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RESUMO 

 

A partir da formulação llansoliana “o corpo e o poema são chamados a formar um ambo”, esta 

tese pretende investigar a composição de um cor’p’oema em Maria Gabriela Llansol, com os 

nós da leitura, da casa e do amor, através da articulação de conceitos extraídos da teoria da 

literatura, da filosofia e da psicanálise.  

Palavras-chave: Escrita. Leitura. Transposição. Cor’p’oema. Llansol. 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

À partir de la formulation llansolienne « le corps et le poème sont appelés à former un tout-

deux », cette thèse vise rechercher la composition d’un cor’p’oème chez Maria Gabriela 

Llansol, avec les noeuds de la lecture, de la maison et de l’amour, à travers l’articulation de 

concepts de la théorie de la littérature, de la philosofie et de la psychanalyse.  

Mots-clés: Écrite. Lecture. Transposition. Cor’p’oème. Llansol. 

 

 



 

 

Não posso deixar de percorrer o caminho que andei 

 

 

Quando prossegues os caminhos, vais sempre a pensar que vês a 
dobra de outro horizonte 

(Llansol) 

 
É apenas uma dobra e um baraço. O texto dobra, efeito de colagem 

 (Llansol) 

 
O livro e o Livro nascem da dobra  

(Mallarmé) 

 

Venho sem recursos, de mãos vazias, lhes contar a história que aqui não se 

escreveu. Sua única dobra. Sim, porque desejando escrever a composição de um cor’p’oema 

com os nós da leitura, da casa e do amor, tudo fracassou. A começar pelo amor, este que 

deveria vir por último, como ela havia me dito. “Deixe o amor para mais tarde”. Obedeci, 

porque estando na penúria das palavras para escrever esse nó amante, o seu movimento de 

aberturas e começos, o único gesto que me restava era seguir esperando que do amor um mais 

tarde se fizesse. Sim, o amor é sempre mais tarde, concordei sem saber que, nesse sim 

ofertado, tudo fazia escrever o amor no lugar onde nada dele se escrevia. Na grafia do seu 

nome, o traço da sua queda, o fracasso das suas tentativas, a certeza da sua filiação: Penia, ela, 

figura feminina que oferece o corpo pobre para abrigar o nascimento do amor; Poros, ele, 

embriaguez de uma beleza que nada oferece. Fracassado o amor, sem poder lhe fechar o nó, 

na queda das suas letras, o que se escrevia era leitura. Como pas-a-lire1, nesse “não a ler”, um 

“passo a ler” se deu: o amor, como o mar, cessa. E cessado o amor, ali onde nada dele se 

escreveu, em que tudo caiu sem se ver na imensidão de um poema ilegível desdobrado no céu, 

o que resta é causa, causa amante.  

                                                           
1 Essa expressão é utilizada por Lacan ao se referir aos seus Escritos. Eles não se dão a ler tão 
facilmente e, ao reuni-los sob esse nome, o que Lacan escreve é justamente a dissimetria que existe 
entre a leitura e a escrita. Escritos, eles eram para não ser lidos. Entretanto, a letra se lê, “ela se lê 
literalmente”. Mas ler uma letra não é a mesma coisa que ler, pois um escrito não é para ser 
compreendido. É preciso, então, ler para além do que se escreveu, ler espalhando as letras, 
desdobrando e soltando seus nós significantes. Diferente da leitura que se aprende na escola, em que é 
preciso ler e interpretar, ler aqui é se desocupar dos protocolos, da decifração dos signos, para acolher 
(colher) a letra naquilo que ela é e nada mais (LACAN, Jacques. O seminário, Livro 20 – Mais, ainda 
(1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 38). 
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Posso lhes contar o fracasso. Contar, conta a conta, a queda, o vazio definido, o 

nada partido. Posso lhes contar que talvez, mesmo antes que se pudesse ler esse passo, o 

fracasso era dado de início. Estando só, sem ser escrito, o amor enlaçava-se na leitura, na 

casa. Desejando ser corpo, fazia do seu movimento uma fuga constante, uma partitura de 

começos e intervalos infinitos. Sem fim, cessava apenas no momento em que, desmontada a 

dialética que o faz existir entre dois, tornava sua significação uma palavra de ruína. Uma ruína 

para a palavra amor. Eis a sua casa. 

 

Um monge descabelado me disse no caminho: “Eu queria construir uma ruína. 
Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma 
coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como 
as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo 
da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num 
cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o 
arcaico ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro (O 
olho do monge estava perto de ser um canto). Continuou: digamos a palavra AMOR. 
A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma 
ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer 
de um monturo”. E o monge se calou descabelado2.  

 

Como palavra sem ninguém dentro, pobre de visitantes que a ocupem, ela abriga 

um abandono, uma ruína. Desocupada, ela é também o abrigo daqueles que, no total 

abandono, arruinados pela desconstrução do sentido guardado pela palavra, erram ao lado dos 

vagabundos e dos poetas, à procura de uma flor que falta para compor, com rigor, o ramo de 

uma vida, um corpo para a passagem do poema, um poema que seja corpo de escrita irregular 

dentro da escrita. A queda da palavra amor, a sua ruína, o seu fracasso, se escreve em abismo. 

“Amor em fracasso”, como escreve Lucia Castello Branco 3 . Em mise-en-abyme se 

descortinam, por sucessivas dobras, os plissados de um “corpo cem memórias de paisagem”4. 

Nesse lugar, lemos em abismo e, abismado, um corpo se faz em poema. 

O fracasso, é preciso dizer, não é aquele de um saber sobre esse corpo que tem no 

amor um dos seus nós. Tampouco é um fracasso do saber do poema que passa à procura de 

um corpo que o suporte. Nem ainda o fracasso de um corpo que, sendo feito pelo movimento 

do poema que passa, sucumbiria à sua passagem. O que está em fracasso, nesta escrita, é 

                                                           
2 BARROS, Manoel de. Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 31.  
3 BRANCO, Lucia Castello. A paixão de ler: a leitura no “amor em fracasso”. Disponível em: 
http://blogdasubversos.wordpress.com/2012/11/12/praticas-da-letra-a-paixao-do-ler-a-leitura-no-amor-
em-fracasso/. Acesso em: 22 mar. 2013. 
4 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 10. 
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justamente o saber. “O saber em fracasso” não é o “fracasso do saber”5 e, tal como uma figura 

en abyme, esse fracasso faz escrita ali onde o saber está arruinando-se, desocupando-se. Dessa 

desocupação, inscrita num movimento contínuo, esticada no tempo do gerúndio, feita em 

abismo, desembaraçada de todo saber, resta um corpo, um mínimo guardado em potência, que 

persiste no aberto das variações de um amor sive legens.  

Escrever sem pouso no saber é escrever no fracasso, é estar nele sem desejar sair, 

é ver que, de dentro do seu absoluto silêncio, se destaca a palavra amante que procura. 

“Procuro é a palavra”6 , diz Llansol. Procura a palavra gaga e balbuciante, cujo nome 

desconhece, aquela que lhe concede silêncio em meio ao burburinho dos nomes. Sem a 

garantia do saber, ali onde ele está em fracasso, a linguagem acontece na desaparição da sua 

estabilidade, emerge em nossas mãos, quando, “desabados dela e desintoxicados dela”7, nos 

vemos no aberto do mundo. Essa palavra sabe, na sua procura, que, antes que ela possa surgir, 

o olho arde, os pés esfriam, o susto invade a pele, o corpo treme. Eis um corpo. Um corpo que 

se faz no exato momento em que é tocado pelo aberto da palavra. Desfeito em outros lugares, 

desembaraçado dos seus nós significantes, esse corpo é corpo real escrito em letra de poema.  

Mas, antes de chegar ao corpo, foi preciso dobrar. Perder-se em todas as dobras e 

redobras, tal como numa mise-en-abyme em que, ao escrever o mesmo em outro lugar, faz 

cair o que, do mesmo, é réstia de luz, pathos, resíduo. Persistindo nesse caminho, no risco do 

abismo, avistamos a dobra de alguns horizontes. A paisagem dos corpos em relevo, a sua 

cadência, a passagem de um traço de poema. No labirinto infinito da dobra, fazendo existir no 

dobrado aquilo que não se desdobra mais, vemos a topologia do mundo como um processo 

que rejeita a fixação dos limites, a fixidez, a permanência, o encaixe, a clausura. Como não há 

hierarquia entre elas, cada dobra faz sua parte: alarga a distância. Guarda o ritmo, a cadência 

do Um, o estado em potência do livro.  

                                                           
5 No texto Lituraterra, Lacan apresenta a figura do savoir en échec, aproximando-a da figura en 
abyme. Há duas propostas de tradução: a primeira, presente na revista Che vuoi, propõe para o savoir 
en échec o “saber em fracasso”. A segunda, no livro Outros Escritos, traduz como “saber em xeque”. 
A primeira proposta de tradução nos permite pensar o “saber em fracasso” como aquilo que se vai 
abismando, arruinando-se numa cena transposta infinitamente, mas guardando, a cada transposição, 
aquilo que é o seu impossível a desocupar. Como se a cada movimento abismal, a cada queda inscrita 
no fracasso, uma pequena réstia afirmasse a sua presença, como letra que não se lê, mas secreta a 
potência de um a ler infinito (LACAN, Jacques. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 
17-18; LACAN, Jacques. Lituraterra. Che vuoi, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 17-23, 1986). 
6 Encontramos essa expressão no prefácio às traduções de Paul Éluard (ÉLUARD, Paul. Últimos 
poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002, p. 13).  
7 PESSANHA, Juliano. Como fracassar em Literatura. Pausa, Belo Horizonte, n. 100, p. 19, jun. 2013. 
Disponível em: http://issuu.com/pausa/docs/pausacem. Acesso em: 23 set. 2013.  
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É preciso dizer que a dobra, assim como a escrita do cor’p’oema, se impôs de 

início sem que nenhuma resistência fizesse frente a isso. Primeiro foi o “corpopoema”: um 

corpo e sua gramática de gozo. Escrito assim, foi lido por Lucia Castello Branco como 

“corpoema”: um corpo de gozo. Primeira dobra que fez escrita no encontro com uma língua 

específica, marcada pela experiência viva do acontecimento de um corpo ali onde não há 

gramática, em que as leis da linguagem parecem sucumbir na forma organizada pela presença 

de uma “letra em ponto de p”8, em ponto de poema. Depois, com as dobras do corpo nas mãos 

e desejando fazer uma tese de folhas dobradas, a própria dobra incorporou-se ao texto, 

concedendo-lhe a forma em sua responsabilidade de acontecimento. Tomada da leitura 

deleuziana, vimos que a dobra é o acontecimento, o surgimento de uma singularidade, o 

começo do mundo. Infinitamente redobrado, esse mundo é a paisagem dos corpos lançados 

para além das oposições binárias. Guardando uma infinidade de elementos e o gesto do único 

– “Dobra a tua língua, articula”9 –, cada dobra nos oferece o seu acontecimento, o movimento 

e a curvatura desenhados nos seus plissados. Como uma cena fulgor, as dobras guardam a 

potência de uma leitura e o desejo de fazer mundos no mundo.   

Dobra: dobradura, marca de uma articulação leve, movimento, plissado. Dobrar 

não equivale a lançar-se a outro lugar. Dobrar equivale a abrir espaços no mesmo lugar, 

transpor e, assim, liberar, no oco da dobra, possibilidades inéditas. Além disso, nas dobras, 

redobras, dobras de dobras e desdobras, não se trata de conciliar os movimentos, os seus 

plissados. Elas são, então, um modo de lidar com isso – à maneira de um origami – que, 

mesmo dobrado, resta incompatível, irredutível. Nesse movimento, há algo que resiste, mas 

que se desloca, no exercício de transposição que se anuncia. 

 

Esse Um muda, e torna-se Sete. De Sete, transforma-se em Nove. Com Nove tem fim 
a evolução. Muda de novo, e regressa ao Um. Um é o começo da transformação das 
formas10. 

 

No pensamento da dobra, temos o único e não o plural. Este se conjugaria nos 

encadeamentos, na significação das coisas visando à totalidade, a partir da tentativa de suturar 

a hiância aberta no próprio movimento da linguagem que se dobra. Ao contrário, o 

pensamento do único é tomado a partir da ideia de disseminação11, de alargamento, de 

                                                           
8 BRANCO, Lucia Castello. Os absolutamente sós. Llansol – a letra – Lacan. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000, p. 19-34. 
9 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 8.  
10 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 84. 
11 DERRIDA, Jacques. La Dissémination. Paris: Éditions du Seuil, 1971.  
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amplificação, numa espécie de composição e recomposição, onde o que aparece é a forma. A 

dobra é, segundo Deleuze12, a noção e a operação mais importante em Mallarmé. Tanto no 

seu projeto do Livro quanto nos poemas, vemos a dobra do mundo, o invisível mostrado pelos 

orifícios, as inflexões que contêm todas as dobras guardadas, na combinatória infinita das 

folhas soltas, ou das palavras que escorrem no branco, sem que acaso nenhum seja eliminado. 

Envolvido o infinito na dobradura da palavra, temos a afirmação do acaso, ali onde ele é, não 

um princípio, mas a ausência de todo princípio. Pensar sem princípios “introduz os 

incompossíveis no próprio mundo estilhaçado”13, no livro reunido na dispersão. 

E, então, um texto dobra, efeito de colagem. Eis a abertura à composição de um 

mundo feito de sobreimpressões, de paisagens que se conjugam na dispersão, sem serem 

extintas ou demolidas. Aproximadas, dobradas entre si, essas paisagens fazem o corpo da 

escritura llansoliana. Vemos isso com clareza no título do livro de Llansol – Lisboaleipzig. 

Duas cidades, Lisboa e Leipzig, mas também dois corpos, Pessoa e Bach, música e poema, 

unidos por uma escrita legente. Assim dobrados, sobreimpressos, a palavra composta dessa 

maneira nos oferece outro corpo, uma paisagem alargada. Os elementos dobrados, 

redobrados, escrevem um cor’p’oema, são os lugares de composição desse corpo que se 

escreve em poema e que é, ao mesmo tempo, sentido e espaçamento, síntese e distância. 

Traço fulgurante.  

 

A imagem que me deixa a mulher que está a escrever é a de um traço amplo e veloz 
a captar o poema que passa rápido. Impossível dizer-lhe que espere, que não consigo 
escrever à sua velocidade, que se repita ou volte a dizer (quando, de facto, nada diz) 
o que estava a dizer. Passa é o seu facto fundamental.  
 Mergulho em quem não me espera, ignoro se me vê a escrever, deixo-me inundar 
de puro luar libidinal. 
 
 Há sexo envolvido? Há ____ respondo, a quem imagina a pujança sob essa 
forma de prazer. Mas, para o poema, não há.  
 
 Não há, então, sexo envolvido? Há. Para o poema é inconcebível não haver 
corpo humano que o não suporte. Essa é, diria, sua conjectura. Encontrará sempre 
um humano. Simplesmente, não o reconhece. O que quero dizer é que 
 
não nasce de uma falta 
ou de uma carência, 
nem da falta de uma carência. Passa como expressão de uma alegria pura, como um 
colar que se quebra, 
e vê as suas pérolas tilintando a rolar pelo chão da voz, 
velozes por partir do lugar onde estavam ligados por uma força unitiva de grande 
posse. 
 O sexo de ler que quer e está certo de encontrar 
não será possessivo, 

                                                           
12 DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. São Paulo: Papirus, 1991, p. 47-63. 
13 DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. São Paulo: Papirus, 1991, p. 105. 
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porque libertar-se da posse é o seu movimento. Nem nascerá de um qualquer 
impulso de vitalidade. O poema é sem tesão e pleno de desejo. Mas sem o desejo de 
se pôr em mim ou sequer me fazer. 
 Pleno de desejo? Sim, é o que mais deseja. Encontrar o corpo que, enfim, o 
escrevera nesta voz. O texto.  
 
Legente, que diz o texto? Que ler é ser chamado a um combate, a um drama. Um 
poema que procura um corpo sem-eu, e um eu que quer ser reconhecido como seu 
escrevente. Pelo menos. Esse o entre criado em torno do qual silenciosamente gira 
toda a criação. 
 
O luar libidinal é o nome que dou, hoje, a esse compromisso. Uma jubilosa difusão 
do caminhante pelas ruas, 
a escrever cópias da noite14.  

 

Seguimos nesse passo pleno de desejo, no rastro deixado pelo poema que passa 

rápido. O seu movimento é aquele que faz as pérolas se espalharem pelo chão, desamarradas 

do laço possessivo que as unia. Libertadas da posse, cada pérola é uma “estrela dançarina”15, 

que deseja encontrar um corpo que a suporte. O seu desejo é encontrar o sexo de ler que não 

seja possessivo, um corpo sem eu e um eu que seja apenas o seu escrevente. Movendo-se no 

caos, entre o criado e o incriado, a legente é a escrevente do texto que deseja o poema. É ela, 

amante da palavra, a procura que caminha pelas ruas, move-se pela casa, quebra os nós, 

desata o afeto preso, rompe o medo, assumindo um risco vivido pelo próprio movimento do 

poema. Perdidos nas palavras cultas, tomando o poema como testemunha dramática dos dias, 

nos esquecemos de que a sensualidade é o seu grande mistério: nele repousa o grão da voz e, 

nesse grão, o corpo é soberano nas suas transparências e no seu porte. Ela sabe que o corpo e 

o poema são chamados a formar um ambo. Que eles têm matéria, são cores em movimento, 

cadências que trazem perguntas implantadas nas mãos. E, por saber disso, no saber em 

fracasso, ela se oferece como movimento amante, plena de desejo, no dom de uma leitura 

libidinal.  

 

quando fechei o portão atrás de mim, tive a certeza de que, daí para o futuro, eu me 
dividiria por três caminhos; 
era sempre o caminho do amante                    mas, desde esse momento, 
desdobrados em três lados ou reflexos 
 
 
o sentimento do amante pairando ao nível das árvores que 
atravessávamos 
e que, em breve, 
se tornaria complementar da inteligência __________ era o 
primeiro desses reflexos; 
o segundo é que, para perdurar, o amante derrubava sempre o mesmo horizonte; 

                                                           
14 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 17-19. 
15 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 18. 



15 

 

qual seria o terceiro, por ora, eu não o soube e, se o texto me não desmente, só o 
soube, muitos anos mais tarde, depois de ter atravessado o desafio que me era 
imposto pelo Poema 
_________ ter amado em realidade humana o ponto voraz que eu, então, já sabia ser 
fatal em texto16.  

 

Percorremos o seu jardim ouvindo as vozes que se elevam. O texto nos 

acompanha. Ousa escrever aquilo em que, às vezes, não ousamos acreditar. Amante, ela 

procura. Guarda o segredo que o faz perdurar não apenas no reflexo da inteligência, mas na 

travessia de risco pelo mundo vegetal iluminado pelas árvores. Amar é seu verbo. Ponto voraz 

para o qual o texto se dirige, desdobrando-se por lugares e reflexos que dão a ver uma vida no 

seu ponto de pura potência. Transpomos a porta que nos dá a página, recolhemos as letras 

reduzidas a puras aberturas de mundos. Com elas, três livros escrevem no ritmo de um poema 

que passa. Para enodá-los, uma fita bordada, um corpo escrito pelas mãos daquela que tem, 

nos olhos, o movimento das rendas e o desejo de reunir o infinito em todos os instantes, para 

fazê-lo durar no aberto de numa afirmação:  

 

como os nossos corpos unidos a ler ___ 
 
voltaremos à imagem da água. 
[...] 
em si mesmo, o pensamento o era pouco claro, arbitrário, 
e até, talvez, pouco convincente, 
mas surgiu a frase, uma frase humana, 
um olhar trocado com alguém que viera, como eu, 
da áspera matéria do enigma, 
e o texto começou, 
legente,                    o mundo está prometido ao Drama-Poesia17. 

 

 

                                                           
16 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 70. 
17 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 9-10. 



 

 

SUMÁRIO 

 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................... 4 

RESUMO ................................................................................................................................... 7 

RÉSUMÉ .................................................................................................................................... 8 

NÃO POSSO DEIXAR DE PERCORRER O CAMINHO QUE TRILHEI                              9 

SUMÁRIO ................................................................................................................................ 16 

 

LIVRO 1 

 

Dobra: em face de um princípio de céu no meu firmamento, estremeci com o afecto delicioso 

do mundo .................................................................................................................................. 19 

Dobra: diz que a própria terra perdeu o rasto que outrora traçou nela e que desaparecer na 

letra foi a saída mais perfeita .................................................................................................... 26 

Dobra de d(obra): foi buscar plenitude no movimento interno das palavras: corpos celestes 

nascidos para perdurar .............................................................................................................. 43 

Dobra de dobra: deixar espalhadas sobre as lágrimas que se dobram nos olhos as letras da 

palavra amor ............................................................................................................................. 56 

Dobra: amanhece a palavra que anuncia ___________ tu és poalha dourada, e em poalha 

dourada te hás-de tornar, ao som imperioso do órgão que os chama ....................................... 69 

Dobra: textualiza o corpo que assim se torna chispa em torno do seu sexo de ler .................. 74 

Dobra de d(obra) – eis a única responsabilidade do poeta: ir mais além ............................... 95 

Dobra sobre dobra: seguir o destino do poema, caminhos intransitáveis de ti a ti...retorno a 

esse lugar, recolho seus restos ................................................................................................ 101 



17 

 

Redobra antes da dobra seguinte: desenhar o seu centro num ponto que pronto se desloca

 ................................................................................................................................................ 103 

 

LIVRO 2 

Dobrado o gesto de partir a luz: em todo lugar sem lugar preciso _______ onde se guardam 

as memórias de outras mãos ................................................................................................... 106 

Dobra de dobra: o fulgor, ou o ardor, seja o que for, o intenso que vive ............................. 113 

Dobra de dobra: ser só uma mulher que escreve é impossível ............................................ 126 

Dobra: Fazer um corpo... com as letras da palavra amor ...................................................... 133 

Fio de dobra: O que mais soube amar, ou de como Teresa deixou o seu caderno aberto .... 139 

Redobra: um livro, uma cidade, um jardim – constelação de infinitos ................................. 141 

Dobra: falta-me uma flor branca para compor com rigor um ramo lilás............................... 152 

Dobra: Curvou-se para reunir os textos que voavam em todas as direções, e formar um livro, 

ou destino ................................................................................................................................ 162 

 

LIVRO 3  

Desdobra: é possível olhar sem cindir? ................................................................................. 176 

Dobra: mas sem poema não há destino verdadeiro ............................................................... 180 

Redobra: se pudesse escrevê-lo, escreveria: cor’p’oema ...................................................... 193 

Última dobra:  com ela escrevo ............................................................................................. 197 

BIBLIOGRAFIA  .................................................................................................................. 200 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO 1 

 

 

 

seu primeiro gesto foi escolher o compromisso da sua forma: 

esta ânsia para o desmedido 

 



19 
 

Dobra: em face de um princípio de céu no meu firmamento, estremeci com o afecto 

delicioso do mundo 

 

Numa história, há (ou não há) um momento de desvendamento a que se 
chama sublime. Normalmente breve. Como penso que um leitor treinado já 
conhece todos os enredos, quase só esse momento interessa à escrita18. 
   
Foi buscar a jarra que, na sala de jantar, está sobre  o pano de renda, e deitei-
lhe água deste leito, com os olhos, com a concha das mãos,                                                                                                
sempre lhe dizendo que a cena fulgor mais luminosa nasceria da nostalgia19.  

 

Da nostalgia dos objetos herdados, da nostalgia dos objetos que habitam o 

espaço da casa, da nostalgia do amor e da leitura, encontramos as formas que compõem 

o que Maria Gabriela Llansol chama de cenas fulgor20. Sim, partindo da nostalgia 

desses elementos – a leitura, a casa, o amor –, presentes em quase toda a sua obra, para 

trazê-los para fora da sua nostalgia infinita. E não só.   

E não só. Porque com eles era preciso compor um corpo. E não só. Pois 

neles também, em cada um deles, estava presente um corpo em sua nostalgia infinita. E 

não só. Pois era preciso entrar no leito dessas cenas fulgor, para compor com elas um 

corpo poema. Um cor’p’oema – como escrevo agora. E não só. Pois, para compor esse 

corpo, era preciso antes transpor cada um desses elementos nostálgicos para um espaço 

outro, desenhando com eles uma nova topologia. 

Nesse leito desenhado pela escrita de Llansol, a quem interessa apenas o 

momento de desvendamento a que se chama sublime, vemos a superfície de um 

caminho, o seu curso, mas também a extensão de um terreno por vir. Vemos porque as 

cenas fulgor cintilam num espaço de constelações visuais, de imagens luminosas que 

flutuam numa espécie de logos de luz e noite, abrindo-se a esse ponto voraz do qual 

emergem as imagens que habitam os cadernos escritos21. Vemos porque “o olhar é a 

                                                           

18 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 48. 
19 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 76. 
20 As expressões em itálico referem-se a excertos retirados dos livros de Maria Gabriela Llansol. 
Mantivemos, na transcrição dos fragmentos, os espaços e travessões presentes na obra da 
escritora.  
21 Llansol deixou um imenso espólio composto por 76 cadernos manuscritos, vários papéis 
avulsos e agendas. Os cadernos guardam o traço denso, leve, o risco, o registro de um dia, o 
trabalho de meter a mão no pensamento, como ela nos diz. O trabalho incessante da escrita, a 
sua pulsão. Ficamos sabendo que, em parte, a matéria que figura nos cadernos consta nos livros 
já publicados da autora, revelando-nos, dessa forma, um método de escrita que implica 
literalmente um transporte da letra, de um espaço (o dos cadernos) a outro (o dos livros). Os 
cadernos manuscritos, os diários e os papéis avulsos constituem-se como a raiz de qualquer 
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forma acolhedora de uma queda”, da queda de um astro, e a “sua melodia poderá abrir-

se, deitando-se, e explodir sem mais som, no fim da frase”22. São essas imagens caídas 

na brancura da folha, riscando nelas uma superfície de poema, que compõem o que a 

autora chama de mundo figural, são essas imagens dobradas no leito de escrita que 

abrem agora outras vias.  

Temos, então, dois movimentos simultâneos: um, em que as vozes, os 

corpos, os gestos do cotidiano, a casa dos objectos, o fulgor da palavra, as sílabas sem 

corpo, o cão, Tereza, Ana ensinando a ler a Myrian, Hölderlin, a árvore, o amor, o 

Amante23 são desdobrados no seu traço mais fulgurante, levados ao limite do dizível, 

para deles se extrair, nesse passo/ato de escrita, a sua vibração explícita, o seu canto, a 

sua evidência. O desenho do leito, o seu trilhamento, se faz no gesto de transpor para a 

página dos cadernos o fulgor guardado em cada um desses corpos, seja o de 

personagens históricos, seja o dos objetos que habitam o espaço da casa, dos animais, 

das plantas. Não há nenhuma hierarquização do vivo na composição desse mundo 

figural, mas, sim, a busca do ponto vibratório que se encerra neles. A direção desse 

movimento é aquela apontada por Llansol, em Um beijo dado mais tarde: “extrair 

objectos iluminados dos objectos apagados”24. 

 

                                                                                                                                                                          

livro, lugar que acolhe o primeiro traço, o gesto incessante, para lançá-lo adiante, abrindo-se ao 
exterior. Eles guardam a matéria que figura nos livros, apresentada, por vezes, de forma mais 
desenvolvida ou diferentemente contextualizada, além de passagens inéditas, anotações de 
leitura, registros de uma experiência e de um pensamento que nos apresentam não o repouso na 
vida cotidiana – apesar de ela também aparecer lá –, mas uma constelação de imagens, 
caminhando todas as constelações umas sobre as outras. A transcrição dos textos do primeiro 
caderno foi feita ainda com Llansol, em finais de 2007 e início de 2008, para integrar o livro que 
ganharia o nome genérico, escolhido por ela, de Livro de Horas. Esse trabalho segue agora 
como uma das atividades mais delicadas e importantes – ao que me parece – do Espaço Llansol. 
Isso porque “todos estes textos integram o texto do meu livro [...] que aparece publicado em 
lugares, datas, textos ou volumes diferentes”. Sabemos, com Lúcia Castello Branco, que um 
livro de horas nas mãos é um mundo de “novas palavras no ar”, um mundo bordado para 
acompanhar a passagem das horas do dia, alinhavando sopro e palavra e nos deixando ouvir 
esse um quarto de silêncio (LLANSOL, Maria Gabriela. Uma data em cada mão – livro de 
horas I. Lisboa: Assírio & Alvim, 2009, p. 11-16). Sobre a pulsão da escrita ver: ANDRADE, 
Vania Baeta. Luz preferida: a pulsão da escrita em Maria Gabriela Llansol e Thérèse de 
Lisieux. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2006 
(Tese, Doutorado em Literatura Comparada) e BRANCO, Lucia Castello. Para a hora de ler. In: 
LAGO, Angela. Um livro de horas – Emily Dickinson. São Paulo: Scipione, 2007, p. 9-11.  
22 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 77. 
23 Eis algumas figuras retiradas da obra de Llansol. 
24 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 103. 
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Esses objectos, transpostos agora para o nada desconhecido, eram som, eram 
obediência, eram certamente potencialidades do vivo, ultrapassada a língua 
morta em que sonhavam25. 
 

Eis o trabalho de transportar para outro lugar o que resta do vivo: para o 

espaço vocativo – espaço edénico –, lugar em que as figuras possam expandir-se na 

diversidade dos afetos, ao mesmo tempo em que encontram formas estáveis de pujança. 

Retomado da tradição religiosa para desconstruí-lo, Llansol traça um espaço feito de 

novo e de desordem – ao contrário do mito –, que não é fixo – como sugere a tradição –, 

mas elaborado segundo o desejo criador do homem. Espaço que vive confrontado com o 

poder e com as imagens, não se assemelhando à ideia de paraíso perdido do Éden. Ao 

acolher o cerne de todas as imagens, isto é, os seus afetos, ao se constituir do desejo 

humano e não divino, esse espaço não nega o confronto das potencialidades da vida. O 

medo, a morte, o ardor, o lodo que se acumula no fundo do amor, o corpo erótico, o 

sexo dos homens e da paisagem, o mau silêncio, a nódoa, a rapariga que temia a 

impostura da língua. E tantos outros que, “à medida que perdem o medo, começam a 

adquirir o corpo do espaço edénico” 26.  

 

eis a verdadeira natureza do meu espírito. Sou um peso vasto para quem 
tenha a bondade de fazer-me companhia e, se adquiri e conservei o 
conhecimento da arte de escrever foi por necessidade, tendo descoberto que a 
escrita e o medo são incompatíveis27.  

 

 Sim, escrita e medo são incompatíveis. Mas, ao contrário de negar esse 

afeto e todos os outros que lhe surgem através do encontro com os objetos – afinal o 

cerne de todas as imagens são, de facto, os afectos –, com os arquivos dos poetas e dos 

místicos, com a paisagem alargada das cidades, com a geografia dos corpos, com a 

língua do exílio28 , Llansol segue trabalhando a dura matéria, no ponto mínimo e 

irredutível onde opera um fulgor, por vezes, inapreensível pelo estético.  

                                                           

25 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 99. 
26 LLANSOL, Maria Gabriela. O espaço edénico – entrevista a João Mendes, jornal Público, 18 
de janeiro de 1995. In: Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 146. 
27 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
13. 
28 Llansol e Augusto Joaquim viveram em exílio na Bélgica. Nesse lugar, e da experiência de 
uma vida comunitária, nasceu a Geografia de Rebeldes, uma trilogia composta pelos títulos: O 
livro das comunidades (1977), A restante vida (1983) e Na casa de julho e agosto (1984), e uma 
nova prática de escrita. No registro encontrado no diário Um falcão no punho, escrito em 
Jodoigne e datado em 30 de maio de 1979, Llansol escreve: “destituo-me da literatura, e passo 
para a margem da língua”. Ela trabalhava nos escritos de Na casa de julho e agosto, e sobre eles 
escrevia: “Li, para consolar-me de ter de prosseguir esse caminho, alguns parágrafos de Na casa 
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O outro movimento se anuncia a partir do ato de escavar o leito com o 

fulgor que se desprende das figuras, deitando nele cada uma dessas cenas fulgorizadas, 

para que também elas possam abrir-se ao exterior, compondo, pelo gesto de enodar-se 

com as outras, uma forma-poema. Gomo musical do texto, uma faixa real de poesia. Há 

um fio que liga as diferentes cenas fulgor, fornecendo-lhes unidade, mesmo que 

aparentemente não haja lógica, pois também aquela que escreve não sabe de início o 

que cada cena fulgor contém. O que as aproxima é o vórtice provocado pela leitura 

desses pedaços destacados e ligados num devir simultâneo. E “quando um leitor reage 

da mesma maneira, esse vórtice confirma-se, e o nó construtivo adensa-se”29.  

Llansol observa que:  

 

Os meus textos, como já, por vezes, referi, são tecnicamente construídos 
sobre o que chamei cenas fulgor porque o que me aparece como real é feito 
de cenas, e porque surgem com um caráter irrecusável de evidência. O que 
tenho referido raramente é que essas cenas fulgor se verificam na 
proximidade do que chamo ponto-voraz, e que é simultâneamente a fonte de 
luz intensa que ilumina a cena fulgor, e o lugar onde ela se anula. Se, por 
inépcia, a cena é levada demasiado próximo desse ponto, com a intenção de a 
tornar mais brilhante e viva ____ a cena desaparece, e o olhar cega. 
 
[...] 
 
Mas importa ficar perto, porque toda a presença se manifesta aí ou, de outro 
modo, aí uma presença começa a ser imagem e, à distância que vai do ponto-
voraz à cena fulgor, nós podemos chamar de epifania30.  

                                                                                                                                                                          

de julho e agosto; e pressinto que alguém fez um trabalho que tem o fundamento em si mesmo, 
cujo eco é apenas uma nova sequência de trabalho; [...] hoje fui um dos primeiros leitores de Na 
casa de julho e agosto; tão profundamente me sensibilizou o texto que, depois de me ter 
esquecido o que ia dizer, ou seja, escrever a seguir, me sentei no banco verde do jardim, junto a 
Prunus Triloba, a refletir que me devia perder da literatura para contar de que maneira 
atravessei a língua, desejando salvar-me através dela”. Destaco aqui dois pontos importantes: o 
primeiro diz respeito a esse atravessamento da língua, essa, que, atormentada pela experiência 
do exílio, nunca mais seria a mesma. Língua materna, aquela que ela falava e na qual produzia 
os seus livros, apesar de lhe parecer estranha. O outro ponto refere-se ao trabalho de leitura que 
Llansol realizava sobre os seus textos e o efeito disso para aquela que o havia escrito num 
tempo anterior. Ao sondar o verso, esse lhe escapa como certeza, abrindo, dentro da própria 
linguagem, o seu fora, a sua intensidade, o seu balbucio. O que lê Llansol nos versos que ela 
mesma tece? Talvez ela leia o sopro, aquele que escorre sempre da mão do escritor, e que o faz 
estrangeiro em sua própria língua. Um resto que resiste à trama do texto, à sua tessitura, e lhe 
soa aos ouvidos. A obra dobra-se também sobre aquela que a escreve, no mesmo instante em 
que ela faz dobrar o corpo para a sua leitura. E aquela que faz isso se torna responsável pelo 
verso, “assume-lhe o risco e sustenta-lhe o favor”. Ver LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão 
no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 10-11. BLANCHOT. O espaço literário, p. 
31-40. 
29 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
130-131. 
30 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p. 140. 
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A criação das cenas fulgor, o desenho desse espaço, parece ser correlata a 

uma “abertura de vias” nesse lugar em que uma espécie de dor guarda o afeto. Freud 

chama de Bahnung esse ato de “abrir pistas” ou “vias de trânsito”. Esse termo, que 

aparece em passagens importantes da obra do autor31, é traduzido com frequência por 

“facilitação” e “instalação de vias”. Trata-se da abertura de um leito onde o texto possa 

correr e atrair os corpos para os riscos dessa passagem ao seu exterior: esse fora da 

linguagem, que não está fora dela, desenha nela, pelo tensionamento provocado, o seu 

ponto de silêncio. É nesse lugar que Deleuze32 nos diz que a língua gagueja, balbucia, 

reverberando, nas palavras e nos corpos, o afeto indicado.  

Sabemos, com Lacan, que “o real é absolutamente sem fissuras”33, figurado 

como uma região inóspita, espécie de “superfície lisa e escorregadia”. A sulcagem desse 

leito de cenas fulgor seria o gesto de abrir vias no real, escavando nessa superfície as 

passagens e extraindo objectos iluminados. Essa sulcagem pode ser aproximada do 

gesto do escultor, no trabalho de entalhar a madeira, abrindo cortes e deixando escapulir 

pedaços da superfície que, ao mesmo tempo em que resistem ao ato, insistem nele. 

Também o ato de escrita do texto llansoliano faz saltar dessa região os “pedaços de 

real” que se desprendem e não se ligam a nada, restando como “caroço em torno do qual 

o pensamento divaga”34. Talvez seja isso que a faça afirmar que não há literatura: 

“Quando se escreve só importa saber em que real se entra, e se há técnica adequada para 

abrir caminho a outros”35.  

Colocada nesse lugar de real-não-existente36, a literatura apresenta, através 

da forma, as coisas na sua pertença ao real, não há literatura, mas o real há, 

                                                           

31  Encontramos esse termo em textos como Projeto para uma psicologia científica; A 
interpretação dos sonhos e Além do princípio do prazer. Sobre a etimologia do termo e seus 
derivados, ver HANNS, Luiz. Dicionário Comentado do Alemão de Freud. Rio de Janeiro: 
Imago, 1996, p. 240-245. 
32 DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo: Editora 34, 1997, p. 122-129.  
33 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 2 – O eu na teoria e na técnica psicanalítica (1954-
1955). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 128-129. 
34 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2007, p. 119.  
35 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
55.  
36 O real-não-existente é uma figura da obra llansoliana que aparece, por diversas vezes, 
aproximada de outra: o existente-não-real. Em entrevista a João Mendes, Llansol diz 
que a escusam de dizer que o mundo, a que o texto faz apelo, não existe, porque isso é o 
que ela sabe, desde o início. Afinal, aqueles que falam confundem realidade e 
existência. “Há muito real que não consegue existir, e há muitíssima existência que não 
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tem (nem nunca teve) realidade alguma. A maior parte do que existe é miséria 
alucinada” (LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 31-34). Partindo de um fragmento da infância, 
escrito no livro Um beijo dado mais tarde, Llansol continua a sua resposta ao 
entrevistador, dizendo que a criança que foi – “essa criança fui eu” – desde muito cedo 
criava os objetos que lhe permitiriam entrar pela porta desenhada em trompe l’oil, uma 
porta aberta à paisagem luminosa, onde lhe ensinariam a viver numa língua sem 
impostura. Nesse espaço, seria possível falar musicalmente de muitas coisas sem 
importância, e os textos levantar-se-iam das páginas para estar conosco. Esse teria sido 
o primeiro apelo do espaço edénico. Essa criança – “que nascera para a escrita”–, 
cuidada pela criada que fora obrigada a desfazer-se do filho que ia ter do patrão, este 
ainda solteiro, para que ela nascesse como única, numa situação sem mancha, descobre-
se com “vontade de pujança suficiente para dar corpo e continuidade às imagens 
fundadoras da sua realidade” (LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela 
Llansol. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 31-34). A criança escutava atenta 
às histórias contadas pela criada e, ao dizer-lhe: “mas, Amélia, isso não existe”, a criada 
lhe respondia “menina, não diga que não existe, porque não sabe, procure onde está”. A 
criada e a história que lhe acontecera, a que a menina só teve acesso por meio de 
alusões, foram o primeiro sinal de que era necessário revolver o mundo. Em torno desse 
sinal (onde está), outros vieram reforçar o apelo que se firmou no meio de um não dito 
sobre o nascimento e a morte: o corpo de Amélia, um “corpo-barco”, onde a menina se 
refugiava para que não houvesse sinal que temesse. Ela poderia ter apagado esse não 
dito, ter-se admoestado para a sageza, preparado-se para o desterro. Mas, se o fizesse, 
diz Maria Gabriela, “teria trocado um real por uma fantasia” (LLANSOL, Maria 
Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, 
p. 31-34). Talvez ela soubesse, ela, a criança que foi, que “a realidade, como existência, 
é constituída por reunião de forças” (LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria 
Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 31-34). As forças 
“ reunidas em existência” aprisionam, as “reunidas num real” forçam a pujança a 
manifestar-se no vivo. O texto mostra a figura da criança a aprender como se juntam os 
sinais desta espécie que, reunidos num dado dispositivo, indicam, com toda segurança, 
o “onde está”. A aproximação dessas figuras, no contexto da obra, deixa entrever a 
espessura das palavras colocadas em jogo, como rastro depositado na língua, que não 
nos permite defini-las a partir da simples relação de simetria ou oposição. As palavras 
excedem o seu conceito, e nessa coapropriação do existente e do real, nesse jogo de 
paisagem aberta pelas figuras, a existência precede a si mesma, enquanto ela mesma, 
quer dizer, enquanto é sem essência e, portanto, real. Para além do sentido da existência, 
ou daquilo que seria a sua essência, o que essas figuras operam, nas dobras que realizam 
na língua – aproximando-se e distanciando-se –, o que deixam em aberto, é a existência 
de um real que se depõe fora de um sentido e que se inscreve como evento não acabado. 
Entre o existente e o real, a partícula negativa talvez seja o elemento aberto que 
inviabiliza a definição de um sentido único para as figuras, fazendo do sentido um 
existente- não-real, apenas como sentido aberto de sentido. A esse respeito, ver; 
BRANCO, Lucia Castello. Sobre o sexo da paisagem: Maria Gabriela Llansol e a 
escrita da desmemória. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRAPLIP, 22., 
2009, Salvador. Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP. Salvador: 
UFBA, 2011, p. 583-592; NANCY, Jean-Luc. O peso de um pensamento, a 
aproximação. Coimbra: Palimage, 2011, p. 13-27. 
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absolutamente. Em oposição à ideia de movimento, o há é a certeza de que existe um 

núcleo inabalável que, mesmo se deslocando no espaço de um tempo, nunca atingirá o 

fim, é o que há: o que há de manhã, de tarde, à noite, através dos meses, através do 

tempo, através do espaço. Aberto a esse infinito do fim, a literatura, dirigindo-se sempre 

para o seu desaparecimento, existe, a despeito de tudo, como um existente-não-real.  

Em seu livro Chão de letras: as literaturas e a experiência da escrita, Lucia 

Castello Branco opera uma torção, a partir dessa proposição llansoliana, das noções de 

literatura, real e existência. Dizer que “não há literatura” não implica negação do 

literário, observa a autora, mas “a recusa a um certo modelo universalizante do 

literário”. Afinal, para Llansol importa saber “em que real se entra, e se há técnica 

adequada para abrir caminhos a outros”37. “E se considerarmos, com Barthes, que a 

literatura é o ‘fulgor do real’, teremos que admitir, então, que é a entrada em diversos 

reais o que as literaturas, certamente, buscam operar”38. 

Ao lado da proposição llansoliana, Lucia Castello Branco aproxima uma 

outra, para dizer esse há precedido pela partícula negativa. Afinal, se “a essência da 

literatura é escapar a toda determinação essencial, a toda determinação que a estabilize 

ou a realize”39, como observa Blanchot, a literatura só existe no plural, na singularidade 

de uma escrita, como puro acontecimento. Ou, como queria Mallarmé: “Sim, que a 

literatura existe e, por assim dizer, sozinha, à exceção de tudo”40. Fiel à letra de Llansol 

e Mallarmé, aquela que estende um Chão de letras para essas literaturas e a experiência 

da escrita observa que “sim, a literatura existe”, mas, se ela existe apenas e só, “à 

exceção de tudo”, é como um existente-não-real.  

