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Prefácio 
 

Da importância dos substitutos 

“tento lembrar-me das coisas essenciais” 

Ana Teresa Pereira 

O Verão Selvagem dos Teus Olhos 

 

“Interessa-me o mesmo não o outro”  

Paulo Varela Gomes 

Passos Perdidos 

 

 

Se escrevemos/vivemos na situação de “queda” de um mundo original  

– do plano arqui-real ideal de seres = arquétipos em que, como cria Poe 

(Eureka), o belo coincidia com a verdade (“thus Poetry and Truth are 

one”) –, então é relevante a importância que lhes damos e a escolha que 

fazemos dos representantes = símbolos = substitutos em que ainda exis-

te/cintila algo dessa origem (estado anterior) e que, nesta escada de Jacob 

em que os anjos tanto sobem para baixo como descem para cima, nos po-

dem servir de conectores/veículos de acesso a uma substância e um senti-

do distantes, talvez, mas não de todo perdidos.  

Daí, compreende-se, a importância dos substitutos (A Outra), ou seja, dos 

simulacros no sentido que Pierre Klossowski dá a esse termo e que Amândio 

Reis discute no seu ensaio sobre Ana Teresa Pereira. Recordemos Klos-

sowski, de um texto sobre as telas de Balthus: “Le tableau [no caso de Ana 

Teresa Pereira, a cena de escrita] n’est pas contemplation même, mais son 

simulacre, et c’est pourquoi la vie figée à sa surface exerce une telle fascina-

tion; le tableau n’a pas d’être en soi, mais grâce au non-être du simulacre, ce 

qu’il nous fait voir, c’est l’être où les choses ne peuvent plus mourir parce 

qu’elles ne vivent plus; (…) le tableau nous offre moins un objet de contem-

plation, qu’il ne nous met dans l’attente du spectacle que cependant nous 
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voyons, mais qu’animent les démons intermédiaires entre l’artiste et le spec-

tateur” (Tableaux Vivants, Le Promeneur, 2001 [110-111]). 

Também a “escrita” e(in)volui de uma sua concepção se não “miméti-

ca” – e que ganhava densidade/volume pela refracção nos ecrãs imaginá-

rios (fornecedores de modelos: tipos: imagens) da Literatura (por exem-

plo, a referência a um género, o policial, ou a um registo, o fantástico) ou 

da Pintura (a certa altura, o caso dos pré-rafaelitas) – para uma sua per-

cepção mais “descarnada” (“uma escrita simples mas não seca”, de “ima-

gens fortes” e marcada pela “presença do que não estava escrito”, escreve 

a autora em A Pantera [76-77]) que se entende e pratica como “drama” = 

“acção”, isto é, performance.  

Passa-se, assim, como refere Amândio Reis [39], de uma escrita-

-pintura (metafórica ou analógica, funcionando por analogias) a uma es-

crita-kinema (combinando intersticialmente dynamis e enargeia) que, ela 

própria, um pouco como sucede com a linha ornamental (gótica) teoriza-

da por Heinrich Worringer, cada vez mais se encena: auto-apresenta (se-

gundo um “processo auto-reflexivo em que o texto performatiza a sua 

própria natureza” [Reis: 22]) e, no gesto de o fazer, se dramatiza (nomea-

damente enquanto “encenação do acto de escrita” [Reis: 13]). 

Se nessas primeiras fases da obra de Ana Teresa Pereira (cuidadosa-

mente estudadas por Rui Magalhães e, agora, Amândio Reis), a “escrita” 

se tende a situar no (não-)lugar (ou lugar vago “entre”) da interface de 

uma “concepção xadrezística das linguagens” [Reis: 98], fá-lo, pensamos, 

para acentuar uma ocasião mais de “desencontro” do que de “síntese” das 

“artes” – e daí, também, o carácter “estrangeiro”, a posição “orbital” 

[Reis: 15] da autora nas “letras portuguesas” (?), mal habitando (e sempre 

habitando mal) qualquer nicho que lhe seja proposto, para se situar antes 

no horizonte de uma região “polar” (Eduardo Prado Coelho) que, contu-

do, constitui um inesperado reservatório de novas espécies de “formas” e 

de “monstros” (o que talvez não seja muito diferente). 

Impõe-se então – talvez a partir de A Neve ou, de forma mais marcada, 

O Fim de Lizzie – uma escrita-teatro, mais nua e essencial, cuja dimen-

são performativa (trata-se de uma escrita dada em constante estado de 

“ensaio”, dentro ou fora do palco, da página ou do livro [Reis: 19]) cons-

trói um tipo novo, agora encarnado, de “teatralidade”: um agir do real 

(“as palavras de um escritor são acções”, teria dito Freud, citado pela au-

tora [Reis: 20]) na e pela representação. 
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Como em Klossowski, com efeito, o “teatral” constitui uma acentua-

ção dos traços: contornos do “simulacro” pelos quais se refere não só o 

“vivo” mas também se convoca, procura atrair, fazer vir (descer até/em 

nós) o “divino” (Le Bain de Diane). Ou seja, contra o apagamento dos 

seus sinais, a aparente fatalidade do desfalecimento da sua presença, an-

tes de mais produzir real. “À equivalência entre escrever e pintar, escre-

ver e encenar, escrever e representar, subjaz uma tarefa comum de reali-

zação, isto é, de transformação em realidade de uma espécie de texto 

primordial, em infinita reescrita”, recorda-nos Amândio Reis [24]. 

