2:2 (2006), pp. 1-26. [Consult. 20 dez.
2014]. Disponível em http://periodicos.ufes.br/reel/article/viewFile/343
7/2692.
SEQUEIRA, Joana e MELO, Arnaldo Sousa, “A mulher na produção
têxtil portuguesa tardo-medieval”, Medievalista online, 11, 2012, pp. 1-26.
SILVA, José Mário, “O enigma do unicórnio”, Expresso Atual, (30 novembro 2013), pp. 30-31.
STALLONI, Yves, Os géneros literários. Narrativa, teatro e poesia (trad.
Claudette Soares), 2.a ed., Mem Martins, Europa-América, 2009.
STRUDEL, Armand, “O unicórnio”, in BRUNEL, Pierre (ed.), Dicionário
de mitos literários. Prefácio à edição brasileira de Nicolau Sevcenko. Trad.
Carlos Sussekind. 2.a ed., Rio de Janeiro, Olympio, 1998, pp. 918-922.
TAVARES, Ana Paula, Como veias finas na terra, Lisboa, Caminho,
2010.
VERNANT, Jean-Pierre & VIDAL-NAQUET, Pierre, Mythe et tragédie en
Grèce ancienne, Paris, Maspéro, 1972.
WELLECK, René; WARREN, Austin, Teoria da literatura (trad. José
Palla e Carmo), Mira-Sintra, Europa-América, 1981.

Notas biográficas dos autores
Anabela Galhardo Couto é Professora Associada no IADE – Universidade
Europeia e Professora Convidada no Mestrado de Estudos sobre as Mulheres da Universidade Aberta, onde ensina Expressões Culturais – Literatura. Membro de várias sociedades científicas, nacionais e internacionais,
é investigadora na unidade de investigação Unidcom – IADE, no CEMRI –
Universidade Aberta, onde desenvolve a linha de pesquisa Estudos sobre
as Mulheres – Género, Sociedade e Cultura, e no CHAM da FCSH, explorando a temática das fronteiras nos projectos “Cartografias do imaginário”
e “Literatura e Cultura”. Os seus trabalhos académicos têm incidido prioritariamente nos domínios da literatura, da herança cultural, dos estudos
de género, da filosofia e da estética, privilegiando temas como a autoria e
a produção feminina no período barroco, o imaginário literário, o discurso
amoroso e místico, as redes informais femininas, e questões como a alteridade, a retórica do corpo a subjectividade, a ética da generosidade, etc.
Dos vários projetos de investigação europeus em que tem estado envolvida
destacam-se: “Travelling Concepts” no âmbito da Athena e “Women Writers in history” no âmbito da plataforma Dariah-Eu. De entre as múltiplas
publicações, salientam-se os livros: Uma Arte de amar: Ensaio para uma
cartografia amorosa, Lisboa, 2006. Gli Abiti Neri: Letteratura Femminile del
Barocco Portoghese, Roma, 2007; Mulheres que Escrevem, Mulheres que
Lêem: Repensar a Literatura pelo Género, (co-aut.), Lisboa, 2008; Teaching
subjectivity: Travelling Selves for Feminist Pedagogy, Utrecht, 2009; Soggetti itinerante (co-aut.) Firenze, 2013; Histórias Breves e Admiráveis de
Soror Maria do Céu, Perugia, 2012.
Rodrigo Sobral Cunha é Professor Associado no IADE – Universidade
Europeia, onde é investigador na Unidade de Investigação em Design e
Comunicação. Pós-doutorado em ritmanálise pela Universidade de Lisboa
(Centro de Filosofia da UL/FCT), doutorado em filosofia pela Universidade

74

de Évora, mestre em filosofia (política, ética, história, religião) pela Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) e licenciado em filosofia (via científica)
por esta mesma universidade. É membro de várias associações científicas, nacionais e internacionais e tem desenvolvido projectos, escrevendo
artigos e livros, relacionados com as seguintes áreas: arqueologia, arquitectura, biologia, botânica, cinema, cosmologia, cristalografia, design, ecologia, epistemologia, escultura, estética, ética, ficção científica, filologia, filosofia, hermenêutica, história, linguagem, literatura, metafísica, música,
paisagística, pedagogia, pintura, poesia, política, psicologia, ritmanálise,
semiótica, sociologia cognitiva, teologia, tradução. Algumas publicações
em livro: O Colar de Sintra (Sintra, Castelo do Amor, 2016), A Saudade
dos Heróis (Serra d’Ossa, Al-Barzakh, 2012), O Essencial sobre Ritmanálise (Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2010), Filosofia do Ritmo
Portuguesa (Sintra, Zéfiro Edições, 2010), A Verdadeira História de Aladino
e a Lâmpada Maravilhosa (Sintra, Zéfiro Edições, 2009), A Teoria Silvestrina da Harmonia do Universo. Homem, Mundo e Deus na Obra de Silvestre
Pinheiro Ferreira (Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008).

Fabio Mario da Silva é Professor de Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará também vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Letras (POSLET) do ILLA (Instituto de Linguística,
Letras e Artes). É pós-doutor em Literatura Portuguesa pela Universidade
de São Paulo, com bolsa da FAPESP. É doutor em Literatura e mestre em
Estudos Lusófonos pela Universidade de Évora. É pesquisador do CNPq,
nos seguintes projetos: “Figurações do feminino: Florbela Espanca et alii”,
e “Estudos Portugueses e Africanos”. Também é pesquisador integrado do
CLEPUL (Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias) e membro colaborador CEC (Centro de Estudos Clássicos) ambos da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa. Também integra a equipe do Centro
Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP) da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente dirige, em conjunto com a Professora
Cláudia Pazos Alonso (Universidade de Oxford), a edição crítica das Obras
Completas de Florbela Espanca pela Editora Estampa (Lisboa) e organizou,
também em conjunto com Cláudia Alonso, uma edição da Obra da modernista Judith Teixeira, com textos inéditos, pela Editora Dom Quixote.
Prepara a edição da trilogia épica de Soror Maria de Mesquita Pimentel,

75

primeira epopeia escrita por uma mulher em língua portuguesa. Publicou a obra A autoria feminina na literatura portuguesa. Reflexões sobre
as teorias do cânone, Editora Colibri. É organizador de diversos eventos
internacionais pelo CLEPUL – Universidade de Lisboa, com destaque para
o congresso internacional anual em estudos de género no contexto em
língua portuguesa e italiana. Suas áreas de interesse são sobre teorias
feministas e autoria feminina nos países em língua portuguesa.

ee

Esta publicação foi financiada por Fundos Nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos Projectos
“UID/DES/00711/2019” e “UID/ELT/00077/2019”

e

e