 

Assim a literatura termina por dar lugar, na singularidade da experiência da 
escrita, à sua própria pluralização: trata-se não mais do universal literário – A 
literatura –, mas do plural que reúne, em um conjunto heterogêneo, o 
absolutamente só de cada experiência minúscula e singular: as literaturas41.  

                                                           
37 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
55. 
38 BRANCO, Lucia Castello. Chão de letras: as literaturas e a experiência da escrita. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 25. 
39 In BRANCO, Lucia Castello. Chão de letras: as literaturas e a experiência da escrita. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 25. 
40 MALLARMÉ, Stéphane. A música e as letras. In: GOMES, Álvaro Cardoso. A estética 
simbolista: textos doutrinários comentados. Tradução dos textos doutrinários em francês de 
Eliane Fittipaldi Pereira e em inglês de Carlos Alberto Vechi. 22 ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 
104-108. 
41 BRANCO, Lucia Castello. Chão de letras: as literaturas e a experiência da escrita. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 27. 
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Delas, resta-nos o que “resta sem resto: a letra”, a fidelidade ao 

acontecimento42 e seu mistério. Pois a literatura, essa que não existe, é o “céu ordenado 

de astros onde o infinito do céu está presente em cada estrela, e onde a infinidade de 

estrelas não estorva, mas torna sensível a liberdade da extensão infinitamente vazia”43: é 

a cena onde vejo o real. 

 

 

Dobra: diz que a própria terra perdeu o rasto que outrora traçou nela e que desaparecer 

na letra foi a saída mais perfeita 

 

Em um pequeno ensaio sobre a escritura, Barthes, perguntando-se sobre o 

que é a escrita, para pensar na dimensão da escritura – essa coisa da literatura, o seu há 

–, opera com três categorias: a língua, o estilo e a escrita, dirigindo-se àquilo que chama 

“o grau zero da escrita”. Tomemos esse zero menos como o que define um início, ou 

uma origem, lugar em que imaginariamente poderíamos pensar toda literatura, e mais 

como um traçado, uma linha que circunscreve o vazio, a sua forma, definindo, no 

espaço da folha em branco, o gesto do corpo que escreve. Tomemos, aos pedaços, cada 

uma dessas palavras. 

A língua é definida como o corpo das prescrições e dos hábitos, estado da 

fala comum. Língua partilhada, ela é o testemunho de um lugar histórico ao qual somos 

lançados, constantemente, para acolhê-la ou recusá-la. Passando através da fala, a 

língua, no entanto, não confere a àquela nenhuma forma, nem mesmo a alimenta: é 

“como um círculo abstrato de verdades, fora do qual começa a depositar-se a densidade 

do verbo solitário”44. A língua é a área de uma ação, a definição e a espera de um 

possível. Por isso, para alguns escritores, ela é apenas “um horizonte humano”, “lugar 

                                                           

42 De acordo com Lucia Castello Branco, Alain Badiou assinala que o sujeito só pode ser 
definido como “um ponto de verdade”. E a verdade, por sua vez, é a “fidelidade ao 
acontecimento”. Nesse sentido, a fidelidade ao acontecimento implica o não recuo diante da sua 
força. Aproximemos essas noções das categorias modais operadas por Lacan. Nelas, o real é 
definido a partir de uma categoria modal como “o que não pára de não se escrever”, tendo o 
contingente como o seu opositor. É a partir de um ponto onde algo “cessa de não se escrever”, 
por pura contingência, que o real pode ser demonstrado como acontecimento inédito. A esse 
respeito, ver BRANCO, Lucia Castello. Chão de letras: as literaturas e a experiência da 
escrita. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 16; LACAN, Jacques. O seminário, Livro 20 
– Mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 81.  
43 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 86.  
44 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 13. 
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geométrico de tudo o que ele não poderia dizer sem perder a significação estável dos 

seus passos e o gesto essencial da sua sociabilidade”45. Lugar de perda, portanto, da sua 

função sócio-histórica, apesar de tê-la como medida.  

Partindo das discussões lacanianas a respeito da língua, Jean-Claude Milner 

apresenta três suposições, na tentativa de demonstrar que alíngua46 é um nó que tem 

referência nos registros simbólico, imaginário e real. É na espessura da língua que esses 

registros se tocam, por pura contingência, dando a ver os movimentos e as faces de uma 

língua que é a mesma e outra.  

A língua é simbólica, como vimos com Barthes, lugar de entrecruzamento 

de discernimentos, anterior à qualquer propriedade, fundando-se naquilo que o autor 

chama de “Um simbólico”. É pelo fato de poder encarnar esse “Um” que a língua torna-

se objeto da ciência linguística, lugar das propriedades representáveis e da grade que as 

discerne. Entretanto, a língua não se limita à integralidade do que a ciência dela 

representa. Justamente por ser seu objeto, a língua regra a visada científica e coloca-se 

para além das teorias formuladas. A língua toca o simbólico, não por estar representada, 

definida em seus limites, mas, ao contrário, ela é simbólica, na medida em que 

ultrapassa as representações teóricas que a definem. Para as teorias linguísticas, a língua 

não pode ser considerada um “fluxo sem forma”. Apesar de ser impossível conhecer 

toda a sua estrutura, essas teorias trabalham com a ideia que há uma estrutura 

intrinsecamente percorrida de discernimentos.  

Ora, saber que há uma estrutura não exime a língua de ser também “fluxo 

sem forma”, afinal, é impossível remontar à cadeia de sincronia dos diversos elementos 

simbólicos – “uns simbólicos” – que, articulados, dão corpo à língua. A tentativa de 

remontar à cadeia de causas e efeitos, articulando-os numa sucessão, até que se possa 

operar com uma causa discernível da língua, a conduz para além daquilo a que visa a 

sua ciência. Ao tentar discernir a sua causa, o acontecimento contingente em que o 

“verbo se fez carne” para, a partir dele, instaurar a impossível narrativa da sua origem, a 

língua, que também não é pura causa de si, torna-se um dado particular do 

discernimento puro: o simbólico.  

Sob o nome de linguagem se integram as questões e as repostas a respeito 

da língua. É nela que a língua se insere nos anéis dos representáveis, podendo ser 

pensada como relação: relação entre os sujeitos, entre a coisa nomeada e o nome, entre 
                                                           
45 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 13-14. 
46 Neologismo lacaniano que será retomado ao longo do texto. 
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significância e referência. Entretanto, essa “relação” dada pela linguagem não exclui as 

questões que a cercam: “há semelhança, analogia, ou simples encontro entre a coisa e o 

nome?”; “há conaturalidade entre os indivíduos falantes?”; “formam eles uma 

comunidade: sociedade ou outra?”47. Todas essas questões pedem respostas que, por 

vezes, só podem ser oferecidas por uma linguagem imaginária que prevê relações 

possíveis no espaço impossível de infinitas combinações, lugar em que a língua deixa 

de ser fluxo para se tornar consistência: a imaginária significação. Articulada ao 

simbólico, a linguagem opera com os termos por associação, no intuito de dar um 

sentido e uma significação ao fluxo incessante de uma língua que não se reduz aos 

espaçamentos discerníveis e à comunicação.  

 

Coisa e nome, som e significado, sintaxe e semântica, sentido e forma, 
sempre acabamos emparelhando duas existências e descrevendo a ligação 
delas. E, para terminar, fazemos da própria linguagem o cimento fundamental 
de toda associação entre os seres falantes: sabemos o lugar que aqui tomaram 
as noções de signo e comunicação48.  

 

Na medida em que os efeitos de comunicação e os discerníveis inscritos na 

forma dos signos – arbitrariamente ou necessariamente – não esgotam aquilo que é o 

impossível de uma língua, ela toca o real. Por mais multiplicados que sejam os ditos, 

permanece, neles, algo que não se diz. Um ruído, um rumor insistente ronda a língua 

naquilo que deveria ser um dizer, produzindo não apenas uma defasagem, uma privação 

na língua, mas também um a mais, um excesso que diz para além de todo enunciado e 

que escapa ao sujeito, lançando-o ao estranhamento da palavra dita/escrita. Nesse 

espaço alíngua49  torna-se um ponto infinitamente multiplicado, lugar em que a 

                                                           

47 MILNER, Jean-Claude. Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2006, p. 
31.  
48 MILNER, Jean-Claude. Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2006, p. 
36.  
49 Lalangue é um neologismo lacaniano que aparece traduzido ora por alíngua, ora por lalíngua, 
embora alguns comentadores do texto de Lacan optem por manter a palavra na sua grafia 
original por considerá-la intraduzível. A noção de lalangue aparece pela primeira vez em O 
aturdito, mas é no seminário Mais, ainda que Lacan explora as suas consequências. Nele, 
lalangue aparece associada à “lalação”, ao domínio onomatopeico, ao fluxo da linguagem para 
além da significação, produzindo uma satisfação na/da linguagem que não depende da 
significação. Estando em oposição à linguagem estruturada e a sua função de comunicação, 
lalangue comunica por tudo o que porta dos efeitos de afeto. Para Lacan, “a linguagem seria 
aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chamo de lalangue” (LACAN, 
Jacques. O seminário, Livro 20 – Mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, 
p. 180-190). 
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contingência e o contato operam, dobrando, nela mesma, os registros simbólico, 

imaginário e real.  

 

Estrutura heteróclita e, no entanto, tendendo para a regularidade, ela não pode 
ser melhor figurada do que por um asférico descosendo-se de um esférico: 
asférico do real, e esférico imaginário, mas também costura invisível e 
cerzidura gradeada do simbólico50.  

 

Na ambivalência que ronda a sua existência, fazendo dela ao mesmo tempo 

um inchaço e um esvaziamento, constituem-se duas figuras antinômicas: a língua ideal e 

o ideal da língua. A primeira procura fazer do corpo de signos herdados e do universo 

simbólico, que a habita e é habitado por ela, o lugar balizado por toda univocidade: o 

“Um simbólico”. Este que orienta as teorias que têm por horizonte a clareza e a 

definição. Nesse lugar ideal, tudo seria dito por uma língua sem equívocos e 

recobrimentos, numa completa aproximação das coisas e dos nomes. E, na ausência de 

todo “fora-da-língua” – existente na língua mesma –, qualquer conjunto de cortes traria 

consigo sua própria univocidade. Além disso, esse “Um” deveria responder a uma 

injunção da realidade, instaurando um corte que delimitasse a sinonímia do “Um 

simbólico” e do “Um imaginário”, tendo por efeito a eficácia de uma língua na qual 

tudo se diria, sobre todas as coisas, sem perdas e excessos e em qualquer ocasião. Essa 

colagem da língua a um ideal, como ponto no infinito, conferiria a ela todos os 

predicados de perfeição e universalidade. A demanda de univocidade estrutural, 

“imanente à própria língua”, faz existir nela um dado primeiro que visa sempre à 

possibilidade de significação sem equívocos, assegurada por uma estrutura definida e 

sem brechas, anterior ao mito de Babel51, em que o querer dizer se conjugava com o 

modo como se diz, alcançando, assim, o horizonte de uma “Língua pura”52.   

Para Milner, não há nada de novo no fato de toda língua ter-se colado num 

ponto ideal. Afinal, é por ter esse horizonte como limite que todas elas tornam-se 

                                                           

50 MILNER, Jean-Claude. Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2006, p. 
34.  
51 A esse respeito, ver DERRIDA, Jacques. Torre de Babel. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002, p. 
49-52. 
52  Língua imaterial, sensível, da qual todas as línguas são reflexo. Nela, encontra-se a 
possibilidade real da tradução, a sua orientação e, seguindo a direção desse horizonte desejado, 
mas impossível, as línguas resplandecem em festa solitária. A esse respeito, ver o ensaio “A 
tarefa do tradutor”, de Walter Benjamin, in: BRANCO, Lucia Castello (Org.). A tarefa do 
tradutor em Walter Benjamin: quatro traduções para o português. Belo Horizonte: 
FALE/UFMG, 2008. 
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distintas e perfeitas, abundantes e universais. Entretanto, na tentativa de dizer o todo, de 

alinhá-lo, ela revela o nada que a habita, a sua noite, o seu indizível. Ela diz a palavra 

que não se arquiva, o traço vazio da sua ondulação vibratória, sua “solidão essencial”. O 

inédito dessa empreitada é que, ao buscar o ponto ideal, infinitamente, ela o realiza 

apenas imaginariamente, fazendo do ideal o lugar de um impossível e de todas as 

línguas um rastro resistente e insistente:  

 

“ das bordas do papel em que lemos deslizam as lágrimas que não vemos”53. 

 

O “ideal da língua”, outra figura antinômica, é de ordem diferente da 

primeira. A sinonímia também é sua matéria, mas, mais do que o “Um simbólico”, 

fornecido pela articulação ao imaginário, é pelo “Um real” que ela se constrói. Nesse 

lugar, “a língua está convocada a reencontrar, percorrendo as vias de suas distinções e 

formas”, suas infinitas constelações, o instante de nomeação real. Pelos léxicos e pelas 

sintaxes, ultrapassando em muito as significações unívocas e partilháveis, deixando 

escorrer os ruídos que lhe falam e percorrendo os rastros invisíveis de uma língua em 

estado de partida, ela deseja produzir, nem que seja por um instante, “um nome que seja 

Um e que diga ‘Um real’”54. Nesse lugar, numa palavra, algum absoluto é aberto e 

iluminado, para seguir no seu acontecimento abissal e solitário. Instante fulgurante, 

perdurado no gesto de um há, que revela a exterioridade radical da língua. Esse instante 

sem duração, por ter uma vez acontecido, instaura um caráter de eterna contingência e 

outra temporalidade, em que a palavra torna-se “a presença das coisas antes que o 

mundo o seja, a perseverança das coisas depois que o mundo desapareceu, a teimosia 

que resta quando tudo desaparece e o estupor do que aparece quando não há nada”55. 

Assim, as coisas não se separam delas mesmas nem são destituídas para serem 

conhecidas, submetidas e comunicadas. A figuração de um sentido, de um pas de sens56 

                                                           

53 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 78. 
54 MILNER, Jean-Claude. Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2006, p. 
37-38. 
55 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 316. 
56 A expressão pas de sens significa, literalmente, o “sem sentido”, mas o sintagma francês 
apresenta uma ambiguidade da qual alguns autores parecem se beneficiar. A partícula pas abriga 
um duplo sentido: como substantivo – passo – e como advérbio e partícula negativa – não. 
Assim, pas de sens não significa exatamente “não sentido”, mas “pas de sens que seja ele 
mesmo, sentido”, ou melhor, passo de sentido. A esse respeito, ver DERRIDA, Jacques. Torre 
de Babel. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 70-71; NANCY, Jean-Luc. Resistência da 
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– na tensão da língua que faz do não sentido um passo de sentido –, livre de toda 

significação, revela que o acontecimento apresenta a realidade das coisas, com sua 

existência desconhecida, mas plenamente real.  

“A língua é a portuguesa, mas o pensamento está a alargar-se”57 são as 

palavras que se aproximam das outras, para lhes dizer que a língua, sim, a língua é esse 

corpo de prescrições que carrega a história dos afetos, dos combates solitários, traçando 

um “horizonte familiar”, mas sendo constantemente impelida pela geometria dos 

corpos, impelida, nela mesma, lá, longe, là-bas, por aquilo que é o seu “estranho 

familiar”, o seu “grau zero”, a língua balbucia: lalangue.  

Esse neologismo lacaniano coloca em cena uma língua e o objeto, abrindo o 

campo onde lalíngua58  se apresenta como sendo a palavra disjunta da estrutura da 

linguagem, uma fala anterior ao seu ordenamento gramatical. Alíngua à deriva que não 

quer comunicar nada, estando fora da estrutura significante e permanecendo aquém da 

comunicação. Envolta de afetos e de efeitos de equívocos, lalíngua não pode ser toda 

apreendida pela linguagem, inscrevendo-se no corpo com sua materialidade e seus 

resíduos verbais. É isso o que a coloca na esfera do real e permite aproximá-la do 

impossível a se escrever numa arquitetura significante. Essa resistência, esse afeto, 

compõe e desfaz cada uma das palavras que falam no corpo da língua, e, “apesar da sua 

diversidade, o encontro real é possível, encontro no qual lalíngua, por um curto instante, 

cintila”59.   

Sob o nome do estilo, forma-se uma língua autárquica, ao mesmo tempo 

autônoma em relação aos sistemas, mas completamente enraizada num léxico corporal, 

                                                                                                                                                                          

poesia. Lisboa: Edições Vendaval, 2005, p. 9-11; BRANCO, Lucia Castello. Chão de letras: as 
literaturas e a experiência da escrita. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 156-165. 
57 LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p.51. 
58 A tradução da expressão lalangue na versão brasileira do seminário Mais, ainda, é alíngua. 
Utilizamos aqui, além dessa tradução, aquela sugerida por Haroldo de Campos, acompanhando 
a escolha feita por Lucia Castello Branco em seu livro A traição de Penélope. O prefixo “a” em 
português tem o sentido privativo, distanciando-se do artigo feminino francês utilizado por 
Lacan. Assim, a tradução de lalangue por alíngua poderia levar à ideia equivocada de concebê-
la como ausência de linguagem, opondo-se ao que se pretende com lalangue. Para Lucia 
Castello Branco, lalíngua guarda certa semelhança sonora com lalangue, “língua de lá, là-bas, 
lá longe, lá antes, lalia: do outro lado da terra, no fundo de um espelho abissal” (BRANCO, 
Lucia Castello. A traição de Penélope. São Paulo: Annablume, 1994, p. 86), deixando em 
destaque a evocação de tudo o que nos afeta no fluxo polifônico das palavras. Ver CAMPOS, 
Haroldo de. O afreudisíaco Lacan na galáxia de lalíngua. In: CESAROTTO, Oscar. Ideias de 
Lacan. São Paulo: Iluminuras, 2010, p. 169-188. 
59 MILNER, Jean-Claude. Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2006, p. 
39. 



32 
 

nos ruídos discretos que imprimem cadência e fuga, ruptura e melodia, ao corpo 

d’alíngua. Depositados nela, escritos nela – se pudermos recuperar a origem latina da 

palavra stilus –, esses ruídos ganham a densidade das palavras e das coisas, operam, 

silenciosamente, em estado bruto, rasurando a língua em todas as suas prescrições. Sem 

referência à História, os ruídos tornam a língua uma forma sem destino, o produto de 

uma pulsação, não de uma intenção, marcando a dimensão vertical e solitária de um 

pensamento constantemente impelido pela recordação encerrada no corpo e pelos 

“fragmentos de uma realidade absolutamente estranha à linguagem”60.  

O estilo é um “fenômeno de ordem germinativa” e “compõe a sua opacidade 

a partir de uma certa experiência da matéria” 61. Para Barthes, o estilo situa-se fora da 

arte, ele é a coisa do escritor, o seu esplendor, a sua prisão, ou seja, funcionando fora do 

pacto que liga o escritor à sociedade, ou à História – afinal, os elementos de cada uma 

delas participam ali apenas de maneira fragmentária e descolados dos seus significantes 

iniciais –, o estilo torna-se um fenômeno de densidade, um silêncio que se opõe à 

função comunicacional da linguagem. “O estilo é uma variação da língua, uma 

modulação, e uma tensão de toda a linguagem em direção a um fora”62.  

Barthes coloca a poesia de Rimbaud, René Char e Mallarmé como lugares 

“saturados de estilo”. Marcados por sua diferença, o que lemos nesses autores é o “elo 

absolutamente livre da linguagem e do seu duplo de carne”. É algo que se escreve fora 

das normas sociais da língua, imprimindo nela outras palavras, estrangeiras, vivas, 

palavras-coisa sem ligação. Para Blanchot, essa “poesia moderna” só seria reconhecida 

como arte por referência a uma “intenção de poesia”. Qual é a intenção de poesia? 

Intenção de significar, de buscar o sentido, o desejo de vasculhar o real e de representá-

lo? Ou desejo de apresentá-lo? A intenção de poesia persiste, ainda que a poesia, ela, 

pelo seu passo de sentido (pas de sens), avance, sempre, para além do sentido suposto. 

A intenção de poesia é, dessa forma, sempre um estado de promessa e uma 

impossibilidade de realização. Nesse paradoxo, sem solucionar/realizar a sua intenção, o 

poema adianta-se para o infinito do verbo porvir. De alguma forma, a ideia de arte, 

delimitada no contexto definido por Barthes, aponta para uma estética marcada pelas 

relações de reciprocidade.  

                                                           

60 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 14-16. 
61 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 14-16 (Grifo 
nosso). 
62 DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Editora. 34, 1992, p. 176. 
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Entretanto, sabemos que a arte, assim como a literatura, se pensadas como 

algo para além das suas instituições, avançam para fora dos pactos de linguagem, em 

direção àquilo que Barthes chamou de “o prazer do texto”. Esse duplo genitivo 

barthesiano nos permite ler o prazer como sendo a fruição do sujeito que observa e lê, 

tomado pelos efeitos do texto e da obra, mas, também, como um gozo do próprio texto, 

pela persistência nele de uma língua pulsional, anárquica, sem pactos possíveis, que 

traça, com seu objeto (stilu), um corp’a’screver63.  

Marcado, ferido pelo que resta do estilo e sua ponta afiada, esse corpo não 

se esgota no traço que o define, “a ferida não esgota o corpo que a sofre”64, ao contrário, 

faz dele um vivo, mais pontiagudo, mais ferido, mais entregue a uma espécie de “alegria 

inalcançável” mas que, todavia, não cessa de vir à presença dos corpos abertos a ela. 

Nesse lugar, é a potência genética e destruidora de certas palavras e de algumas famílias 

semânticas, que formam seus tufos, dando à linguagem um tom singular e fazendo dela 

o lugar de total ex-timidade. Na sua língua, outra língua profundamente violenta, ligada 

à densidade das imagens e à sonoridade dos afetos, escande os ritmos de uma escrita 

insistente.  

“Entre a língua e o estilo há lugar para uma outra realidade formal: a 

écriture” 65. Para Barthes, língua e estilo são o produto natural do tempo e antecedem 

qualquer problemática da linguagem, “são forças cegas” que agem nos corpos, 

imprimindo neles a sua potência e a sua dispersão. Como realidade que se realiza na 

forma, a escritura é o lugar onde o olhar está suspenso como um objeto, nela o escritor 

se singulariza e se compromete, pois é ali, no gesto de buscar a forma que escreve os 

axiomas e os movimentos dos corpos, sem cindi-los, que a língua se torna um escândalo 

e o estilo um corte. O primeiro gesto daquele que escreve é o de “escolher o 

                                                           

63 O corp’a’screver é uma figura importante da obra de Maria Gabriela Llansol, pois aponta 
para a materialidade da escrita na sua conjunção e disjunção com o corpo.  
64 NANCY, Jean-Luc. O peso de um pensamento, a aproximação. Coimbra: Palimage, 2011, p. 
83-91. 
65 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 16. A língua 
francesa designa muitos sentidos à écriture, sem, no entanto, fazer a nuance que o português 
oferece entre escrita e escritura. Com um único significante, Barthes convoca graus variados da 
palavra, tendo, em cada um deles e de modo diferente, a materialidade da escrita como 
horizonte. A écriture é “sacramentada” nesse grau zero, como superfície da escrita, marca 
gráfica que implica um corpo que escreve, na extrema tensão de uma língua sem garantias, que 
ultrapassa em muito os protocolos literários. Em português, optamos pela palavra escritura, pela 
literalidade da tradução que força a nossa língua para além das variantes conhecidas. Dizemos 
do aprendizado de uma escrita, da escrita silábica, da escrita cuneiforme. Mas, ao contrário de 
aprendermos a escritura, é ela que nos atravessa, com a marca cursiva do “gozo da linguagem”.   
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compromisso de sua forma: quer assumindo, quer recusando a escrita do seu passado”66. 

No entanto, recusar ou assumir a escrita do seu passado é exercício que se dirige para o 

mesmo ponto: o da necessidade de instaurar formas literárias, mais ou menos 

coincidentes e partilháveis, visíveis em todas as suas normas, fazendo da forma um 

mero instrumento decorativo da literatura, que não a ameaça em sua estrutura. Mas, se 

ao contrário disso, a forma, por assumir o exercício da experiência com a matéria viva e 

literária, puder ser a maneira de existir de um silêncio sem recusa, perdendo o seu 

recurso à ornamentação e à elegância, a sua responsabilidade não será a de produzir um 

mundo esférico.  

A literatura começa com a escritura, dirá Barthes, mais tarde, no seu livro O 

prazer do texto. Ao contrário de ser um modo de circulação socialmente privilegiado e 

sem se limitar ao manejo dos recursos técnicos e ritualísticos que levariam a linguagem 

a um grau elevado de perfeição, a escritura, essa que inaugura o “espaço literário”, 

arrasta a língua para fora dos sistemas de garantia, faz dela uma “lalação”, uma língua 

rústica e densa, marcada pela descontinuidade e por aquilo que escapa à representação. 

A escrita, para certa literatura, é ainda o “templo sagrado”, definido por um limiar que 

nos impõe um modo de uso da linguagem, por vezes estranho à língua falada, mas que 

faz da sua presença e manipulação a nomeação para o literário. Assumir esses usos, 

partilhá-los no campo da escrita, indica que o escritor aceitou o tempo linear e lógico da 

narração, entregando-se a uma espécie de servidão invisível aos signos claros dessa arte. 

Tratar-se-ia, nesse caso, de fazer da escrita um “cerimonial evidente ou discreto” no 

qual, independentemente do que se quer exprimir e da maneira como isso é realizado, a 

presença de certos elementos da linguagem teria a função de anunciar que aquilo que é 

escrito pertence à literatura.  

Entretanto, há algo na escritura que ultrapassa esse limiar, que insiste em 

apresentar-se fora das normas e dos segredos desse templo, e, sem dissimular a sua 

presença, indica que escrever é antes se interrogar sobre a servidão a esse lugar, 

abrindo-se ao confronto de todas as línguas, para delas extrair o seu brilho transparente, 

onde adormecem os preceitos e vivem, invisíveis, as potências que alteram as 

convenções e os códigos. Para Barthes, escrever é destruir o templo antes de edificá-lo, 

é, pelo menos, ultrapassar seu limiar, é escrever sem a escrita, levando a literatura ao 

seu “grau zero”, ponto de ausência que acolhe a sua essência: o desaparecimento. Nesse 

                                                           
66 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 15. 
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sentido, o que a escritura persegue é a “não literatura” como essência daquilo que ela 

ama e desejaria descobrir.  

Justamente aí, nesse lugar onde a “não literatura” realiza o seu movimento, 

em que a dispersão toma forma e aparência de unidade, fazendo da escritura uma 

experiência do que é “sem acordo, sem direito e sem entendimento”, ela, a literatura, 

existe. Não como uma realidade definida e segura, nem mesmo como um modo de 

atividade precisa. Ela existe, apenas e só, nesse vazio deixado em relevo, como aquilo 

que não se descobre, não se verifica nem se justifica. Como aquilo de que só nos 

aproximamos, desviando-nos, só captamos, indo para além dela, na desocupação67 de 

uma busca que não se preocupa em dizer o que ela é “essencialmente”68.  

Ao formular o conceito de escritura, Barthes opera com uma instância 

anterior à escrita propriamente dita, aproximando-a de um gesto escritural pulsional, 

marcado pelos “ritmos do corpo e pelo grão da voz” 69. Desvestidas de sua significação, 

as palavras encadeiam um canto preexistente à linguagem, inscrevendo, numa espécie 

de esforço de arquitetura, uma intensidade que conduz o discurso a um movimento 

diferenciante, ligado ao gozo da língua. Nessa experimentação da língua, própria à 

escritura, o escritor teria suas bases históricas e culturais abaladas, colocar-se-ia em 

estado de pura perda, de crise em relação à linguagem70, ao experimentar os limites do 

corpo, do corpo do Outro, do seu próprio corpo, captando a língua em seu “ponto de 

letra”71, em seu litoral entre o dizível e o impossível de dizer: silêncio e rumor. 

                                                           

67 A palavra désoeuvrement, utilizada por Blanchot, é traduzida aqui por desocupação. “Nas 
traduções para o português, tem-se preferido ociosidade. Apesar de desocupação não 
estabelecer, como no original francês, um jogo de palavras com obra (oeuvre/désoeuvrement), 
ela mantém os sentidos de ‘ociosidade’, ‘sem ofício’, ‘livre’, e também de ‘esvaziamento’, 
como quando se diz ‘desocupação de um imóvel’, reiterado aí pelo prefixo des- (separação, 
transformação, intensidade, ação contrária, negação, privação) que se encontra igualmente no 
original. Preferimos, assim, mesmo correndo o risco de cair em sulcos costumeiros da língua, 
estar em meio a seu fluxo-e-refluxo (como a palavra em francês está) a, fugindo dele, forjar algo 
como o neologismo desobramento” (ANDRADE, Paulo de. Retira a quem escreve sua caneta: 
Guimarães Rosa e a subtração da escrita. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2001, p. 53). No livro Uma voz vinda de outro lugar, a palavra 
désoeuvrement é traduzida por inação (BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 68).  
68 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 291-293.  
69  BRANCO, Lucia Castello. A escritura não tem anel. In: BRANCO, Lucia Castello; 
BRANDÃO, Ruth Silviano (Org.). A Força da Letra. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000, p. 
124. 
70 BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 46. 
71 Expressão cunhada por Lucia Castello Branco a partir da aproximação entre a escrita poética 
e a escrita psicótica. O “ponto de letra” seria a redução da narrativa ao ponto poético, “ponto de 
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Seguindo a sua “intenção de poesia”, a escritura, na sua realidade formal, é esplêndida e 

“parece sempre estar fora de moda”; “anárquica, torna-se essencial”, “singular em 

relação ao tempo ou aos homens”72, é sempre solidão.  

 

Desde os tempos antigos até as tentativas de vanguardas, a literatura se afaina 
na representação de alguma coisa. O quê? Direi brutalmente: o real. [...] a 
literatura é categoricamente realista, na medida em que ela sempre tem o real 
por objeto de desejo; e direi agora, sem me contradizer, porque emprego a 
palavra em sua concepção familiar, que ela é também obstinadamente: 
irrealista; ela acredita sensato o desejo do impossível73.  

 

Acreditando ser sensato o desejo do impossível, abrimo-nos ao gesto da 

escritura llansoliana: essa que “não cessa de não se escrever”74 e que termina por se 

fazer letra, habitando-nos por tudo que porta dos efeitos dos afetos. O texto desliza para 

o escrito e nele as palavras perduram, na melodia que bate em cada uma delas, pronta 

para se lançar ao alto, em notas breves e sincopadas. É na língua, nas margens de uma 

língua escrita, que o real se apresenta, pois toda “língua é em si mesmo o termo 

derradeiro das diferenciações que lhe são possíveis” 75. Restam nela, sempre, as palavras 

estrangeiras, fazendo com que a (dis)conjunção das figuras antinômicas da língua 

responda ao silêncio das coisas. Resta sempre a vibração da palavra, seu valor físico, 

sua densidade pulsional, seu corpo escrito em percurso de água, que conta, ali onde não 

diz, o invisível e a impossibilidade de dizê-lo. Não exterior à linguagem e, por isso, não 

podendo ser dito por ela, o real é apresentado nesse lugar onde as palavras ganham 

brilho libidinal.  

O desejo dessa literatura, o seu impossível, não é a sinonímia do “Um 

imaginário”, lugar das equivalências entre a coisa nomeada e o nome, das supostas 

relações entre significação e referência; não é, tampouco, o desejo pelo “Um 

                                                                                                                                                                          

p”, ali onde a palavra aparece na sua materialidade, como matéria bruta, esvaziada das 
significações. O signo estaria reduzido ao ponto de insignificância, ponto de furo/fuga por onde 
escoam as significações, exibindo-se em sua materialidade sonora e plástica (BRANCO, Lucia 
Castello. Os absolutamente sós. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.19-34).  
72 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 8-9.  
73 BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 2000, p. 22-23. 
74 Lacan define o impossível, a partir das categorias modais, como aquilo que “não cessa de não 
se escrever”, e o articula ao real da escrita: “a escrita me interessa, posto que é por meio desses 
pedacinhos de escrita que, historicamente, entramos no real, a saber, que paramos de imaginar” 
(LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2007, p. 14 e 66). 
75 MILNER, Jean-Claude. Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2006, p. 
36. 
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simbólico”, balizado por toda demanda de univocidade, do entrecruzamento dos 

discernimentos, anterior à toda propriedade e fundando-a a partir de uma costura. O que 

ela busca, o seu desejo impossível, revelado nas “dobras empilhadas” da língua, é o 

ponto infinitamente multiplicado onde, da imaginária linguagem e do universo 

simbólico que a habita, realizando nela o desenho pontilhado da rede dos seus 

paradigmas, irrompe alíngua real: respiração tecida em corpo de afeto. 

 

 Lembro-me de ter dito 
quando chegar a Herbais, a minha língua perderá definitivamente o 
possessivo. Porque inútil. A língua que se tornaria lá transparente e verde, 
não estaria mais presa a um território76;  
[...] 
 
E, hoje, sei que essa língua se tinha tornado o meu único ponto firme – a 
minha âncora: o meu real; o nó de certeza do meu corpo com o mundo77.  

 

No rasto apagado da terra pela letra que persiste, a língua está convocada a 

reencontrar, percorrendo as vias de suas distinções e formas, a sua matéria, o seu “Um”, 

o seu há. Sois folhas: o amado é múltiplo, embora Um. Atravessando os léxicos e as 

sintaxes, ela deseja produzir, por um curto instante, o lugar onde todos os corpos 

cintilam, iluminados que estão pelas palavras pronunciadas no silêncio de um único 

clarão. Nesse movimento, sem se render a uma totalidade fechada, e na impossibilidade 

de deter um sentido próprio, a língua excede aquilo que guarda, inaugurando um espaço 

sem tempo, um mais além, em que o lampejo de uma aparição mistura-se à sua 

desaparição, marcando o lugar evanescente da coexistência de todas as coisas 

aproximadas nas suas múltiplas diferenças.   

O sentido é ponto no infinito e, sendo apenas direção a ser seguida pelo 

olhar, abre-se para um princípio de céu.  

 

 Era noite de um afecto profundo, 
depois de um conflito que me marcara; não havia vento  
na noite,  
mas eu pensava no vento à deriva, e levantei a cabeça para ver de que lugar 
vinha ele do céu; deparei, primeiro, com o azul tinta, sem estrelas, e depois 
com as próprias estrelas frias e cintilantes que me aproximavam do espaço 
onde eu queria permanecer. Elevei-me, então, ao céu, sempre com a cabeça 
inclinada para trás. 
Minha cabeça, olha. 

                                                           
76 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p. 29. 
77 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p.126.  
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Distintamente, todas as estrelas da Ursa Maior – as quatro do trapézio, a 
cauda e, seguindo o que me tinham ensinado na Escola, via a Estrela Polar. 
Com a infância invertida sobre 
a minha cabeça – e quase sem eu em face de um princípio de céu 
no meu firmamento – estremeci com o afecto delicioso do mundo; 
não podia deixar de olhar para cima, de parar de respirar a noite, de 
murmurar que estava a criar uma linguagem térrea para a estrela polar.  
 As quatro estrelas que sustentavam o brilho da Ursa possuíam o esplendor 
de um animal suspenso da sua cena. Sem a posse do eu que está no céu, não 
sei que fazer da minha infância. O animal duradouro da terra começa a noite, 
e é o primeiro dos meus afectos que vão pelo mundo; 
[...] 
 Olhei profundamente o chão, na noite, com a mesma expressão de olhar 
que erguera para o céu;  
[...] 
A noite passava, profunda, pelo mundo, [...] 
A Ursa caminha no céu, um sapo dera-me o privilégio de eu lhe pegar,                                                                                             
a manhã estava por servir78.  

 

A luz que desenha o olhar, guiando-se pela estrela que brilha solitária na 

ponta de uma constelação, realiza os movimentos da cabeça que, após se elevar ao céu, 

em direção a sua mais profunda noite e ao brilho que nela se destaca, retorna ao chão, 

sabendo que o animal duradouro que começa na noite, tendo perdido a infância nesse 

céu, é o primeiro dos afetos que se vão pelo mundo.  

 

 era uma vez uma animal chamado escrita, que devíamos, 
obrigatoriamente, encontrar no caminho; dir-se-ia, em primeiro, a matriz de 
todos os animais; em segundo, a matriz das plantas e, em terceiro, 
a matriz de todos os seres existentes. 
Constituído por sinais fugazes, tinha milhares de paisagens, 
e uma só face,  
nem viva, nem imortal. Não obstante, o seu encontro com o tempo 
apaziguara a velocidade aterradora do tempo, 
esvaindo a arenosa substância da sua imagem79.  

 

Sob os seus pés, talvez ela tenha visto estrelas, o brilho de uma noite de 

vento à deriva, e, aberto o céu sobre o chão, os passos desse animal de uma só face – 

nem viva, nem imortal – e suas infinitas paisagens: escrita. Desenhando o traço de uma 

escrita que se eleva aos céus e faz voltas à terra, moebianamente80, essa literatura 

                                                           

78 LLANSOL, Maria Gabriela. O raio sobre o lápis. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 37-39. 
79 LLANSOL, Maria Gabriela. Causa amante. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 160. 
80 A fita de Moebius é uma figura topológica não orientável, isto é, sem frentes nem costas, sem 
princípio nem fim. Retomada por Lacan para demonstrar que o exterior e o interior não 
representam lados distintos de uma mesma superfície, ela desenha uma contiguidade que lhe 
permite criar outra espacialidade. Além disso, apresenta o recurso da dobra, essa que, após ter 
sido feita, se abre para o exterior e, por uma torção a mais, escreve a imagem do infinito, lugar 
onde o corpo desmaia na espacialidade” do trajeto infinito. Além de Lacan, alguns artistas 
fizeram dessa figura não apenas objeto do seu trabalho, mas superfície por onde ele se desloca. 
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recaptura, no interior da escrita, a escritura que a precede, devolvendo à experiência 

literária a sua condição de afeto ao criar lugares vibrantes a que se possa ascender pelo 

ritmo, no interior de um tecido esparso e incompleto. Lugar do silêncio e da ausência de 

proporção. Lugar da desmedida, onde o que se destaca é o corpo na sua imanência viva.   

Compondo um corpus literário e orientando-se pelo real, a escritura, ao 

contrário de se lançar à faina representativa, que tem na verossimilhança o seu recurso e 

a sua forma, abre-se ao desejo de apresentação do real pelo gesto de dar a cada objeto “o 

lugar que lhe pertence”, entendendo que isso “é uma regra de justiça imanente” e que 

“escrever é a única arte que o permite”81. Porque os objetos, as imagens sem memória, 

os nomes e a superfície dos corpos, todos eles, estão ali, espalhados nesse mundo de 

seiscentos milhões de anos, à espera do olhar que os destaque e das mãos que os 

coloquem em movimento.  

O texto desloca-se nos seus passeios e toma notas, ou as notas tomam-na a 

ela – Maria Gabriela –, imersa numa realidade composta por vários extratos de 

percepção do real, sobreimpressos82, sem rivalidade nem posse. Nesse passo, o corpo 

move-se e vê, por entre o que atravessa, aquilo que escreve: as imagens, os objetos, as 

cem memórias de paisagem, os afetos, e a língua com parte no céu da boca, uma 

segunda língua que reconhece, no sonoro silêncio inscrito no movimento interno das 

palavras, o seu lugar primeiro.  

Corpos fulgurantes, palavras vivas transpostas para a superfície clara do 

livro, a experiência escrita em intervalos riscados na folha branca, a palavra, essa 

                                                                                                                                                                          

A esse respeito, ver os trabalhos de Escher – Tira de Moebius I e Tira de Moebius II – e de 
Lygia Clark – O dentro é o fora e “Carta de 26/10/1968”; LACAN, Jacques. O seminário, Livro 
10 – A angústia (1962-1963). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 238-242. 
81 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p. 18. 
82 No discurso proferido por ocasião da XI Bienal das Artes e da Cultura, na Bélgica, dedicada a 
Portugal (Europália), Llansol diz que as figuras de sua obra possuem, em comum, “a técnica 
visual da sobreimpressão, a sua arte de ver o mundo sobreimpresso”. Estando no béguinage de 
Bruges, diante da estranha sensação de que “vários níveis de realidade ali aprofundavam suas 
raízes, coexistindo sem nenhuma intervenção do tempo”, ela perguntaria a si mesma: “o que se 
passou aqui? O que é que aqui, no que se passou continua a passar?” Llansol define a 
sobreimpressão como sendo a conversão de vários tempos numa paisagem situada no presente, 
produzindo uma visão em decalagem, um deslocamento, uma vibração dissonante. É a 
coabitação do disperso a partir de uma não linearidade temporal, levando o texto a orientar-se 
para a área dos afetos, afastando-se das zonas dominadas pela espessa sombra do poder 
(LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p. 124-134). 
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encetada no céu de uma segunda língua, tudo isso escrito sem que o recurso à metáfora 

seja convocado. A metáfora, ela nos diz, 

 

está no lugar de, enquanto que este livro existe. A metáfora é um mundo 
redutor da cultura. Quando empregamos uma metáfora estamos a aproximar 
coisas estanques, estamos a criar uma aparência. No mundo, tal como o sinto, 
essas associações de semelhanças não existem. Desde os meus primeiros 
livros que não existem metáforas83.  
 

Para essa literatura que opera num mundo onde não existem relações de 

semelhança e que não deseja abandonar-se à impostura da língua, pelo gesto de criar 

aparências com o intuito de fornecer um sentido para as cenas fulgor que habitam o 

espaço e se dispersam pelo tempo, pois cada corpo sabe da sua espessura e do seu 

desejo de metamorfose, o real traz o elemento que pode anelá-los. O fio que liga as 

diferentes cenas fulgor é o fio de um corp’a’screver, que se desfaz e refaz nas suas 

infinitas leituras, resistindo à dissolução no indiferenciado dos outros discursos que se 

destinam a circuitos preestabelecidos.  

Anelado por uma escrita que não abandona o corpo, o texto imprime 

pulsação, um ritmo que segue uma respiração ampla de sístole e diástole, dando a ver 

as vozes – sem dispersá-las ou torná-las unas – de uma linhagem que buscava, na 

escrita, a travessia84. As cenas fulgor convergem, seguindo o ritmo dessa respiração e o 

texto, nesse traço escritural, confronta a arte de viver com a exigência da ressurreição 

dos corpos, última e definitiva aspiração do texto ardente. Sabendo que a ressurreição 

dos corpos é uma prolongação infinita que desinstala todos os valores de presença e 

ausência, de animado e inanimado, ela anuncia-se, em Llansol, como extensão de corpo, 

na medida do mundo e da aproximação de todos os corpos. E assim, “ao imaginário e ao 

                                                           

83 LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 15.  
84 Em entrevista a João Mendes, Llansol apresenta a linhagem, constituída unicamente por 
solitários, que dá vida ao espaço edénico, a partir do encontro inesperado do diverso. 
Constituída por Eckhart, João da Cruz, as beguinas, Dickinson, Rilke, Pessoa, Nietzsche, 
Hölderlin, Espinosa, entre outros, ao lado dos animais e vegetais, todos eles se tornam figuras 
da obra, sendo aproximadas pelo fio do fulgor destacado em cada uma delas. São homens e 
mulheres que arriscaram a sua identidade, numa posição de contestação ao curso dos 
acontecimentos, para que a linguagem deixasse de resvalar em puros jogos de palavras e 
voltasse a significar o real. O entrevistador conclui que não se pode fazer um balanço brilhante 
dessa linhagem, afinal “Rilke não conseguiu entrar com o seu corpo no poema”, “Nietzsche 
enlouqueceu”, “Hölderlin endoideceu”. Ao que Llansol responde: “de fato não é um balanço 
brilhante, mas pode revelar-se um balanço cheio de ensinamentos. [...] O objetivo era o de 
encontrar passagem, para eles e para os outros, não o de ficarem esfacelados e implodidos nos 
recifes da travessia” (LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 35-36). 
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simbólico, isto é, às coisas que são muito estranhas uma para a outra, é o real”, o real de 

um corpo, o real de uma escrita, “o elemento que pode mantê-las juntas”85.    