É esse também o lado pornográfico da escrita. Algo que se dá a ver: 

mostra: exibe (através da “artificação”, carnalização mesmo da “arte” 

[Reis: 55]) para seduzir = encarnar o divino. “Le tableau [ou o texto] en 

tant que simulacre ne fait que reproduire le stratagème diabolique”, es-

creve Klossowski, que precisa: “Ainsi, travailler à un tableau [cena: qua-

dro: maqueta de um texto], quel qu’en soit le «motif», reviendrait à con-

trefaire son modèle invisible – l’analogue démoniaque de sa propre émo-

tion – et donc à le séduire par la «ressemblance» de son simulacre et à le 

circonscrire par une figure dont l’aspect ressemblant agirait sur le con-

templateur au même titre que son modèle agissant sur l’artiste” (“Du si-

mulacre” [idem: 144]).  

Efeito de redução, isto é, dramatização = essencialização de uma fic-

ção que funciona ela própria como corpo = simulacro [Reis: 62] e que 

nos conduz ao presente estado da escrita de Ana Teresa Pereira: o de 

uma arquitectura (cenografia?) elementar mas essencial de construção 

de maquetas.  

Já no capítulo 3 (“Livro, palco, mundo”), que incide em particular so-

bre os “meta-dramas” (“narrativas dramáticas”, “dramas de bastidores” 

[77]) Inverness (um”drama teatrológico” [80]: “drama de dramaturgia” 

[82]) e A Pantera (“drama logográfico” [83]), Amândio Reis, trabalhando 

a questão da representação (nos seus diferentes sentidos: mimético, esté-

tico), sublinha o duplo estatuto dos “personagens” enquanto “actores” (ao 

fim e ao cabo, o sonho ou pesadelo de um personagem literário) e do “es-

critor” enquanto “encenador”, ou, talvez melhor, “cenó-grafo” [88], já 

que ela trabalha = escreve com coisas, corpos, lugares, ensaiando e refa-

zendo o guião cósmico de uma peça (drama) diabólica (A Outra [36]) 

que reequaciona peça a peça, jogada a jogada, a divisão do mesmo e do 

outro no grande caos pânico e genésico de tudo. 
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A maqueta surge assim como o lugar (primeiro e último) de um drama 

= acção mínimos, ou seja, de um fazer imagem (todas estas cenas, sequên-

cias, imaginárias – por imagens –, de corpos e palavras, são, à letra, qua-

dros vivos) em que, convocados pela escrita, pelo factor de evidência = 

realização das imagens (“fazer a imagem (escrevê-la, imaginá-la) é fazer o 

«acontecimento»”, sublinha Reis [90]), ante os nossos olhos se revelam: 

objectivam os simulacros = fantasmas (leia-se, deste ponto de vista, o que 

Amândio Reis escreve sobre o trabalho de kosmetika do personagem pa-

limpsesto da Rebecca em O Verão Selvagem dos teus Olhos [59-61]). 

Assim, o que do real e do ser, nesta poética da criação = realização (no 

sentido do “realismo figural” de Auerbach [Reis: 98]), aqui se depõe, é 

algo da ordem do comportamento das marionetas como Kleist (metafisi-

camente) as entendia. 

Escreve Kleist: “Vemos que, no mundo orgânico, à medida que a refle-

xão se torna mais obscura e mais fraca, a graciosidade se apresenta cada 

vez mais radiosa e soberana. – Porém, tal como a intersecção de duas li-

nhas por um lado de um ponto, depois de percorrido o trajecto pelo infinito, 

se volta a verificar subitamente pelo outro lado do mesmo ponto, ou como 

a imagem do espelho côncavo, depois de se afastar até ao infinito, volta 

subitamente a surgir perante nós: assim também a graciosidade, depois de, 

por assim dizer, o conhecimento ter atravessado o infinito, volta a apresen-

tar-se; e de tal maneira que surge em simultâneo e de modo mais puro na-

quela estrutura de um corpo humano que ou não possui consciência algu-

ma, ou possui uma consciência infinita, i.e., ou no boneco articulado, ou 

num deus” (Heinrich von Kleist, Sobre o Teatro das Márionetas e outros 

escritos [trad. José Miranda Justo], Antígona, 2009 [143]).  

Em maior ou menor grau, seja este acto de “convocação” mais ou me-

nos conseguido, é essa realidade (verdade) da imanência, do “estar-lá” 

das coisas (visíveis e invisíveis) antes mesmo de terem “sido” (como em 

Poe), que os textos-feitiço (sempre momentos/situações de “epifania” 

[Reis: 92]) de Ana Teresa Pereira, para nosso benefício, antecipam. 

É, pensamos, produto da argúcia e da sageza de Amândio Reis, no seu 

estudo, ter-nos conseguido desvelar partes (e portas) do “cerimonial” por 

essa escrita – aracnídea, venenosa mas também fulgurante [Reis: 87] –, 

no próprio real, minuciosamente entretecido. 
 

Fernando Guerreiro 

(Fevereiro de 2016) 