Aproximando-os sem que cada corpo tenha que se desfazer em outro, 

metamorfoseando-os, sem hierarquia nem ruptura, esse corpo que escreve pode suscitar 

as coisas, traduzi-las na trama de vazio e ausência, torná-las manifestas por seu 

distanciamento, sem romper o vazio, pois o corpo tem por vocação extrair o silêncio 

como o “centro invisível de sua verdadeira significação”86. Diria ainda, com Blanchot87, 

que, nessa literatura, todas as coisas se dizem, se mostram e se revelam como corpo de 

palavra poética, espaçando-se e expandindo-se no vazio indeterminado de um espaço 

que, por não ser imaginário e, portanto, não suportar nenhuma consistência, pode, 

assim, tornar-se imaginante88: a paisagem a descoberto. As forças reunidas num real 

forçam a pujança a manifestar-se no vivo, elevam a página à potência azul de um céu 

estrelado e inauguram uma forma literária que funda a comunidade no fulgor89.  

 

É preciso criar um dispositivo escrito, dispor-se decididamente a escrever 
texto, forçá-lo a criar uma outra temporalidade, onde as figuras humanas 
sejam levadas a coabitar, segundo princípio de bondade, com as figuras da 
sua linhagem e com outras figuras não-humanas, numa simultaneidade 
temporal. Não na temporalidade da história, mas na temporalidade dos seus 

                                                           

85 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 22 – RSI (1974-1975). Tradução não publicada, p. 128. 
86 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 69. 
87 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 69-82. 
88  Llansol trata da diferença entre espaço imaginário e espaço imaginante na entrevista 
concedida a João Mendes e publicada no jornal Público em 18 de janeiro de 1995. Nessa 
entrevista, questionada sobre o lugar Lisboaleipzig, a partir da noção de espaço edénico, Llansol 
diz que esse espaço não se relaciona com a civilização, pois esta se presta a toda trama de usos e 
costumes dos príncipes, das ambições e das hierarquias, excluindo os animais, as plantas, a terra 
e seus elementos, colocando-os na posição de instrumentos e de subordinação face ao homem. E 
segue dizendo que “é mais fácil dizer o que contém e como vive. No entanto, estou convencida 
de que, a ser um lugar onde a imaginação eventualmente exista, nunca será um ‘lugar 
imaginário’ – poderá ser talvez um ‘lugar imaginante’: a paisagem a descoberto de que fala o 
texto. O que dito assim nada esclarece, mas permite eliminar uma hipótese”. Llansol parece 
recusar uma dimensão de consistência imaginária, que poderia ser dada ao lugar que escreve 
Lisboaleipzig, fazendo dele uma narrativa de especulações geográficas, entretanto não abole o 
espaço imaginante, convocado pelos lugares da palavra dobrada: o universo das imagens, dos 
movimentos da luz, da música de Bach nos passos de Aossê. O que lhe interessa é abrir 
caminho a outros reais, e isso talvez não se dê sem o enodamento dos registros imaginário, 
simbólico e real, convocados na escrita. O fato é que, ao distinguir o imaginário do imaginante, 
esse perde em consistência, afastando-se do espaço nostálgico e elegíaco, para abrir-se à 
dimensão de possibilidade, daquilo que é no texto e um dia será fora dele, pelo brilho estelar 
que inicia no olhar o abrir da dobra (LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela 
Llansol. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 17-18).  
89 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
264.  
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afectos, nas formas que revelam, nos pensamentos que sublevam, no rasto do 
fulgor que deixam no sentido que interrogam90.  

 

Destituindo-se d’A literatura, que se fia pela linha contínua das memórias e 

enterra nas areias de um mapa celeste as rotas dos afetos e do fulgor, Maria Gabriela 

Llansol passa para a margem da língua para contar de que maneira a atravessou, 

desejando salvar-se através dela. Surge, assim, um campo inundado da língua, em que 

se conhecer através dela faz parte dos amores íntimos91 . Eis um encontro muito 

específico e singular com as palavras escritas em idioma português. Eis um encontro às 

margens da língua, a partir de uma nova forma – ética e estética92: sensualética – ela 

nos dirá em consonância ao projeto espinosista –, que guarda, num triplo registro – o 

belo, o pensamento, o vivo –, o movimento dos corpos. Nessa passagem, a escrita se faz 

Causa Amante e, por um efeito de rarefação, deixa espalhadas “todas as letras... todas as 

pétalas... quando o encontro é simultaneamente atracção do vazio”93.  

Às margens da língua, o texto torna-se mais literário do que a própria 

literatura. Ao transgredir os códigos que a organizam – gêneros, escolas, estilos, 

modelos –, iluminando as palavras, o que temos é a literatura a fazer-se literatura. 

Nesse lugar, ronda a suspeita que, de tão literário, os textos se teriam afastado da vida, 

por produzir apenas um “efeito de vida”, sem a transformar. Ao contrário, aquilo a que 

somos convocados nesse texto llansoliano, é “pensar a literatura como horizonte de 

cenas fulgor, lugar incandescente onde a literatura só é literária na medida em que 

transfigura a experiência da vida”94 . Na escritura, a vida retorna tão real quanto 

impossível, fora das racionalizações e clausuras do pensamento sem afeto, renunciando 

a toda aderência e a qualquer gesto de retenção. 

Alinhemos as três palavras que restam, em estado de espera: língua, estilo, 

escritura. Alinhemo-nas, também, em triplo registro, com o fio lilás puxado do interior 

do azul que guarda a estrela polar. Porque, nessa margem, litoral em que a letra escreve 

                                                           

90 LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 40. 
91 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
10.  
92 Sobre isso ver a dissertação A boa nova anunciada à natureza – o drama poesia em três 
discursos de Maria Gabriela Llansol, de Carlos Eduardo Batista de Souza, defendida em 2011, 
na Faculdade de Letras da UFMG.  
93 LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 119.  
94 COELHO, Eduardo Prado. O cálculo das sombras. Lisboa: Asa, 1997, p. 263.  
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a sua forma literária e o espaço aberto para além da literatura, a língua é aquela 

arrancada ao céu da boca; a escritura, o exercício de uma forma, a apresentação do 

inapresentável e a pulsação de um corpo, e o estilo é objeto de corte, estilhaço de vidro 

que imprime a cor de outras temporalidades. Sendo o lilás fio puxado do azul, foi 

preciso ir à procura do nosso contexto: a língua. Para que ali, nesse espaço universal, se 

pudesse voltar a um lugar, a um princípio de céu sem nostalgia: corpo da escritura.  

 

      E escrevendo sobre lugares alienos, estrangeiros, dei a impressão de estar 
a falar daqui. 
 Mas nunca saí daqui, no sentido de que nunca abandonei o meu corpo. A 
minha forma de rebeldia foi tão só a recusa de o viver mutilado. E em tantos 
séculos, ele lançou raízes ou deixou pegadas em lugares de que já nem 
guardávamos a memória. [...] 
 Ir buscar plenitude, é garantir a respiração harmónica e metódica do meu 
corpo nascido para perdurar95.  

 

 

Dobra de d(obra): foi buscar plenitude no movimento interno das palavras: corpos 

celestes nascidos para perdurar 

 

Na dispersão do céu e suas incontáveis constelações, recolho apenas uma 

estrela para o exercício da dobra que se anuncia. O sabor do mundo jorra, sem 

desfalecer, do centro incandescente do seu corpo. Tomo-a nas mãos, acreditando que, 

sim, a densidade de sua forma, o traçado do seu brilho, o clarão que se desprende do seu 

movimento escavam o espaço e ocupam nele um lugar, permitindo que a expansão da 

noite realize a atividade prática do silêncio.  

No descampado da noite está, a descoberto, o mapa das vontades. Recolho 

da leitura de Lisboaleipzig 1: o encontro inesperado do diverso. Re-cito, no diverso 

desse encontro: no descampado da noite está, a descoberto, o brilho incandescente da 

palavra e sua letra traçada na arquitetura das páginas,  

 

e principio a recorrer às palavras que anunciam a realidade: 

 

 – Aqui não há tempo – sussurou-me o texto, e os ouvidos humanos 
puseram-se à escuta da imensidão instantânea que há nas palavras, a nudez 
infinita e sem vácuo que roda, vertiginosa nas sebes. Todas as palavras 

                                                           

95 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
135. 
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ouviam-no, se reúnem em grupos, em sebes, pontes, fronteiras, portas 
escondidas onde a mente se perde a dizer e a desdizer. Mas, naquele 
momento, a mente não estava perdida, nem suspensa, olhava, humilde, o 
reino da expressão soberana que, desde sempre, fora dada graciosamente ao 
corpo humano para que ele fizesse o jardim que mais lhe aprouvesse. No 
espaço íntimo das palavras vertiginosas, no espaço que deixavam entre elas, 
os afectos sustentavam as órbitas, os choques, as explosões, a fuga em duas, 
em três, em mais figuras de onde emanava a força que a nada, nem a Deus se 
verga, excepto ao corpo humano a quem foi dada. 
 – Aqui há ser – escreveu o texto. 
 – Aqui há dom – disse-lhe eu96.  

 

Estou aqui, diz-me ela, assentada na voz que se desloca das infinitas 

constelações. Estou aqui, diz-me ela. E a palavra vibra com o exterior. Eis o seu dom, o 

júbilo da sua presença, a respiração do seu silêncio, o seu reino dado ao corpo para que 

ele faça o jardim que mais lhe aprouver.  

 

Mas o meu canto diz-me, em voz baixa, que estive sentada à beira  
do Aa, como agora estou sentada à beira do Elster, 
e o ruído das coisas mais simples, 
preciptando-se, 
leva-me a pensar que o tempo e o espaço, por sobre essa casa,  
ocorrem na arquitectação da música97.  
 
[...] 
 
Só pelo poder das palavras a que estávamos habituados não chegaríamos a 
ela, a não ser que mudasse de lugar, de estrela em estrela98. 

 

Comecemos pelo movimento desse corpo dividido entre o Aa e o Elster, 

correndo em direção à precipitação do ruído das coisas mais simples. Comecemos pela 

mudança de lugar, pelo deslocamento que a presença desse Aa mobiliza. Sim, dissemos 

que essa escrita não se fia pela metáfora. Tratar-se-ia antes de deslocamento, mais do 

que substituição e aparência, mas se guardamos a etimologia da palavra, talvez 

possamos dizer que, da metáfora, o que comparece no texto é, justamente, o seu 

movimento de transferir as coisas de lugar, transportá-las para além dos espaços 

conhecidos, em direção ao fora, sem que isso implique relações de semelhanças 

subtendidas. É o mesmo que se desloca, inscrevendo-se num espaço outro, longe, 

distante dos sítios habituais, sem apagar os rastros e os vestígios da sua passagem.  

                                                           

96 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 67.   
97 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 60.  
98 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 27. 
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A palavra desliza, desloca-se com seu corpo inteiro, seguindo a arquitetação 

da música, sua “nota azul”99 , e os rastos deixados pelos astros em passagens 

fulgurantes. Esse corpo, desenhado em extensão de paisagem e que busca encontrar a 

passagem entre as formas da matéria, serve para esperar o real: o real da palavra, que, 

sem desejar reter a suspeita do que é o real, sem tentar prever-lhe o sentido, o apresenta 

como o imprevisível surpreendente. Essas palavras, tecidas em linguagem de água, 

marcadas pela nota azul cintilante, correm precisamente assim: o infinito tenha piedade 

de mim e liberta-me do excesso de sentido100.  

Guardemos essas palavras em estado de prece, como súplica que se dirige 

ao alto, ao aberto do céu e seu imenso azul. Guardemos esse azul para dele extrair o 

brilho que resta, o seu canto, a sua nota riscada em folhas de papel. Procuro é a 

palavra, escreve Llansol, no momento em que traduz os Últimos poemas de amor, de 

Paul Éluard. Procuro é a palavra – ela escreve no prefácio à tradução desses poemas. 

Na procura – trata-se de uma procura pela palavra ou “procuro” é a palavra encontrada 

para dizer a sua tradução? –, Llansol define o modo como toma o escrito, o modo como 

lê a palavra: na sua forma, na sua textura e no seu ritmo. 

 

Eu explico. Trabalho com eles, fixando intensamente um ponto-paisagem 
antes de começar a escrever; depois, o decurso do texto depende do que essa 
concentração, num lugar vazio, permite. O olhar atento vai voltando a si 
mesmo e, então, o que consigo ouvir são as ondulações vibratórias entre esses 
dois pontos. Os meus olhos recebem, num ponto-voraz, as linhas que 
sustentam o espaço, feixes incidentes paralelos, raios que se afastam 
progressivamente, termos geométricos. 
 
Lá onde estás, deve ser assim. 
 
Nunca olhes os bordos de um texto. Tens que começar numa palavra. Numa 
palavra qualquer se conta. Mas, no ponto-voraz, surgem as imagens. Também 

                                                           

99 Didier-Weill emprega esse termo, encontrado em uma carta de Chopin, para dizer da nota 
azul como uma nota especial que propicia o máximo de surpresa. Esse mais simples elemento 
musical interrompe, delicadamente, o tecido composto de uma partitura, fazendo soar nele um 
acorde outro, uma nota outra, espécie de fermata azul – como o azul de Hölderlin –, aberta ao 
infinito. Dissonante, ela convoca, na letra escrita sob a lógica da partitura, o caráter intraduzível 
do musical, do qual as palavras são potencialmente portadoras. Para o autor, a nota azul refere-
se ao aspecto assemântico da palavra, na sua estrutura musical e gráfica – porque se inscreve 
com a sua materialidade no corpo –, no qual nenhum significado é atribuído ao significante, 
encarnando “o ponto zero da significância” e produzindo um encontro com o ilimitado 
(DIDIER-WEILL, Alain. Nota azul: Freud, Lacan e a Arte. Rio de Janeiro: Contra Capa 
Livraria, 1997, p. 11-20). 
100 Citação composta por dois fragmentos. O primeiro, retirado do livro O raio sob o lápis 
(LLANSOL, Maria Gabriela. O raio sobre o lápis. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 50) e o 
segundo, de Lisboaleipzig 2 (LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. 
Lisboa: Edições Rolim, 1994, p. 103). 
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lhes chamo figuras. Não ligues excessivamente ao sentido. A maior parte das 
vezes, é impostura da língua. Vou, finalmente, soletrar-te as imagens deste 
texto, antes que meus olhos se fatiguem. O milionésimo sentido da voz, “tiro 
o lápis da mão”, o gesto de partir a luz, o pensamento de uma criança, cópias 
da noite, passeio nocturno, “era um dia verde”, o afecto do negro, sob o lenço 
da noite. O indizível é feito de mim mesma, Gabi, agarrada ao silêncio que 
elas representam101. 

 

Eis o traço da palavra, aquela que diz e silencia, soletrando, com suas 

ondulações vibratórias, o lenço da noite de que é feito o seu corpo. Poderíamos dizer, 

em consonância aos estudos da linguagem que pensam a palavra a partir da confiança 

absoluta na substituição da coisa pelo nome (perdendo-se, no nome, a coisa, em função 

da sua aparição na ideia, do seu sentido na palavra), que todo o esforço da linguagem 

seria o de eliminar a materialidade da coisa, a materialidade da própria palavra, 

considerada uma opaca resistência ao ideal de transparência da linguagem.  

Entretanto, em Llansol, a preeminência da palavra para além da 

representação cria uma ambiguidade entre o sentido e a significação, tornando-se, ela 

mesma, material, densa, corpo musical da noite. Encontramos aqui um elemento 

fundamental que se aproxima da reflexão blanchotiana: por um lado, a palavra registra o 

poder mortal da linguagem que “reduz o ser da coisa falada ao não-ser abstrato do seu 

conceito na palavra”102 e, por outro lado, coloca a literatura à procura da realidade que 

foi perdida. A perda constitui-se, então, a condição de possibilidade dessa literatura, e 

sua procura assenta-se na materialidade da palavra, no seu aspecto físico, nas suas 

bordas e bordaduras: “o ritmo, o peso, a massa, a figura e, depois, o papel sobre o qual 

escrevemos o traço de tinta, o livro”103.  

 

Esse ser verbal que só existe na palavra. 

  

A sua frágil bordadura, riscada no ritmo de uma leitura, faz surgir o instante 

em que as figuras que a atravessam, provindas dela, retornam em lugares outros, como 

fulgor concreto de um “sentido a cada momento ausente e transferido para longe”104. 

Não sendo mais “a expressão do escritor” nem a representação do mundo, a palavra 

torna-se “bolo concreto de existência”, no espaço entre a linguagem e o mundo.  

                                                           

101 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 112-113. 
102 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 314. 
103 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 315. 
104 NANCY, Jean-Luc. O peso de um pensamento, a aproximação. Coimbra: Palimage, 2011, p. 
10.  
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Blanchot pensa a literatura a partir de duas tendências. A primeira seria 

aquela da linguagem comum e da prosa com intenção significativa, voltada para o 

“movimento de negação, pelo qual as coisas são separadas delas mesmas e destruídas 

para serem conhecidas, submetidas, comunicadas”105 . A segunda, a da literatura – 

principalmente depois da poesia de Mallarmé – preocupada com a realidade das coisas, 

com sua existência desconhecida. Essa literatura, ao interrogar a capacidade que a 

própria literatura tem, no exercício concreto com as palavras, de escutar o murmúrio 

inumano da existência, acaba por criar realidades fora deste mundo que são, no entanto, 

plenamente reais, ainda que nenhuma essência lhes sirva de garantia ou prova. Blanchot 

procura na literatura o momento que a precede, em que a escritura se revela uma força 

impessoal, uma existência sem ser — um il y a — na exterioridade radical da 

linguagem.  

 

Antes de qualquer apreensão representativa, antes de uma consciência e seu 
sujeito, antes da ciência, da teologia, da filosofia, há isso: o isso do il y a106, 
precisamente. Mas o il y a não é ele mesmo uma presença, à qual reenviariam 
nossos signos, as nossas demonstrações e as nossas mo(n)strações 
[monstrations]. Não se pode “reenviar”, nem “retornar” a ele: ele está 
sempre, já, aí, mas nem no modo de “ser” (como uma substância), nem no 
modo do “aí” (como uma presença). Ele está aí no modo de nascer: à medida 
que chega, a nascença apaga-se ela mesma, e reconduz indefinidamente. A 
nascença é esta ocultação de presença pela qual tudo vem à presença107. 

 

No exercício da partitura, do acontecimento que inaugura um desde já – que 

não é nem substância nem pura presença, mas começo do que é desde sempre –, retorno 

à palavra e seu fulgor concreto de sentido (afinal, numa palavra qualquer se conta) e, 

desejando iniciar-me no início dessa contagem, passo à prosa de um ensaio que tem por 

começo a palavra riscada no “friso de Lascaux”: “aquilo que vem da poesia, como de 

uma eternidade passageira”108.  

No ensaio “A besta de Lascaux”, Blanchot toma o poema de René Char para 

iniciar uma “conversa infinita” com a filosofia, seguindo o fio da palavra do poema, o 

                                                           
105 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 312. 
106 Os tradutores do ensaio de Nancy referem-se, em nota, ao il y a como um “quase conceito 
em disseminação”, que dialoga com o es gibt Sein de Heidegger, como com o il y a de Levinas. 
Optam pela sua não tradução porque, “no idioma de Nancy, logra conjugar a adverbialidade de 
lugar (existe/existe aí/ali) e a desconstrução do ‘sujeito’ (ele)” (NANCY, Jean-Luc. O peso de 
um pensamento, a aproximação. Coimbra: Palimage, 2011, p. 117). 
107 NANCY, Jean-Luc. O peso de um pensamento, a aproximação. Coimbra: Palimage, 2011, p. 
117.  
108 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 51.  
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seu ponto voraz. O que está em questão no ensaio é a linguagem, a palavra escrita, a 

obra e a origem, pensadas a partir da tradição filosófica. Segundo Blanchot, a palavra é 

trazida no Fedro109, para ser condenada como uma estranha linguagem. Evocando-a no 

seu texto, Platão faz dela alguma coisa que não pensa no que diz, não escolhe seus 

interlocutores e, sendo incapaz de se socorrer diante daqueles que a atacam, estaria 

destinada a rolar, ao acaso. Assim, “confiar-lhe o que é verdadeiro é, de fato, confiá-lo à 

morte”110. Não tendo atrás de si a caução pessoal de um homem que lhe garantisse, com 

a sua presença, o que é verdadeiro, a palavra escrita tornar-se-ia um saber impessoal, 

destinado à morte e ao esquecimento. No diálogo de Platão e seguindo o discurso do 

filósofo, Sócrates propõe, então, que nos afastemos o máximo possível dessa palavra e 

nos atenhamos à linguagem falada, em que a palavra estaria assegurada e garantida pela 

presença daquele que a pronuncia. 

Sócrates não rejeita apenas a palavra escrita, o saber impessoal que ela 

porta. Rejeita – ainda com mais reverência – “a palavra pura que dá entendimento ao 

sagrado”111. Para Sócrates, o homem moderno não se contenta mais em escutar a voz do 

carvalho ou da pedra, pois ele deseja saber quem fala e de que lugar essa fala se 

anuncia. A palavra escrita, não sendo mais meio indispensável de memória, é 

aproximada da palavra sagrada, aquela proferida por uma voz que não lhe oferece 

garantia, herdando dela a sua desmesura, a sua estranheza, mas, também, o seu risco e a 

sua força. Como na palavra sagrada, o escrito vem não se sabe de onde, é sem autor, 

sem origem e, por isso, remete a algo mais original. Sem presença que lhe confira o que 

é verdadeiro, a palavra dá voz à ausência, assim como no oráculo, onde Deus jamais 

está presente na sua palavra: nela, é a ausência que fala. Instalada na presença da 

ausência, a palavra escrita/sagrada não se oferece como corpo para o diálogo: não há 

diálogo com a escrita, assim como não há diálogo com deus.  

 

                                                           
109 No Fedro, Platão destaca a diferença entre a phone/palavra (viva) e a palavra escrita, 
entendida como representação ou imagem da fala. É a palavra escrita que será condenada à 
morte, em função da ausência de um homem que possa garanti-la. Blanchot destaca esse ponto, 
indicando, entretanto, o que há de escrita na fala, apontando que a escrita, ao contrário do que se 
julgava, não é a representação de uma fala. Há nela algo que se escreve para além da 
representação, da mesma forma que há na fala uma escrita invisível a bordar as suas linhas, sem 
que o sujeito possa garanti-la, mesmo que a suporte com a sua voz. Afinal, a phone também 
escreve na invisibilidade de um espaço, com seus traços de água.  
110 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 53.  
111 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 54. 
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Sócrates permanece assombrado com esse silêncio que fala. O que há sem 
dúvida de terrível na escrita, Fedro, é a sua semelhança com a pintura: os 
rebentos desta não se apresentam como seres vivos, mas não se calam de 
forma majestosa quando interrogados?112  

 

A presença do silêncio que faz passar para a arte o estremecimento das 

forças sagradas abrindo o homem a regiões estrangeiras, e que tem a imutabilidade das 

coisas eternas é o escândalo da imagem, do invisível que ela porta na superfície de todo 

visível. Escândalo daquilo que parece verdadeiro e que atrai a verdade para dentro das 

profundezas onde não há verdade, nem sentido, nem sequer erro. Diante do improvável 

da palavra – daquilo que não oferece provas, apenas testemunho113 –, Sócrates e Platão 

apressam-se em fazer dela um divertimento, “um jardim em letras de escrita”114, capaz 

apenas de comemorar as obras e os acontecimentos do saber. Aproximada novamente 

do sagrado, a escrita torna-se o lugar da interrupção da atividade laboriosa, abrindo-se 

ao tempo da celebração, sem nenhum papel no trabalho das descobertas.  

Sócrates renuncia a toda a linguagem voltada para a origem, recusa a 

“linguagem profética” e sem garantias que nada diz e por trás da qual nada se dissimula. 

O que ele deseja é a palavra segura, garantida pela presença que coloque termo à 

aproximação com o eterno começo. A palavra em que ele se fia é sempre a palavra de 

alguma coisa e palavra de alguém, jamais palavra iniciante. Essa linguagem, que dita a 

origem, não dita os acontecimentos do futuro, não se apoia em algo existente, por isso 

ela anuncia. Anuncia porque começa, indica o futuro, porque ainda não fala. 

Antecipando-se, para além do sentido e da legitimidade, abre-se à duração que dilacera. 

É canto do pressentimento, palavra do poema, “reduzida ao puro som de um estilhaçar, 

ao corte de uma decisão”115, que reúne, com força e firmeza, a palavra ao impulso e o 

impulso à palavra, retendo o “advento de um horizonte mais amplo” e a “afirmação de 

um dia primeiro”. Palavra começante, ela tem em seu silêncio a reserva da palavra por 

vir, forçando, sempre, na direção de um começo. Eis o seu único sentido, a sua direção. 

                                                           
112 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 56. 
113 O testemunho funda a língua como aquilo que resta, aquilo que sobrevive em ato à 
possibilidade, ou à impossibilidade de dizer, instituindo o Real do dizer. Essa também é a 
posição da palavra poética. Não arquivável – mesmo que possamos dizê-la de cor(po) –, a 
palavra poética “é aquela que se situa, a cada vez, na posição de resto”. Por estar fora de 
qualquer fundamento que possa realizar uma “identidade”, essa língua fundada preserva a sua 
exterioridade em relação ao arquivo, ao mesmo tempo em que inaugura um dizer que não 
elimina o resto. A esse respeito, ver AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2008, p. 160. 
114 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 57. 
115 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 58. 
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Mantido o silêncio da origem, a palavra evocada, a partir do poema de René 

Char – “A besta inominável” –, mostra-se como corpo escrito no friso de Lascaux, 

brilhando com liberdade infinita e resplandecendo em múltiplas direções. Sem uma 

presença humana que lhe garanta a existência, a sua fala torna-se terrível e inumana. A 

sua “nascença” apaga os traços da presença, ao mesmo tempo em que afirma, no inédito 

do seu acontecimento, a ausência de uma origem à qual poderíamos retornar para 

buscar-lhe as garantias e os fundamentos. E, no entanto, o seu corpo riscado na pedra – 

“na forma que ela se apreende e no ilimitado em que ela recusa”116 – reúne e pulveriza a 

densidade silenciosa da origem, dando a ver o invisível, a sua matéria pura, o seu 

mistério, e, seguindo uma respiração ampla de sístole e diástole, eleva-se como ruído e 

signo sem fundo.  

 

Assim me aparece no friso de Lascaux, mãe 
fantasticamente disfarçada, 
A sabedoria com os olhos cheios de lágrimas117.  

 

Assim é a palavra convocada por Blanchot, aquela que “profere seu 

juramento na ansiedade e na incerteza”. Unida ao seu próprio futuro, ela é obrigada a 

falar a partir desse lugar em deslocamento, desse tempo em expansão, dando à vinda a 

firmeza de uma palavra sempre por vir, em seu presente mais real e mais pungente. No 

seu arrebatamento começante, ela está ligada ao desejo que é, como ela, a 

“efervescência de todo o futuro na ardência do instante”118. Ela principia ali onde 

começa e começa no lugar mesmo em que não termina, entregando-se à liberdade do 

acontecimento. Na sua densidade, expondo-se, sem garantia nem certeza, ela nos 

interpela e nos arrasta para fora, empurrando-nos – a nós e ao texto – para adiante, para 

o ponto cego de um espaço desconhecido.  

Tal como a palavra oracular que nada dita, que a nada obriga, que nem 

sequer fala, a escrita faz desse silêncio a direção de uma chama: chama no interior do 

anel, como escreve Llansol. Nesse chamamento, ela nos fala de longe, d’ailleurs119, mas 

                                                           
116 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p.68. 
117 Fragmento do poema de René Char – “A besta inominável” –, citado por Blanchot no início 
do seu ensaio (BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 
2011, p. 52).  
118 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p.59. 
119 Encontro essa palavra no filme de Safaa Fathy – D'ailleurs, Derrida – para tomá-la também 
como uma palavra começante: aquela que principia o começo, um encontro, e diz um algures, 
um outro que vem de muito longe e, vindo de um lugar sem lugar preciso, apresenta-se como o 
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com uma compreensão íntima que a traz para bem perto, mantendo nesse perto a 

singularidade do que é sem desígnio. Tal como a palavra poética que erra, infinitamente, 

na direção de algo que permanece sempre aberto, inscrevendo (traçando e retraçando), 

com seu ilimitado contorno, “a memória do traço que especula em sonhos acerca da sua 

própria possibilidade”120. 

Desenhada no friso de Lascaux, na unicidade121 de um corpo, a palavra 

guarda a solidez própria à matéria mineral. A sua presença, colocada para além da 

fenomenologia da presença, faz dela a memória de um ruído, do silêncio e da ausência. 

“Palavra-objeto sem ligação”122, que, no seu deslocamento, atinge a palavra seguinte, 

mas logo se extingue, desfazendo-se no tecido áspero da pedra que a suporta. O poeta a 

toma nas mãos, como corpo de poema, com seu ar rústico, sua espessura e seus olhos de 

lágrimas. Toma o partido das coisas, leva em consideração as palavras123. Ele segue o 

desenho do seu traço, segue o brilho da “Besta” que avança sem direção, pois sabe que 

ela guarda o impossível que dura. Procura a palavra.  

As coisas estão a nos falar na palavra do poema. Sim, elas falam, como o 

queria Ponge. Elas nos falam e, nesse trajeto, alcançam-nos “pela extrema tensão da 

linguagem, por sua concentração, pela necessidade de manter, de levar um na direção do 

outro, numa união que não cria uma unidade”124; palavra-coisa, coisa da palavra, 

                                                                                                                                                                          

“insituável e invisível”, um outro que é também aqui. O algures – d’ailleurs – está sempre para 
além de um limite, “para além da letra”: é um algures que “carregamos no nosso corpo, em 
nosso coração”. Essas notas fazem parte do registro recolhido da apresentação e comentários do 
filme de Safaa Fathy, feitos por Fernanda Bernardo, durante o seu Seminário sobre a 
Desconstrução, na Universidade de Coimbra, em setembro/outubro de 2012.  
120 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 10.  
121 Será preciso, um pouco adiante, esclarecer acerca dessa unicidade, desse um. Por ora, digo 
apenas que se trata, aqui, de algo que, sendo único, não perfaz, no entanto, a totalidade, mas, 
antes, faz dobra, pregas, dobras sobre dobras, em direção à diferença inscrita no mesmo. A 
palavra guarda a sua familiaridade semântica com o universo, inscrevendo-se na linhagem do 
universo de Borges – o seu Aleph –, ou, ainda, no universo de Mallarmé – e o seu Um lance de 
dados jamais abolirá o acaso. Uni-verso: composição do um, a partir dos fragmentos diversos, 
aproximados na singularidade de um verso. Em Llansol, a metamorfose das figuras – que fazem 
de Pessoa o Aossê e de Aossê, o falcão –, assim como o “eterno retorno do mútuo”, diz do 
múltiplo inscrito no mesmo, no um em movimento, como verso e reverso da diferença.  
122 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 46.  
123  Para Francis Ponge “Tomar o partido das coisas = levar em consideração as palavras” 
(PONGE, Francis. Métodos. Tradução Leda Tenório da Motta. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 
30).  
124 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 75. 
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implicada na forma do poema, “doravante associadas, unidas por outra coisa que não o 

seu sentido, apenas orientadas na direção de...”125.  

A palavra escreve imagens, escreve sons no friso de Lascaux, na pedra que 

guarda a sua origem: sombra de traço invisível. Ela escreve em letras de carvalho, 

guardando a origem na palavra que principia, dizendo-nos em todos os lugares, sem que 

esse dizer seja o seu fim, ou a sua anulação. Sem atingir o ponto derradeiro que diria, 

definitivamente, o início, esgotando-o no lugar onde foi revelado, a palavra poética 

torna-se um ato sem passados imediatos, um ato sem contornos, que propõe apenas a 

“sombra espessa dos reflexos de todas as origens que lhe estão ligadas”126. Há, nessa 

palavra, uma leitura fazendo-se, no ritmo de um gerúndio – tempo contínuo de 

movimento que não termina –, no traço que desenha, nos intervalos e no insituável de 

todos os lugares. Nesse caminho a descobrir que não finda, o texto escreve-se nos olhos. 

E, a qualidade da imagem nua dispõe o real em consequência.  

 

Ver o que ainda se 
não conhece é uma rara particularidade 
____ que, por vezes, arrasa127. 

 

A presença da palavra designa uma percepção visual, espreita aquele que vê, 

refletindo-lhe o olhar e oferecendo-se, na opacidade do seu brilho, como um corpo de 

céu. O grafema é, segundo Derrida, uma oferenda de amor à invisibilidade:  

 

Escrevo sem ver. Vim. Queria beijar-vos as mãos [...] Eis a primeira vez que 
escrevo nas trevas [...] sem saber se formo caracteres. Por todo o lado que 
não houver nada, lede que vos amo128. 
 

Escreve-se sem ver, ainda que os olhos estejam abertos, escreve-se com 

olhos abertos e desorientados, fixos em outra coisa, olhando algures para outro lado129. 

Derrida aproxima o traço da palavra – a sua grafia –, do traço do desenho, a partir do 

                                                           
125 BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 75. 
126 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 42. 
127 LLANSOL, Maria Gabriela. O começo de um livro é precioso. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003, 
p. 24. 
128 DIDEROT. Carta a Sophie Volland, 10 de junho de 1759. Apud DERRIDA, Jacques. 
Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda Bernardo. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 9.   
129 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 10-16.  
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ponto de vista da cegueira (point de vue130). A hipótese, apresentada em seu livro 

Memórias de cego, é que o desenho é cego, não apenas o desenhador, mas a operação 

do desenho, o seu movimento e a sua potência desenrolam-se sempre à beira da 

cegueira. “Um desenho de cego é um desenho de cego”131, duplo genitivo, que nos dá a 

ler, na dobra de um sentido, o lugar da origem do desenho, o seu começo: a cegueira, o 

não saber para sempre guardado no traço que a escreve. Sabemos, no entanto, que o 

cego pode ser um vidente que tem, por vezes, a vocação de visionário.  

O desenho da palavra também é traçado sem que se possa vê-lo. Nesse 

gesto, uma mão aventura-se solitária riscando num espaço mal delimitado. A mão tateia, 

apalpa, acaricia tanto quanto inscreve, fiando-se na memória dos signos, suplementa a 

vista, “como se um olho sem pálpebras se abrisse na ponta dos dedos”132. E, no entanto, 

esse olho que se abre não está destinado a ver. O que guia a escrita, o curso da palavra, a 

mão que tateia no escuro, é a luz que se desprende da própria palavra, no instante em 

que a sua presença, riscada em folha de papel, ou na gruta de Lascaux, revela o invisível 

que ela mesma porta. A cegueira dos olhos deixa os traços no seu corpo escrito. É ela 

que lhe conduz através da noite, mais longe, além do visível ou do previsível. 

Nela é possível ouvir e entender o vocábulo, mas o fenômeno sonoro 

permanece, sempre, invisível133. Endereçando-se àqueles que podem tocá-la, no espaço 

sonoro da sua forma e no tempo do instante em que ressoa, ela apresenta, todo o tempo, 

o espaço aberto para além do visível. Pensando vê-la, na presença dos seus traços, no 

risco dos seus grafemas, é a palavra, a sua forma feita à mão sobre o nada, que nos olha. 

Ela não diz apenas a origem porque começa, diz o invisível que lhe antecede e, 

desligando-se do presente da percepção, se oferece como um véu sobre o olhar para 

lembrar-lhe da cegueira que o constitui. Não lhe falta apenas a presença de um homem 

para garantir-lhe a verdade, falta-lhe a função dos olhos para assegurar-lhe a visão. 

Guiada pelo que há de invisível na palavra, a escritura adianta-se no espaço, entrega-se 
                                                           
130 Point de vue pode ser escutado como “ponto de vista”, no sentido de visão ou perspectiva, 
como também no sentido de “nenhuma vista” e, portanto, cegueira. Note-se que também a 
cegueira está implicada na perspectiva, pois, tendo um ponto de vista, um ponto de fuga para o 
olhar, esse se torna cego para os outros pontos. Sobre isso, ver a nota de tradução em 
DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 10. 
131 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 10. 
132 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 11.  
133 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 12. 
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à precipitação. Lançando-se no movimento de contato ou carícia, o que ela desenha é o 

traço da sua queda, o contorno do abismo no qual se precipita, levando consigo as mãos 

que traçam os primeiros riscos no espaçamento de uma ausência. 

Aquele que a “suporta” permanece de olhos abertos na leitura do seu 

movimento, mas o que recebe do seu corpo escrito é o invisível, que lhe serve, agora, 

como guia. Tocando-lhe, recolhendo os seus vestígios, os traços apagados da sua 

presença, o olhar precipita-se no escuro, em direção àquilo que não se pode capturar.  

 

Arquivo da narrativa, a história escrita dá graças, como o farão todos os 
desenhos que mergulharão na narrativa. Na descendência gráfica, do livro ao 
desenho, trata-se menos de dizer o que é tal como é, de descrever ou de 
constatar o que se vê (percepção ou visão) do que de observar a lei para além 
da vista, de ordenar a verdade à dívida, de dar graças ao mesmo tempo ao 
dom e à falta, ao devido, à falha [la faille] do “é preciso” [il faut], seja ele o 
“é preciso” [il faut] do “é preciso ver” [il faut voir] ou de um “resta ver” [il 
reste à voir] que conta ao mesmo tempo a superabundância e a fraqueza 
[défaillance] do visível, o demasiado e demasiado pouco, o excesso e a 
falência [faillite]. O que guia a ponta gráfica, a caneta, o lápis ou o escalpelo, 
é a observação respeitosa de um mandamento, o reconhecimento antes que o 
conhecimento, a gratidão de receber antes de ver, a bênção antes do saber134. 

 

Como o Senhor de Delfos, a palavra regressa aqui à sua força imagética, 

guardando em seu traço a solicitação de um “é preciso” (il faut): “é preciso ver” ali onde 

resta nada a ver; é preciso ver (il faut), no lugar mesmo onde há uma falta (faillir/il 

faut), um resto que não se dá a ver. É preciso tocar com mãos de cego, tocar-ler – ao 

lado do “tocar-ver” derridiano –, o traço (trait)135 que, se traçando, retrai, se apaga.  

 

Diz que a própria terra perdeu o rasto que outrora traçou nela e que 
desaparecer na letra foi a saída mais perfeita – a única para o seu corpo 
incapaz de atravessar o tempo136.  

                                                           
134 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 36-37. 
135 Sobre o pensamento do traço em Derrida ver ”Freud e a cena da escritura”. Nesse texto, a 
figura do traço apresenta-se, ao mesmo tempo, como origem do traço e como traço da origem, 
sem se deixar reduzir por uma esfera de visibilidade, vinculada às filosofias da presença. A 
figura do traço remete às figuras da arqui-escritura e do resto, elaboradas por Derrida a partir 
dos pensamentos de Freud e Husserl. O traço pressupõe, no seu movimento, o “apagamento do 
traço”, “o re-traimento, a interrupção ou a suspensão daquilo que traça” e o intervalo aberto pelo 
gesto que, ao se retirar, re-traça, sem completar o espaço vazio deixado pelo movimento que 
engendrou (DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1995, p. 
196-231). Ver também a nota de tradução de Fernanda Bernardo na página 10 do livro 
Memórias de cego (DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. 
Tradução Fernanda Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 10-11). 
136 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 82. 
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A graça do traço significa que, na origem do grafema, há a dívida ou o dom, 

mais do que o saber ou a fidelidade representativa, e sua força imagética faz da palavra 

o dedo silenciosamente orientado que, nada dizendo, nada escondendo, abre o espaço 

para além do visível, abre-o a quem se abre a essa chegada, abre-o aos “olhos cheios de 

lágrimas”. A escrita torna-se a grafia de palavras invisíveis, um “acordo do tempo e da 

voz”, escreve Derrida. O invisível não está apenas na sua origem, a palavra coloca em 

ato essa origem, compõe com o infinito espalhado no seu horizonte, guarda o seu 

segredo, tornando-se o traço escrito para a proliferação de todo invisível: “centro de 

uma presença invisível que orienta todos os corpos”137. 

Responder a esse chamado, seguir o risco da luz que se desprende das 

palavras escritas, fazer corpo com a sua melodia, torna-se o contorno final e acabado da 

vida de cada um138, uma livre e reta intenção ao justo apelo que elas evocam.  

 

Como ser civil conheço o presente, o passado e o futuro. Mas como escritor 
tenho um olhar que toca sobretudo o espaço, livre de tempo. Nele não há 
poder, que é sempre o poder de escolher e de chegar à morte. Olho com um 
vago olhar, como se nada fosse claro, olhando através de uma janela. Tudo 
no seu conteúdo se equivale. Nenhum ponto vale mais do que outro. O que 
desencadeia a minha atenção – olhar que se abre –, é um contraste: um ponto 
fala porque o espaço é som, o volume desse espaço é o seu volume sonoro 
que, na minha experiência de escritor, não me aparece como timbre, mas 
como palavras. Um jarro é formado pelo som do jarro, mas eu vejo a palavra 
jarro que tem o seu bojo no a. Todas as palavras têm a mesma fulgurância. 
Umas tocam as outras. Cada época tem o seu espólio de palavras justas, e não 
me admiro de ouvir agora palavras de outras épocas. O meu espaço é uma 
fala, são livros, leituras, inquietações, dicionários. A primeira voz que cintila 
é aquela que chama por mim139. 

 

As palavras tocam-se, umas às outras, no curso das cintilações. Llansol 

responde a esse chamado. Lê, pois o texto afirma que há um amor sive legens para o 

entender. Escreve com palavras que lhe chegam às mãos, vindas de outra época: outras 

palavras, palavras do outro, recolhidas em fragmentos citados, re(citados). Recebe o 

desenho escrito, o movimento da sua queda, o seu murmúrio inquietante, e tudo o mais 

– que é menos se não for murmurado por palavras. Compõe com ele, sem amenizar a 

sua intensidade ou tentar representá-lo. Segue o brilho, o espaço da sua fulgurância, o 

                                                           
137 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 108. 
138 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
130.  
139 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
132-133.  
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“invisível tornado corpo singular no próprio visível” 140, e o silêncio feito matéria viva 

da palavra.  

Reconhecemos, nos livros de Llansol, as vozes de outrora, o canto dos 

poetas, a dor dos vagabundos, o silêncio dos hereges, o êxtase dos amantes. 

Reconhecemos o dom – ela dirá com Teresa Martin, filha de Hadewijch de Antuérpia, 

doutora da Igreja141 – que vem colocar-se ao lado do seu fazer para o proteger do nada. 

Llansol acolhe a palavra do outro, essa que se lhe oferece como corpo de silêncio 

singular e invisível, muda-a de lugar, aproxima-a de outras que lhe respondem em 

segredo, extraindo o fulgor retido nela, alargando os seus domínios e preservando, no 

espaço mesmo desse céu grafado em jardim de palavras, o silêncio que elas suportam. 

E, ao lado do dom, o amor, ela dirá: há o amor, é certo, mas é apenas a expressão de 

um imenso incerto.  

 

 

Dobra de dobra: deixar espalhadas sobre as lágrimas que se dobram nos olhos as letras 

da palavra amor 

 

Há ainda três palavras no texto de Derrida à espera do toque, da leitura das 

mãos que tateiam no escuro. Há ainda três palavras: as mãos, o amor, as lágrimas. 

Tomemo-las, uma a uma, na passividade da leitura que segue o movimento de uma 

                                                           
140 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 58. 
141 Lemos nas primeiras páginas do livro Ardente texto Joshua: inscrita, pela graça da 
textualidade, na linhagem da mística e dos movimentos beguinais, Teresa é aquela que 
endereça seus poemas e escritos à ausência do amado/amigo, é corpo “que se entregaria por 
puro amor ao desconhecido”. Sabemos que na Antiguidade, a mística tinha o caráter de 
revelação, cabendo à mística cristã a experiência do transbordamento, assentada no amor, 
mais do que no conhecimento, e encontrando seu lugar não num discurso dito, mas numa 
escrita. Llansol toma o texto de Teresa, os seus manuscritos, os fragmentos de uma vida, para 
compor com eles um texto ardente e escreve: “Desperta a minha natureza, tal como eu 
despertei o Ardente texto de Teresa em Ardente texto Joshua” (LLANSOL, Maria Gabriela. O 
jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 17). Sobre isso ver; LLANSOL, 
Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 26; ANDRADE, 
Vania Baeta. Luz preferida: a pulsão da escrita em Maria Gabriela Llansol e Thérèse de 
Lisieux. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2006 
(Tese, Doutorado em Literatura Comparada) e BRANDÃO, Jacyntho Lins. O corpus ardente. 
In: BRANCO, Lucia Castello; ANDRADE, Vania Baeta (Org.). Livro de Asas para Maria 
Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 168-169. 
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“piscadela de olho”, que “assegura à vista a sua respiração”142. Com os olhos velados de 

lágrimas, sigamos o seu chamado: chama no interior do anel. Sigo a sua nota azul, o 

azul de Hölderlin, o intervalo, a ausência das linhas, o im-possível que se conta.   

As mãos. Sobre elas, Derrida diz que são mãos de cego que desenham no 

escuro. Errantes, têm de avançar, per-correr o espaço como se corre um risco. Contando 

com o invisível, a maioria deles não se perde na errância absoluta, pois o toque, a 

imposição das mãos, orienta o traço, oferece-lhe a direção. São mãos de cegos, continua 

Derrida, “cegos gloriosos” da nossa cultura, quase sempre homens, como se a mulher 

talvez viesse a não arriscar a vista nunca. Essa afirmação é seguida de uma nota em que 

Derrida verifica a sua qualidade hipotética. E, num exercício de memória que esquece 

os traços que lhe servem de recordação, lembra-se de que há, sim, mulheres cegas, 

poucas, e de que se fala ainda menos. Mulheres santas, heroínas: Santa Lucília, Santa 

Odília. Cita-lhes os nomes para dizer que tanto a cultura bíblica quanto a cultura grega 

não conferem à mulher um papel exemplar nos “grandes feitos paradigmáticos da 

cegueira”143 . Entretanto, antes de confirmar a hipótese que excluiria a mão da 

“desenhadora” como figura presente na origem do desenho, e, portanto, do grafema, 

Derrida evoca outro nome feminino: Dibutade. E com ele, o amor: centro de uma 

presença invisível que orienta todos os corpos.   

O mito de Dibutade144, reproduzido inúmeras vezes por artistas do século 

XVIII, conta a história de uma jovem de Corinto que traça, guiada pelo Amor, a sombra 

do contorno do amado, de partida para a guerra, que se projeta na parede. Ela não vê o 

amante, os seus olhares não podem cruzar-se – assim como em Orfeu e Eurídice, assim 

como na mística cristã –, como se fossem interditados, como se o desenho só fosse 

possível na condição de não se ver, fazendo dele o traço de uma “declaração de amor 

destinada à invisibilidade do outro”145.  

                                                           
142 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 39. 
143 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 56. 
144 Esse mito foi narrado por Plínio e retomado por inúmeros artistas. Em seu livro, Derrida tece 
argumentos em torno de duas obras de arte que têm o mito como tema principal: Dibutade ou a 
origem do desenho de Joseph-Benoit Suvée (Bruges, Groeninguemuseum) e de Jean-Baptista 
Regnault (Castelo de Versailles). Sobre o mito, ver, além de Derrida, SELIGMANN-SILVA, 
Márcio. O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo: 
Editora 34, 2005, p. 257-258. 
145 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 56.  



58 
 

Seguindo as mãos que desenham a sombra daquilo que não vê (afinal a 

verdade dos olhos não é, segundo Derrida, a visão, mas as lágrimas), Dibutade endereça 

ao amante não o seu olhar, mas o seu traço, a sua letra de amor riscada na sombra. Ela 

desenha ali onde não sabe, desenha não aquilo que percebe no/do amante, mas o que 

esquece nele, o que persiste nela (en corps/en coeur/encore), o que lhe é impossível ver. 

O que guia as suas mãos não são os dados objetivos da apreensão perceptiva, mas as 

letras da palavra Amor riscada nos seus olhos. É no traço dessa palavra que ela se 

arrisca. É no seu traço que Derrida coloca a origem do desenho. “Escrevo sem ver. Vim. 

Queria beijar-vos as mãos. [...] Por todo o lado que não houver nada, lede que vos 

amo”.  

Onde não há nada, restam as letras da palavra amor. Onde não há nada, resta 

o nome que guarda o segredo. Em seu livro Gramatologia, Derrida coloca o amor como 

sendo o inventor do desenho e da palavra. Nela, resta o traço invisível, o seu risco vivo, 

os sons que anunciam os movimentos das mãos. Não é sem razão que Derrida convoca 

o mito de Dibutade para dizer a origem do desenho. Antes, ainda no início do livro 

Memórias de cego, são as palavras de amor, citadas de Diderot, que o fazem 

(re)começar. É então o amor que o solicita? São suas letras que o fazem percorrer o 

invisível? São elas que aproximam a sabedoria dos olhos de lágrimas?  

Aproximado da escrita, grafado na sombra do contorno de um corpo, o amor 

torna-se palavra feminina e, afastando-se dos discursos falocêntricos, passa a habitar o 

canto dos poetas e dos vagabundos, esses que sofrem do autêntico tropismo pelas águas. 

Renunciando ao ideal da completude narcísica, de um todo simbólico, esse feminino 

escreve o amor, fazendo dele um lugar que acolhe, em seu horizonte, a língua tocada 

pela expansão dos corpos. Escrever o amor no feminino é escrever ao nada, à ausência. 

Escrever sem repouso e sem saber.  

 

há o amor, é certo, mas é apenas a expressão de um imenso incerto. 

  

Orientando-se na direção do amor, ao lado de Dibutade e de Teresa Martin – 

aquela que segue os desígnios do puro amor, endereçando a sua carta à ausência do 

amado –, ao lado, ainda, de Santa Odília e Santa Lucília, encontramos os poetas e os 

vagabundos. No fragmento “A Boa Nova Anunciada à Natureza”, do livro Onde vais, 

Drama-Poesia?, Llansol escreve que é “na paisagem, ou na geografia imaterial da 
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espécie terrestre”, que “os seres humanos distribuem-se em vagabundos, em 

formadores, em construtores e poetas”. 

 

Os vagabundos erram à procura de uma nova paisagem. São, desde sempre, 
exteriores à comunidade. Os construtores são os elementos estabilizadores 
que prendem toda a geografia imaterial à vida quotidiana. Os formadores 
sentem essa geografia porque o seu órgão é o coração. Os poetas vêem, e 
anunciam a geografia imaterial por vir. 
 
Os construtores, os formadores são peregrinos. 
Os poetas também o são, de certo modo. Há uma grande afinidade que os liga 
aos vagabundos. Porque são os únicos que desejam o retorno do ser como 
Belo. 
 
[...] 
 
A Beleza e a Harmonia não se produzem de forma platónica, nem nascem da 
exclusiva vontade dos homens.  
 
[...] 
 
Os formadores e os construtores [...] 
Excluem a voz do vagabundo. Desprezam os poetas.  
 
No entanto, são os poetas [...], intimamente relacionados com as árvores e 
demais habitantes das florestas, que transmutam a ilusão e o delírio dos 
vagabundos, seus companheiros espirituais de errância, em harmonia. 
 
[...] 
 
O mar produz amplitude, mas por acção das ninfas sobre os naufrágios, que 
são outra forma de vagabundos. Ninguém quer, de fato, naufragar. 
 
E eu pergunto-vos: Haverá alguém que, por sua livre vontade, queira ser 
vagabundo? Por que se lhes exige o preço – e um preço tão elevado –, pela 
sua errância? Por que são tão implacáveis com o novo? Por que são tão 
opacos com o trabalho do poeta? Por que submeter a visão à razão? 
 
Imensa é a generosidade dos poetas. São eles os únicos humanos que vêem 
que a formação da comunidade dos homens passa por processos cíclicos que 
é necessário abrir e fechar cuidadosamente. Usam uma métrica e um tom 
elevado por respeito pela dor dos vagabundos. Combatem com o invisível por 
misericórdia para com o destino dos homens e da paisagem146. 

 

Errando à procura de uma nova paisagem, no risco dos passos que se 

deslocam na exterioridade radical da comunidade, a palavra abre-se ao espaço da 

textualidade llansoliana, à sua forma tecida com rigor. Llansol lê, nas letras de 

Eurípedes, a fúria escrita no sopro das Bacantes, os corpos dos amantes, a sua travessia. 

Ditadas no êxtase, as palavras deliram nos ouvidos dos vagabundos, insuflando-lhes 

                                                           

146 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
45.  
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dispersão, fazendo deles os alucinados nos quais o “porvir permite anunciar”147. Eles 

tocam os penhascos, fogem à razão dos formadores e construtores, desejam a partilha 

dos bens da terra, o novo e sua força de cismar. Na sua boca, os rebentos do amor 

choram quando interrogados e, no entanto, seguem na travessia dos seus males, guiados 

pelo desejo de encontrar a harmonia. Na sua errância, as palavras são caoticamente 

habitadas por tudo o que não atingiu a linguagem comum, institucionalizante, tornando-

se expectativa que é também apelo, busca de interlocução, resto, “réstia de luz, princípio 

de verdade”148. Afastando-se da voz da razão, respondem, apenas, ao apelo das águas, 

ao chamado do amor. Na sua desmedida, são acolhidas pelos poetas: esses videntes que 

anunciam a geografia imaterial por vir, enquanto tecem o infinito.  

“Por tu, lágrimas derramo” – escreve a letra de Eurípedes.  

Por tu, teço lágrimas – talvez pudéssemos ler em Llansol.  

As suas mãos acompanham a força das bacantes, a dor dos vagabundos, os 

passos da mística, a generosidade dos poetas. São eles que lhe dizem que a travessia não 

é sem combate e que a delicadeza é tecido esparso no interior da cena d’escrita do amor.  

Sim, as mãos. E o nosso verbo esbarra em seu movimento. Elas desenham 

com palavras, bordam, no exercício dos dias, a escrita, a sua composição. Bordam os 

corpos que hospedam o amor, a falta, a fúria, a solidão, (re)trançando-os, aproximando-

os e diferindo-os, numa espécie de costura invisível, dando a ver, no tecido do bordado, 

as densidades e as cores de uma marca sem lembrança de sinal, desenhada ali como 

imagem sem sentido.  

 

Bordo e penso que sei bordar; não sei como fiz essa associação mas logo 
depois reflito. Saber e ver. Posso escolher as cores, escolhi as cores das linhas 
que são rosa-avermelhado e vermelho, e escolhi a cor do tecido, o castanho – 
que, para mim, é esta a cor da reformulação da comunidade. [...] Com um 
dedo sobre a linha, prendo também os olhos ao tecido; verifico que vejo um 
extenso panorama, meus olhos fixos no castanho aveludado parecem voltar-
se para todos os lados; soergo a agulha do feltro, o movimento parece-me 
semelhante ao da escrita, embora inverso.  
 
Não fui eu quem traçou este desenho que bordo mas, percorrendo-o com a 
agulha, reconstruo o nascimento do acto de desenhar; perco um pouco a 
noção do tempo como se o meu bordado tivesse vindo de um arquivo e nele 
estivesse prestes a desaparecer. Situo-me historicamente ao lado de outras 
mãos que bordariam tecidos de outras épocas. [...] Passo da escrita ao 

                                                           

147 EURÍPEDES. As bacantes. Disponível em: 
http://filosofia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/classicos_da_filosofia/as_bacantes.pdf. 
Acesso em: 22 mar. 2013, p. 8. 
148  LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria 
Gabriela Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 65. 
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bordado, traduzindo como se ambos fossem a minha palavra; por momentos, 
esqueço-me mesmo de que bordo, de tal modo os meus dedos se tornaram 
dextros e o meu pensamento, reflectido sobre o bordado, um pensamento149. 

 

No texto que acompanha o diário Finita, Augusto Joaquim – aquele que 

escreve também num posfácio: “este texto tornou a minha vida improvável” – realiza na 

escrita – essa improvável, avessa a toda prova – uma leitura dos fragmentos que 

compõem o diário escrito nos anos vividos na Bélgica. Ele percorre, com aquela que 

borda a escrita dos dias, os indícios do “trajeto de uma mulher que está escrevendo um 

livro e testemunha o inconforto e o deslumbramento de um se cuja existência 

desconhecia, de um se a escrever”150. Na dobra e redobra dessa escrita, lemos, pelos 

traços desse legente151 , os biografemas152  de um corpo que atravessa os dias na 

companhia dos animais e das plantas, que vai ao café, envia cartas à mãe, faz passeios 

com o seu cão Jade, por vezes se deprime e lê, sem quase nunca chegar ao final de um 

livro. Biografemas de um corpo que escreve, mas “não é parte de nenhum facto 

histórico-social marcante”, e por isso “tudo se pode explicar sem ela ou, melhor dito, 

sem o seu eu”153. Afinal, ela mesma dirá, um pouco mais tarde, no livro que coloca 

como causa a pergunta: Onde vais, Drama-Poesia?, que um eu é pouco para o que está 

em causa.   

                                                           

149 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 58-
59.  
150  JOAQUIM, Augusto. Conversação espiritual. In: LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. 
Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, p. 237.  
151 Num primeiro momento, Llansol refere-se ao leitor como “figura do ledor”. Por uma 
composição sonora que faz passar de leitor a leito, o ledor torna-se leito de amor. Amor sive 
legens – ela dirá com Espinosa. Essa mutação acompanha a figura do ledor e, em carta enviada 
a Eduardo Prado Coelho, em 25 de novembro de 1999, Llansol afirma que “o texto precisa de 
encontrar não o leitor abstracto, mas o leitor real, aquele a que, mais tarde, acabei por chamar 
legente – que não o tome nem por ficção, nem por verdade, mas por caminho transitável” 
(LLANSOL, Maria Gabriela. Carta enviada a Eduardo Prado Coelho, em 25 de novembro de 
1999. Disponível em: http://fiodeaguadotexto.tumblr.com/post/12160289204/carta-de-
llansol-a-eduardo-prado-coelho. Acesso em: 22 mar. 2013). Sobre isso, ver LLANSOL, Maria 
Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 131; LLANSOL, Maria 
Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, quarta capa.  
152 Sabemos com Barthes que o biografema é o disperso, os estilhaços de lembrança, “a erosão 
que só deixa da vida passada alguns vincos”; é a passagem da grafia de uma vida, apoiada num 
sistema de escrita para a representação de uma língua, para o grafema dessa bios. Aquele que a 
escreve a partir do ponto mínimo de fulgor (BARTHES, Roland. Sade, Fourier, Loyola. Lisboa: 
Edições 70, 1979, p. 15-16). Ver também a tese de doutorado: Biografia como método: a escrita 
da fuga em Maria Gabriela Llansol, de Cinara Soares Iannini, defendida em agosto de 2008, no 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG. 
153  JOAQUIM, Augusto. Conversação espiritual. In: LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. 
Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, p. 238. 
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No entanto, continua Augusto Joaquim, quem lê as suas linhas, “retém a 

imagem de um ser firme e nítido dos seus contornos, inexplicavelmente insubstituível, 

que prossegue um percurso invulgar, tão-só porque é o seu, [...] uma extra-ordinária 

beleza tornando-se conhecimento, alargando o âmbito do que se pode pensar”154. No 

trajeto dessa escrita, Finita torna-se o testemunho acordado, dos traços (in)finitos de um 

corpo feminino que procura e é procurado pelo amante. No seu fio, o amor arrasta o 

humano, “para além do gosto e do prazer”, para além da sombra espessa do poder e das 

classificações, desfazendo qualquer hipótese de totalização e de fechamento da 

realidade sobre si mesma. Testemunho da escrita que encontra as mãos que bordariam 

tecidos de outras épocas, para traduzir e esperar. Mãos que bordariam, ela diz, sabendo 

que outras bordaram, num tempo anterior: Penélope, Ariadne... tecedeiras do amor e do 

destino. Mas Penélope e Ariadne não apenas tecem seus fios, elas também os cortam, 

descosendo-os, no interior do tecido, enodando e des-nodando, em movimento contínuo 

– à medida que o corpo des-faz, à medida que o corpo se faz – para que o tecido do 

texto ganhe densidade e leveza, sem o nó da dor. São figuras do seu destino que lhe vêm 

do futuro para cantar e contar, numa palavra qualquer, esse ramo de amor.  

 

Saberei vós o que é um sussurro de amante, no vosso ouvido 
deitado, em repouso deixado aí, 
quando o corpo se sabe acompanhado, e a mente pensante se sente 
só? 
Sabereis somente que esse murmúrio vos dá o princípio do  
mundo? 
Sabereis vós que alguém está deitado a vosso lado, amante desta  
queixa de quase nada, gratuita gota 
que nasce nele e cai em vós? 
Sabereis vós que sois um corpo alheio a tão inesperada sorte? 
Sabereis que o amante tem um destino contrário aos desígnios do  
amor? 
 
[...] 
 
Rilke insiste _____________________________ 
para lá do amante, o amor espera que todas as imagens tombem, 
mais fracas do que eram, ou filigranas de coisa nenhuma; 
o amor esperava-vos a sós155.  

 

“Por que fala de amor?” – pergunto ao texto. 

“Para lhe dizer dos corpos e das lágrimas” – ele responde. 

                                                           
154  JOAQUIM, Augusto. Conversação espiritual. In: LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. 
Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, p. 238. 
155 LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, p. 133-134. 
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Afinal não se pode imaginar até que ponto o amor torna agudo o caminho 

singular de cada um. Reconheço que nele certas palavras escritas choram. Reconheço 

que a sua lettre é bordado feito em percurso de água.  

E, ainda, as lágrimas. Se, no início das suas Memórias, Derrida convoca o 

amor e sua palavra escrita sobre o nada, ao final, são as lágrimas, o não saber e a crença 

que aparecem grafadas. As lágrimas não estão apenas nos olhos daqueles que grafam o 

amor, estão também na letra riscada sobre o papel e nas mãos dos que leem seus traços. 

Elas deslizam sobre a palavra, apagando-lhe os rastos e deslocando cada uma de suas 

letras. No momento em que fazem um véu sobre o olhar, impedindo que a vista realize 

aquilo que seria a sua função, as lágrimas “desvelam o próprio do olho”.  

 

Aquilo que elas fazem jorrar para fora do esquecimento, onde o olhar a 
guarda de reserva, não seria nada menos do que a aletheia, a verdade dos 
olhos, de que elas revelariam assim a destinação suprema: ter em vista a 
imploração mais do que a visão, endereçar a prece, o amor, a alegria, a 
tristeza, mais do que o olhar. Antes mesmo de iluminar, a revelação é o 
momento das “lágrimas de alegria”156.   

 

A verdade que elas revelam, no exato momento em que velam os olhos, é “o 

olhar velado de lágrimas”. Ao lado dele, desse olhar marejado, que segue o traçado de 

uma sombra, avançando sobre aquilo que não sabe, que não vê e endereçando a essa 

ausência todas as suas palavras, feitas em prece, a “Sabedoria” da palavra poética, 

torna-se, também, “olhos cheios de lágrimas”. O amor que se oferece assim, na 

materialidade da escrita, na dispersão de seus começos, no tropismo por essas águas, ao 

contrário de responder a uma “certa vontade de verdade” que se diria sem rasuras e 

lacunas, na garantia da presença e por exclusiva vontade dos homens, torna-se abertura 

insistente da linguagem. Dobrado o presente em que ela se anuncia no passado que lhe 

guarda a força, sem esgotá-lo num fundamento, a dimensão poética da palavra 

desestabiliza a pretensa fixidez da verdade e do conceito, rompendo com qualquer 

intenção de totalização significativa e deslocando as fronteiras da metafísica da 

presença. A cada momento, ela não é mais do que “possibilidade de dizer-se” e “a 

impossibilidade de firmar-se” e, sem solucionar esse paradoxo, torna-se promessa e 

afirmação de porvir.  

                                                           
156 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 130. 
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“a linguagem da água é precisamente assim – corre”157. 

 

A escritura, nesse risco do amor – amor que é abertura e começo, amor-

ímpar, como veremos adiante, ao lado de Llansol – avança sem garantias, insiste, corre, 

não se retém em um único ponto de vista (point de vue), pois o olhar, dispersado pelas 

lágrimas, arrisca-se em direção aos pontos de água (point d’eau)158 cintilantes, abertos 

sobre o seu espaço. Como o amor, que não tem resposta entre seus membros, pois sabe 

que não há qualquer justiça distributiva, a palavra do poema, grafando na liquidez 

dessas águas, espera-nos a sós. Estranha sabedoria, afirmará Blanchot, ao final do seu 

ensaio “A besta de Lascaux”. Sabedoria que corre em lágrimas e que faz, da letra 

grafada, um clarão que abala e exige. Nela, a mesma palavra parece iluminar-se com o 

silêncio do pensamento, tornando-se espessa e empurrando, infinitamente para adiante, 

a palavra seguinte. Eis o seu começo em lágrimas. Condenável na polis, é, no entanto, 

por ela que o filósofo morre. Sócrates entrega-se ao desconhecido por amor a ela e 

morre, a fim de mantê-la viva. Não é essa também uma posição feminina? Aquela que 

erra no desconhecido, por amor às palavras, por amor à ausência, escrevendo no/com o 

corpo essas letras tecidas em água: esse ramo de amor? 

  

Sabereis somente que esse murmúrio vos dá o princípio do mundo? 

 

 

********** 

 

Digo-lhe os nomes, os nomes do amor – impróprios, é preciso esclarecer –, 

e o que resta deles, aquilo que se poderia escrever com apenas uma letra, uma letra só, 

uma lágrima: Dickinson: uma carta; Rilke: o cavalo; Rimbaud: “a parte mais recôndita 

                                                           
157 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 
1994, p. 103-104.  
158 Ao evocar as lágrimas, Derrida escreve que ao contrário do que se crê saber, o melhor ponto 
de vista [point de vue], que é também “nenhuma vista”, ausência de vista, é um ponto fonte, e 
um ponto de água [point d’eau]: as lágrimas. DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-
retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2011, p. 130.  
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desta casa”; Hölderlin: “[...] uma bilha e a minha tristeza quebrou-se”159. Nesses nomes, 

nomes de poetas, recolhidos da/na textualidade llansoliana, talvez possamos escutar o 

princípio do mundo, o princípio de uma escrita que grafa no desconhecido, a partir das 

palavras recebidas do outro, tecendo com elas a sua forma e ofertando-as, adiante, na 

expansão de todos os começos.   

O que as letras carregam, para além de qualquer propriedade ou história, são 

os traços grafados e acentuados na cópia. O que elas abrigam é o feminino – um 

feminino de ninguém, como o chamou Maria Gabriela Llansol. Nesse “chão de 

letras”160, riscados no céu aberto sob os nossos pés, correm ainda outros nomes, nomes 

femininos de ninguém, nomes do amor: Hadewijch, Isabôl, Teresa, Ana de Penãlosa, 

Témia, Gabriela, Gabi. Na desmemória desses nomes, o amor desliza, infinito, em sua 

passagem permanente pelo corpo e, sem posse, torna-se palavra corpórea. São figuras 

do amor, figuras que hospedam o amor e a escrita na textualidade llansoliana. E o amor, 

lembremo-nos, é um nome para o nada. Ou, ainda, o amor, esse ramo, é palavra-

oferenda do poema, recortada no invisível que lhe chama. Leio, no livro Ardente texto 

Joshua:  

 

Quero existir mudamente sem escutar o que dizem quando 
textualizo; mas prestando o ouvido, contudo, e, no entanto é o 
meu modo, Teresa, de escrever ao nada 
não quero ter frio, um frio subtil de pousar no saber 
 
Consinto na vontade imperiosa de voltar ao armário que abrasa, e  
é dele que avisto o rio de ouro, mal a parede de fundo, ou  
amurada, se desmorona 
 
Consinto na vontade de subir ao sítio onde adormece o texto Joshua, tua 
paixão, que é uma designação que cobre o inomável e onde ele, no lugar em 
que sonha este rio, intercede161. 

 

Consentir, eis a palavra que orienta essa escrita sem pouso no saber. Aqui 

são as palavras que procuram por ela, Llansol, no momento em que se dirige ao lugar 

adormecido do texto, para fazê-lo arder na paixão de Teresa, no indefinido do amor. 

Consentir no amor, no ardente texto, aquele que abrasa e desmorona as paredes 

comedidas de um logocentrismo formador e construtor.  

                                                           
159 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
79.  
160 Essa expressão é tomada de empréstimo do título do livro Chão de letras: as literaturas e a 
experiência da escrita, de Lucia Castello Branco. 
161 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 13.  
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Sabemos, com Barthes, que o texto ardente é justamente aquele que não se 

pode ler nem escrever. É o receptível, por excelência, o ilegível que prende. Produzido 

fora de qualquer verossimilhança, ele tem a função – “visivelmente assumida por seu 

escriptor” – de “contestar o constrangimento mercantil do escrito”; sendo guiado, 

unicamente por um pensamento do impublicável, atraindo a seguinte resposta: “não 

posso ler nem escrever o que você produz, mas eu o recebo, como um fogo, uma droga, 

uma desorganização enigmática”162. Recebendo-o, no lugar mesmo onde não se lê, o 

texto ardente faz da palavra pura dispersão, consente com ela e, se elas guardam um 

sentido, ele ultrapassa tudo o que se poderia conceber, estilhaçando aquilo que o 

encerraria numa única significação. No entanto, os estilhaços produzem efeitos de 

sentido, com eles acedemos a uma orla do sentido163 dada por aquilo que, nas palavras 

partilhadas, está para além do sentido definido. A sua verdade não é outra senão aquela 

dos fragmentos e dos abismos tecidos neles. Abertos ao infinito, esses fragmentos se 

reúnem para, em seguida, se dispersarem. Podemos esquecê-los, podemos perder o risco 

que define a direção da sua queda, mas, na rasura do esquecimento, ficará, sempre, o 

fato de nos terem inquietado, de nos terem tocado. Receber o texto ardente, assim como 

receber a palavra poética, torna-se, então, um 

 

trabalho que exige muito mais ignorância do que saber, exige um saber que 
investe uma imensa ignorância e um dom que não é dado de antemão, que é 
preciso a cada vez receber, adquirir e perder, no esquecimento de si 
mesmo164. 

 

Esse consentimento, esquecido de si mesmo, não é dado sem amor, um 

amor ímpar, como prática de um feminino de ninguém165.Consentir e receber, duas 

palavras que se aproximam do “lugar 1” d’O livro das comunidades.  

 

                                                           
162 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. São Paulo: Cultrix, s.d., p. 127. 
163 NANCY, Jean-Luc. Resistência da poesia. Lisboa: Edições Vendaval, 2005, p. 9. 
164 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 192. 
165 Aproximo essas figuras sem me deter no seu passo, para retomá-las, neste texto, um 
pouco adiante. Aproximo-me também das “digressões” de Lucia Castello Branco a respeito 
da “legência feminina”, ao lado do ardente texto, escritas em texto ainda inédito (BRANCO, 
Lucia Castello. Três digressões sobre o texto ardente e o feminino de ninguém). Ver 
também: BRANCO, 
Lucia Castello. A paixão de ler: a leitura no “amor em fracasso”. Disponível em: 
http://blogdasubversos.wordpress.com/2012/11/12/praticas-da-letra-a-paixao-do-ler-a-leitura-
no-amor-em-fracasso/. Acesso em: 22 mar. 2013. 
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Nesse lugar havia uma mulher que não queria ter filhos do seu ventre. Pedia 
aos homens que lhe trouxessem os filhos de suas mulheres para educá-los 
numa grande casa de um só quarto e de uma só janela; usava um xaile preto 
junto ao seu rosto; tinha uma maneira distante de fazer amor: pelos olhos e 
pela palavra. Também pelo tempo, pois desde os tempos de sua bisavó, voltar 
a qualquer época era sempre possível166.  

 

Talvez seja assim, exatamente assim, que Llansol recebe as palavras do 

outro, com toda a sua força genesíaca, para fazê-las atingir o limiar de beleza, seus 

contrastes violentos e difusos. Nessa casa de um só quarto e de uma só janela, na 

distância do amor que se realiza pelos olhos e pelas palavras, o tempo reserva uma 

infinidade que lhe é própria e que lhe permite deslocar o pensamento, recebendo a cada 

vez esse outro perdido no esquecimento de si mesmo. Fazer amor pelos olhos, não sem 

as lágrimas, diria com Derrida. Fazer amor com as palavras, lançando-se a todos os 

lugares, no inimaginável de todos os lugares, no limiar que cada uma risca, arrisca e 

segue.  

Em Llansol, essa palavra é sempre primeira, sempre começante. Vidente, 

ela tateia na claridade das águas, oracular, anuncia a origem porque começa, a cada vez 

e de maneira diferente. Palavra que silencia o todo de um discurso, dando a ver a 

invisibilidade no interior de uma presença, mas apenas ali onde o invisível persiste 

como corpo invisível. Palavra recebida, na solidão da casa de um só quarto e uma só 

janela. Com ela, aproximamo-nos, novamente, do sagrado: esse aberto desconhecido. 

Com ela, iniciamos esse tempo, esse amor. O começo de um livro é preciso, escreve 

Llansol no seu livro de 365 começos, e continua: 

Muitos começos são preciosíssimos. 
Mas breve é o começo de um livro ___ mantém o começo 
prosseguindo. 
Quando este se prolonga, um livro seguinte se inicia167. 

 

Esse começo abre-se ao jardim: o jardim que o pensamento permite, na 

indecidibilidade168 da frase, que nos permite uma leitura de dupla volta: o pensamento é 

                                                           

166 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 11.  
167 LLANSOL, Maria Gabriela. O começo de um livro é precioso. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003, 
p. 1. 
168 Vania Baeta Andrade trabalha com a ideia de indecidibilidade, a partir dessa figura 
llansoliana, em seu texto “De um quarto só: a letra e a transmissão em Maria Gabriela Llansol”. 
Partindo da noção de indecidibilidade, formulada por Jacques Derrida, a autora demonstra os 
impasses a que se chega quando se pretende fixar um pensamento, retirando-lhe os riscos e as 
incertezas. A indecidibilidade seria uma forma de resistência aos critérios de verdade que fixam 
o sentido num único ponto de vista (point de vue). Derrida recupera essa noção do matemático 
Kurt Gödel e seus teoremas da incompletude, demonstrando a possibilidade de construir uma 
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que permite o jardim, ele é o seu fundo, a forma onde o jardim floresce, e/ou é o jardim 

aquilo que permite o pensamento: jardim celebrado em letras de escrita. Nele, a palavra 

– essa coisa da palavra – é menos a rejeição do sentido do que o jato de um vazio 

infinito aberto na sua espessura. É sentido sem significação – uma qualquer coisa de 

nada –, que excede aquilo que guarda e deixa passar, através de si, o vivo que se perde 

em profundezas. Lançada em todas as direções, a palavra começa por ser sonhada, 

intangível, torna-se um sonho transparente, por todo o seu corpo, que tocamos no 

intervalo de uma leitura, surpreende-nos a sua força de esperar e recordar. A sua 

partitura é o limbo dos sons contruídos, onde o nada dorme e tudo espera. No ritmo da 

sua respiração ofegante, tocamos os limites da linguagem, reconduzidos que somos ao 

silêncio e ao invisível que elas suportam.  

 

Procura a página que te fala, 

 

aqui, algures, em alguma parte, em algum lugar, por todo o lugar sem lugar preciso. 

Pois escrever é aceitar que o chamamento, vindo de longe, transforma [...] à medida 

que se aproxima. E quando o corpo se destaca nessa água que escorre, o silêncio é vida. 

 

O corpo vê que busca o natural, a graça, 
a viva cor, noutra espécie melhor que esta que o abrasa 
– Corpo azul celeste – disse-lhe Elizabeth e, como visse que Aossê  
pousava em si a caneta – surpreendido – explicou-lhe: 
 
– Porque eu aceito o desejo de seres só. – E mais ainda: – Eu quero 

                                                                                                                                                                          

afirmação que, ao mesmo tempo, não pode nem ser comprovada nem refutada. A 
impossibilidade de fixar um sentido, nesse intervalo, nessa distância que se abre e que resiste à 
apropriação do pensamento num fundamento fechado, deixa em destaque a noção de alteridade, 
de um outro que insiste e resiste à apropriação, suspendendo as noções de verdadeiro e falso, as 
oposições de forma e conteúdo, e desmontando, assim, as bases sólidas sobre as quais a tradição 
teria construído o edifício da metafísica. A indecidibilidade abre-se ao pensamento do entre, 
nesse lugar de um não lugar, indiscernível e inindentificável de um pensamento sem base, sem 
apoio, feito de dobras e redobras, não permitindo que nenhum indecidível se decida ou se 
represente. A esse respeito, ver ANDRADE, Vania Baeta. De um quarto só: a letra e a 
transmissão em Maria Gabriela Llansol. In: OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de (Org.). Um 
nome de fulgor Maria Gabriela Llansol. Niterói: Editora da UFF, 2012, p. 73-84; DERRIDA, 
Jacques. 
La Dissémination. Paris: Éditions du Seuil, 1971, p. 271; DERRIDA, Jacques. Entrevista com  
Cristina de Peretti. Politica y Sociedad, Madrid, 3, 1989. Disponível em: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/derrida_entrevista.htm. Acesso em: 22 mar. 2013; 
CRAGNOLINI, Mónica. Temblores del pensar: Nietzsche, Blanchot, Derrida. 
Pensamiento 
de los Confines, Buenos Aires, n. 12, 2003, p. 11-19. Disponível em: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/temblores.htm. Acesso em: 22 mar. 2013.  
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para mim a força dessas palavras. – E mais ainda: – É o real dessas 
palavras que eu quero. – E mais ainda: – Essa é a tua vida. – E mais 
ainda: É a vida que tu queres, que eu quero que queiras em meu 
nome. – E mais ainda: – Porque ma disseste rosto. – E, como Aossê 
permanecesse no chão, segredou-lhe ao ouvido antes de se  
desvanecer na sua letra natural: – De corpo vamos precisar 
raramente; 
sempre 
que te der vontade 
 
havemos de desenhar nos nossos corpos uma outra caligrafia 
para o meu rosto, sem medo, e sem vergonha, 
ó meu amor.  
 
[...] 
 
Surgia água da água, o corpo dobrado sobre a sua própria leveza  
[...] ver o vácuo da janela, o azul nascer dele e, depois, o poente  
indicar o mar que se move169. 

 

A procura da palavra, para bordar os corpos em outra caligrafia, veta a 

imagética como recurso poético, fazendo da escrita um trabalho das mãos – entretidas 

na grafia de palavras invisíveis –, o exercício dos dias e a bordadura de letras abertas à 

paisagem que se anuncia no tecido de cada uma delas. Entregue a esse ofício, o corpo 

pronuncia: 

 

sois poalha de luz e em seres luminosos haveis de vos tornar. 

 

 

Dobra: amanhece a palavra que anuncia ___________ tu és poalha dourada, e em 

poalha dourada te hás-de tornar, ao som imperioso do órgão que os chama 

 

Quando se nasce, não há ainda viajante. Gotas pesadas são as  
primeiras gotas do Espírito. Para que a música desça de tom, 
eu desço, também eu, ao lugar dos nascimentos 
que é uma plena Catedral subterrânea. De seus vitrais jorram mil  
mortes fulgurantes, que trespassam as mulheres deitadas. Luzes 
dispersas esperam as únicas pausas permitidas, e o reino vivo, 
baixando ao fogo crematório dos ventres, aspira à nova forma170. 

 

                                                           
169 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 86.  
170 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
119.  



70 
 

É no intervalo de dupla afirmação, onde nascer e morrer tornam-se 

coincidentes, que a escrita llansoliana desenha a sua direção: o vivo das coisas sem 

garantia, dos corpos que abandonaram a via do fulgor, dos gestos cotidianos misturados 

à neblina dos dias: o calor da terra molhada impregnava os legumes e o arroz. 

Destacadas, metamorfoseadas pelas mãos que bordam, com linhas rosa avermelhado e 

vermelho, o castanho do nome e que ensinam a ler enquanto o corpo parte em 

peregrinação interior pelo vasto reino animal, as figuras emergem, no linho do texto, 

como formas cintilantes, aspiradas pelo passo que se dirige para um ponto atrativo, 

destacado pelo olhar: a distância é o meu percurso, e na globalidade do céu receio não 

descobrir viagem por mar que nos oriente. 

Fazer paisagens, escutemos o que ela diz. 

O que conta, verdadeiramente, nessa escrita, é o transporte, a transferência, 

a mudança das coisas dos seus lugares habituais, o deslocamento dos corpos e a 

explosão das marcas geográficas ou estéticas, apesar de ainda poderem ser localizadas 

ali, pela via de uma leitura que vise à gênese do texto. Afinal, não há em Llansol 

nenhum truque narrativo que implique o apagamento de pistas com o intuito de 

despistar o leitor, ao produzir uma “ilusão referencial”171.  

E se cultivassem o gosto da passagem? – diz o texto em Lisboaleipzig 2.  

E se cultivassem o gosto da paisagem? – leio no tropismo dessas cintilações.  

Escrevo o que é real no meu corpo que avança, à chuva, nestes carris 

desafectados172. 

Eu desejo o resto – ele continua. 

A precisão dos cortes e o trabalho das mãos, empenhadas na composição 

dos restos, indicam-nos uma leitura que se distancia de qualquer possibilidade de 

restituição de um sentido mais puro ou originário. Sempre que sei não escondo, ela diz. 

O texto não revela um sentido exterior a ele; antes, cria significação. Abala, perturba, 

rapta o leitor e, se no caminho, no passo dessa bordadura, perdemos o norte, se nos 

desnorteamos, se abrimos o corpo às novas constelações e entramos na pausa de um 

ritmo, não é, certamente, em razão de uma decisão autoral, mas de um acontecimento no 

texto que implica também o corpo da sua escrevente. Pois o texto, lugar que viaja, 

convoca o ler devagar, vagarosamente, vagando na dispersão dos seus começos 

                                                           

171 BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 169.  
172 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 156. 
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infinitos, na desmemória das palavras traçadas, sob o fascínio das suas formas, na 

errância das suas imagens habitadas e abertas sobre as letras da palavra amor. 

Nesse pacto de inconforto provocado pela leitura, entramos no litoral de 

um texto que, ao tomar como realidade a letra e o seu espaço onírico com o seu tempo 

infinitamente reversível, “rasura, com serena provocação, a distância imaginária entre 

poesia e prosa”173, entre literatura e vida. A sua realidade, para além dos gêneros e dos 

movimentos literários, é a escrita como busca de verdade, uma busca verdadeira, 

afirmada pela singularidade de uma procura, que ao abandonar a procura da verdade – 

entendida como um dado universal e único –, mantém-se às margens da língua, sem se 

abandonar à impostura.   

Nessa busca que se torna escrita, o romance muda de forma, desloca-se da 

narratividade – aquela controlada por uma função de verdade, a verosimilhança, e da 

racionalidade que modula –, descentrando-se do humano consumidor de social e poder, 

deslizando para a textualidade e permitindo, assim, um acesso ao novo, ao vivo e ao 

fulgor. Nela, os corpos não são compactados, não são repelidos em seu movimento de 

expansão, não são submetidos a sistemas e chaves de leitura. O que se transmite nessa 

forma textual são composições sonoras, raros clarões de luz e uma prática de leitura 

ditada em voz alta.  

 

A textualidade pode dar-nos acesso ao dom poético, de que o 
exemplo longínquo foi a prática mística. Porque, hoje, o problema  
não é fundar a liberdade, mas alargar o seu âmbito, levá-la a todo 
vivo, 
fazer de nós vivos no meio do vivo. 
 
Sem o dom poético, a liberdade de consciência definhará. [...] 
 
Eu afirmei que nós somos criados, longe, à distância de nós 
mesmos; a textualidade é a geografia dessa criação improvável e 
imprevisível; a textualidade tem por órgão a imaginação criadora, 
sustentada por uma função de pujança ___________ o vaivém da 
intensidade. Permite-nos, 
a cada um por sua conta, risco e alegria,       abordar a força do 
real, o real que há-de vir ao nosso corpo de afectos174.  

 

Esse fragmento, retirado do discurso “Para que o romance não morra”, na 

atribuição do “Grande Prémio do Romance e da Novela de 1990, da Associação 

                                                           

173  LOURENÇO, Eduardo. A Nau de Ícaro seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia. 
Lisboa: Gradiva, 1999, p. 93-101. 
174 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p. 120-121.  
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Portuguesa de Escritores”, afirma uma forma literária que pressupõe um mundo de 

mundos neste mundo e os convoca, a todos, para além do limite do terceiro excluído e 

da não contradição. Abrindo caminho à imigração das imagens, dos afectos e das zonas 

vibrantes da linguagem, Llansol faz paisagens. Fazer paisagens, ela diz. Porque esteve 

em presença de Aossê e colheu de seus lábios as palavras ditas por um outro: 

 

Faço paisagens com o que sinto. Faço férias das sensações. Compreendo bem 
as bordadoras por mágoa e as que fazem meia porque há vida. Minha tia 
velha fazia paciências durante o infinito do serão. Estas confissões de sentir 
são paciências minhas. Não as interpreto, como quem usasse cartas para 
saber o destino. Não as ausculto, porque nas paciências as cartas não têm 
propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada multicolor, ou faço 
comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se 
passam de umas crianças para as outras. Cuido só de que o polegar não falhe 
o laço que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica diferente. E 
recomeço.  
 
[...] 
 
Desenrolo-me em períodos e parágrafos, faço-me pontuações, e, na 

distribuição desencadeada das imagens, visto-me175.  
 

“Fazer paisagens é designo do poeta”176, escreve Silvina Rodrigues Lopes. 

Não se trata aqui de apenas fazer paisagem, à maneira do romantismo, para através dela 

se exprimir, mas fazer a experiência da paisagem enquanto paisagem, lugar de 

comunhão com o exterior, com o aberto desconhecido, na dobra do tempo e espaço. 

Fazer paisagem com as constelações que lhe chegam às mãos, trazidas da terra, dos 

passos desenhados pelos pés que têm o “céu por abismo debaixo de si”177 . Fazer 

paisagens no aberto do céu, no seu traço azul ligado à porosidade da palavra vivo.  

A paisagem que a escrita llansolina convoca e anuncia, ainda que possa ser 

pensada a partir de um recorte do olhar – aquilo que o olho recorta e re-cita em outro 

lugar, na dispersão de suas lágrimas, destacando-lhe alguns traços, alguns pormenores –

, avança para o aberto das linhas que a definem. Sem distinção de figura-fundo, a 

paisagem é o aberto, o infinito de um corpo expandido, porque o lugar do corpo, todo 

lugar,  

 
                                                           
175 PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Lisboa: Ática, 1982, p. 
12-16. 
176 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
67. 
177 CELAN, Paul. Arte poética: O Meridiano e outros textos. Lisboa: Edições Cotovia, 1996, p. 
47. 
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é o limiar do mundo, janela de sacada que dá para a obra da paisagem; entre 
mim e ela há ainda uma mesa redonda – vermelha –, e duas cadeiras de 
jardim;          o meu universo preferido, Aramis, é a certeza da paisagem para 
além do limiar, e o mergulho ocular em certas cores trazidas da matéria: o 
castanho – da madeira; o vermelho – do ferro; o verde – das plantas; o rosa – 
de uma emoção forte de suavidade.  
 
 São as cores em que a composição me é quase espontânea; juntas à  
sombra, 
 constituem a visão. 
 
 
O azul excluído, é a cor da nossa Comunidade final _______ já sem caminho.  
 
Assim, as cores também rompem os limites do nosso nome. “Em  
face”, é uma expressão que deixo cair muitas vezes — em  
face _______ simetricamente, raio a raio; fronte contra fronte. Tenho 
a reminiscência do primeiro pensamento verdadeiro _______ em que  
uma rapariga, totalmente de ler e de sentir, vestiu _______ com uma  
couraça de linguagem flexível e viva — directa — o falcão que temia 
 a impostura do olhar178.   

 

A característica da paisagem, dessa paisagem, é de “não ser a soma de 

elementos, nem um corpo orgânico”179  (apesar da organicidade desse “corpo-

paisagem”), onde tudo tem uma função previamente definida de acordo com uma lei 

coordenada e hierarquizada. A sua característica é a de ser um todo que se define na 

relação, ou, dir-se-ia melhor, o seu atributo é ser um todo que se define na dispersão dos 

elementos destacados, alinhados por fios invisíveis, pelos laços rítmicos de uma leitura 

que impõe cortes, quebras, paragens intensas no fluxo corrente do texto e o silêncio que, 

pela interrupção, os conecta: queima do instante, “coração do eterno”. São 

sobreposições do audível e do visível, afirmados no intervalo de um tempo aberto às 

diversas espessuras, em que as cores da matéria que lhe chega às mãos traçam 

oscilações quase espontâneas e aquelas que não lhe vêm mais aos olhos definem o fim 

da história e o início do texto. Nela, os nomes não contam mais do que o espaço aberto 

pelo fulgor riscado em suas letras, resistindo a qualquer apropriação, afinal “para que a 

paisagem se descubra basta uma palavra no rebanho. Uma palavra, e não uma garra”180. 

Dobra a tua língua, articula, o texto repete, como a nos dizer que o ritmo 

não é o tempo sucessivo, nem o fluxo natural, mas o momento de quebra de uma 

                                                           
178 LLANSOL, Maria Gabriela. O raio sobre o lápis. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 64-65. 
179 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
140.  
180 LLANSOL, Maria Gabriela. O raio sobre o lápis. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 64. 
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dialética que instaura uma tensão, uma cadência outra. É a certeza da paisagem para 

além do limiar. Eis aquilo que Bachelard181 concebe como instante poético. 

 

 

Dobra: textualiza o corpo que assim se torna chispa em torno do seu sexo de ler 

 

Orientada pelo aberto da paisagem, essa escritura que busca “os objetos em 

seu frescor, a coisa em sua coisidade, a palavra no osso da palavra”182 convoca, por 

meio do corpo de afetos – matéria feita de imagens –, outras imagens destacadas, 

presenças “que nunca poderão falar, e que entre si trocarão um texto sem fim, feito de 

sinais, gatafunhos”183. E, depois de convocá-las e destacá-las, Llansol propõe migração 

para um “LOCUS/LOGUS, paisagem onde não há poder sobre os corpos, como, 

longinquamente, nos deve lembrar a experiência de Deus, fora de todo contexto 

religioso, ou até sagrado”184.  

Abrindo clareiras de respiração na língua, deixando aparecer os tufos 

semânticos para exprimir a pujança, esse ato de escrita é indissociável do ato de leitura. 

“Já não consigo dissociar a leitura da escrita; já não consigo ler senão escrevendo”185, 

escreve ela no seu Livro de Horas. Não se trata aqui de qualquer leitura, nem de 

qualquer escrita, mas de uma experiência de leitura na intensidade dos afetos e de uma 

experiência de escrita que nasce na aurora de uma leitura. 

Leitura e escrita se adensam no encontro com outras cenas fulgor, forçando 

a pujança a manifestar-se no vivo, e conduzem-nos a um espaço livre de tempo, 

paisagem desterritorializada dos vagabundos e dos poetas, esses andarilhos da letra oca, 

letra deslocável, letra do poema, que desenha um litoral entre campos heterogêneos186; 

                                                           

181 BACHELARD, Gaston. A intuição do instante. Campinas: Verus, 2007, p. 29.  
182 BRANCO, Lucia Castello. Chão de letras: as literaturas e a experiência da escrita. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 149. 
183 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p. 121. 
184 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994, p. 121. 
185 LLANSOL, Maria Gabriela. Uma data em cada mão – livro de horas I. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2009, p. 24. 
186 Trata-se aqui da noção de letra tal como Lacan a formula a partir da leitura de Joyce. No “O 
seminário sobre ‘A carta roubada’” (1957), Lacan já havia apresentado a função da letra 
aproximando-a da noção de significante. Letra/carta que porta uma mensagem e chega sempre 
ao seu destino, pelo gesto de deslocar-se numa cadeia significante. A letra aparece, nesse 
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esses que “vêem, e anunciam a geografia imaterial por vir”187. Se a geografia anunciada 

é imaterial, o poema, ao contrário, é feito de matéria, é feito de corpo, desse que nasce 

no encontro com a leitura, com o amor e com a casa dos objetos: corpo a ler, 

corp’a’screver.  

Esses pedaços destacados pelo gesto de abrir vias nesse real, essas 

cintilações epifânicas transpostas para outros lugares, insistem nos textos como núcleos 

de delicada resistência, presenças vibrantes no interior da escrita. Sem a possibilidade 

de se fundir numa unidade indissociável, essas figuras (ou cenas fulgor) dão corpo a 

esse nó construtivo do texto.  

A leitura, a casa, o amor – três cenas fulgor que destaco dos textos de 

Llansol – persistem, ao longo dos livros, mesmo depois que o trabalho de tecê-los 

encontrou o seu fim, mesmo depois que uma leitura pousou as mãos na última página. 

Essas cenas persistem como afeto no corpo daquele que lê, no corpo daquela que 

escreve. Persistem, pois  

 

o corpo e o poema são chamados a formar um ambo. Eles têm  
matéria,             são cores em movimento, 
e trazem-me perguntas directas e ferozes, na ponta das missi- 
vas, 
implantadas nas mãos188. 

 

Persistem, porque não obedecem “à lógica consciente do poeta. Captam 

apenas o desejo do poema”189. Persistem, porque, retiradas da sua nostalgia infinita, 

                                                                                                                                                                          

momento, como suporte da função significante, mas não só. Desvinculada da noção de 
mensagem, a letra vai sendo tomada a partir da sua qualidade tipográfica. Letra como traço, 
elemento mínimo de uma escrita, resto caído de um todo depurado, que desenha um litoral entre 
saber e gozo. Letra material, que se desloca por entre espaços heterogêneos, desenhando a 
continuidade e a descontinuidade entre os campos simbólico e real. Por não estar atrelada a uma 
cadeia significante, o deslocamento da letra produz aquilo que Lacan chama de pas de sens. 
Essa expressão francesa pode ser traduzida por “sem sentido” ou, literalmente, “não sentido” e, 
ainda, se tomarmos cada uma das palavras separadamente (pas e sens), teremos o “passo de 
sentido”. Certamente Lacan se beneficiou dessas variações e dos paradoxos produzidos por essa 
expressão, no desenvolvimento das formulações sobre a noção de letra, de literatura e de 
lituraterra, em sua articulação com a psicanálise. Sobre a noção de letra ver “O seminário sobre 
‘A carta roubada’” (LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998,  p. 13-68); 
LACAN, Jacques. Lituraterra. Che vuoi, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 17-23, 1986 e MANDIL, 
Ram. Os efeitos da letra: Lacan leitor de Joyce. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2003, p. 26-62. 
187 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
45.  
188 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
25. 
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anunciam a presença de um corpo que nasce no decurso da leitura silenciosa do poema, 

nessa casa onde reina ainda uma profusão amarga de sinais. Persistem, porque “são 

caminhos (que eu sempre vivi como jubilosos e que, para outros, são angustiantes e 

tormentosos) que nos fazem ter corpo, este tempo, este poema na voz”190. 

Sabemos que o escrito que se fabrica a partir da composição – transposição 

– de constelações fulgurantes, é material e dotado de uma força que promove mutações 

no corpo dos homens: “estou certa de que o Texto modificou o corpo dos homens”191. 

Sabendo disso, talvez seja possível dizer que é justamente esse escrito, fabricado a partir 

do deslocamento dessa unidade mínima de vibração, que faz um corpo fulgor. Corpo 

que não se confunde com o físico, o belo ou o degradado. “Corpo integralmente feito de 

linguagem”192, essa que, do litoral, faz terra. Litura pura. “Lituraterra”. 

Cunhado por Lacan, em um artigo escrito em 1971193, o termo “lituraterra” 

se diferencia do termo literatura e apresenta a linguagem em sua dimensão de escrita, 

não apenas como lugar onde opera a ordem simbólica, mas como gesto de sulcagem de 

um vazio distinto da significação. Escritura, diríamos com Barthes. Enquanto a raiz 

etimológica de lituraterra nos indica uma terra (escrito) que possui rasuras, a palavra 

literatura traz, em sua raiz, a letra – litter – como marca da sua composição. Ao 

trabalhar a noção de letra a partir da sua disjunção/conjunção com o campo simbólico, 

temos destacada não apenas a sua articulação com o significante e, consequentemente, 

com o sentido que se extrai daí, mas como marca, risco, rasura. Separada da noção do 

significante, a letra apresentaria aquilo que, na linguagem, excede o campo do 

simbólico, revelando a dimensão de gozo que lhe é própria. No terreno sulcado pela 

letra, algo se deposita e ultrapassa o sentido das palavras, abrindo a linguagem em seu 

                                                                                                                                                                          

189 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
36. 
190 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
35. 
191 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
134.  
192 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, 
Lisboa, n. 143-144, jan./jun. 1997, p. 7.  
193 Temos duas traduções brasileiras do texto “Lituraterre”. A primeira foi apresentada pela 
revista Che vuoi?, em 1986, e, a segunda, publicada no livro Outros escritos, em 2003. 
Utilizamos, nesta tese, as duas versões do texto.  
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litoral entre o dizível e o impossível de dizer. Para Ram Mandil194, podemos aproximar 

a ideia da escrita como sulco da noção de rasura, a partir do pequeno apólogo lacaniano:  

 

O que se revela de minha visão dos cursos d’água, nisso em que aí domina a 
rasura, é que, ao se produzirem entre as nuvens, eles se conjugam à sua fonte, 
e é bem nas nuvens que Aristófanes me faz sinal de encontrar o que é do 
significante, ou seja, o semblante, por excelência, supondo-se que é de sua 
ruptura que chovem, efeito no qual, do significante, se precipita o que aí era 
matéria em suspensão. 
 
Essa ruptura que dissolve o que era forma, fenômeno, meteoro, do qual já 
lhes disse que a ciência opera perfurando o aspecto, ao mesmo tempo em que 
põe de lado o que dessa ruptura faria gozo [...]. 
 
O que de gozo se evoca no romper do semblante, é isso o que, no real, se 
apresenta como sulco195. 

 

Lacan destaca essa imagem durante o seu retorno à França, após uma 

viagem ao Japão. Na distância colocada entre as nuvens e a planície siberiana aberta 

abaixo, temos o desenho de uma superfície sulcada pelo curso da água. Ainda que seja 

possível uma aproximação entre as nuvens e a água, pensando que são daquelas que a 

última advém, Lacan marca, com essa imagem, a (des)articulação desses domínios. De 

um lado, as nuvens, “campo da forma e do fenômeno” e, de outro, a água rasurando a 

planície. Entre elas, uma queda: a precipitação da chuva que dá origem ao curso de água 

que sulca a terra. Enquanto a primeira imagem pode ser tomada como metáfora do 

conjunto de significantes – lugar do semblante –, a segunda nos envia para a dimensão 

do gozo, que escoa e escava uma superfície; entre a primeira imagem e a segunda, 

temos a ruptura das nuvens, fazendo escorrer a matéria em suspensão196. Essa terra 

rasurada seria o efeito da sulcagem, no real, do gozo que se precipita na ruptura do 

semblante. A linguagem, em sua dimensão de escritura que a letra traça, ao se 

apresentar não apenas em seu caráter simbólico e comunicacional, mas no seu ponto de 

resíduo e ruído, sulca um corpo que se estende para além da dimensão delimitada pela 

imagem e definida pela arquitetura significante.  

                                                           

194 MANDIL, Ram. Os efeitos da letra: Lacan leitor de Joyce. Rio de Janeiro: Contra Capa, 
2003, p. 44-55. 
195 Transcrevemos aqui o fragmento traduzido por Ram Mandil (MANDIL, Ram. Os efeitos da 
letra: Lacan leitor de Joyce. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2003, p. 51).  
196  No livro Os efeitos da letra: Lacan leitor de Joyce, Ram Mandil realiza uma intensa 
discussão sobre os pontos destacados aqui.  
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No leito escavado das cenas fulgor, temos o transporte, não da metáfora, 

mas do corpo sutil da letra. Pois com essa partícula, esse “Um” que a letra traça, damos 

início ao “começo da transformação das formas”197.  

Em um pequeno ensaio intitulado “Por uma estética da cura analítica”, 

Alain Badiou retoma a noção de transposição poética em Mallarmé para aproximá-la da 

cura em psicanálise. Tomamos essa noção, como indicamos anteriormente, para 

pensarmos a composição das cenas fulgor, que, em sua função de nó construtivo do 

texto, escrevem um cor’p’oema.  

Antes, a “palavra em ponto de dicionário”198. Transposição: 1 – operação 

em que se transfere um retalho de um local para outro sem que se interrompa, 

totalmente, sua conexão com a sua origem. 2 – Erro tipográfico: troca da posição 

relativa de duas letras, palavras, linhas ou frases. Destaco, do significado dicionarizado, 

apenas duas palavras: retalho, letra. Do seu gesto, dois movimentos: operação, troca.   

                                                           

197  LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 84. 
Aproximemos esse Um llansoliano do Y’ a de l’Un, introduzido por Lacan em O seminário, 
Livro 19 – ...Ou pior. Segundo Eduardo Vidal, esse aforismo introduz outra dimensão no ensino 
lacaniano. A frase, escrita dessa forma, produz a elisão do pronome il , “o que retira o seu 
suporte ao sujeito do enunciado”. O advérbio y designa um lugar: aí, revelando uma topologia 
própria de uma escrita ímpar. O partitivo l’Un  exprime a indeterminação do Um que não é todo, 
mostrando que do Um só se participa. Temos algumas possibilidades de tradução desse 
aforismo: Há do Um, Há (aí) d’Um, Há algo do Um. Atravessando todo o ensino de Lacan, o 
Um apresenta um caráter “bífico”, pois é o unário – apresentado no seminário sobre a 
Identificação –, mas também o uniano, número que remete ao Aleph. A partir do seminário 
“...Ou pior”, há a nítida separação entre o escrito e a palavra, uma hiância na linguagem 
impossível de suturar. Nesse registro, não há possibilidade de enunciar toda potência, e o Um 
aparece como o “um todo só”, sem suporte identificatório, revelado no discurso analítico a partir 
da não relação entre os sexos. Y’a de l’Un é o impar que não se encontra emparelhado com o 
dois e, no entanto, não é o todo. Em O seminário, Livro 23 – O sinthoma, Lacan apresenta o nó 
como a escritura do real e diz que o “nó é Há Um”. Desenhado a partir do enlaçamento de três 
anéis (real, simbólico, imaginário), mais um (o sinthoma), o nó proposto por Lacan, a partir do 
nó borromeano, apresenta a diferença nesses três registros: o imaginário como consistência, o 
simbólico como furo e o real como ex-sistente. Apesar de enlaçados, esses registros apenas 
participam do Um do nó, sem se confundirem com ele e, no entanto, o nó que o sinthoma 
desenha é o “início da transformação das formas”. Pois o nó, como escritura ímpar, fora da 
repetição significante (já que um significante está sempre atrelado a outro), abre para a eterna 
contingência das formas, a partir do modo como compomos com esse “um todo só”. Ver 
VIDAL, Eduardo A. Há Um. In: CESAROTTO, Oscar (Org.). Ideias de Lacan. São Paulo: 
Iluminuras, 2010, p. 43-54. 
198  “Palavra em ponto de dicionário: a prática da letra em trabalho de citação” (CAPES-
PNPD/FALE-UFMG) é um projeto de pós-doutorado de Vania Baeta Andrade, no qual 
participo como colaboradora, que prevê a elaboração de um dicionário de citações, em torno de 
palavras selecionadas do campo de interseção da Literatura e da Psicanálise. As citações são 
selecionadas na literatura de ambos os campos, obedecendo a um método que privilegie a noção 
de letra, de literalidade, de materialidade: o corpo da letra e suas vicissitudes, a letra pulsional. 
Nesse projeto, cuido dos verbetes: transposiçãoe corpo.  
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A transposição é apresentada no ensaio “Crise de verso”, publicado em 

1897, no livro Divagations, de Mallarmé. Esse livro reúne poemas em prosa, escritos ao 

longo da vida do poeta, e traz o seguinte argumento: “tudo isso não tinha outro valor 

momentâneo para mim senão o de me entreter a mão; [...] juntas essas peças comporiam 

a rigor um álbum e não um livro”199. Recolhidos ao acaso – porque “um lance de dados 

jamais abolirá o acaso” –, esses fragmentos, esparsos e privados de arquitetura, 

comporiam o Livro. Esse argumento nos interessa, sobretudo, porque é o mesmo 

Mallarmé que convoca o Livro como objeto que participa da operação de transposição: 

“uma arte de finalizar a transposição, ao Livro, da sinfonia”200. Da sinfonia, temos a 

música, o som, a voz. Do livro, temos a letra, o traço, a página. Entre os dois, o 

intervalo de um tempo, o deslocamento de um espaço, a diferença da superfície, o 

instante contido num traço de letra. Guardemos esses elementos por um momento e nos 

encaminhemos para outro ensaio do mesmo álbum: “Quanto ao livro”. Nele, Mallarmé 

escreve: o livro, “expansão total da letra, deve dela tirar, diretamente, uma 

mobilidade201”. 

Com esses elementos destacados, talvez seja possível nos aproximarmos 

dessa noção. Tateamos no escuro, já que o poeta não se detém no passo de explicação 

do gesto, antes o coloca em movimento, fazendo do mesmo um acontecimento. Pois, 

quando a mão se mete no pensamento e se ocupa com isso, não nos restam explicações, 

apenas o ato que coloca em relevo os corpos – corpos celestes que Mallarmé insiste em 

fazer deitar sobre a página do livro, mas também o corpo de afetos entretido no gesto – 

sem que “linguagem e pensamento consigam fazer deles representação, significação ou 

significado”202. Desse ato, temos apenas breves imagens: 

 

Falar não concerne à realidade das coisas senão comercialmente: em 
literatura, isso se contenta em fazer-lhe uma alusão ou em distrair sua 
qualidade que alguma ideia incorporará. 
 
Sob essa condição se lança o canto, que uma alegria aliviada. 
 
Essa visada, digo-a Transposição – Estrutura, uma outra203.  

 

                                                           
199 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p.170.  
200 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p. 166. 
201 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p. 182. 
202 VIDAL, Eduardo A. Heterogeneidade Deleuze–Lacan. In: ATTIEZ, Éric. Gilles Deleuze: 
Uma vida filosófica. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 481. 
203 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p. 164. 
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A transposição seria essa visada que parte da ausência do objeto, no ponto 

de um quase desaparecimento vibratório, já que a fala não se refere à realidade das 

coisas, para afirmá-la no canto de uma alegria aliviada. O que se afirma nesse canto não 

é a presença ideal do objeto, não é a sua representação, ainda que a linguagem tenha a 

função de tornar presente esse objeto ausente; o que se afirma é justamente a ausência e 

o desaparecimento. Pois o que o canto convoca, no seu movimento e duração, são 

efeitos de sentido, que substituem as relações sintáticas usuais, revelando que o 

privilégio maior do verso não é expressar um sentido, mas criá-lo. Um sentido que seja 

direção, rumo. Um passo (pas de sens) que desloca o ponto de apoio de um corpo, por 

excluir, como nos diz Lacan em seu Seminário sobre Joyce204 , a relação entre o 

simbólico e o imaginário em que consiste o sentido. O passo, nesse território, é em 

direção ao real. 

Para Blanchot205 , a função da palavra não é apenas representativa, mas 

também destrutiva. Com o seu poder abstrato, contentando em fazer-lhe uma alusão ou 

em distrair sua qualidade, ela nos livra da presença do objeto, ao evocá-lo, ao mesmo 

tempo em que sua presença material destrói esse valor abstrato ou alusivo. Se a palavra 

se contenta apenas em nomear o objeto ausente, ela não nos livra dele, pois o seu “fino 

envelope” cede à pressão da coisa que ela designa. A palavra desaparece, ao ser 

pronunciada, e nos entrega à presença daquilo que deveria nos defender. Mas não é isso 

que a transposição visa. Essa visada, que vai da fala ao canto, partindo desse “quase 

desaparecimento vibratório”, estrutura outra. Ao contrário de nomear e tornar presente o 

que a linguagem significa, o canto apenas “qualifica o vazio definido que cria o objeto 

desaparecendo”206.  

Esse gesto nos conduz para a imagem, espécie de alegoria fugidia que, ao 

contrário de nos apresentar o objeto, desloca o olhar para a presença de uma ausência 

real. O mundo de imagens, em Mallarmé, imagens (só)letradas207, é habitado por figuras 

encurtadas, difusas, que se realizam segundo um ritmo rápido, para que nenhuma deixe 

à realidade que ela circunscreve o tempo de se tornar presente para nós por seu 

intermédio. Diríamos, com Blanchot, que é este o desafio em Mallarmé: “Digo: uma 

                                                           

204 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2007, p. 117. 
205 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 34-47. 
206 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 43. 
207 Sobre as relações entre o legível e o visível ver GUIMARÃES, César. Imagens da memória: 
entre o legível e o visível. Belo Horizonte, Editora UFMG, 1997, p. 208-231. 
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flor! e, fora do oblívio em que minha voz relega qualquer contorno, enquanto algo de 

outro que os cálices conhecidos, musicalmente se levante, ideia e suave, a ausente de 

todos buquês”208.  

Dizer uma flor não é dizê-la em sua presença, mas dizer a “ausente de todos 

os buquês”. O que temos diante dos olhos não é a imagem de uma flor ou a sua 

recordação, é a ausência de flor, o seu desaparecimento. A imagem (só)letrada – “a 

ausente de todos os buquês” – dirige nosso olhar para a presença de outra coisa não 

menos incômoda, que, por sua vez, haverá de desaparecer sob a pressão de uma imagem 

mais instável que a rejeitará, “e assim sucessivamente, de figura em figura, imagens 

inquietas, mais atos que formas, mais transições de sentidos que expressões”209. Ao 

contrário de incorporar o objeto, o que Mallarmé faz operar é um desaparecimento 

segundo: transposição. O que resta desse gesto não é a presença incorporada do objeto, 

mas a vibração, o fulgor do desaparecimento na letra que o escreve. O vazio que a letra 

do poema evoca, por desenhar a sua borda, não é oposto a ela. Ao contrário: é suposto 

por ela. É talvez a sua intenção secreta, a sua dignidade, a sua ética de afirmar, pela 

própria ausência, uma ausência cada vez mais suficiente. Liberto esse clarão, pois essa 

escrita tem um olhar que toca o espaço livre de tempo, entramos no “coração do 

eterno”.  

Não é sem razão que Mallarmé confere às palavras e à arquitetura da página 

tanta importância. Certamente não é ao que as palavras significam, mas àquilo que elas 

permitem vislumbrar, por sua presença material, pelo traço que desenham na folha 

branca, pelo deslocamento do/no céu de escrita, pelo silêncio que evocam, ao desenhar 

o movimento do seu próprio desaparecimento: “enfim uma página elevada à potência de 

um céu estrelado”210. Daí a fusão entre música (voz, canto) e verso (traço, letra) na 

composição do poema. Se considerarmos essa palavra em seu ponto de p, “ponto de 

ponto”, “ponto de poema”, “selando sentido e letra”, como nos propõe Lucia Castello 

Branco, em seu texto “Palavra em ponto de p” 211, talvez possamos avançar para essa 

outra visada estruturada pela transposição: a noção pura. 

                                                           

208 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p. 167.  
209 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 39.  
210  Segundo Blanchot essa frase foi dita por Valéry no dia em que esse foi “iniciado nos 
pensamentos secretos de Mallarmé” (BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 85.). 
211 BRANCO, Lucia Castello. Os absolutamente sós. Llansol – a letra – Lacan. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000, p. 19-34. 
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Para que a maravilha de transpor um fato de natureza em sua quase 
desaparição vibratória segundo o jogo da fala, entretanto? se não é para que 
daí emane, sem o incômodo de um próximo ou concreto chamado, a noção 
pura212. 

 

Alain Badiou213  define a transposição poética como uma passagem na 

língua, uma passagem do ponto de impotência da língua à experiência de impossível na 

língua. Essa operação exige a criação de uma forma, um artifício que se ocupa do 

desaparecimento do objeto, a partir de seus vestígios, e tenta organizar uma vitória 

sobre o desaparecimento. Uma vitória, como vimos, que não consola, nem ao menos faz 

retornar aquilo que desapareceu. Afinal, “a autêntica melodia do poema estará sempre 

ausente”214. Em Mallarmé, o poema, por trabalhar na potência das línguas e por tocar o 

seu impossível a se escrever numa lógica significante, organiza um dispositivo 

consistente que vem maquinar a apresentação sensível de um regime do pensamento 

atravessado pela subtração e pelo isolamento. Como um artifício, o poema ultrapassa 

em poder aquilo de que o sensível é capaz, por tocar o ponto do real do dizer. 

A operação do poema faz surgir o que Mallarmé chama de “noção pura”. O 

poema é, ao mesmo tempo, o artifício necessário para a operação de transposição e o 

seu resultado final: um evento de língua, uma delicadeza da língua para com ela mesma. 

Nesse sentido, a transposição seria um ato de leitura e o poema a modalidade desse ato. 

Fiel ao gesto de deslocamento que ele propõe, o poema realiza o vazio de um espaço 

indeterminado, colocando em curso todos os deslocamentos que se dividem e se 

sobrepõem e “obrigando-nos a suportar todas as formas da inquietude do movimento”, a 

nos dizer: “há nesse céu que é o poema o brilho ainda futuro e sempre incerto da 

“constelação”, que será talvez também o poema, na altitude da exceção”215.  

A noção pura é o pensamento desobjetivado, desencantado do objeto, pois o 

poema submete o objeto à prova de sua falta, através das operações de subtração e 

disseminação. 

 

A subtração organiza o poema no desígnio direto de uma retirada do objeto; o 
poema é um maquinário negativo, que enuncia o ser, ou a ideia, até o ponto 
em que o objeto desvanece. 

                                                           

212 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p. 166. 
213 BADIOU, Alain. Por uma estética da cura analítica. In: BRANDÃO, Vera Maria Vinheiro 
(Org.). A psicanálise e os discursos. Rio de Janeiro: Revista da Escola da Letra Freudiana, 
2004, p. 237-242. 
214 BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 71. 
215 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 86-87.  
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A disseminação visa dissolver o objetivo mediante uma infinita distribuição 
metafórica. Tanto é que, tão logo mencionado, o objeto emigra alhures no 
sentido, se des-objetiva, tornando-se outra coisa que não aquilo que é216.   

 

A transposição seria o ato de subtração e disseminação, enxugamento e 

deslocamento, mais metonímico do que metafórico. Operando no espaço, nessa “trama 

de vazio e ausência”217, o poema, que se escreve nesse ponto de letra, faz advir um 

corpo de imagens-fulgor retirado de sua nostalgia infinita, que não comunica nada. 

Afinal a poesia não tem a ver com a avidez. A sua intenção não é o esclarecimento, mas 

o exercício intransigente de um dizer (bem dizer), que produz silêncio à volta.  

No texto “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”, 

Lacan retoma a letra freudiana para dizer:  

 

a Entstellung, traduzida por transposição, onde Freud mostra a precondição 
geral da função do sonho, é o que designamos anteriormente, com Saussure, 
como o deslizamento do significado sob o significante, sempre em ação 
(inconsciente, note-se) no discurso218.  

 

Nessa passagem, a transposição é aproximada da noção de deslocamento. 

Deslocamento da escrita, mudança das águas, novos trilhamentos, correr da letra em 

outra topologia. Nesse caso, o deslocamento é da letra (material/real), desligada da 

significação, fora da cadeia significante, e a transposição seria o ato que instaura um 

instante tornado evento, abrindo outra temporalidade, pela experiência da finitude que 

faz corte no correr sucessivo do tempo. O tempo torna-se aquele do acontecimento de 

poema/acontecimento de corpo, promovendo não a continuidade, mas a descontinuidade 

do espaço e do tempo. Sístole e diástole, diríamos com Llansol, pulsação de uma queda 

que abre para a experiência da “eternidade que passa”219. 

Jean Genet utiliza essa expressão para dizer a experiência de encontro com 

as estátuas de Giacometti. Abertas à sua própria solidão, feito rostos aspirados, 

guardadas em sua dureza inquebrantável, cada figura de Giacometti está no “ponto 

extremo onde a vida se assemelha à matéria inanimada220”. Temos nelas o objeto em 

todo o seu frescor de objeto, em sua total solidão. E se dizemos que estão vivas, não é 

                                                           

216 BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994, p. 
79.  
217 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 80-81. 
218  LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 514. 
219 GENET, Jean. O ateliê de Giacometti. São Paulo: Cosac Naify, 2000, p. 44.  
220 GENET, Jean. O ateliê de Giacometti. São Paulo: Cosac Naify, 2000, p. 65. 
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pelo fato de terem sido apreendidas no momento preciso do seu movimento, mas por 

terem sido marcadas por um acidente que implica o reconhecimento da solidão de cada 

ser e de cada objeto.  

Apagadas as chamas do forno que fazem durar a mão que molda o bronze, 

temos o resto de um cozimento, o resíduo que parece reunir “tamanha vida que já não 

resta nenhum segundo a viver, nenhum gesto a fazer, e (não que tenham acabado de 

morrer) conhecem enfim a morte, pois um excesso de vida ali está acumulado”221. 

Despojado de suas máscaras, isolado da sua função utilitária, resta um corpo tornado 

bronze. Um corpo desfeito de sua aparência visível, abolido de sua história. Sem negar 

as marcas da sua passagem, esse corpo transposto pelas mãos do artista faz retornar, 

para aquele que olha, a ferida singular, oculta ou visível, para onde confluem todas as 

coisas quando se quer deixar o mundo mensurável e entrar no reino de uma silenciosa 

solidão habitada. Corpo fulgorizado, em seu ingênuo frescor, em sua total solidão. 

Poema, diríamos com Mallarmé. A restante vida, diríamos com Llansol. Cor’p’oema.  

Mas, continuemos, um pouco mais... a transposição.  

Em Freud, o termo transposição (Umsetsung; Umstellung) aparece, em 

vários momentos, como tradução, mudança, permuta, desvio, transformação. No texto 

“O inconsciente”, ele refere-se ao ato psíquico transposto de um sistema para outro, um 

mesmo material psíquico numa nova posição, mas isso não seria sem perda. O 

deslizamento ou o desdobramento produzirá sempre um novo sentido, indicando a 

dimensão infinita do gesto. Mas, quando se pensa a transposição como corte no tempo 

que traz uma finitude – eternidade que passa –, ato que instaura o acontecimento de 

corpo ou de poema, entramos no espaço finito escrito no corpo da palavra.  

Talvez não haja equivalência entre esses termos: transposição, 

deslocamento, desdobramento. Ao aproximá-las, tentamos chegar àquilo que Mallarmé 

escreve como transposição. Em uma entrevista à televisão francesa222, Duras descreve o 

impacto de assistir a morte de uma mosca. Duras não explica, não interpreta, ela apenas 

descreve a cena, completamente real, sem oferecer nenhum sentido a ela. Quando 

questionada sobre o que era aquilo, ela apenas diz:  "Deslocamento da escrita". Diante 

do entrevistador perplexo, ela diz: "O que mais você quer perguntar?”. "Nada", ele 

responde. "Eu posso falar sobre nada". Essa cena descrita, mostrada na escrita, faz esse 

                                                           
221 GENET, Jean. O ateliê de Giacometti. São Paulo: Cosac Naify, 2000, p. 47.  
222 Entrevista apresentada no Canal Curta em outubro de 2013.  
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efeito de corte, de um corte na própria escrita. Instaura outra margem, muda o espaço 

topológico. Mallarmé faz isso, em ato, ao transpor o real escrito no corpo da palavra?  

Encontramos a transposição – tanto a palavra como o seu acontecimento – 

também no prefácio de Walter Benjamin “A tarefa do tradutor”223 . Nesse ensaio, 

apresentado pela primeira vez como prefácio à tradução dos Tableaux parisiens, de 

Baudelaire, a transposição (Übertragung) é tomada como um movimento ligado à 

literalidade da tradução, “literalidade na transposição da sintaxe224”, escreve Benjamin, 

indicando que é a palavra e não a frase o elemento original do poeta e do tradutor. Para 

Benjamin, tomar a palavra, a palavra do poema, em sua literalidade, para transpô-la, 

adiante, em direção a um devir das línguas, não assegura a reprodução de um sentido 

pleno ligado ao original. Afinal, a palavra não se esgota em sua significação. Ao 

contrário, ela abre ao sem sentido (pas de sens), pois é habitada pela estrangeirice da 

língua, de todas as línguas, que a constituem. Tanto no original, quanto na tradução 

(pelo menos aquela visada por Benjamin), o que temos é a palavra do poema tocando de 

passagem, e num só ponto, o instante em que o sentido fulgura, para prosseguir até o 

infinito em direção a um ponto inalcançável: a língua pura. Essa literalidade sintática, 

visada pela transposição, reverte a tentativa de restituição do sentido, conduzindo-o 

diretamente ao ponto infinitamente pequeno de sentido, para fazer com que a palavra 

prossiga em sua rota de movimento e abertura no interior da linguagem.  

Temos no centro do ensaio de Benjamin, as palavras transpostas de 

Mallarmé. Nelas, o poeta escreve: 

 

Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la supréme: penser 
étant écrire sans accessoires ni chuchotement, mais tacite encore l’immortelle 
parole, la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les 
mots qui, sinon se trouveraient, par une frappé unique, elle-même 
matériellement la vérité225.  

 

                                                           

223  BENJAMIN. A tarefa do tradutor. Utilizo aqui as traduções de Fernando Camacho e 
Karlheinz Barck e outros, publicadas no Caderno Viva Voz, p. 25-65 (BENJAMIM, Walter. A 
tarefa do tradutor (1923). In: BRANCO, Lucia Castello (Org.). A tarefa do tradutor em Walter 
Benjamin: quatro traduções para o português. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2008).   
224 BENJAMIM, Walter. A tarefa do tradutor (1923). In: BRANCO, Lucia Castello (Org.). A 
tarefa do tradutor em Walter Benjamin: quatro traduções para o português. Belo Horizonte: 
FALE/UFMG, 2008, p. 93. 
225 Fragmento de Mallarmé retirado do ensaio de Walter Benjamin (BENJAMIM, Walter. A 
tarefa do tradutor (1923). In: BRANCO, Lucia Castello (Org.). A tarefa do tradutor em Walter 
Benjamin: quatro traduções para o português. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2008, p. 60).  
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Na falta da língua suprema, aquela anterior a Babel, em que o dizer se 

conjugaria com o modo como se diz, as palavras escrevem-se na ausência. A 

diversidade das línguas não impede o silêncio que persiste nelas, o seu murmúrio 

inquietante, tornado escrita. A literalidade implicada na transposição – essa que leio 

como aquilo que se faz ao “pé da letra” –, indica uma forma de tradução que se afasta 

da demanda de restituição do sentido. A fidelidade na “restituição da forma”, a sua 

exigência, desloca-se do interesse na conservação do significado, por sabê-lo à deriva, 

sem que se possa assegurar-se dele como um dado definido desde o início. Como se 

pudéssemos dizer que, do sentido, nada está seguro, não nos asseguramos dele, a não 

ser que possamos tocá-lo (tocar-ler), ligeiramente, nesse caminho – ele próprio 

materialmente verdadeiro –, como uma “harpa eólica tocada pelo vento”. Para 

Benjamin, as traduções de Sófocles por Hölderlin se tornaram o exemplo monstruoso de 

tal literalidade. Exemplo monstruoso que guarda, no corpo dos versos transpostos, em 

fidelidade à forma que pulsa nas palavras que lhe chegam com todo o seu afeto tingido 

de vermelho226, a sua exigência de tradução. Essa fidelidade à forma não seria ela 

mesma uma fidelidade àquilo que resta do poema? Aquilo que persiste dele? 

Na leitura que Haroldo de Campos realiza do ensaio de Benjamin, o poeta 

recupera a palavra Umdichtung, para dizer a operação tradutória, o seu movimento 

aproximado do poema: “Transpoetização”. É essa a palavra encontrada para traduzir o 

Umdichtung benjaminiano. Nessa tradução, que é também literal – afinal, vemos as 

mãos deslocando e aproximando as palavras para compor com elas um novo corpo –, 

Haroldo de Campos conjuga a Dichtung – a obra de arte verbal e sua inaferrável e 

secreta poeticidade227 – com o tema da escritura, do traço, daquilo que se escreve como 

voz nas palavras. A tradução específica da obra de arte verbal, do afeto que ela carrega 

no deslocamento contínuo do fenômeno sonoro, é uma tarefa, um exercício de 

“transpoetização”, na medida em que tanto a Dichtung quanto a Umdichtung referem-se 

a die reine Sprache, à língua pura. A transpoetização permitiria resgatar, na língua da 

tradução, na língua da Umdichtung, a língua pura, pelo gesto de trans-por, colocando 

novamente em causa a potência da palavra poética, o seu afeto invisível e silencioso. 

                                                           
226 Faço referência ao ensaio de Haroldo de Campos: A palavra vermelha de Hölderlin 
(CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1969). 
227 CAMPOS, Haroldo de. O que é mais importante: a escrito ou o escrito? Cadernos Viva Voz. 
Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2011, p. 96. 



87 
 

Haroldo de Campos comenta esse gesto no prefácio à tradução do livro 

Eclesiastes – Qohélet / O-que-sabe. A partir da análise das traduções realizadas, o poeta 

propõe a “transposição” não apenas das palavras da língua original para a língua da 

tradução. Ele realiza uma verdadeira busca pela pontuação do fôlego e um esforço pela 

captação do movimento da palavra na escritura. Ao esvaziar a palavra da sua função de 

representatividade, busca-se o ritmo, o sopro-rúah, que atravessa a leitura do texto 

sagrado, a sua vocalização, como se fosse possível fazer dessa voz-sopro um corpo de 

letra desenhado na superfície branca do papel.  

Haroldo de Campos cria uma solução para materializar o ritmo fornecido 

pela variedade de acentos prosódicos, presentes na escritura hebraica, que servem à 

escansão tônica e à “cantilação”. Na acentuação massorética, não apenas a ênfase está 

sinalizada, o valor de pausa na dicção também ganha uma notação, um acento escrito no 

curso do texto corrido. Essas notações são responsáveis pela harmonia na leitura em voz 

alta, por terem escrito, com sinal próprio, o silêncio e o ruído do texto. Assim, esses 

acentos, quando lidos, deixam expostos a respiração e o fôlego do corpo que lê. É por 

tropeçar neles que o corpo aparece, na cadência de uma leitura, com a materialidade do 

canto. Na transposição, e atento à delicadeza da escritura hebraica, Haroldo de Campos 

cria um sistema de notação próximo ao da partitura musical, para fazer existir, na língua 

que os recebe, os espaços sonoros do texto, suas pausas e intervalos. Como na notação 

massorética a presença dos espaços em branco não é ostensiva, pois não se tem o 

espacejamento tipográfico, o poeta introduz o branco na página, seguindo um recurso da 

tradição moderna, pelo menos daquela introduzida por Mallarmé com o Coup de Dés, 

para lidar com o registro visual da respiração musical do poema.   

Esse rigor na tradução da escritura bíblica revela o gesto do poeta ao 

transpor não apenas a palavra visível, mas o vivo guardado no branco e no silêncio 

invisível do texto. Introduzindo o corte, o espacejamento, o intervalo, a letra-notação, 

no deslizamento incessante da escritura sagrada, a transposição ilumina e inaugura um 

corpo de silêncio vivo, que resta caído nas entrelinhas de uma leitura. Desse gesto, 

temos o silêncio do corpo da língua iluminado pelo corpo-leitor do poeta que se 

contamina, fere, corta, faz flutuar a sua língua e a do outro, sem tentar restituir à sua 

gramática o sentido perdido do texto. Essa tradução não hesita diante do inabitual, 

buscando sempre uma alternativa poeticamente eficaz, no sentido poudiano da operação 

poética, para encontrar a dança interior das palavras e sua poesia escrita na gramática de 

um corpo que busca les paroles du désir.     
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Lembremos da “palavra em ponto de dicionário”, guardada nas linhas 

acima, e, com ela, o deslocamento dos “retalhos”, a troca da posição relativa das letras e 

palavras. Trata-se, então, de transpor, de pôr em outro lugar a palavra que vibra na 

língua do outro, fazendo-a “perviver” na língua que a acolhe, ao mesmo tempo em que a 

fulgoriza. O que orienta a transposição, aquilo que lhe indica os princípios, é, 

justamente, a operação do poema. Mas não apenas o poema que foi escrito e exige agora 

a tradução. O que orienta essa operação, que tem na forma a sua única medida, é o 

poema por vir.   

Um poema é feito da arquitetura e do silêncio das palavras. Elas são 

transferidas do falar comum para o poema, onde se tornam outras, sem que esse gesto 

possa ser definido como uma espécie de “missão sagrada do poeta”, associado à noção 

heideggeriana de “Dichtung” 228 . Entretanto, há, nessa operação, uma espécie de 

sagração da palavra229 tornada poema, pelo gesto de elevá-la à dimensão da página em 

branco, tornando-a única, por visar nela o que ela não é. Não sendo nada – “qualquer 

coisa de nada”230 , as palavras cercam-se do desconhecido, oferecendo-se como 

impossível presença e, na memória do seu fazer, devolvem-nos a surpresa do gesto 

claro, de um desejo que se retira do tempo e guarda intacto o instante que nunca foi 

presente. Esse gesto “tem lugar sempre que, e não tem lugar senão quando acedemos à 

orla do sentido”231, permitido por aquilo que, na palavra, está para além do que é 

possível dizer:  a existência do infinito.  

Em Mallarmé, a forma que acolhe esse gesto é o livro. Considerado como o 

modo da linguagem por excelência, por reter dela apenas o seu poder de isolamento, de 

transposição232 , esse objeto que poderia conter o universo realiza o vazio dessa 

totalidade. Tornando finito o universo transposto, o livro abre-se ao infinito de uma 

                                                           
228 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
55-57.  
229 Lembro-me aqui da “A sagração da primavera” de Igor Stravinsky, da densidade da sua 
composição, do mistério e do timbre criativo que fazem da Primavera um puro movimento sem 
enredos e tempos definidos. Aberta às dissonâncias, a palavra perde o seu aspecto sublime e 
ganha, pelo corpo de baile que se desenrola a partir dela, o movimento do jorro pagão de 
aberturas e princípios. A esse respeito, ver o belo documentário/homenagem de Wim Wenders – 
“Pina” –, lançado no festival de Berlim em 2011.  
230 NANCY, Jean-Luc. O peso de um pensamento, a aproximação. Coimbra: Palimage, 2011, p. 
140.  
231 NANCY, Jean-Luc. Resistência da poesia. Lisboa: Edições Vendaval, 2005, p. 9. 
232 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 42. 
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leitura sempre por vir. Por isso, em Mallarmé, o livro é um projeto ao mesmo tempo 

feito e a ser feito, muito mais próximo dos cadernos do que da grande obra finalizada.  

 

se o livro tarda tal como ele é, um escoadouro, indiferente, onde se esvazia o 
outro... Até o formato, ocioso: e, mas prestes a se alargar, intervenção da 
dobradura ou o ritmo, inicial causa que uma folha fechada, contenha um 
segredo, o silêncio aí permanece, precioso e signos evocatórios sucedem, 
para o espírito, a tudo literariamente abolido233. 

 

Eis a “responsabilidade da forma”234. Na dobradura da folha fechada, temos 

os ritmos de uma escrita mobilizada pelo silêncio. Se essa forma contém o segredo, 

fornecendo o seu contorno, as suas bordas, ela também está prestes a se alargar, na 

abertura que a redobra mobiliza. Vimos que a transposição exige a criação de uma 

forma, para transpor um fato de natureza em sua desaparição vibratória. Certamente, o 

“caderno não é o escrevente do texto, mas o lugar onde o texto aprende a materialidade 

do lugar por onde corre”235. Para Llansol, que diz não ter sido “talhada para escrever 

livros, mas para dar a entender por escrito o que foi uma experiência”236, uma 

experiência de escrita, o caderno (que se desdobra em livro) parece ser o caminho por 

onde corre o texto a’screver.  

 

Se o corpo quiser – e ele quer –, o texto desdobrar-se-á 
sobre um caderno aberto, 
e o texto escreverá mais do que é possível ler _________237  

 

 

******************** 

 

 

                                                           

233 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p. 181.  
234 Encontramos essa expressão em Barthes. Tratando da literatura não como um corpo ou uma 
sequência de obras, nem ao menos como um setor do comércio ou do ensino, Barthes a define 
como um “grafo complexo das pegadas de uma prática: a prática de escrever”. Dizendo 
indistintamente: literatura, escritura, texto, ao que Barthes tenta visar é “uma responsabilidade 
da forma” no trabalho de deslocamento que ela exerce sobre a língua. (BARTHES, Roland. 
Aula.  
São Paulo: Cultrix, 2000, p. 16-17). 
235 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 
12. 
236 LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, p. 126. 
237 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 126.  
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Corpos, sinais de rosto, manchas de vestuário, gestos do quotidiano, 
refeições, mais palavras feitas texto, sons, às vezes melodias, restos de 
cantatas, poeira solta dos poemas, matéria que vagarosamente range e roda 
sobre si mesma, serradura e lixo, tudo se mistura, se confunde, se penetra, se 
atravessa, numa lenta e agudíssima transfiguração das cidades, dos relógios, e 
da história238.  

 

Sabemos o quanto a presença dos objetos e das palavras, recolhidas das 

figuras da sua linhagem, habita os textos de Llansol. Eles estão lá no espaço da casa – 

que é também o seu fora – e no intervalo de uma vida. Contando com uma existência, 

eles não se confundem com nenhuma ideia de essência. Ao contrário, o que esses 

objetos revelam é uma consistência e uma ex-sitência, que os aproxima do real 

lacaniano. Por isso não há privilégio das figuras humanas, históricas, com sua riqueza 

ou pobreza cultural, não há substância que os defina, mas matéria de corpo, densidade 

de vivo. Os objetos não são objetivos, pois eles participam daquilo que ela chama de 

existentes-não-reais, as figuras são múltiplos, colhidos no rastro do fulgor que exalam, e 

as palavras são corpos fulgurantes. Porque, também elas, na sua presença mais efetiva, 

revelam a ausência e o vazio. Não pelo gesto de negar a ausência de luz, mas por saber 

que é na noite que a luz se apresenta com maior nitidez. É essa arbitrariedade da língua 

que confere ao dia e à noite, contraditoriamente, timbres obscuros aqui e claro lá, que a 

noção pura/o poema deseja superar. 

Os textos de Llansol são “realistas”, porque há neles o amor do real, a 

paixão pelo texto – que, ao contrário das paixões humanas, é inextinguível –, o amor do 

acontecimento que, não podendo ser narrado – apesar de estarmos sempre a contar 

coisas uns aos outros –, reúne o que do vivo só se pode textualizar, quer dizer, 

corporalizar, deixando passar o que fica de fora de toda narrativa: a vida-

acontencimento. E, no entanto, no texto, corpo-textualizado, lugar de relação do finito 

ao infinito, há algo no seu eterno acontecer: uma vida239. São espaços, paisagens, “onde 

                                                           

238  COELHO, Eduardo Prado. A noite do mundo. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, [s.d], p. 100. 
239 Em seu ensaio “A imanência: uma vida”, Deleuze define “uma vida” como a imanência 
absoluta, como potência e beatitude completa, que ultrapassa as aporias do sujeito e do objeto. 
Não estando mais na dependência de um Ser e submetida a um ato, “uma vida” está em toda 
parte: “vida imanente que transporta os acontecimentos ou singularidades que não fazem mais 
do que se atualizar nos sujeitos e nos objetos”. O artigo indefinido que a acompanha faz da vida 
uma potência sem possessão, “cedendo o lugar a uma vida impessoal, mas singular, que 
depreende um puro acontecimento, liberado dos acidentes da vida interior e exterior, isto é, da 
subjetividade e da objetividade daquilo que acontece”. Essa vida, ela própria, não tem 
momentos, por mais próximos que estejam uns dos outros, pois nela não há o próprio, apenas 
“entre-tempos”, “entre-momentos”. E, no entanto, esses momentos que sobrevêm e sucedem 
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se forma a multiplicidade do universo”240, revelados no ponto em que um corte nítido 

foi operado, tornando sensível os seus limites e deixando visível a linha de encontro 

com o indefinido.  

 

Quando, já morta, atravesso a rua (ou tem?, pergunto), vejo o nu reflectido no 
rio que dela corre. A comunicabilidade das artes (que palavra estranha!), 
mesmo a de textualizar, ou seja, a de tornar o amor infinito, seria apenas uma 
melancólica constatação da noite. Se essa certeza me acompanha, a sensação, 
no entanto, de ter escrito uma coisa firme sobre o conhecimento e o seu amor 
não me abandona. Quem se reconhece libido nua, na presença do piano, 
está a ser levada pelo texto, 
e as consequências da música são imprevisíveis, e não têm fim241.  

 

Resgatados da sua nudez, resgatados na sua mudez, os objetos e as palavras 

– as palavras tornadas coisas, os objetos tecidos em palavras242 – retornam ao exterior, 

lugar de onde partiram. É com elas que Llansol textualiza, é com eles que torna o amor 

infinito. E se isso poderia ser apenas uma melancólica constatação da noite (afinal, cada 

uma dessas coisas guarda a sua morte), a escrita firme e o amor não a abandonam. 

Destacados do todo, (re)colhidos e refletidos no céu dessa escrita, preservam uma 

espécie de solidão soberana e, no entanto, participam do “Um” ao qual são chamados, 

brilhando com o seu potencial indefinido, desdobrando-se no ritmo das mãos que 

passam as páginas, dando a ver pontos luminosos: uma palavra, uma cena, uma frase, 

um fulgor, uma constelação, um céu fulgorizado. Recurso plástico, feito com a matéria 

das palavras recortadas. Recurso plástico, feito pelas mãos que entalham a matéria viva.   

A noção de cenas fulgor nos apresenta o modo como os textos de Llansol 

são construídos, aproximando-os de uma cuidadosa composição plástica. Articulada a 

ela, surge outra, de extrema importância na obra llansolina, a noção de sobreimpressão, 

que aproximamos aqui do conceito de transposição poética, seja pelo gesto de 

                                                                                                                                                                          

apresentam a imensidão do tempo vazio no qual vemos o acontecimento ainda por vir e já 
ocorrido, no absoluto de uma singularidade imediata (DELEUZE, Gilles. A imanência: uma 
vida. Tradução Tomaz Tadeu da Silva. Publicado originalmente em Philosophie, Paris, n. 47, p. 
3-7, 1995. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/7182897/Deleuze-Gilles-A-Imanencia-Uma-
Vida. Acesso em: 22 mar. 2013). 
240 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
69. 
241 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 
9.  
242 A palavra hebraica davar, recuperada por Haroldo de Campos no seu ensaio, significa, ao 
mesmo tempo, palavra e coisa. Nessa coisa da palavra, temos mantido a aporia de uma escrita, a 
sua pulsação (CAMPOS, Haroldo de. O que é mais importante: a escrita ou o escrito? Cadernos 
Viva Voz. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2011, p. 101). 
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deslocamento implicado nas duas noções, seja pela ideia de mutação de tempo e lugar 

que elas abrigam, seja ainda pelo caráter de imposição que elas comportam. A 

composição das cenas fulgor é tributária de um gesto incessante, discordante e 

contraditório que, segundo Llansol, “não surgiu por minha livre e espontânea vontade. 

Impôs-se-me, embaraçante e complexa, e exigiu de mim mesma uma mutação para a 

qual nada, nem ninguém, me tinha preparado”243.  

Vemos, dessa forma, a presença de um corp’a’screver – que se reconhece 

libido nua –, acossado por um gesto que lhe vem de fora e que imprime um modo vivo, 

ou, seguindo Augusto Joaquim244, um modo que inaugura um dispositivo de construção 

orgânico, feito de traços, restos históricos, sutilezas, destacados em seu fulgor, 

sobreimpressos e transpostos para o corpo do texto, permitindo a coexistência de níveis 

distintos de realidade, sem nenhuma intervenção do tempo. Esse corpo/texto, criado e 

estendido, é também corpo/texto que cria e modifica os corpos que acolhem, na leitura e 

na escrita, a textura concebida em percurso de água. 

Destacadas do seu ponto voraz – aquele que as ilumina e as anula –, as cenas 

fulgor passam a habitar outro espaço, livre do tempo histórico e linear, livre da passagem 

objetiva das horas. As figuras heterogêneas, as vozes dispersas, as imagens fragmentárias 

são transpostas agora para o espaço da textualidade: eis o céu aberto nesse chão, a sua 

forma, a sua cor. E, nesse ponto rigoroso em que uma cena fulgor se enrola e se levanta, 

avistamos o real.  

Embora o real não se deixe representar, ele não cessa de avivar o 

movimento da literatura em direção à sua captura. Para Badiou, é em torno disso que 

resiste à representação e, ao mesmo tempo, insiste, que o poema se organiza. Como um 

artifício – um recurso engenhoso –, o poema organiza-se em torno desse “ponto de 

fuga”, maquinando a apresentação do impossível. Trata-se, então, de apresentar o real e 

não de representá-lo por meio de uma mimesis. A criação dessas cenas fulgor, 

funcionando no limite das línguas, nos fornece o contorno do encontro com o real do 

dizer. Como numa poiesis, a transposição, ao operar na materialidade da letra, promove 

uma passagem na língua, um modo de atravessá-la, como nos diz Llansol, que, ao 

                                                           
243 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 124. 
244 JOAQUIM, Augusto. Aos fiéis do amor. In: JOAQUIM, Augusto. Proposta de linhas 
directoras para a peça baseada em O livro das comunidades. Lisboa/Sintra: GELL, 2005, p. 5-
11 (Jade – Cadernos Llansolianos, 7). 
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consentir com esse impossível que “não cessa de não se escrever”, passa a operar com 

ele.   

 

A rapariga recuou 
e, durante muito tempo, tive a nostalgia do poema 
imaginando que, por imaturidade minha, o perdera para não 
perder a voz sabendo, todavia, que, sem ele, a voz não teria 
companhia245.  

 

Em Llansol, a transposição poderia ser aproximada do ato poético, este que, 

ao agrupar um número infinito de motivos, naquilo que constitui para cada um deles o 

seu exterior, produz uma dicção, um ritmo, um novo. A linguagem essencial, que não 

exclui a prosa, é a poesia e supõe o verso246. Mas não se trata aqui do verso que segue 

uma métrica definida a priori, e sim do verso do poema que a voz escreve, substituindo 

as relações sintáticas por outras mais sutis, orientando a linguagem para o seu 

movimento – expansão total da letra – e sulcando na língua uma superfície de fulgor. Na 

mobilidade dessa passagem, o que conta não é o tempo em sua forma narrativa, nem ao 

menos o sentido imposto pela língua, mas as notas por onde se passa e a letra (cena) que 

as acumula e as repete.  

A língua poética, no seu trabalho de erosão, alcança um ponto em que as 

coisas se transformam. Invadidas pelo vazio que essa língua realiza, no momento 

mesmo em que faz delas uma cena fulgor, uma composição sonora, um traço de escrita, 

um poema com voz, a própria língua resplandece em “festa solitária”. Na sua função de 

substituir a coisa por sua ausência e o objeto por seu desaparecimento vibratório, o 

poema faz desse espaço vago o seu objeto e a sua própria criação. A letra do poema 

desenha as linhas que sustentam o espaço e, com sua materialidade, desvia nosso olhar 

para além dos bordos do texto, em direção ao passeio nocturno sob o lenço da noite. 

Realiza o vazio e segue adiante, pois 

 

O poema que passa rápido. 
 
Impossível dizer-lhe que espere, que não consigo escrever à sua velocidade, 
que se repita ou volte a dizer (quando, de facto, nada diz) o que estava a 
dizer. Passa é o seu facto fundamental247.  

                                                           

245 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
23.  
246 MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010, p. 162-163. 
247 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
17. 
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Para esse poema que passa, é “inconcebível não haver um corpo humano 

que o não suporte”248. Pois, se o poema é sem “eu”, uma vez que o poeta cede a 

iniciativa às palavras, substituindo o antigo sopro lírico pelo movimento da letra que se 

desloca, ele não é, no entanto, sem corpo. Talvez, no movimento de desmontagem de 

uma certa direção pessoal, o poema possa deixar de ser testemunha dramática, porque, 

deixando passar o “eu”, ele passa a contar apenas com os três hás que restam: há ritmo, 

há espaço, há voz. Há assim o dom poético, imaginação criadora própria do corpo de 

afetos, capaz de agir sobre o território dos existentes-não-reais.  

 

O dom poético é a língua tocada pela expansão do universo, 
que este caminha para o vivo, 
e que o meu vivo é apenas uma forma dos vivos que, de facto, 
existem249. 
 

Acrescentemos, aos três hás que restam, mais um: o “há sozinho”, esse que 

existe sem que nenhuma essência seja convocada para significá-lo.  

 

O que procuro é ver onde a continuidade do há se fractura, onde muda de 
registro e de sinais, se há possibilidade de o dizer sem esperança, nem 
impostura. [...] Quando nos apercebemos que o há é há, não somos parte dele. 
Acrescentamos-lhe um ver criador _____ criamos, modificando-lhe a 
paisagem. Nenhum traço se perde, mesmo que tenda a apagar-se. [...] Ver é 
fazer e desfazer. É criar linguagem. É criar-me. Tornar-me um “puzzle” onde 
um dia se desenha um labirinto, outro dia um morro elevado da paisagem, 
outro dia um quarto escuro francamente iluminado pelos ruídos exteriores 
[...]. Não perder o fio sem ter a obsessão ou a angústia de o perder. E, na hora 
em que o há se fractura, deixar-me ir, ver onde sou levada, retomar a 
corrente, aceitar mudar a forma e, a partir dela, reaprender a ver. Nessa hora, 
dar a mão e sentir as figuras. Horas há em que seremos pura vontade _____ 
puro amor do há250.  

 

A transposição, aproximada do dom poético, não seria a expansão total da 

letra, que, por puro amor do há, avança na mobilidade do poema? Transpomos para o 

livro a música, a voz, o vivo que resta de uma vida, e, nessa expansão do espaço, 

encontramos as cenas fulgor que, deslocando-se na textualidade llansoliana, desenham 

um corpo para além da sua encosta infinita, para além da sua solução imaginária. Corpo 

fulgor que serve para conter o que logo há de se desenvolver, pois esse desenvolvimento 

                                                           

248 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
17. 
249 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
21. 
250 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 
1996, p. 168-169. 
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a que visa o poema é interminável. Corpo finito, pois bordado em sua superfície de pele, 

que avança para o infinito do poema por vir. “Cerziduras elementares”251, tecidas na 

casa que ensina a ler, que fazem um nó, um poema, um corpo de poema, um 

cor’p’oema.  

 

 

Dobra de d(obra) – eis a única responsabilidade do poeta: ir mais além 

 

Llansol compõe, com essas constelações, certas figuras que se pressentem e, 

com todas, o infigurável conjunto de sua dispersão. Os astros agradam a rapariga, pois 

ela desde cedo aprendeu a olhar para a direção inversa à da luz que corria pelo estreito 

do corredor. Nesse olhar aberto à claridade luminosa, viu descer por entre as folhas a 

clorofila para a matéria do poema. Mais do que os astros que cintilam às vezes com 

brilho excessivo, agrada-lhe o grande espaço resplandecente, a curva da existência de 

um cravo, a luz difusa a escorrer composições do vago e do preciso. A luz preferida a 

riscar o espaço, como a nos dizer: tudo escreve252, enquanto ela faz cópias no interior da 

noite. Vemo-la tentar compor uma cosmologia de figuras, em que os astros são buracos 

no céu, vazios pelos quais o enigma da luz escondida se condensa e se derrama: espaço 

subtraído e diminuído até a ruptura em que ele se torna claridade sobreimpressa.  

Por suas mãos, somos conduzidos ao texto: céu imóvel de astros em 

deslocamentos. Por suas mãos, seguimos os passos dos místicos, dos poetas, dos 

                                                           

251 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2007, p. 63.  
252 Escutei, há tempos, uma história contada na vibração de uma voz que desfia a memória dos 
afetos. Sim, a voz contava – retirando, conta a conta, no fio da lembrança das imagens, as 
palavras que restaram de um encontro intenso –, persistindo no tom da textualidade na qual 
tinha entrado, sem que o soubesse, desde o início, a conversa que tecera com a Maria Gabriela, 
durante um passeio em Sintra. Ela desejava saber sobre a “pulsão da escrita”, essa que depois 
veio a ser singularizada nos três cadernos que compõem a sua Luz Preferida. Disse: “Mas a 
pulsão, Gabriela, não é um conceito freudiano?”. “Sim”, respondeu a rapariga, “mas não só”. 
“Veja essa luz, ela atravessa as folhas, as árvores”, risca nelas a sua superfície. Foi assim que 
aquela voz pôde ver como tudo iluminava-se/singularizava-se pela Pulsão da escrita: luz 
preferida. Re-cito essa história, mas adianto àqueles que a escutam que, inscrita na linhagem de 
Penélope e da Rapariga Desmemoriada, posso ter cometido alguma traição. Ou, ainda, uma leve 
troca – pelo exercício de transposição – das letras recordadas e recortadas. Para aqueles que 
desejarem a história, digo que dela restam-nos apenas “biografemas”, escritos em pequenos 
cadernos (ANDRADE, Vania Baeta. Luz preferida: a pulsão da escrita em Maria Gabriela 
Llansol e Thérèse de Lisieux. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2006 (Tese, Doutorado em Literatura Comparada)).  
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vagabundos e dos loucos, esses fiéis do amor que guardam, na experiência da leitura e 

da escrita, a sua memória, a sua casa do talvez. Eis o há desse céu: o seu adorável azul. 

O fascínio ao qual nos conduz, pois aberto ao nosso corpo, indica-nos que os corpos 

fazem sua travessia pelas margens do abismo.  

 

“No azul 

pronuncia uma palavra-árvore promissora de sombra,253” 

 

Aproximo-me desse lugar. Aproximo-me da sua forma. Nela, as imagens 

respondem ao desconhecido aberto diante de si, os espaços formam linhas fugidias onde 

o fluxo do tempo corre, vertiginosamente, “do passado para o futuro, sem oscilação de 

um extremo ao outro, sem repouso”254 , conduzindo-nos a um espaço em que uma 

melodia de silêncio, em sua nota mínima, revela-se como uma presença que faz 

coincidir momentos distintos, separados por todo um curso de duração. Desse 

apagamento do tempo pelo próprio tempo, do silêncio pelo próprio silêncio, e do 

desaparecimento pelos vestígios do desaparecimento, restam-nos apenas “pedaços de 

real”, destacados de um todo. Em direção a esses fragmentos, que consistem em não se 

ligar a nada, e em torno do qual o pensamento divaga, o poema avança, sem, contudo, 

deixar de escutar a melodia desse um quarto de silêncio. Na forma, temos a afirmação 

de intervalos de eternidade ou intensidade, em função da interseção do espaço e do 

tempo, sem que se possa fixar a sua dimensão ou a sua extensão. Nela, o limite e a 

abertura são indiscerníveis, permitindo movimentos singulares e a interrupção do 

mundo pela “irrealidade do real”.   

 

Em Herbais, só há a época de Herbais, o tempo é o actual, e a realidade não 
tem espessura, foi abandonada pelas cenas fulgor que eram o seu volume. 
Ainda bem que ninguém me chama, me louva, ou compensa a minha quota-
parte de trabalho, correspondendo ao desejo de vaidade com que eu teria 
vivido, identificando-me a um pássaro de bela plumagem. 
 Julgava que Herbais era uma desolação e em muitos dias, sem confiança, 
estive quase inerte. Contudo, dentro do silêncio eu ia-me transformando em 
figura, entrava na ordem figural, ou na vida natural da figura255. 

 

                                                           
253 CELAN, Paul. Sete rosas mais tarde. Lisboa: Edições Cotovia, 2006, p. 39. 
254 GENET, Jean. O ateliê de Giacometti. São Paulo: Cosac Naify, 2000, p. 47.  
255 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
67. 
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Na arquitetura da textualidade, tramada com a espessura do silêncio, vemos 

disseminados pontos de resistência e os vestígios de um corpo que, entre a desolação e a 

alegria, a inércia e o movimento, afirma, “pelo gesto de entrar na ordem figural, ou na 

vida natural da figura”, que, não havendo na terra nenhuma medida, a sua única 

responsabilidade é ir mais além256. Entrar na ordem figural não é tecer um corpo em 

poema? Não é ir mais além dos limites de “uma vida”? Ou ainda, não é tocar esse azul 

desmedido do poeta, que se estende do céu ao chão, tendo, para isso, de “desprender-se 

do hábito de não cuidar senão de ter os pés bem assentes na terra”?257 

A textualidade pressupõe que o mundo seja dado em escrita e que seja 

apresentado como escrita, portanto, entregue à leitura e à tessitura. Essa leitura torna-se, 

novamente e infinitamente, uma escrita, um fazer singular, onde a própria 

legente/escrevente do texto é figura acolhida na forma que compõe. Pensemos nessa 

forma, na sua responsabilidade, não como algo definido a priori, na qual os elementos 

seriam apenas acomodados, à sua medida, mas como uma experiência da forma que age 

no tecido textual, com seus riscos e cortes, produzindo uma dicção que se fragmenta e 

se prolonga dentro do espaço contínuo da textualidade. Nela, nada é fixo nem definido, 

a sua composição testemunha um movimento descentrado para o qual não há medida 

exata, em que os elementos que constituem o seu traçado são, na escrita, não apenas as 

palavras libertas dos seus constrangimentos sintáticos, os objetos lançados às novas 

explorações, “mas também os nomes próprios” – inclusive o de Llansol –, “enquanto 

pontos aglutinadores”, conjugados a partir de uma lógica que os remete para o 

“inaceitável de todo discurso” que não os submete aos princípios de uma identidade e da 

não contradição258. Com efeito, essa composição textual reúne o sensível e o inteligível 

na potência das formas vivas, produzindo efeitos de real.  

Às margens de uma língua, a escritura risca o seu céu e toma os estilhaços 

da palavra, os fragmentos soltos, as ideias sonhadas, para compor com eles uma 

infinidade de constelações e, com todas elas, um corpo para outros corpos: “corpo-

poesia”, “corpo-amante”, como os chama Silvina Rodrigues Lopes259, a partir da figura 

                                                           
256 LOPES, Silvina Rodrigues. Apresentação. In: HÖLDERLIN, Friedrich; COSTA, Daniel. 
Pelo infinito. Lisboa: Edições Vendaval, 2000, p. 11. 
257 LOPES, Silvina Rodrigues. Apresentação. In: HÖLDERLIN, Friedrich; COSTA, Daniel. 
Pelo infinito. Lisboa: Edições Vendaval, 2000, p. 10. 
258 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
190.  
LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 111.   
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de Hadewijch. A textualidade define um lugar, sem lhe negar o seu avesso, sua face 

oculta, seus segredos. Nela tudo se torna “corpo-paisagem”260: infinito. 

 

Eu sou a nota         fora das sete, da comunidade das beguinas. Que 
responsabilidade eu tenho de prosseguir uma língua sem apoio,        uma 
língua pensante, com amplitude geográfica?  
 
[...] Que responsabilidade eu tenho de ter esquecido o que mata,                  e 
escrever do que vive? Que culpa eu tenho de não adorar a bilha quebrada dos 
países?261  

 

Eis a sua responsabilidade: a textualidade. Essa que segue o ritmo do 

poema, a sua forma, e que tem, numa língua sem apoio, a sua amplitude, o seu 

pensamento. Em Llansol, a “escrita-composição” aproxima-se do fazer poético, a partir 

de duas regras de construção que o definem: “a não subordinação à convencionalidade 

dos discursos ou das imagens, a não subordinação à consciência como síntese 

linearizante”262. Segundo Silvina Rodrigues Lopes, trata-se de duas regras que não são 

apenas aceitas enquanto tais, mas submetidas a um pensar que lhes amplia os contornos, 

“no sentido de expor a sua consonância com uma disposição mais vasta segundo a qual 

tudo se relaciona – o literário, o não-literário, coisas, vegetais, animais, humanos ou 

ideias”263. O tempo da textualidade, assim como o tempo do poema, é o da máxima 

intensidade de cada experiência, “não correspondendo a nenhuma linearidade de 

princípio, meio e fim, auge e declínio, ou passado, presente, futuro, mas é sempre 

promessa e realização: realização de uma promessa”264.  

Sabemos que o texto de Llansol não é propriamente um texto escrito em  

poema, pelo menos não no sentido que a crítica literária o concebe. Entretanto, 

encontramos nele marcas do poema: “o ritmo, a música, o verso, os negritos, os itálicos, 

                                                           
260  LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria 
Gabriela Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 93.    
261 LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 
109.  
262 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
188. 
263 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
188.  
264 LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003, p. 
66. 
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os brancos de página, as quebras da sintaxe da frase. E, no centro de tudo, a palavra, não 

a frase”265. 

 

Nunca olhes os bordos de um texto – ela escreve.  

Numa palavra qualquer se conta.  

 

“Acontece também que Maria Gabriela Llansol não abre mão de contar” e 

conta-nos, numa espécie de ex(a)propriação das regras de composição poemática, não 

apenas histórias “de furor e sangue” – aquelas narradas nos mitos e na tradição 

melancólica dos romances –, mas também “as histórias anódinas, dos amantes nus, em 

que a palavra não tem nenhuma função útil. O que se conta nessas histórias é o que 

conta para Llansol” – escreve Lucia Castello Branco em seu texto “Quem me chama? 

Inspiração, Talento e Vocação da Escrita”. Assim, a “textualidade poética”, como a 

defino agora, nessa ex(a)propriação da forma e da experiência do poema, leva em conta 

a palavra-paisagem que se escreve em traços de silêncio, na intensidade de uma 

vibração colocada para além da tradição melancólica do romance, para fazer com ela 

um cor’p’oema, espécie de confluência da palavra e do corpo, aberto, agora, às 

densidades e aos movimentos do poema, ao ruído do seu verso e o seu dom de 

textualizar. O corpo é fabricado nessa escrita, é escrito – “ex-crito” – pela palavra que 

modela o real, não admitindo mais qualquer tipo de divisão entre a natureza e o artefato, 

entre os afetos e o pensamento. A sua forma ganha relevo a partir da escrita diarística, 

acolhida nos infinitos cadernos, papéis soltos, pequenas anotações, e o trabalho de 

transpor, novamente, para o livro:  

 

quando os cadernos partem para o livro o resultado é imprevisível.  
 
Da surpreendente disposição das folhas, e das falhas _______surge a árvore 
que, por vezes, em nada se assemelha, à primeira vista, ao depósito legado 
 
pelos cadernos.  
 
Como é que isto, 
 
deu isto?266 

                                                           

265 CASTELLO BRANCO. Quem me chama? Inspiração, Talento e Vocação da Escrita. Texto 
apresentado no Museu das Minas e Metais, dentro do programa “Língua Afiada”, em 23 de 
agosto de 2013 e publicado no blog fiodeaguadotexto.wordpress.com.  
266 LLANSOL, Maria Gabriela. Caderno 1.71, p. 3. In: BARRENTO, João; SANTOS, Etelvina 
(Org.). Llansol: a luminosa vida dos objetos. Lisboa: Mariposa Azul, 2012, p. 151. 
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O que interessa a Llansol é o que resta do poema, o que resta do poeta, 

desse corpo que escreve em poema. E, ainda, aquilo que resta da própria escrita. A 

experiência da textualidade aproxima-se da experiência do poema, pois elas nascem de 

um corpo que conhece o abismo, um corpo aberto ao exterior e aos riscos da travessia. 

Nascem dele e dirigem-se a ele. Nela vemos os vestígios de uma presença, em sua 

recusa de representação, a desenrolar-se como água nos espaços em branco, nos traços, 

na pausa que interrompe e liga – religa – os fios dessa escrita. 

 

 Não sei reflectir sobre a Poesia. Sei ir à poesia _______ e esperar, na 
ponta das pupilas, suas imagens. Quando o dia «image[ce]», sei que está 
criado o verbo «imagecer» relacionado com a deslocação de um cisne nas 
águas. [...] 
 É preciso assustar a poesia para que – amanhã – ela regresse. Mas eu 
ignorava-a até na sua própria sombra, só as imagens, que eu não temia, 
fariam com que ela regressasse, e escrevesse «amo-te» como quem escreve 
«faz-me». 
 Não sei fazer poesia, mas pressinto o seu drama _______ e o vagar que 
ela tem de se deixar em qualquer parte onde, afinal, nunca tenha estado. 
 Poeta não é palavra que assente em alguém. Designar o indesignável é 
torná-lo ainda mais obscuro. 
 Tantos poetas, tão pouca poesia. A poesia não é para nós, é para o fim de 
nós...267  

 

O corpo é um nó rítmico e o poema um ato radical: inflamação da 

linguagem, abismo do sentido, atrito do corpo que esbarra no céu da língua. Dilaceração 

do espaço livre, recolha do canto, sublime ação sem traço sublime. Vestígio, sopro. 

Diferença de intensidade experimentada numa queda. Plexo por onde escorre o corpo 

das palavras, o seu drama, a sua dispersão. O poema é a ruína do poema, ele está no 

lugar onde nunca esteve, para além dos seus próprios limites, para além das suas linhas, 

nas bordas de todos os lugares, nas margens de um lugar que seja nenhum. E aí onde ele 

não é, ele é absolutamente. Ab-solus. Solutus ab omni re. Ab-solus: “o poema é 

solitário. É solitário e vai a caminho. Quem o escreve torna-se parte integrante dele”268. 

E, assim como o amor, ele espera-nos a sós.  

 

 

 

                                                           
267 LLANSOL, Maria Gabriela. Caderno 1.54, 5 de abril de 1999, p. 10-12. Publicado no blog 
do Espaço Llansol em14/5/2012. Disponível em: 
http://espacollansol.blogspot.com.br/2012/05/llansol-e-poesia-no-cao-celeste-saiu-o.html. 
Acesso em: xx mar. 20113. 
268 CELAN, Paul. Arte poética: O Meridiano e outros textos. Lisboa: Edições Cotovia, 1996, p. 
57. 
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2 de março de 1996 
 
Há-de-nós – que refulges no texto – santificado 
seja o teu labor, sereno e incansável, 
o azul de cada dia nos dai hoje 
e assim se prolongue a noite 
e o seu fruto – uma manhã de seda 
tão cheia de impensado como esta; 
pelas manchas das palavras que dizemos _______ nos dai  
uma língua, uma trepidação de incognoscível, 
não universal mas 
exacta, que te atravesse, ó Há, 
e rasgue na terra um jardim edénico, 
desocultado, 
florescendo de é, de sempre e de aqui269.   

 

 

Dobra sobre dobra: seguir o destino do poema, caminhos intransitáveis de ti a 

ti...retorno a esse lugar, recolho seus restos 

 

Tantas constelações nos são oferecidas e ainda pergunto, com ela: Onde 

vais, Drama-Poesia?. Não se trata mais de uma pergunta que busca uma resposta 

assertiva, mas de uma pergunta que recoloca, a cada vez, e de maneira diferente, num 

gesto de repetição diferenciante, o poema a caminho. Recolocar a pergunta em ato é 

espantar-se novamente, de novo, com o novo que o poema traz, a cada vez que interroga 

a linguagem para fazer dela corpo de escrita irregular dentro da própria escrita. Nessa 

operação, o poema torna-se ato de voz, de paixão pelo sentido, lugar das imagens e seus 

tropos.  

Em seu belo ensaio “O meridiano”, Paul Celan toma o poema como uma 

linguagem tornada figura que, em sua “essência mais funda”, se torna presença e 

evidência. Ele é linguagem atualizada que reconhece os limites que lhe são traçados 

pela linguagem, mas também as possibilidades que se lhe abrem nesse mesmo lugar. O 

seu destino é ir ao encontro de um Outro, percorrendo um caminho impossível, um 

impossível caminho, que se dirige para um espaço aberto e vazio, um lá fora que é, ao 

mesmo tempo, o seu único e atual presente. As imagens emergem nele, os restos de uma 

vida insistem nas suas superfícies e, nesse lugar, “todos os tropos e metáforas querem 

                                                           

269 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, 
Lisboa, n. 143-144, jan./jun. 1997, p. 11-12. 
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ser levados ad absurdum” 270, num encontro com aquilo que une – seu há, seu Um – toda 

matéria dotada de permanência. Ele alimenta essa esperança, esse inesperado por vir, e, 

na pausa do seu passo, faz do caminho uma investigação topológica de um percurso 

infinito que busca o lugar das suas origens, seu corpo primeiro. Paul Celan fala do 

poema impossível; Maria Gabriela Llansol escreve que o poema está em qualquer lugar 

em que nunca tenha estado. Na diferença que os aproxima, eles dizem o caminho que 

busca o “poema absoluto”, aquele que não existe, e no há desocultado da sua existência, 

cada poema, cada verdadeiro poema, o mais modesto de todos os poemas, reenvia 

àquela inaudita exigência: o caminho, a procura, o lá fora, o porvir.  

Nesse trajeto, o poema retorna ao lugar de onde partiu, retorna à casa, sem 

encontrar lugar nenhum. Retorna à língua, para vê-la de outro ponto, sob outra luz. 

Retorna à voz, para sabê-la densidade escrita. Procura um corpo que o suporte e, em 

passagem rápida, coloca-se novamente a caminho, retraçando linhas hipotéticas e 

abrindo passagens em direção à alegria. Em seu percurso solitário e impossível, no 

deslocamento topológico que realiza, talvez seja seu gesto exato que atravesse o há, 

rasgando na terra uma forma-poema até onde crescerá nosso encontro.   

Na pergunta: “onde vais?”, escreve-se uma linha, um caminho. Como se ela 

já nos dissesse que sim, o Drama-Poesia segue alguma direção, visa a algum ponto. O 

sentido desse passo, a sua orientação, foi escrito num tempo anterior ao da pergunta 

formulada. No diário Um falcão no punho, no fragmento que tem como título “Nem 

hierarquia, nem ruptura entre corpo e espírito”, Llansol escreve que o pensamento é 

impelido pela geometria dos corpos, [...] há o adormecido, é certo, mas nele, nesse há, 

um corpo acumula energia: 

 

O contexto é do corpo e do texto; o que está doente no homem se este só olha 
o corpo? Se só cuida do texto? O pensamento que abstrai do contexto não 
terá a intenção de definir o corpo?  
 
O corpo vivo é uma forma ininterrupta.   
 
Dizer-se que é matéria, pensando em vísceras e humores, é uma forma de 
maledicência, ou de cegueira.  
 
Ele é matéria, e só matéria de imagens feita [...]271 

 

                                                           

270 CELAN, Paul. Arte poética: O Meridiano e outros textos. Lisboa: Edições Cotovia, 1996, p. 
59. 
271 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 
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Eis a conjectura do poema: fazer um corpo vivo com a trepidação da língua 

guardada no jardim que o pensamento permite. Fazê-lo matéria de imagens 

ininterruptas, sem o nó da dor. Afinal, na forma da textualidade llansoliana, “o poema 

não nasce de uma falta, ou de uma carência, nem da falta de uma carência”272. A sua 

origem é sem lugar preciso, na imprecisão de todos os lugares. Ele apenas passa como 

expressão de uma alegria pura e plena de desejo, na procura pelo corpo que, enfim, o 

escreverá nesta voz.  

 

 

Redobra antes da dobra seguinte: desenhar o seu centro num ponto que pronto se 

desloca 

 

Poderíamos construir outro corpo a partir 
Do pensamento com imagens e emoções de 
Menor engano. Inscrever na química que 
Nos vai lembrando memórias de um corpo 
Onde não estejamos biologicamente tanto. 
Lembrar à fantasia que tudo o que não sou 
É eu. Salpicá-lo de respiração conjunta com 
As árvores. Pedir ao mito que os livros não 
Se enredem nas silvas por destino. Saber que 
Luar é este que vem de fora, ir procurando. 
Desenhar, porque não?, o seu centro num 
Ponto que pronto se desloca. Poderíamos273. 

 

Poderíamos. Sim, poderíamos construir outro corpo sem enredos e destinos, 

um que encontre no centro, ponto voraz do poema, a sua direção, o seu deslocamento. 

Poderíamos, com ela, ao lado de Teresa, aquela que lê o Ardente texto Joshua e assiste 

ao confronto das naturezas, tomar cada um dos poemas que nos chegam às mãos e 

colocá-los em “estágio” de busca pelo corpo que o suporte sem a nostalgia do perdido. 

Então, depois de procurar o luar que vem de fora e seguir as luminosas pistas apagadas 

pela claridade que ele mesmo distribui, deslocando o seu centro, poderíamos encontrar 

Orfeu e o seu olhar dirigido para Eurídice. E lhe perguntaríamos, uma única vez, por 

que não resistiu ao chamamento do amor? Por que quis tomá-lo com os olhos, capturá-

lo ali, no cristalino de um movimento que se esvai? E Orfeu não nos responderia, 

                                                           

272 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 
18.  
273 LLANSOL, Maria Gabriela. O começo de um livro é precioso. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003, p. 
110. 
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porque, no compasso silencioso do seu canto, o poema passa rápido, deslocando-se, 

ainda e sempre, na direção de um ponto derradeiro.   

É ele que a chama, como a chama no interior de um anel, em direção a um 

centro que se furta. No movimento de uma queda, no espaço riscado pelo seu vazio, faz, 

da experiência desse passo, uma travessia, ato poético que visa, sempre, à composição 

de um corpo nascido para perdurar. Sem centro, cem memórias de paisagens, restam-

nos, desse corpo tecido em poema, as bordas, as margens, o seu além para lá do 

horizonte, o seu traço de figura. E, feito chama de poema, a leitura, para fazê-lo seguir 

ainda mais um pouco, o amor, o seu fora, a casa, seu exterior, o azul, suas constelações.  

 

11 de Agosto de 1996 
 
 ao pegar no meu caderno para passar à máquina o texto com data de 5 de 
Agosto, deparei com uma observação escrita em letra cursiva e galopante “a 
rever ou a rasgar”.  
 
reli, 
não  corrijo, nem rasgo:  
 
[...] 
 
 Escrevo 
estas linhas para respirar, 
sair da janela esquemática desta casa, de que sou o jardim, mas onde aquele 
rapaz esquerdino deixou o cheiro, a sensação visível da rotação para o seu 
lado protegido e que, a mim, me põe a descoberto  
 
aguentar-me na solidão de um corpo vivo humano _________ com o xaile da 
mente sobre o pensamento, em vez de pétalas nos olhos 
 
escrever sem ver 
não me estilhaçar 
 
escrever diretamente à máquina, em vez de me comprazer a escrever à mão 
ouvi-lo pedir que morra 
e ter a certeza de que lho negarei 
porque 
 
eu perdi o medo das palavras, vivo com elas, e constituo o meu corpo vivo e 
significante através delas; 
 
peguei no livro de Bataille (“Vou cindir-te, disse-lhe, “rapaz esquerdino”) 
 
[...] 
 
nessa grafia, não há confusão possível entre causa e continuidade. 
estou aqui 
estou com o quarto e com o azul 
sei que o azul me é anterior e interior _______ desabrochou apenas, aqui, ao 
calor e ao vento das portas e das janelas pintadas de azul 
digo-lhe, antes que saia pacificamente empurrando a cadeira do pai: 
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“se eu fosse pintar um quadro, pintaria o azul do quadro deitado sobre a 
cama, no lugar da almofada e da cabeça ______________ em que eu recebe 
os sonhos; como a ponta de um véu, um luar libidinal suspenso sobre a 
noite”. 
 
 Levanto-me e olho-me ao espelho e – sem chorar –, estou com um vago 
olhar de choro; cindi a leitura, cindi o trabalho, mantive unidas a pintura e o 
texto, afastei a criança selvagem 
dos abismos do poço. É meu anjo que volta refeito dos gumes da mente 
solitária: 
 – Dá-me café, dá-me azul. Por que tens aí o anjo de Klee? – pergunta: – 
Por que guardas esse rapaz esquerdino sobre a mesa-de-cabeceira? 

 

 Entrego-lhe o café na chávena azul, onde se guardam as memórias de 
outras mãos. Era uma chávena guerreira. 
 – Gosto do anjo de Rilke, a multidão elegíaca – diz ele, enquanto bebe –, 
mas não é o meu. Eu não choro. Não há destino sobre que me lamente. 
Trago-te a afirmação da vida. 
 
 Enquanto fala, penso que “ver persistentemente é ver com horizonte” 
mas, ao escrevê-lo, escrevo-o com a extensão de Baruch “ver 
persistentemente é ver com extensão”.  
 
o caminho do ser flutua na escrita,            corpo, odor, música 
 
passa pelo corredor e, não abrindo a porta para a escada,  
volta para trás                          e se lembra de mim, 
mulher de ir-relevo quando o azul a toma por aparência274.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

274 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, 
Lisboa, n. 143-144, jan./jun. 1997, p. 13-16.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO 2 

 

 

 

Manter os dias nos limites do meu corpo e encontrar formas de expressão hábeis que 

impeçam o sopro de desaparecer num muito silencioso silêncio 

 



 

 

Dobrado o gesto de partir a luz: em todo lugar sem lugar preciso _______ onde se guardam 

as memórias de outras mãos 

 

Partimos do gesto de Llansol, da grafia sustentada na solidão de um corpo que 

tem o xaile da mente sobre o pensamento, em vez de pétalas nos olhos. Nessa grafia não há 

confusão possível entre causa e continuidade: escreve-se sem ver, escreve-se para não se 

estilhaçar. O tempo deixa de ser linear, o espaço constitui-se por uma sucessão de 

acontecimentos e imagens que se sobrepõem, à maneira dos sonhos, enquanto o corpo, 

abrindo-se à intensidade dos afetos que lhe chegam, escreve.  

 

___________________________ cada um de nós escreverá o que viu ---- “ex-crê-
ve-rá”, como diz o meu companheiro filosófico ---- e, como rotas planetárias 
diferentes mas do mesmo sol, estaremos em conjunção no circo da estrebaria de 
Herbais, daqui a nove meses e alguns dias.  
 
No há que escolhi, 
 
a minha espinha dorsal é o júbilo. Escrever 
está dentro do redil do paraíso, que é também uma sebe onde eu entro através do ar; 
minha constituição material é frágil; de facto, os pés são a minha única matéria não 
constantemente atravessada pelo ar, 
que leva imagens, 
traz imagens e é, 
muitas vezes persistente nos perfumes que a tristeza leva275. 

 

“Ex-crê-ve-rá”: movimento que busca uma dada grafia de corpo. Partindo dele e 

dos afetos que persistem, por vezes, nos perfumes que a tristeza leva, essa mulher de ir-relevo 

segue o há que escolheu para si, no desejo de fazer da escrita uma arte de durar, de 

transmutar o corpo e de ter mãos que crescem para fora da sua nostalgia infinita. Mesmo 

sabendo que o mundo se renova também pela tristeza, ela fecha os olhos e repousa a caneta, 

desejando descrever todos os tipos de claridade: “todos inclui tudo, e a claridade é um espaço 

que divaga ao lado dessa noção”276. Para compor esse tudo, o que se faz é partir, fragmentar a 

luz, produzindo um efeito de rarefação, em que a claridade do silêncio é iluminada. “Ex-crê-

ve-rá”: escrever, no presente, com os indícios das passagens dos corpos, na intimidade da sua 

presença, sem negar aquilo que lhe é o mais estranho. “Ex-crê-ve-rá”: injunção que corre 

                                                           
275 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 
72.  
276 LLANSOL, Maria Gabriela. Numerosas linhas – livro de horas III. Lisboa: Assírio & Alvim, 2013, 
p. 92.  
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vertiginosamente do passado ao futuro, sem oscilação, fazendo do presente um instante fugaz, 

guardado na ausência do que se poderia definir como próprio.  

Encontramos esse neologismo no diário Inquérito às quatro confidências. Esse 

diário é tecido nos dias que passam indiferentes à ausência do amigo: “o mundo existe e o 

Vergílio morreu, mas mais uma palavra me pede a escrita” 277. Nele encontramos as 

confidências de Llansol ao amigo ausente (objecto do amor), andarilho da escrita que, como 

ela, se comovia com a beleza e tinha o desejo de não ser aniquilado.   

Sabendo da diferença que os aproximava, Llansol lhe oferece a escrita, lugar onde 

nada é vulgar, tudo é figurável, fazendo de Vergílio um corpo-figura composto de fragmentos 

de palavras recolhidas na lógica dos encontros. Nesse diálogo, o tempo não conduz, o texto 

não persegue um enigma nem vive um drama: dedica-se apenas a experimentar vivências 

afetivas, jogando com o corpo e o pensamento. O amigo, objecto do amor, torna-se a figura 

que sustenta a ausência necessária para a transposição de um corpo recolhido dos fragmentos. 

 

_________________ Inquérito às Quatro Confidências é necessariamente uma 
montagem. Sobre cada texto escrito no decurso dos meses era preciso realizar um 
trabalho que desenhasse uma linha de fulgor, e a projectasse sobre um ser humano 
que morrera. Sei que havia nele uma força poderosa. Sei que tinha uma maneira de 
pensar. E o pensamento nele amplamente dominava. Sei que tinha um modo de 
sentir. Mas emoções que não lhe traziam prova, nem certeza. Tudo em nó e em 
contradição, impróprio, pois, para a travessia que profundamente desejava e temia 
_____ o livro 
 
nasce unicamente em resposta a esse desejo que, na realidade, sempre entendi como 
um pedido. “Ajude-me a atravessar a morte”. Não ajudei, dei. Falei noutro lugar, de 
um pacto de bondade. Faz parte desse pacto não recusar a um grande criador o 
pedido “quando eu me for, feche o meu texto”                                  que nos dirige278.  

 

Llansol escreve a experiência desse encontro, dessa ausência, dando a ver o 

embate das imagens que se dá no corpo. Vergílio Ferreira, que mais tarde será chamado de O 

mais jovem, é o companheiro da rapariga que afirma, a todo tempo, que sair do texto e 

retornar ao texto são movimentos necessários a uma espécie de constituição das imagens que 

nos indicariam de que modo seria possível trazer “o que é vida corrente para o invisível não 

tomado pela morte”279. Sabendo que o texto é o único lugar do corpo que verdadeiramente se 

move, Llansol desloca as imagens, transpõe as letras tecidas.  

                                                           
277 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, 
quarta página. 
278 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, Lisboa, 
n. 143-144, p. 5-18, jan./jun. 1997, p. 7.  
279 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 
29. 
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A constituição das imagens escritas – imaginantes/fulgorizadas – é o testemunho 

confesso do enodamento entre escrita, amor e dor. Mas, ainda que a morte do companheiro 

seja o motivo eminente dessa escrita, Llansol afirma que a vontade desse corp’a’screver se 

realiza no “coração da alegria breve”. Eis uma causa, talvez:  

 

Durante meses, a ideia da morte abeirou-se demasiado do meu espírito; 
fechar uma carta é fechá-la 
fechar uma porta é quebrar uma abertura; é necessário 
fechar uma casa é deixá-la 
fechar o texto de outrem não é, propriamente falando, fechar. É lançá-lo com toda 
violência, ferir de impacto o céu dos homens e das imagens. É retirá-lo do horizonte 
inclinado onde flui entre legentes e procurar-lhe uma foz vertical __________ onde, 
pelo labor dos criadores substituirá, por decomposição, os mitos e as construções da 
razão. Sei que assim é, mas ignorava que corria um risco _____ estilhaçar o meu 
texto e torná-lo definitivamente mudo280.  

 

O que move a escrita desse diário é o desejo de compor um corpo para o amigo, 

um corpo que permita a travessia. Para isso, seria necessário fechar-lhe o texto, lançá-lo para 

longe de si mesmo, retirá-lo do horizonte inclinado por onde flui, recolhendo os fragmentos 

decompostos na desmontagem e alargamento do tecido textual. Substituir os mitos e as 

construções da razão pelo labor da escrita que parte em direção ao desconhecido: único 

caminho seguro por onde se avança. Suspendendo o sentido, o texto dobra como um efeito de 

colagem, e as imagens destacadas se sobrepõem trazendo o real de uma vida para colocá-la 

em outro lugar. Trabalha com o resto, a restante vida, aquilo que da vida resta como vivo 

atravessado pela morte. O movimento segue a cadência de um corpo que sabe que o 

 

“caminho do ser flutua na escrita,                    corpo, odor, música”281.  

 

É nele que se desenham as linhas que orientam a travessia, pois, ao deitar-se por 

escrito, o corpo ganha uma espessura própria e um ritmo singular. No corpo as palavras vivem 

de serem escritas, da decisão que as possui, do seu arrebatamento interior. Não sendo bens 

nem propriedades, elas tornam-se intensidades, sopros, espaços onde os corpos se deslocam e 

se encontram: amantes282.  

                                                           
280 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, Lisboa, 
n. 143-144, p. 5-18, jan./jun. 1997, p. 13. 
281 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, Lisboa, 
n. 143-144, p. 5-18, jan./jun. 1997, p. 16. 
282 LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 7. 
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Sua consequência será a travessia pelos lugares do amor. Será preciso, então, fazer 

as confissões da dor, inquirir o amor no lugar impossível da “des-possessão”283 do outro, para 

fazê-lo arder nas imagens fragmentadas, guardando, nas mãos inábeis, o que “fulgurou... e 

não morreu”. O livro nasce em resposta ao desejo de travessia. Entretanto, a travessia exigia 

algo para além do pensamento que amplamente dominava. Seria preciso desatar os nós dos 

afetos recolhidos, para retirar deles a contradição que os dominava. Seria preciso, antes, 

compor um “corpo de fulgor e de penetração que não se confundisse com o físico, o belo e o 

degradado”284. Seguindo um aumento de valências, o livro se tornaria maior do que é. 

Reunindo na dispersão285, contornando sem limitar, feito de fragmentos e dos destroços de 

combate, ele abre no espaço e no tempo o lugar do corpo irremediavelmente 

perdido/(re)encontrado, (re)desenhado no encontro com outros corpos, como resto a ser 

ressuscitado. 

 

Vou dizê-lo muito rapidamente, e depois quero ir consigo a um outro lugar do 
mundo onde escrever o texto é dançá-lo ao ritmo da sua fragilidade e beleza. 
A primeira confidência 
é que nada somos _______ (“Não se irrite”). O eu como nome é nada. Há um lugar 
de escravidão. 
A segunda confidência 
é que os nossos actos, mesmo a transumância ou a transplantação do azul da jarra, 
são menores do que nós. Há um torvelinho de intensidades a chamar-nos: são os 
anjos de Rilke, ou as legiões de querubins evanescentes, de Walter Benjamim. 
A terceira confidência 
é que não há contemporâneos, mas elos de ausências presentes; há um anel de fuga. 
Na prática, é uma cena infinita --- o lugar onde somos figuras. 
A quarta confidência 
é sobre o desejo e a repulsa da identidade. Há um lugar edénico. (“Não, não diga 
nada”). De facto, deram-nos um nome, o nome por que nos chamam, mas não é um 
consistente --- é um verbo. 
O nosso verbo, por exemplo, é escrever286.  

                                                           
283 Essa noção é proposta por Silvina Rodrigues Lopes, no livro Teoria da des-possessão. Para a 
autora, a “des-possessão” se dá no trânsito entre ler e escrever, sem que isso signifique a incorporação 
ou identificação com o outro da escrita. Trata-se de um deslocamento para um ponto em que aquele 
que lê passa a escrever. É uma perda de autoridade reversível entre autor e leitor, remetidos que são 
para uma estranheza mútua, um anonimato comum. Nesse caso, a pessoa – leitor, autor – desaparece e 
“abandona o texto à fragilidade e ao risco”. Fazendo referência ao Fedro e seguindo as palavras de 
Platão, Silvina Rodrigues Lopes trabalha na ambiguidade da “des-possessão”, ressaltando que o texto 
escrito evidencia a sua possessão justamente pelo fato de que, sendo impossível aos autores dos 
discursos escritos responderem pelo mesmo, o texto é a cada vez possuído pelo outro, anônimo, e 
despossuído de si, implicando um movimento da diferença que embate na diferença de quem lê 
(LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 14). 
284 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, Lisboa, 
n. 143-144, p. 5-18, jan./jun. 1997, p. 7.  
285 DERRIDA, Jacques. Papel máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 19-34. 
286 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 
48.  
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Partindo de uma constelação infinita de elementos iniciadores e seguindo o 

torvelinho de intensidades, Llansol confessa que “ex-crê-ve-rá” o lugar do texto, seu corpo, a 

partir dos elos de ausências presentes, sem se deter nos nomes identitários. “Ex-crê-ve-rá” na 

“exterioridade íntima”287 dos corpos, para que o texto possa dançar no ritmo de sua 

fragilidade e beleza. Abrindo mão do lugar da consistência do eu, a escrita diz a vida em sua 

extimidade radical, indicando que aquilo que nos parece o mais íntimo é, na verdade, um 

corpo estranho que nos aborda do exterior, como corpo possível de ser escrito.      

No Inquérito às quatro confidências, a presença desse outro-ausente – objecto do 

amor – figura como aquilo que não se conhece, que se pensa outro, mas que toca por estar 

fora e, sem ser próprio, se torna uma presença insondável que orienta o corpo na escrita. 

“Senti a presença-ausente de alguém que provoca em mim um acto de procurar que sempre 

me acompanhou”288. Diante dela, dessa ausência-presente, não há maneira de passar em 

silêncio e, no entanto, com as palavras, não se consegue dizê-la. Para Llansol, não há melhor 

utilidade para o corpo do que seguir na direção dessa imagem, dessa presença que, por sua 

ausência vibrante, segue o fluxo de intensidades e dinâmicas que orientam o vivo ao 

movimento.  

 

O que é, pois, que me coloca mais radicalmente em causa? Não minha relação 
comigo mesmo como acabada ou como consciência de Ser à morte ou para a morte, 
mas minha presença a outrem enquanto este se ausenta morrendo. Manter-me 
presente na proximidade de outrem que se afasta definitivamente morrendo, tomar 
sobre mim a morte de outrem como a única morte que me concerne, eis o que me 
põe fora de mim, e é a única separação que pode me abrir, na sua impossibilidade, 
ao Aberto de uma comunidade289.  

 

Se há, por um lado, nesse diário, o trabalho de compor um corpo para oferecer ao 

amigo, um corpo que o ajude a atravessar a morte – pois reinvestido de libido pelo gesto da 

leitura –, há, por outro lado, a presença de um corpo-fulgor que sustenta o ato de escrita. 

Separada de si na travessia dessa experiência, tomada de fora pela morte do outro, a presença 

daquela que lê é libido nua tornada escrita para que não se quebre a tela dessa vida. Na 

impossibilidade da presença diante de uma ausência e tomando a morte do outro como a única 

                                                           
287 LACAN. O seminário, Livro 7 – A ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 
167.  
288 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 
84. 
289 BLANCHOT, Maurice. La communauté inavouable. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983 (Tradução 
inédita de Cleunice Mourão, gentilmente cedida). 
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que lhe concerne – afinal na morte somos sempre outro –, Llansol funda um espaço no aberto 

da escrita.  

Tendo o afeto como cerne de todas as imagens, os corpos que habitam a cena da 

escritura llansoliana são feitos (efeitos) dos restos que resistem à lógica de uma organização 

simbólica unificadora. Essa lógica seria responsável pela ideia de uma segura representação 

dos corpos no mundo, pois exerceria poder sobre eles, ao esvaziá-los dos afetos e das 

intensidades, fazendo deles corpos habitados por uma estética do desterro e da resignação, 

onde a ausência do vivo suplanta a presença dessa ausência vibrante. É na ausência de um 

corpo que se faz Um: um livro, um outro corpo, uma vida que atravessa a morte. Um finito 

aberto ao infinito por vir.  

Essa operação parte dos fragmentos, do desejo de travessia, da memória de outras 

mãos, do lugar onde o fulgor se exilou, para fazer com eles um corpo integralmente feito de 

escrita, sem escamotear as linhas fraturadas que o constituem. Os corpos vão sendo 

expandidos nos seus limites, esgarçados nas suas imagens, rasurados nas linhas que os 

definem, para se moverem num triplo registro: o belo, o pensamento, o vivo e, assim, 

sustentar o desejo de metamorfose.  

Em pelo menos duas passagens das Entrevistas, reunidas em coletânea brasileira, 

vemos Llansol dizer essa expansão em direção ao fulgor. Em relação a Vergílio Ferreira, 

Llansol afirma que, algumas vezes, Vergílio usa o pensamento contra aquilo que sente, 

produzindo uma dicotomia que separa, radicalmente, as sensações e o pensamento. Esse 

pensamento é apenas uma racionalização, uma ilação que não coloca em causa o corpo e sua 

exigência. Ao contrário, a experiência de Llansol como “escrevente” do texto, parte do 

princípio de que “pensar é com o corpo”. É não deixar para trás nenhuma sensibilidade, 

nenhum detalhe ou experiência do próprio corpo. Porque apenas ele é uma realidade que 

trazemos conosco. É ele que sente os fluxos e refluxos de toda a realidade existente, seus 

cataclismos, os movimentos que exigem uma separação entre os seres existentes e sua dor de 

transformação.  

 

E deve ser talvez por isso que aparece muito na minha escrita e que lhe dá um 
caráter peculiar, porque eu própria digo, num certo lugar, que eu sou um 
corp’a’screver. E eu também...290 

 

                                                           
290  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 59-60. 
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Eis talvez uma causa, outra, para a escrita: um corp’a’screver os fluxos e refluxos, 

alargamentos e tropeços, redefinindo suas linhas e alargando seus domínios. Trazer o corpo 

para a cena da escrita, o dela e o do outro, é tomar como sério aquilo que lhe é dado e posto 

ao alcance. Ao dizer eu sou um corp’a’screver, Llansol estabelece uma junção entre eu e 

corpo. O eu, sem a consistência da identidade, é o corpo a’screver, corpo sendo feito pela 

escrita, ao mesmo tempo em que se torna causa da mesma. A escrita, essa no infinitivo do 

verbo escrever, é sua causa, seu nome, seu verbo.  

Em outro momento, referindo-se ao livro Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música, 

Llansol diz que o que a inquietava em Baruch (Espinosa) era “a ausência do vivo”. O texto 

força o olhar para os afetos, alargando o pensamento para que ele se torne “intensidade de 

vibração estética”. Essa estética não se distingue, no caso llansoliano, de uma ética que leva 

em conta o dom poético – imaginação criadora própria do corpo de afectos – e a liberdade 

de consciência: espaço onde não há poder sobre os corpos.   

 

 

Dobra de dobra: o fulgor, ou o ardor, seja o que for, o intenso que vive 

 

Encontramos, em várias passagens da obra de Llansol, a aproximação entre o dom 

poético e o fazer místico. Neles, poderíamos observar estados de fora-eu e uma aproximação 

entre existência e êxtase. “Des-possuída” de si, a partir do encontro com o outro, a 

experiência mística que interessa à Llansol é aquela que, apesar do seu impulso em direção a 

uma fusão impossível com Deus, lança o sujeito à solidão. “Penetrei com razão no mundo dos 

delirantes... – Ficaram tranquilos quando souberam que eu era uma beguina e, como eles 

sorriam, eu sorri”291. Do encontro de Llansol com o texto da mística, temos uma linguagem 

que retorna ao silêncio, e o sujeito, subtraído de si no momento em que busca o outro, 

experimenta o fulgor, ou o ardor, seja o que for, o intenso que vive.  

 

Poderia ser Hadewijch, que, digamos, era uma beguina, e eu, admirando essas 
mulheres que tinham tido uma vida de serviço – serviço do texto e da poesia –, mas 
ao mesmo tempo de serviço aos doentes, comecei a criar e a pensar que poderia 
existir um grupo de mulheres aberto, a que se poderia chamar beguinas, 
precisamente porque elas tinham uma experiência diferente da feminilidade e do 
humano, da humanidade e da libido, e do sexo. Porque têm dito muitas vezes que os 

                                                           
291 LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 50.  
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meus livros são atravessados por uma corrente erótica fortíssima. Eu acho que o que 
eles são é atravessados por uma corrente libidinal292. 

 

Esse grupo aberto de mulheres ganha existência na escrita. Ao lado de outros, 

fundam uma “comunidade inconfessável”, que reúne os absolutamente sós, marcados que 

estão por uma experiência da feminilidade, do humano, do sexo e da libido que não encontra 

correspondência. Sendo a “nota fora das sete, da comunidade das beguinas”293, Llansol toma 

para si a responsabilidade de prosseguir numa língua sem apoio, pensante e de amplitude 

geográfica. A escrita opera sobre aquilo que mata, extraindo o que vive da imagem que 

resiste. Atravessada por uma corrente libidinal, deixa passar algo do real para transformar os 

modos de ver e de sentir. 

 

Pergunto-me porque as coisas antigas são eróticas? Por que é que as coisas finas e 
antigas são eróticas? Porque é a erótica a narrativa das pessoas, a reminiscência, o 
que não fala.  
 
Por que é erótica a beguina que cura, Luís M. sempre ausente, ou melhor, visto à 
distância, através da parede, firme de dentro de nosso véu? Por que é erótico 
procurar as palavras, vagante, por exemplo?  
 
[...] 
 
Não conheço nada com mais variantes. Sexo, língua, pensamento são a mesma 
amplitude ilimitada.  
 
[...] 
 
Assim, meu corpo julga-se neste momento uma folha (de planta) cobrindo o sol que 
circula nos meus ossos e que se transforma na minha voz que cicia. Vasa, fundo 
lodoso de um mar ou de um rio, variação...294 

 

Llansol retira da mística o erotismo necessário à composição dessa comunidade. 

Errar à procura da palavra que se ausenta, do outro que se distancia, coberto que está pelo 

véu, entregar o corpo à voz que rumoreja levemente, vazar – pelo sexo, pela língua e pelo 

pensamento – no fundo lodoso de um mar. Imagens das coisas finas e antigas, marcadas pelo 

erotismo de um corpo abandonado às variações e fluxos. Nesse abandono do poder e da 

unidade, extraímos o nome do amor no deslocamento que o faz amante e, sem retorno e sem 

recurso, funda-se o livro aberto onde gravita a palavra do poema.  Atravessado por uma 

corrente erótica, o poema faz corpo de escrita sendo corpo de escrita.  

                                                           
292  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 57.  
293 LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 109. 
294 LLANSOL, Maria Gabriela. Numerosas linhas – livro de horas III. Lisboa: Assírio & Alvim, 2013, 
p. 173. 
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A comunidade fundada a partir da leitura da mística, e aproximada aqui da 

composição do livro, não é o lugar da soberania. Ela inclui a exterioridade – sou a nota fora 

das sete da comunidade das beguinas – que o pensamento não controla, dando a ele nomes 

distintos: a morte, a relação com outro ausente, o arrebatamento, o amor, a palavra-silente295. 

Palavra-Poema: imensidão ilegível desdobrada no céu. Nela temos as dimensões de uma 

geografia – geografia de rebeldes – que não conhece fronteiras, lugar onde o disperso se 

reúne para formar uma unidade que é pura expansão.  

Para Blanchot, a comunidade, enquanto rege, para cada um, um fora-de-si, uma 

ausência que é seu destino, dá lugar a uma palavra sem partilha e necessariamente múltipla. 

Sempre já perdida, sem uso e sem obra, essa palavra é a palavra do poema. É ela que guarda o 

segredo da experiência revelada pela mística, naquilo que a aproxima da experiência do 

poema, que não encontra correspondente na linguagem. E, no entanto, a palavra é o desejo do 

poema de eliminar, a cada vez, aquilo que o ultrapassa e excede. O dom da palavra, “dom em 

pura perda”296, não assegura a certeza de ser acolhido pelo outro, a palavra é súplica que traz 

consigo o risco de ser rejeitada ou desviada e não recebida. Em seu fracasso, a palavra do 

poema que essa comunidade acolhe, em seu projeto de “livro por vir”, está ligada a um tipo de 

escritura que não tem outra coisa a buscar senão as últimas palavras: “vem, vem, venham, 

você ou tu a quem não poderia caber a injunção, a prece, a espera.”297 Uma última palavra me 

pede a escrita.  

 

Penetra tão intimamente e ternamente a substância da minha alma e glorificas com o 
teu glorioso ardor pois que desde agora, na tua grande amabilidade, tu me mostras 
quanto desejas entregar-te a mim como em vida eterna; se, antes, as minhas preces 
não chegavam até a ti – quando com ansiedade e fadigas de amor em que o meu 
espírito e o meu sentimento viviam sofredores 
 
[...] 
 
Gosto perdidamente de escrever (e de desaparecer na escrita) 
 
[...] 
 
De hoje em diante, já não consigo separar a leitura da escrita298; 

 

                                                           
295 BLANCHOT, Maurice. La communauté inavouable. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983 (Tradução 
inédita de Cleunice Mourão, gentilmente cedida). 
296 BLANCHOT, Maurice. La communauté inavouable. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983 (Tradução 
inédita de Cleunice Mourão, gentilmente cedida). 
297BLANCHOT, Maurice. La communauté inavouable. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983 (Tradução 
inédita de Cleunice Mourão, gentilmente cedida). 
298 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 14. 
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Desaparecer na escrita, desaparecer no encontro com esse Outro através do qual se 

evoca, em prece, o nome de amor. Sem separar a escrita e a leitura, Llansol toma da mística o 

arrebatamento que conduz a uma perda de si, um desapego em relação à conservação da vida 

e à indiferença em relação a tudo o que tende a assegurá-la. Nesses estados em que se perde o 

poder de designar, o texto é aquilo que resta como lugar de escrita da experiência de 

arrebatamento. Esses estados são marcados pelo intervalo entre a angústia da perda dos 

limites e o instante em que as forças do ser naufragam, conduzindo-o a uma abertura em 

direção a um transbordamento de alegria infinita. De acordo com Bataille299, essa experiência 

é a mesma daquela do erotismo, em que, na ausência do jogo real e voluntário dos corpos, 

alcançam-se estados de puro êxtase. Neles, a dissolução das formas constituídas é colocada 

em questão, a vida descontínua, que garante uma existência individual marcada pela diferença 

ao outro, sofre uma ruptura, e a continuidade do ser, no aberto que a experiência mística lhe 

oferece, torna-se verdade iminente. Essa experiência é aproximada daquela do erotismo que 

tem o seu sentido último na fusão dos corpos e na supressão de todos os limites.   

 

A separação do ser da descontinuidade é sempre a mais violenta. O mais violento 
para nós é a morte que, precisamente, nos arranca da obstinação que temos de ver 
durar o ser descontínuo que nós somos. Desanimados face à ideia de que a 
individualidade descontínua que está em nós de repente vai acabar.  
 
[...] 
 
É o ser elementar que está em jogo na passagem da descontinuidade à continuidade. 
Só a violência pode, assim, fazer tudo vir à tona, a violência e a enorme desordem 
que lhe está ligada. Sem uma violação do ser constituído – que se constitui na 
descontinuidade – não podemos imaginar a passagem de um estado a outro 
essencialmente distinto300.  

 

Toda a discussão de Bataille, no livro O erotismo, desenrola-se à cena do 

descontínuo que é a vida individual, marcada pela estrutura do ser fechado, separado do outro 

e dos objetos, e o contínuo das experiências erótica e mística, em que esse fechamento é 

colocado em questão. Entre um ser e outro há descontinuidade, um abismo infinito que os 

separa, marcados que estão pela diferença vertiginosa que define um certo limite. Em toda 

origem, há passagens entre continuidade e descontinuidade – vida e morte em linguagem 

freudiana. Uma continuidade se estabelece no início para formar um novo ser, a partir da 

morte, do desaparecimento dos seres separados. O novo ser é, ele mesmo, descontínuo em 

relação a esse um, mas traz em si a fusão e a nostalgia da continuidade.  

                                                           
299 BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 25-36. 
300 BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 16. 
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Ao mesmo tempo em que temos o desejo da duração dessa morte, padecemos da 

obsessão pela continuidade primeira. Essa nostalgia comanda as três formas de erotismo 

propostas por Bataille: o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado. 

O que as aproxima é a nostalgia de substituir o isolamento do ser, a sua descontinuidade, por 

uma continuidade sem ser, espaço aberto onde o erotismo (em qualquer versão) se afirma 

como “aprovação da vida até na morte”301.   

 

O que eu disse permite apreender, em si mesma, a unidade do domínio erótico 
aberto em nós por uma recusa da vontade de nos fecharmos em nós mesmos. O 
erotismo abre para a morte. A morte abre para a negação da duração individual. 
Poderíamos, sem violência interior, assumir uma negação que nos leva ao limite de 
todo possível?302 

 

O erotismo, como experiência que se desenrola no corpo, é a recusa da vontade de 

um fechamento sobre si. Nesse passo, ele abre-se à experiência da morte, desde que possamos 

entendê-la como aquilo que rompe com unidades cristalizadas que fazem sobreviver uma 

duração individual. Assumir essa negação da duração individual, essa recusa da vontade de 

fechamento, pode levar ao limite de todo possível. A experiência do transbordamento místico 

– uma das versões do erotismo – rompe a conformidade dos corpos. O que ela revela é uma 

ausência de objeto e o espaço aberto da pura continuidade. A vastidão do espaço é da 

espessura da vastidão experimentada pelo corpo que se vê lançado a uma “imensidade” pela 

expansão do tempo e do espaço.  

Pela expansão somos conduzidos, nas versões do erotismo propostas por Bataille, 

a um lugar de entrecruzamento de violências fundamentais. No erotismo dos corpos e dos 

corações, assim como na mística, o humano se vê diante da possibilidade de romper com o 

interdito maior que funda o corpo social – o interdito em relação à destruição de seu corpo 

definido – e acessar algo que é de tal modo oposto ao mundo da racionalidade em que habita 

que só pode ser caracterizado como totalmente outro. Bataille enfatiza, nos estados místicos, o 

transbordamento e o esquecimento de si, comparando-os ao erotismo sensual e ao amor. 

Perder-se no outro perdido é o movimento da mística. Retirado da cena, esse outro figura 

como um puro aberto, fazendo da mística uma experiência que se desenrola fora de todos os 

limites.  

O caráter soberano da mística está na sua recusa em adequar-se aos interditos 

sociais que regulamentam os modos de vida, incluindo aí a vida religiosa. A busca por um 

                                                           
301 BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987, p. 11.  
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contínuo e indiferenciado não se submete à lógica dicotômica dos interditos que fundam o 

mundo humano. Deus é Um, proclama Mestre Eckhart, nele não há divisões ou distinções; 

logo, não há diferença, pois que Ele é um “negar do negar”. Ele é identificado com esse 

contínuo ao qual não há predicação possível. Absoluto, Contínuo, Ausente são os nomes 

desse “algo” provocador da experiência de suspensão das dicotomias303 e da eternidade.  

 

Ou seja, aí onde não há nem mais “eu” nem “tu”, dir-se-ia, aí onde Deus não é / está 
para a criatura, onde a criatura não é / está para Deus. E, por conseguinte, Deus não 
é ou está para ele mesmo. Breve, onde Deus não é ou está para Deus. Para Eckhart, 
então, o “Ser- para-Deus” afeta, ao mesmo tempo, criatura e criador. A dimensão 
dual, a divisão entre um “eu” e um “tu”, recai tanto em Deus, quanto no criado. É 
isso que é necessário anular; retornando a um certo “pas encore”. Esse “ainda não”/ 
“não ainda”304  

 

Ao evocar um nome que não responde, ou responde com a ausência, a mística é 

tributária de um gozo para além daquele que o significante poderia cifrar. Nesse equívoco em 

que um ausente manifesta a sua presença, a sua falta, o amor torna-se signo do impossível. O 

Outro é pura exterioridade que se apresenta como um lugar constituído pelos signos da falta, 

pelos sons que reclamam alguma coisa para além dele mesmo. Trata-se aqui do amor 

enquanto rapto, silêncio, roubo. “Estar no amor, persistir nele, não pode deixar de ser fulgor 

deserto”305, escreve Llansol. Diante do vazio, o corpo reveste essa vacuidade, dispersando-se 

na infinidade das palavras que o nome evoca sem significar. Essa experiência é aquela do 

erotismo dos corpos e, quando a erótica toma a cena da escritura, tem-se um efeito de real306. 

Desatado os nós significantes, no lugar onde o discurso silencia em função da presença de 

uma ausência incontestável, o corpo emerge como corpo real que resiste à simbolização. Esse 

corpo resiste a entrar na ordem narrativa da ficção, da metáfora, ali onde ele é apenas um 

denotativo, para mostrar-se, também na escritura, como notação mínima dada pelo encontro 

do objeto e sua expressão marcada pelo silêncio: “fulgor do real”307.  

Lançado para o infinito aberto no contínuo de um encontro que desfaz os limites, 

justamente porque não se tem os limites do Outro, o corpo é convocado num lugar onde os 

signos da sua nomeação imaginária não o afirmam. Trata-se aqui de um corpo real, subtraído 
                                                           
303 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 37-56. 
304 ANDRADE, Vania Baeta. Luz preferida: a pulsão da escrita em Maria Gabriela Llansol e Thérèse 
de Lisieux. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2006 
(Tese, Doutorado em Literatura Comparada), p. 150. 
305 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 136. 
306 Expressão de Roland Barthes, encontrada no livro O rumor da língua (BARTHES, Roland. O 
rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 181).  
307 BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 2000, p. 18. 
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da linguagem, em desconformidade com o simbólico. Nesse lugar do silêncio, da ausência e 

da desmedida, o que se destaca é o corpo na sua imanência viva. Declarada a sua ausência, a 

sua perda no Outro, um tal amor não restitui os limites dos corpos, mas, ao contrário, 

reconhece-os no desvanecimento e no aberto.  

Por convívio de amor e escrita, Llansol segue os passos dessas mulheres que  

 

vivem rigorosamente separadas na realização de um destino; vejo-as passar 
hieráticas, como eu, que tenho a experiência, nunca vi; encarnam o trabalho que 
fazem e as que lidam com a roupa, reservadamente, parecem ter-se tornado tecido; 
comprazem-se na brancura dos engomados e reconhecem na aparência e de olhos 
descidos, a tecedura em que todos habitam308.    

 

É a matéria de silêncio e branco sussurrante que orienta a sua leitura. Maria 

Gabriela Llansol faz durar o dia e apagar seus traços, no encontro com esses corpos de afetos, 

fiéis do amor, como ela os nomeia. Celebra a memória dos vegetais mortos, consente que seja 

rasgado o selo da escrita. Desloca, para o centro voraz do texto, o movimento migratório 

desses que seguem, rigorosamente, os passos na direção de um destino. Recorta os retalhos da 

paisagem aberta, lá onde é possível o sexo de ler, pois nessas aves de instantes escutamos o 

canto do silêncio, a ausência, o grão vindo de outro lugar. 

Prosseguindo com uma língua sem apoio, ela segue os passos dos que insistem em 

passar, intrigada com o traço vegetal de uma única voz. Acompanha os corpos que se 

deslocam na elipse da vida presente. Borda, na escrita, a superfície branca com os fios de um 

cristal que se desfaz. Lê de cor cada passo dos que foram, na vontade e no desejo do amor, 

para o deserto, para fazer durar o acontecimento dessa vida, no todo que se dispersa para 

nunca mais ser todo.  

 

Estas mulheres, de facto, foram escritas -----                            reavidas -----, 
 
Aos quatro cantos da casa, 
onde o papel de uma janela foi sempre fundamental. Nasceram de recortes operados 
sobre miniaturas de mulheres nuas, que cobri de tecidos vivos e coloridos.  
 
Este fio condutor é cruzado por um outro: o da vida activa de mulheres iluminadas 
pela presença dos seus seres profundos, 
pois cada uma recebeu regras de dizer indeléveis que, sem os dizeres por escrito, se 
guardam na despensa dos efêmeros e dos inatentos. Saem, por um     raio de treva, 
da razão,                                   sem cair na loucura.  
 
Desde o princípio, desejei que soubessem escrever, não para serem como eu, mas 
para que eu tivesse companhia: dar a cada objecto o lugar que lhe pertence é uma 
regra de justiça imanente. Escrever é a única arte que o permite. Temos momentos, 
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quando estamos sós com o nosso trabalho, em que nos dedicamos a essa arte de 
formular hipóteses, sem muralhas. 
 
Estas mulheres tornaram-se a finalidade da casa309.  

 

De Vergílio Ferreira à mística, passando por todos os poetas que habitam a cena 

da escritura llansoliana, o que vemos é o trabalho de uma mulher que segue um destino 

invulgar, tão só porque é o seu. A presença desses existentes-não-reais lhe faz companhia, na 

tarefa diária de reavivar os corpos dos que foram arrebatados pela experiência do Um escrito 

no amor, na morte, no erotismo e na loucura. Pelas suas mãos, alguns saíram da razão sem 

cair na loucura, outros, como Hölderlin310, saíram da loucura e caíram no poema. Sem poder 

ensinar-lhes a escrita, ela lê desnodando e enodando os fios que enlaçam os recortes dessas 

vidas, para que eles ganhem outras configurações. Tomada pela escrita que vem de fora, a 

vida se transforma pela inquietação. Llansol assume essa crueldade, projeta-se nos intervalos 

de transição e espera, tendo o desejo de atravessar a natureza do medo. “O medo nomeia 

espaço, pensamento, sonoridade e tempo. Ultrapassando o medo entrarei numa casa erma, 

onde ficarei”311.   

Retornemos ao Inquérito às quatro confidências com os ruídos da experiência 

mística nas mãos. Nele, encontramos a seguinte passagem: 

 

– Lá longe está o interior do mundo. A casa em que habito.  
 
O bailarino agarra, então, todos os que prendera à sua obsessão libidinal, 
prisioneiros da sua arte de criar problemáticas, desde os mais pequenos aos maiores 
que se debatiam na obscuridade,                                                                                    
e arrasta-os para a imagem que forma o seu corpo integral, e nunca visto. Todos o 
deixam caminhar na imagem que lhes mostra, 
até ficar destacado, 
e só com ela. 
 
É o seu ato final, antes de partir por milhões de anos. [...]                                
Entra na pequena casa. Vê-se que perde muitas das referências do seu corpo, e o seu 
espírito abre-se à aventura de transformar e transformar-se 
quando se centra na poltrona, 
sentando-se nela a ver – a ver ainda a jovem mulher do seu amor. Nada lhe quer 
roubar. Veio – desde sempre e unicamente –, para lhe dar. Fica a olhar a energia 
amorosa 
complexa 
tão complexa e em movimento,  
 

                                                           
309 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 58. 
310 Hölderlin é figura da obra de Llansol, aparecendo em vários dos seus livros. Um, em especial, 
escreve seu nome Hölder, de Hölderlin.  
311 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 31.  
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[...] 
 
Fica a contemplar a substância corante da energia libidinal e, porque já a conhece 
sem nunca a ter experimentado, 
e a acha livre e compulsiva, 
não tem receio de embaciar o perfil da jovem.        Ela reconhece, apenas, que ali 
perante ela, está uma força que vem de muito longe e, mesmo se o seu poder de 
impacto é incalculável, nenhum mal lhe fará, veio do imensamente longe dizer-lhe o 
quanto a ama. Como o Anjo fizera com a Virgem. Há nele, que se adianta para o 
âmago da linguagem, uma investida que sopra do Monte da energia psíquica que 
presidiu à Criação do Mundo seja qual for o seu objecto, 
mas aquela jovem é o seu objecto e o seu destinatário. Todo o fogo da minha vida 
foi feito para ela. Vemos que se despe da sua mente. Mesmo no incompreensível, o 
seu andamento na linguagem é imparável. Sente uma emoção azulada, difusa, que 
afina o seu corpo para lhe dar precisamente o que ela lhe aceita e, de repente, um 
prazer sem igual o submerge – criador e imenso.  
 
E isso lhe diz, quando ela lhe pergunta: – o quê? 
 
– Recebi um prazer imenso. – Sente-se uma ave que tropeça por caminhar em terra. 
Sem livro e fora dele. Vemos que essa é a imagem que nos mostra, mas não vemos o 
que, no universo, tem de extraordinário essa imagem. Olha-nos, ligeiramente 
sobressaltado. Mostrou-nos o que ele próprio nunca vira, e escapa-nos o alcance da 
sua misericórdia.  
 
Senta-se, então, pela última vez à beira de escrever, no regaço do seu amor 
profundo. Vê cintilar quem passa nos olhos dos animais deitados.  
 
“A falta de unidade torna-me triste”, escreve. 
 
E inicia os primeiros passos da sua dança. Volteia sobre si. Lentamente, adquire 
velocidade. Progressivamente, torna-se um torvelinho de luz. Na solidão do seu 
canto, parecia dançar destroços. A chuva caía sobre a imagem e, aos poucos, tudo 
adquiria o aspecto que a nossa mente exige – uma chuva oblíqua bate na luz do 
candeeiro, cintila e cria uma ilusão de óptica. Voltamos à nossa missão humana de 
cantores cegos criando os mitos da sua condição. 
 
O mundo existe e o Vergílio morreu, mas 
mais uma palavra me pede a escrita312. 

 

De novo acompanhemos as mãos a bordar os lugares de passagem desse corpo. A 

sua travessia. Llansol escreve o “desejo de libertar o amigo da sua mente hesitante”, 

apontando-lhe o seu destino de nascente, ao mesmo tempo real – água –, e misteriosa fonte, 

capaz de matar a sede física de conhecer a quem dela bebesse. Esse tinha sido o seu desígnio 

em vida. Era esse o desígnio que teria no espaço edénico. A falta de unidade tornava-o triste. 

O seu ato final é, então, o encontro com o corpo feminino, com o amor da jovem mulher, para 

perder as referências do seu próprio corpo, abrindo-se à aventura de transformar.  

A imagem que se desprende desse encontro, como nó que se desata, revela um 

corpo real, nunca antes visto. Tomado pela energia amorosa desse corpo libidinal, na solidão 

                                                           
312 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 
181-183.  
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do seu canto, sente-se como a ave que ensaia os primeiros passos de uma dança. Como um 

torvelinho de luz, dança os destroços recolhidos de uma vida, faz deles chuva caída de 

imagens, adiantando-se para o âmago da linguagem ali onde ela é pura significância. Como 

um signo sem significação, o corpo dança perdido de si, aberto ao encontro com o outro, no 

lugar onde o Outro é corpo feminino arrebatado no amor como passagem para o aberto.  

A imagem do Anjo como o anunciador do amor  – veio do imenso longe dizer-lhe 

quanto a ama – evoca a presença do aberto, espaço no qual os limites e as diferenças se 

abolem. Tomado d’As elegias de Duíno, “o Anjo é aquele em quem e por quem se opera uma 

transmutação do visível em invisível”313, reconhecendo nesse último uma “categoria superior 

de realidade”314. Todo Anjo é terrível, escreve Rilke: “Todo anjo é terrível. Por isso me 

contenho e engulo o apelo desse soluço obscuro”–, para aqueles a quem, estando presos ao 

visível, resta apenas transformar, lenta e penosamente, a realidade.  

 

[...] 
Resta-nos talvez 
uma árvore na encosta que possamos rever 
diariamente; resta-nos a rua de ontem 
e a fidelidade continuada de um hábito,  
que a nós se afeiçoou e em nós permaneceu315. 

 

Esse ser estranho (être ange), que não mais habita a terra, não age conforme 

aprendemos, dispersa pelo ar tudo o que antes era unidade marcada por distinções rígidas. 

Arrebatados do mundo vão perdendo, suavemente, o gosto pelo visível e pela realidade que 

não tem nenhuma existência real. “As forças reunidas em existência aprisionam, as reunidas 

num real forçam a pujança a manifestar-se no vivo”316. Na tradução aos poemas de Rilke, 

Llansol diz que o invisível é posto em causa. Trata-se de dar à invisibilidade uma grafia do 

visível, de fazê-lo ressurgir em outra forma: “será também um anjo, todo o vergel?”317. A 

presença do anjo, possível apenas depois de escrito o texto, desvela o vazio tornado agora 

vibração que arrebata e consola. 

 

Os Anjos apenas                                                                                             
aprenderão o  

                                                           
313 POMMIER, Gérard. A exceção feminina: os impasses do gozo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, 
p. 103. 
314 RILKE, Rainer Maria. As elegias de Duíno. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002, p. 16. 
315 RILKE, Rainer Maria. As elegias de Duíno. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002, p. 39. 
316  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 33. 
317 RILKE, Rainer Maria. Frutos e apontamentos. Lisboa: Relógio D’Água, 1995, p. 7.  
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que é seu, o que de si irradia                                                                                        
ou por vezes como por engano algo de nós neles fica? Haverá nos seus traços um 
pouco de nós, tal como o vago                                                                                    
no rosto das mulheres grávidas? Mas tudo isso lhes é alheio, na vertigem do regresso 
a si. (Como poderiam aperceber-se disso?)  
 
Se o entendessem, os Amantes poderiam, na aragem nocturna, falar de estranhas 
coisas. Tudo parece ocultar-nos.                                                                                
Eis que as árvores são; as casas                                                                                
onde vivemos existem ainda. Apenas nós passamos por tudo numa troca de ar. 
E tudo unanimemente nos silencia, em parte por 
vergonha talvez e em parte por indizível esperança318.    

 

O Anjo marca um ponto de passagem, lugar onde as palavras ultrapassam um 

limite e, sem limite, evocam uma intensidade do sujeito perdido em seu dizer, ali onde ele é 

pura pujança. Tomado por Llansol como um movimento amante, ele conduz os corpos em 

direção ao invisível do desejo. Se pudessem entendê-lo, os amantes falariam de coisas 

estranhas, mas diante do vazio que a sua presença evoca, resta a eles o silêncio e uma 

indizível esperança de que a estabilidade dos sentidos e das formas não o torne impotente.  

Llansol considera o Anjo um “terceiro ser”, configurado como um “Anjo a 

caminho ou Figura”319. A sua existência é sustentada pelo canto – “meu coração, esta noite, 

fez dos anjos / cantores que se recordam”320 –, pela sonoridade que se desprende das palavras, 

nesse lugar do aberto de todas as significações. Sem abrigo, o corpo dança ao som que lhe 

vem de fora (étrange), ao som que lhe anuncia o Anjo (ange), enquanto a chuva, como 

lágrima que lhe cai na pele, bate no candeeiro para fazer cintilar a palavra que ainda pede a 

escrita. 

 

Não, não é a chuva oblíqua e cintilante a bater na luz. Não. É ele, o cantor cego, no 
amor que vos teve. No “discernimento misericordioso” de que foi capaz. Não. Não                                                                                        
é a chuva miudinha, mas uma nascente hesitante a polvilhar-nos de lucidez.  
 
– Gabriela! 
– Sim! 
– Ver-nos-emos face a face, daqui a milhões de anos. 
– Sim! 
– Faça a sua parte! Sem medo, sem medo, sem medo321.   

 

                                                           
318 RILKE, Rainer Maria. As elegias de Duíno. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002, p. 49. 
319 RILKE, Rainer Maria. Frutos e apontamentos. Lisboa: Relógio D’Água, 1995, p. 8. 
320 RILKE, Rainer Maria. Frutos e apontamentos. Lisboa: Relógio D’Água, 1995, p. 17. 
321 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 
184.  
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O encontro com esses textos, inclusive o seu, escrito nos cadernos antes de serem 

transpostos para o livro, corresponde a abalos interiores, abalos energéticos extremamente 

fortes, fragmentando o espaço de uma língua e os limites de um corpo.   

 

eu escrevo, depois leio o que escrevo como se não tivesse escrito: Já não é um rio; é 
uma ribeira; já não corre num descampado mas por entre uma vegetação 
luxuriante322. 

 

Os textos tornam-se o produto de uma experiência de travessia de mundos que se 

aprofunda e que se transmite. Por isso ela não lhes chama por ficção, mas por “pulsão para o 

aprofundamento das fontes da alegria de viver”323. É preciso destacar que o efeito desses 

encontros tem, no sexo de ler, o seu móvel. A leitura cria uma relação de intimidade, onde os 

espaços descontínuos de realidades distintas se penetram.  

 

Alguém que lê profundamente é penetrado pelo que lê. E, digamos, essa penetração 
é expansiva, não é uma penetração que fique ali para utilidade própria. Ler, o bem 
ler, é algo que se dá imediatamente no movimento seguinte. E é assim que eu 
compreendo o amor e as relações de sexualidade, que não estão centradas em órgãos 
determinados, mas que abrangem a totalidade do corpo e que existem para que o 
belo se perpetue, o prazer de estar, etc. Por isso é que eu considero a leitura uma 
espécie de sexo, porque de facto penetra profundamente, penetra profundamente e 
reproduz324. 

 

Isso nos aproxima da experiência do erotismo naquilo que se configura como 

expansão de todos os limites, passagem de espaços descontínuos para o contínuo do aberto. 

Uma diferença aqui deve ser colocada: para Llansol o que está em causa nessa abertura não é 

o real do encontro com a ausência de Deus, mas com Um que se apresenta na mais ordinária 

das realidades: “o meu real é descascar estas ervilhas e ouvir Bach”325. Eis o seu Anjo: 

descascar ervilhas, abrir um texto aberto ao seu, seguir a cadência da música, ler um livro sem 

nunca chegar ao final, tomar nas mãos os poetas da sua linhagem. Essas são suas experiências 

poéticas invocadoras do aberto.  

Nesse lugar, onde o sentido naufraga e a língua vacila, a experiência só pode ser 

transmitida pela palavra do poema. Aproximada da mística, a experiência poética nos funda, 

sem que nada saibamos falar dela. A continuidade, o aberto, o absoluto do poema não são 
                                                           
322 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 72. 
323  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 55.  
324  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 57-58. 
325 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 26.  
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confundidos com o Deus dos teólogos. A sua medida é o rés, o rés-do-chão, a sua verdade é 

ponto de corte no infinito. Ela conduz ao mesmo ponto do erotismo, em suas três formas: à 

eternidade, à morte e, pela morte, à continuidade. A sua transgressão, ao ultrapassar os limites 

da língua, na tentativa de voltar a significar o real, se realiza no corpo. O poema é, seguindo 

os versos de Rimbaud: l’éternité. C’est la mer allée avec le soleil326.       

Existência e êxtase, pela expansão do olhar, forçam o pensamento a alargar o 

âmbito da racionalidade, para fazer dele um pensamento de liberdade, abrindo os corpos à 

experiência do vivo. A escrita de Llansol se alimenta não apenas da paisagem dos textos 

místicos, naquilo que neles pulsa sem vir à tona. Os textos da tradição – filosófica, histórica, 

literária – também aparecem como matéria, ambiente e corpo de uma leitura que “esquece a 

boa distância – a da história – para inventar uma outra: de mim ao infinito”327.  

É nesse intervalo – “de mim ao infinito” – que um método vai sendo esboçado. 

Um método de leitura e escrita que aproxima o longínquo, retirando-o do cânone que o 

possui, sem incluí-lo num novo paradigma, nem exaltá-lo pelo gesto de retirar dele a mudez 

da palavra escrever. O que se torna matéria de escrita é o vivido em estado bruto, presente no 

silêncio de cada palavra grafada, mas envelopada pelo tecido textual que a envolve e a 

subordina. O gesto é, então, o de buscar aquilo que no texto é resistência, princípio de escrita, 

cadência de todos os nadas, réstias de luz, pathos. O que pulsa vivo: resta. Depois de 

encontrado o resto, segue-se um trabalho de desmantelamento e abandono do que é 

sistemático, para tomar o resto, o poético e o ato nascente e alinhavá-los numa constelação de 

infinitos. 

 

Apostila, 
ou anotação 
a esse escrito: 
ser só a mulher que escreve é impossível: 
 
vou existindo de que já não sou vida, mas total instrumento de escrita;  
 

                                                           
326 Trata-se aqui de um verso do poema de Rimbaud – L’ éternité – citado por Bataille no livro O 
erotismo. Lemos: “L’éternité. Elle est retrouvée/Quoi? – L’éternité./C’est la mer allée/Avec le 
soleil./Ame sentinelle,/Murmurons l’aveu/De la nuit si nulle/Et du jour en feu”. Llansol traduziu esse 
poema, que foi publicado, junto a outros, no livro O rapaz raro. Lembremos aqui que Rimbaud é uma 
figura da sua obra, assim como outros poetas que ela traduz. Eis a sua tradução: “A eternidade. Ela foi 
encontrada./O que? – A Eternidade./É o mar a ir-se/Alado com o sol./Alma sentinela,/Confessemos 
num murmúrio/A profunda nulidade da noite/E, do dia, a labareda incendiada” (RIMBAUD, Arthur. O 
rapaz raro. Tradução e prefácio de Maria Gabriela Llansol. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 222-
223).  
327 LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 11.  
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[...] 
 
Ser só a mulher que escreve é impossível; uma paisagem permanentemente marejada 
de pensamento me mantém com ela sua escrava. Na linguagem de Comuns, diria 
que é aquela que cativa que me traz cativo, mas já o Convento dos Capuchos, na 
Serra de Sintra, me perturba do fundo da sala, se constitui acontecimento imperfeito 
de livro. Vejo a primeira cena nascer entre lágrimas328. 

 

 

Dobra de dobra: ser só uma mulher que escreve é impossível 

 

No impossível de “um-todo-só”329 a primeira cena: acontecimento imperfeito de 

escrita. Voltemos ao gesto de escrita, naquilo que o aproxima do erotismo e do amor. Vimos 

que, na mística, essas palavras se conjugam: em direção ao amor a mística descortina o aberto 

de um corpo arrebatado. Erotismo e amor são agora alinhavados pelas mãos, as mesmas que 

desenharam outrora os traços do amante ausente. E a escrita desse amor na distância arde no 

corpo, faz um corpo textualizar, é en-carnada. 

Comecemos, então, pelo amor. Esse que se dobra sobre um corpo. Primeiro gesto: 

partir. “Tua razão de partir não foi o amor?”330. Comecemos pelo amor aos pedaços:  

 

Verei que, pouco a pouco, as letras vão rolar do próprio nome: 
 
Amor sem m. 
 
Amor sem o. 
 
Amor sem r. 
 
Amor sem a. 
 
fica o silêncio em que vos dareis uma à outra, ponto final da chama331. 

 

Seria possível dizer o amor? Seria possível dizê-lo naquilo que é? Partir o seu 

nome para restar apenas o silêncio, ponto final da chama? “Perder-se no outro perdido é a 

experiência que está a ter”332: ponto final da chama. Por desconhecê-lo, por sabê-lo apenas 

nome, invocá-lo, escrevê-lo, sem lhe revelar o segredo, a escrita faz dele uma língua secreta e 

                                                           
328  LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003,  
p. 135-136. 
329 VIDAL, Eduardo A. Há Um. In: CESAROTTO, Oscar (Org.). Ideias de Lacan. São Paulo: 
Iluminuras, 2010, p. 46.  
330 LLANSOL, Maria Gabriela. Hölder, de Hölderlin. Colares/Sintra: Colares Editora, 1985, s/p.  
331 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 93. 
332 LLANSOL, Maria Gabriela. Hölder, de Hölderlin. Colares/Sintra: Colares Editora, 1985, s/p.  
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indecifrável. “Fazer o amor é poesia”, escreve Lacan no seminário Encore: ainda, mais ainda, 

se escreve o amor. En corps: no corpo, como nos permite a língua francesa, ainda se escreve o 

amor. E um corpo ninguém sabe, ainda, o que é.   

Diríamos, apressadamente, que sua escrita, ao contrário de fazer suplência àquilo 

que o nome nomeia, mas não diz, faz dele chama. Sim, sabemos o que diz Lacan em seu 

seminário: o amor faz suplência à relação sexual que não existe. Em suas palavras: “nós dois 

somos um só. É daí que parte a ideia do amor. É verdadeiramente a maneira mais grosseira de 

dar à relação sexual, a esse termo que manifestadamente escapa, o seu significado mais 

grosseiro”333.   

É justamente porque nós dois não somos um, contrariando o mito do andrógino, 

que o amor viria no lugar da não relação. De um lado, o movimento do amor para suprir a 

falta da relação sexual: se nós dois não somos um, façamos o amor. O amor seria, então, o 

terceiro elemento depois que se contou até dois, sem sair do um. De outro lado, o amor, 

dirigindo-se àquilo que falta, surgindo no lugar do que não se tem, tornar-se-ia oferenda 

dirigida à ausência do outro.  

Trata-se aqui do amor extraído do discurso socrático, apresentado por Lacan no O 

seminário, Livro 8 – A transferência. 

 

Poros, o autor cuja tradução tenho à minha frente, simplesmente por estar diante do 
texto, o traduz, não sem pertinência, por Expediente. Se isso significa Recurso, 
certamente é uma tradução válida. Astúcia também, já que Poros é filho de Metis, 
que é mais a invenção que a sabedoria. Diante dele, temos a personagem feminina 
que vai ser a mãe do amor, Penia, a saber, Pobreza, ou mesmo Miséria. Ela é 
caracterizada no texto como aporia, a saber, sem recursos. É isso o que ela sabe 
sobre si mesma: recursos, não os tem. O termo aporia, vocês o reconhecem, é aquele 
que nos serve com referência ao processo filosófico. É um impasse, aquilo 
frequentemente a que entregamos os pontos, ficamos sem recursos. Eis, portanto, a 
Aporia fêmea diante de Poros, o Expediente, o que parece bastante esclarecedor.  
 
O que é muito bonito nesse mito é a maneira pela qual a Aporia engendra Amor com 
Poros. No momento em que isso se deu, era Aporia quem velava, quem tinha os 
olhos abertos. Contam-nos que ela viera para os festejos de nascimento de Afrodite, 
e como qualquer Aporia que se preze, nessa época hierárquica, permaneceu nos 
degraus, próximo da porta. Por ser aporia, isto é, por nada ter a oferecer, não entrou 
na sala do festim. Mas a felicidade das festas é que justamente acontecem coisas ali 
que invertem a ordem comum. Poros adormece. Adormece porque estava 
embriagado, e é isso o que permite a Aporia fazer-se emprenhar por ele, e ter esse 
filhote que se chama o Amor, cuja data da concepção vai coincidir, portanto, com a 
data do nascimento de Afrodite. É por isso mesmo, nos explicam, que o Amor terá 
sempre alguma relação obscura com o belo, aquilo que se vai tratar, com efeito, no 
desenvolvimento de Diotima. Isso está ligado ao fato de que Afrodite é uma deusa 
bela. 

                                                           
333 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 20 – Mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1985, p. 64. 
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Aí estão as coisas ditas claramente: é o masculino que é desejável, é o feminino que 
é ativo. Pelo menos, é assim que as coisas se passam no momento do nascimento do 
Amor334. 

 

O amor nasce de um feminino que nada tem, mas deseja. Deseja o Outro, Poros, 

ainda que seu desejo encontre no corpo do amado um nada. O amor deseja nada? Porque 

tendo tudo, Poros nada oferece. Ainda que encontremos no Banquete elementos que poderiam 

conduzir sua concepção para outros planos – a beleza na figura de Afrodite, o estado de 

entorpecimento na embriaguez, o sentimento transbordante de plenitude e riqueza de Poros –, 

o amor se verá marcado, fundamentalmente no discurso filosófico, por uma falta, uma 

ausência. No lugar em que se espera “o brilho do recurso, a beleza e o repouso do poder, 

sobrevém o erro, a completa escassez, a penúria infinita e sem termo”335. Na interpretação 

lacaniana, amor e desejo oscilam. É pelo desejo que nasce o amor, mas ele nasce no lugar 

onde nada se tem. A partir daí, Lacan apresenta o ato de aporia: “amar é dar o que não se 

tem”. E o amor torna-se oferenda dirigida ao nada. 

Como pensar a suplência nesse lugar onde o que se revela é pura ausência? Não 

seria o amor aquilo que, sustentando a ausência, faz dos amantes pura vontade de amar? E, 

diante do aberto que se oferece com o nome de amor, não é o corpo, esse amante que deseja o 

amor, que vibra só na ausência do amado? Encontramos nessas questões os fundamentos 

escritos no erotismo da mística. Não sem corpo, esse amor é possibilidade de fazer uma 

escrita no ponto do impossível. E, envolvido pelas letras do seu nome, caídas na superfície 

branca do papel, o corpo abre-se, novamente, para o intervalo da ausência.  

Talvez fosse preciso dizer, ainda, que fazer o amor é sentir seu corpo se fechar 

fora de si, existir fora de toda utopia, com a sua densidade guardada pelas mãos abertas do 

outro. Por elas, todas as partes invisíveis do corpo se põem a existir, o rosto adquire uma 

certeza, e há, finalmente, um olhar para ver suas pálpebras fechadas. Também o amor, assim 

como o espelho e como a morte, “acalma a utopia do corpo, a cala, a acalma, a fecha como 

numa caixa, a fecha e a sela”336. Por instantes, é preciso dizer. É no gesto extremo do 

imaginário, nesse registro em que se pode afastar da imagem ou confundir-se com ela, ali 

                                                           
334 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 8 – A transferência (1960-1961). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2010, p. 125. 
335 ANDRADE, Paulo de. Nada no dia se vê da noite esta passagem – amor, escrita e tradução em 
Marguerite Duras. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 
2005 (Tese, Doutorado em Estudos Literários), p. 251. 
336 FOUCAULT, Michel. O corpo utópico. Texto inédito publicado no site: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/38572-o-corpo-utopico-texto-inedito-de-michel-foucault. 
Acesso em: 8 fev. 2014. 
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onde se é raptado pela imagem que oferece o objeto amado, que se realiza a queda desse 

imaginário337: o breve momento de uma vacilação, a perda de uma estrutura, o espaço aberto 

como um não lugar. Por isso, o amor é um parente tão próximo da ilusão do espelho e da 

ameaça da morte. E se, apesar dessas duas figuras perigosas que o rodeiam, “se gosta tanto de 

fazer o amor é porque, no amor, [nesse amor] o corpo está aqui” 338.  

Corpo incompreensível, penetrável, aberto e fechado, que não se deixa submeter 

com tanta facilidade. E recomeça. Na experiência do amor, ainda que a ilusão de uma fusão 

esteja colocada, o corpo se fragmenta e, ao contrário de retornar inteiro, faz do encontro uma 

experiência de solidão. Ao se referir a Vergílio Ferreira como objecto do amor, Llansol faz 

uma torção no discurso amoroso, indicando que se é objeto do amor, e não objeto de amor de 

um alguém. Nessa formulação llansoliana, o amor é o sujeito da frase e, por isso, pode tornar-

se amante. Talvez seja nesse exato momento, quando o corpo está aqui, que a utopia do 

espelho se quebra. Os corpos não comungam o mesmo, apesar do toque da pele, apesar da 

pretensa ilusão da língua que faz dizer amor na mesma cadência. A língua gagueja, os corpos 

se afastam e, do amor resta, perdida uma única letra: a. Amar (a mar) o perecível, o que não 

permanece e que, não permanecendo, se abre ao acontecimento339.   

 

Converso com o Augusto sobre o Amante e parece-nos que o Amante não pode ser 
uma pessoa, ou seja, máscara que a si mesma se assume como agente vivo ou 
personagem de um destino. O Amante não pode ser alguém. Se o fosse, procurá-lo 
colocaria quem o procura na dependência das relações simbólicas que regulam o 
jogo do amor e do amado.  
 
O Augusto diz-me que o Amante jamais alguém o terá. E eu concordo que o seu 
acontecimento é imprevisível, assim como a sua evanescência de que me fala 
Ibn’Arabi. Não porque queira que se corra atrás dele sem fim, como se lê no Cântico 
dos Cânticos, mas porque muda de forma.  
 
Não sendo, contudo, uma forma. O intento do seu movimento é levar o amado a 
dispensar a forma do amor e da beleza. 
 
Palavras cruéis que só a vontade de ouvir, como vigia do extremo limite, quando até 
o próprio Nome é enigma. Quando aí se alcança, costuma o amado procurar a Face 
que, seguindo o seu gosto, melhor se aproxima da Face ideal por que aspira. Mas, 
mesmo essa, será sempre e só uma Face, cuja majestade e força serão fatalmente 
inferiores ao impulso que levou o Amado a procurá-la. 

                                                           
337 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: F. Alves, 1988, p. 10. 
338 FOUCAULT, Michel. O corpo utópico. Texto inédito publicado no site: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/38572-o-corpo-utopico-texto-inedito-de-michel-foucault. 
Acesso em 8 fev. 2014. 
339 Escuto aqui um poema que insiste em retornar à memória, a cada vez que se pronuncia o nome de 
amor: “Porque o amor transcendeu a ilusão amorosa, eu pude ver o teu rosto: ele era a solidão de um 
descampado imenso e sem contorno... Ao testemunha tua aparição, descobri que a proximidade, mais 
intensa, se dá junto da distância mais distante” (PESSANHA, Juliano. Ignorância do sempre. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2006, p. 54). 



130 

 

Amar é deceptivo340. 
 

O amante não pode ser alguém, caso contrário, estaria na dependência do jogo 

simbólico e imaginário: amor-amado. A ausência de reciprocidade o coloca fora do campo 

especular, aquém do eu, além do outro. Não tendo um destino próprio nem sendo uma 

apropriação, o amante é um acontecimento imprevisível e evanescente, tornado abismo. Ele é 

o lugar onde cai a espera, a ameaça constante do rapto, a ruína do sentido, tornando-se puro 

movimento que segue o ritmo e o silêncio de uma queda quando dela se faz escrita. Abismado 

na queda das letras da palavra amor, marcado pela ausência, o amante “não é aquele que se 

mantém preso à órbita de um outro que o condenaria à eterna sujeição”341, nem tampouco o 

objeto que se oferece como aquilo que falta, ao contrário, estando fora de todo poder, ele 

compartilha com o outro a mesma loucura342: a de que eles, amantes, estão separados, de que 

as línguas apenas se aproximam e que, no risco de uma proximidade ainda que longínqua, o 

amor se faz, metonimicamente, no deslocamento de um fulgor deserto, na incomunicabilidade 

das palavras, no impossível escrito em um único nome. Mantendo o segredo do nome, o seu 

intento é levar os corpos ao abandono das formas de poder. Inclusive as escritas com o nome 

de amor. Em Llansol, a escrita diária se faz no ritmo desse movimento amante. Nessa ex-

periência, palavra que guarda o perigo em sua raiz etimológica, temos aquilo que é próprio do 

movimento amante: a travessia de risco pelo aberto das coisas.  

Assim, essa escrita que parte o amor, ao contrário de tentar fazer um com o corpo 

de dois, abre-se para além de si e busca o terceiro: “o amor não se dirige a ninguém em 

particular, mas à reconstituição”343. Escrever torna-se, assim, o mais próximo da sensação de 

amar, experiência poemática que do corpo vem dar ao poema. Escrever é, então, chegar à 

porta e aspirar a manhã, concluir que a torrente de linguagem faz o sentido correr pelo 

silêncio das palavras, é tocar a imensidão de um poema ilegível que se desdobra no céu, é 

fazer cessar o mar (a mar) ali onde ele é o imenso redemoinho de águas. É navegar, como diz 

Llansol, entre o próprio corpo e o Outro, entre uma margem e Outra, e, no encontro com a 

                                                           
340 LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, p. 206-207. 
341 ANDRADE, Paulo de. Nada no dia se vê da noite esta passagem – amor, escrita e tradução em 
Marguerite Duras. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 
2005 (Tese, Doutorado em Estudos Literários), p. 33. 
342 ANDRADE, Paulo de. Nada no dia se vê da noite esta passagem – amor, escrita e tradução em 
Marguerite Duras. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 
2005 (Tese, Doutorado em Estudos Literários), p. 33. 
343 LLANSOL, Maria Gabriela. Amigo e Amiga – curso de silêncio de 2004. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2006, p. 27. 
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ausência trazido pelo corpo d’Ele (Outro)344, perceber que não há incógnitas e que a unidade 

do amor se fragmenta e se dissipa, amante. 

 

Ontem, que foi Domingo à tarde, falava com o Augusto e ele dizia que tinha a 
impressão de que a existência se dividia em três grandes continentes: o do poder, o 
da procura do segredo das coisas, e o do amor – e de que não havia entre eles formas 
unificadoras possíveis. Nos meus textos recusei, desde logo, o primeiro continente, 
abandonando todo o poder nas mãos do príncipe, a que opus o rebelde e o pobre. 
Ainda me senti tentada a descobrir um dos segredos do universo. Foi tentação breve 
porque me horrorizava o esquematismo das construções, e o etéreo das explicações. 
Se há um segredo, desconheço-o, e imagino que, se vier ter comigo, não serei capaz 
de o identificar sob essa forma. Não me segredará nada. Foi no outro continente que 
eu tenho, provavelmente, mais vivido; mas como não é doce, nem feito de boa-
vontade, como não faz bem, apesar de não desejar o mal, na estranheza que 
definitivamente o define. As figuras que, comigo, percorrem este texto, não 
procuram outro continente, a todos os títulos desconhecido. Antes de lá se chegar, 
quando se lá está, quando dele se é expulso pela morte345. 

 

O amor que atravessa a morte (ausência absoluta marcada pelo erotismo) não é 

“nem doce, nem feito de boa-vontade, não faz bem, apesar de não desejar o mal” e, apesar do 

discurso que se fixou em nossa cultura, esse amor não se define por uma dicotomia346. Trata-

se de amor que se manifesta, na escrita, como um sustentador do todo: “um amor do 

movimento em movimento”347, que guarda a estranheza que o define, sem buscar no 

esquematismo das formas estruturadas o caminho para descobrir os segredos do universo. 

Mantido o segredo e a ausência do poder como forma de conhecimento, a escrita faz do amor 

um espaço não residual, afastado da sua versão romântica e idílica e, por um efeito de 

rarefação, o transforma em Causa Amante.   

 

Ainda esta manhã, quando eu ficara a coser na sala bi-solar das duas janelas, que dá 
para a rua principal de Herbais, um pássaro pousou no galho morto do pinheiro, e eu 
vi-o nitidamente entrar pelo texto da Comunidade, que se une num só corpo fulcral, 
e se divide em vários rostos; o pássaro voava de rosto em rosto, com uma intenção 
de desenho que me acompanhava. Subitamente, desapareceu, e a sua ausência 
apresentou-me uma visão física do amor que aniquilou definitivamente esta palavra, 
e me fez esquecer do papel, e do meu próprio pensamento no outro lugar; a este 
pássaro chamei Causa Amante348.  

 

                                                           
344 LLANSOL, Maria Gabriela. Amigo e Amiga – curso de silêncio de 2004. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2006, p. 103.  
345 LLANSOL, Maria Gabriela. Causa amante. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 46-47. 
346 ABREU, Fernanda Gontijo de Araújo. O devir poético do amor: margens de silêncio e escrita em 
Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2001 (Dissertação, Mestrado em Teoria da Literatura), p. 27-28. 
347 LLANSOL, Maria Gabriela. Amigo e Amiga – curso de silêncio de 2004. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2006, p. 91. 
348 LLANSOL, Maria Gabriela. Causa amante. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 26. 
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É na ausência que o amor produz a visão física que aniquila, definitivamente, a 

palavra. Na ausência, surge o vazio da palavra que escreve os nomes de amor. Esvaziada dos 

seus sentidos, a escrita do amor torna-se causa, amante, jardim possível onde o texto, 

destituindo o amor do lugar canônico dado a ele por nossa cultura, torna-se caminho para o 

desconhecido. Nesse sentido, o amor em Llansol, ao desenhar a borda do vazio da palavra que 

o escreve, coloca os amantes em constante estado de perda. Nesse estado, escreve-se a 

ausência, escreve-se porque os lugares assumidos pelo discurso do poder estão em ruína, 

escreve-se para fazer do amor o lugar do que perdura de pura perda349.  

 

A fixação de um objeto de amor aparece como limite das modificações do amor: é-
se capturado pela superfície do espelho e o mesmo perpetua-se circularmente na 
reprodutibilidade sem renovação. É o que acontece no modelo conjugal ou no 
modelo místico. O que se passa de fundamental na fuga ao poder, a que se dá o 
nome de Amor, é que este é o lugar de uma afirmação plena da subjetividade dos 
amantes. O único lugar da relação entre sujeitos, que é uma relação de perda, apelo 
que atira os amantes para o vazio de si, hipótese de renovação. Do lugar de uma 
possessão mútua a uma despossessão350.  

 

Fora pela nostalgia que chegara às palavras. Fora pela nostalgia que fizera o amor 

existir aos pedaços. O tempo das coisas persiste, ainda. Perdura. Os tempos do amor persistem 

nela, corpo feminino, aberto às variações. Deve ser isso o eterno. Fazer um corpo... com as 

letras da palavra amor.  

 

Não há mais sublime sedução do que saber esperar alguém. 
Compor o corpo, os objectos em sua função, sejam eles 
A boca, os olhos, ou os lábios. Treinar-se a respirar 
Florescentemente. Sorrir pelo ângulo da malícia. 
Aspergir de solução libidinal os corredores e a porta. 
Velar as janelas com um suspiro próprio. Conceder 
Às cortinas o dom de sombrear. Pegar então num 
Objecto contundente e amaciá-lo com a cor. Rasgar 
Num livro uma página estrategicamente aberta 
Entregar-se a espaços vacilantes. Ficar na dureza 

                                                           
349 Encontramos a expressão: “o que perdura de perda pura” no texto Televisão. Nele, Lacan 
demonstra como entre um significante e outro um espaço vazio vai sendo bordado, tramado. Se o 
deslocamento significante produz algum sentido, ele também inscreve o intervalo em que sentido 
algum é produzido. Desse lugar, como resto não incluído na trama significante, algo se perde, se 
destaca da cadeia significante, operando fora dela e, ao mesmo tempo, causando o seu funcionamento. 
O que “perdura de perda pura” é o objeto a, escrito por Lacan, como grafema mínimo de um resto que 
insiste em não se representar. Como perda pura, esse objeto perdura, per-dura, “pedra dura ao luar”, 
causando o desejo e sustentando um tecido tramado em torno dele. Inverto o dito de Lacan apenas para 
mostrar que no amor algo perdura como pura perda. Sem sujeito e predicado, a perda que perdura é o 
puro movimento de perder-se (LACAN, Jacques. Televisão (1974). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, 
p. 81).  
350 LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 109. 
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Firme. Conter. Arrancar ao meu sexo de ler a palavra 
Que te quer. Soprá-la para dentro de ti ------------------- 
----------------------------- até que a dor alegre recomece351. 

 

 

Dobra: Fazer um corpo... com as letras da palavra amor 

 

Compor o corpo: arrancar ao meu sexo de ler a palavra que te quer. Esperar. 

Entregar-se a espaços vacilantes, velar as janelas, conceder às cortinas o dom de sombrear, 

pois a ausência dura e o tempo torna-se aquele extraído dessa constatação. Eis um fragmento 

extraído do “discurso amoroso”: a ausência do outro se torna uma prática ativa, espaço aberto 

para o deslocamento do amante que manipula a ausência, alongando esse momento e 

retardando o instante em que o outro poderia “oscilar secamente da ausência à morte”352. É 

para fazer durar, durar na ausência, que o amante espera, distorcendo o tempo e retirando dele 

um ritmo para abrigar o intervalo no tecido da linguagem.  

Lembremos do menino, escrito por Freud353, que na ausência da mãe enrola e 

desenrola a linha de um carretel, fazendo oscilar um presente que se efetua na mais absoluta 

distância. Em seu texto Além do princípio de prazer, Freud examina a brincadeira de uma 

criança, buscando os motivos econômicos empreendidos nesse ato. A brincadeira consistia em 

um jogo de lançar para longe um objeto, nesse caso um carretel com um pedaço de cordão 

amarrado em volta, fazendo-o desaparecer e, em seguida, trazendo-o de volta. A esse 

movimento associava-se a emissão de um som constituído por duas sílabas – fort (ir embora) 

e da (ali). Essa brincadeira simbolizava o desaparecimento e o reaparecimento da mãe e o 

primeiro ato era incansavelmente repetido como um jogo em si mesmo. A repetição dos 

vocábulos define um espaço da ausência tornada linguagem e nomeada com as letras: fort-da.  

É no traçado do corpo de um objeto que desaparece para, em seguida, reaparecer, 

embalado pelo som dos vocábulos, “o-o-o-o – da”, “o-o-o-o – da”, que um corpo é escrito. 

Gesto de estender o corpo, de tocá-lo, dobrá-lo e redobrá-lo, desenhando o espaço do fora, a 

tópica de todos os seus acessos, do seu vaivém. Nas sílabas proferidas pelo menino, temos o 

resíduo da palavra, o fio da linha que traça um corpo partido que se ausenta e, por isso 

mesmo, se apresenta ali, no corpo da voz das letras recitadas, timbre de um lugar onde o 

                                                           
351 LLANSOL, Maria Gabriela. O começo de um livro é precioso. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003, p. 
34. 
352 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: F. Alves, 1988, p. 29. 
353 FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos. Vol. 
XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 25-28.  
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corpo se expõe e se profere. Não é ali, na escrita evanescente das letras que fazem o jogo do 

fort-da, que os corpos são traçados? Não é pela leitura desse movimento que um espaço é 

definido? O corpo do objeto, o corpo da mãe, o corpo da criança. O corpo. Não é ali, nesse 

“erro do finito” – como escreve Blanchot354 –, do fio, do gesto, do des(a)parecimento, que um 

espaço sem limites torna-se espesso pela força evocativa, material e física dessas letras 

anunciadas, pela distância do gesto da mão que lança o objeto e o faz retornar? E o que resta 

dessa força evocativa é puro silêncio: o nada, tendo partido, deixa um canto, um corpo, uma 

leitura.  

Para Barthes, a linguagem nasce da ausência, ela é o palco onde a língua se 

oferece nas suas duas versões: pothos – desejo do ser ausente – e himéros – desejo do ser 

presente355. Enquanto a criança faz brincar a falta, eternizando esse estado de partida e 

cavando na linguagem o seu lugar de silêncio, o amante tece, faz sombrear, dá forma à 

ausência pela prática da leitura que se desenrola no espaço aberto dos corpos que se 

aproximam e partem. 

 

o amor viu alguém passar e ir embora [...] o amor prometeu que, se próxima vez 
houvesse, iria prestar atenção à vida inesperada356 

 

Deixemos entrar uma cena fulgor. Prestemos atenção à vida inesperada que ela 

traz. Pois havia a casa que ensina a ler e a figura de Ana ensinando a ler a Myrian. Elas 

sabiam – e talvez também, num tempo depois, a rapariga que temia a impostura da língua – 

que, ao pousar a mão sempre na mesma página, tínhamos no amor de ler uma física que serve 

às direções de mudança. 

 

Entre nós, os objetos agitam-se, cobertos de recordações de sangue, e de amores e 
sensualidades frustrantes e frustradas; o objecto da fidelidade arrasta o seu percurso 
pelo corredor, e o ponto final que nos envolve transforma-se num brilho fulgurante, 
numa aliança inquebrantável entre quem lê e quem ensina a ler357. 

 

Eis aqui a primeira imagem de um adensamento, ou melhor, um enodamento de 

cenas fulgor. Amor e leitura. Amor e leitor. Leito de Amor. Tentemos mantê-las assim, no seu 

ponto de nó construtivo do texto. E, com certa delicadeza, pois, quando se trata do nó, é 

                                                           
354 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 103. 
355 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: F. Alves, 1988, p. 29. 
356 LLANSOL, Maria Gabriela. O começo de um livro é precioso. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003, p. 
298. 
357 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 36. 
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preciso cuidado na abordagem, tomemo-las em sua fulguração mais luminosa pelo gesto de 

atá-las e desatá-las, seguindo uma respiração ampla de sístole e diástole, no interior do anel de 

onde emergem.  

Do livro Um beijo dado mais tarde, surge esta cena fulgor: Ana ensinando a ler a 

Myrian. Em torno dessa cena, outras vão sendo sobreimpressas, seguindo a técnica de 

impressão textual358 utilizada por Llansol. Esse livro nos conta sobre um mau silêncio, sobre a 

solidão da casa dos objectos deixada vazia pela Morte Sucessiva dos Vivos. Apresenta-nos o 

silêncio da casa contra uma criança e os deslocamentos de Témia – a rapariga que temia a 

impostura da língua –, no seu percurso até chegar à lição de leitura. Apesar de nos contar 

tantas coisas e de ter recebido o Grande Prêmio do Romance e da Novela de 1990, da 

Associação Portuguesa de Escritores (APE), esse livro não faz romance. Não se apega à 

lógica da verossimilhança, não se detém na narração de uma vida privada. O que ele faz é nos 

abrir caminho rumo à “Textualidade Llansol”359, esta que, ao deslocar o centro nevrálgico do 

romance, descentrando-o do humano, daria o acesso ao vivo, ao novo, ao fulgor.  

O deslocamento visado pela textualidade diria respeito a uma espécie de 

descompasso do sujeito em relação a si mesmo, espécie de abandono a uma experiência que 

se realiza no momento da escrita, mobilizada por isso que resta de uma vida quando dela se 

retiraram os excessos imaginários. Trata-se, então, de uma existência e não apenas de uma 

essência que poderia ser apreendida na realidade de uma história vivida e contada, ainda que a 

matéria figural parta frequentemente de um vivido cotidiano360. O fato é que essa matéria não 

se reduz a um vivido que encontra agora a forma narrativa do texto, mas de um “vivendo”, um 

“acontecendo no texto”, que abre e desloca essa vida para lugares insuspeitos, a partir da 

aliança inquebrantável de quem lê e de quem ensina a ler. 
                                                           
358 Llansol define a sobreimpressão como a conversão de vários tempos numa paisagem situada no 
presente, produzindo uma visão em decalagem, um deslocamento, uma vibração dissonante. É a 
coabitação do disperso a partir de uma não linearidade temporal, levando o texto a orientar-se para a 
área dos afetos, afastando-se das zonas dominadas pela espessa sombra do poder (LLANSOL, Maria 
Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições Rolim, 1994, p. 131-
132). 
359 Esse termo foi cunhado por Elisa Arreguy Maia em sua tese de doutorado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG. Ao abandonar a escrita representativa, própria da 
narratividade, Llansol tece um outro espaço, não euclidiano, não orientado pelos princípios da razão 
ocidental, e nos convoca para uma topologia cujo espaço é o texto. Mas “o texto aqui é vivo, corpóreo, 
material”, nos adverte a ensaísta. Elisa Arreguy propõe a “textualidade Llansol” a partir da noção 
lacaniana de Sinthoma, ou seja, como nó que enlaça registros distintos e mantém, no interior do anel, a 
chama aberta do fulgor e do dom poético (MAIA, Elisa Arreguy. Textualidade Llansol: letra e 
discurso. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. 2005 (Tese, 
Doutorado em Literatura Comparada), p. 116-198).  
360 LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 10-13.  
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Ana, Myriam e Témia. São três as mulheres em torno do livro, são três as 

mulheres na aprendizagem da leitura que se exercita no cotidiano, que atravessa a noite e que 

tenta encontrar o sopro, a respiração, o ponto mínimo da voz. Essa leitura, como abertura ao 

exterior, move um corpo da sua nostalgia e o lança para além da encosta infinita. 

 
– Hoje não há nada para ler, Myrian – disse Ana. 
– Nem o futuro de uma criança morta? 
– Nem o futuro de uma criança morta. 
– Mas eu quero ler o nosso olhar sobre a criança futura. 
– O nosso olhar sobre a criança que há-de viver? [...] 
– Só se for a nossa filha de leitura. 
De que criança falavam? 
[...] 
Ler. Nascer. Morrer. Aprender a viver com a leitura que morre. Ser a língua na 
estátua de um outro, esperar que o mesmo momento se repita. Não o deixar morrer. 
Estabelecer um elo entre a lei e a leitura, e querer a escrita. Voltar-se para Ana, e 
deitar-lhe um irmão morto dentro de um livro para que ela o ressuscite361.  

 

A essa criança podemos chamar Gabi, podemos chamar Témia, podemos chamar 

ela. Essa criança, deixada só pela morte sucessiva dos vivos, ganha corpo de escrita pelo 

sopro da leitura que a atravessa. Aproximemos desta cena outras três:  

 
 
Este livro  
É a quarta história. Conhece a biografia e passa adiante. Sabe da heroína e não lhe 
interessa. Admira a crente sem desposar o seu movimento. Confronta a arte de viver 
da amorosa com a exigência da ressurreição dos corpos, última e definitiva aspiração 
do texto ardente. Subjacente ao Deus sive natura que o move, o texto afirma que há 
um Amor sive legens para o entender. O percurso de um corpo como súmula de sua 
potência de agir362. 
 
O que aprendi com Tereza? Que a ressurreição não é um ato de potência divina, mas 
a suprema manifestação do amor. Dar a vida não chega, não é um acorde consonante 
com a substância. Ressuscitar sim é o acorde perfeito363.  
 
Desperta a minha natureza, tal como eu despertei o Ardente Texto de Teresa de 
Lisieux, em Ardente Texto Joshua364.  

 

De novo são três os que se aproximam em torno da leitura: Tereza, Gabriela e o 

ardente texto. Essas figuras são extraídas dos livros Ardente texto Joshua e O jogo da 

liberdade da alma: o primeiro, escrito sobre os cadernos de Teresa de Lisieux; o segundo, 

espécie de desdobramento do primeiro (no sentido da dobra e redobra dos cadernos, já que a 

figura de Teresa também se coloca aí, buscando a ressurreição dos corpos). As cenas se 

                                                           
361 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 51. 
362 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, quarta capa. 
363 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 21. 
364 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 17.  
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aproximam no ponto em que o texto afirma que há um amor sive legens para o entender, 

talvez porque essa leitura, aproximada do amor (leitor), precise consentir com a última e 

definitiva aspiração do texto ardente: a ressurreição dos corpos pelo sopro da leitura.  

No verbete legens, encontramos uma dupla morfologia: legens como substantivo 

masculino, leitor, e legens como particípio passivo do verbo lego, que tem as seguintes 

acepções: a) reunir, juntar, colher; b) recolher (legere spolia caesorum); c) escolher, eleger; d) 

examinar, percorrer, seguir as pegadas de; e) ler. Para Vania Baeta, o ler, nesse caso, não é o 

recitare, leitura em voz alta encontrada na Idade Média. “Ler aqui é silencioso”, assinala a 

ensaísta. Assim, tomando a dupla morfologia, teríamos uma leitura que reúne, colhe, recolhe, 

a partir do leitor, os fragmentos dispersos. Mas esse leitor que recolhe no ato de ler o 

fragmento mínimo, o disperso de uma vida, só o faz no movimento amante.  

 

Desejo encontrar alguém que me ame com bondade, e saiba ler. 
– Alguém que queira ressuscitar para ti? 
– Sim, alguém que tenha para comigo essa memória.  
 
alguém que deixe espaços entre as palavras para evitar que a última se agarre à 
próxima que vou escrever 
alguém que admita que a cartografia dos animais e da pontuação não está ainda 
estabelecida 
alguém que eu possa ler diferentemente depois de me ler 
alguém que dirá aos animais e às plantas que nem sempre serão servos 
alguém que nos amarmos se reconheça de matéria estelar 
ou seja Témia, 
ou seja,365 

 

Esse movimento não se confunde com a ideia da fusão dos corpos, ainda que os 

aproxime. Esse amor ou leitor não é mais que o lugar sempre aberto, para que a luz 

inesgotável dos espaços deixados em branco (ou em traço, como aparecem nos textos de 

Llansol) admita uma cartografia que ainda está para ser definida. Para esse amor, Llansol 

propõe a figura do Amor ímpar, que supõe três elementos, rompendo com a ilusão fusional a 

partir da ideia de que “a melhor forma de amor é aquela que se abre para fora de si 

mesma”366.  

Com essas cenas destacadas, talvez possamos dizer que, em Llansol, a leitura 

opera uma espécie de descolamento, a partir de um grafema preciso: amor, ardor. Seguindo os 

ritmos pulsantes da escrita, a sua vibração, a leitura/legência faz do corpo a “sede das 

                                                           
365 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 80.  
366 LLANSOL, Maria Gabriela apud BRANCO, Lucia Castello. Os absolutamente sós. Llansol – a 
letra – Lacan. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 80-82.  



138 

 

afecções que as palavras lhe impingem”367. Trata-se, sempre, do corpo a ler, que se lança ao 

encontro com o texto, mas também corpo sendo lido pelo texto, arrebatado pela letra, que, ao 

contrário de fechar os espaços semânticos, se abre ao infinito. Nesse espaço de leitura, o antes 

e o depois do corpo, afetado pelo encontro com a letra textual, parecem perder os seus 

contornos nítidos. O que importa é esse corpo criado/estendido pela experiência de uma 

leitura intensiva, que promove um efeito de duração. Pois a leitura, nesse estado, revela as 

nossas capacidades funambulescas de metamorfose.  

Trata-se de um perder-se no texto, numa espécie de leitura que trabalha na “des-

atenção” de uma intensidade368, seguindo um fio que leva ao seu ponto voraz. A potência dessa 

leitura na passividade/intensidade está nos sensíveis efeitos produzidos no corpo do leitor, no 

corpus textual. Como pensar a leitura na intensidade, capaz de provocar uma experiência em que 

os contornos do tempo parecem estendidos, em que a extensão não se reduz a um espaço 

delimitado e à passividade? Que leitura é essa que, na passividade, promove uma transformação, 

metamorfoseia os corpos e decompõe imagens? 

O intenso está justamente ao lado do fio da letra – letra libidinal. A passividade 

talvez esteja na decisão de aceitar o combate, na decisão de ler intensamente, sem se ocupar 

do texto a partir dos protocolos de leitura que as experiências anteriores incorporaram, 

reconhecendo desde o início que há uma defasagem entre a escrita e a leitura. Ler é “des-

nodar”, retirar do nó a dor perdida no que se está a ler. É deixar que o texto “seduza as 

imagens, e as distraia (dis-trair), para que o corpo sobreviva”369. Por puro amor do há, é 

possível ler o texto que não se dá a ler, é possível ler esse texto a partir da perda da memória 

como recordação, em favor do reconhecimento daquilo que não fez registro de memória. E, 

então, eis o dom – o amor ou a leitura – que vem colocar-se ao lado desse fazer para o 

proteger do nada370.  

 

É o leitor? 
É o legente? 
É, decerto, a figura intermédia, pelo ler apaixonada371. 

 

A figura intermédia, pelo ler apaixonada, é o legente, esse que oferece o dom para 

que o amor seja protegido no nada. Secretado na ruína da sua palavra, o amor sive legens é 
                                                           
367 GUIMARÃES, César. Imagens da memória: entre o legível e o visível. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1997, p. 220. 
368 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 191. 
369 ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002, p. 15. 
370 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 7. 
371 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 146.  
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abrigo para o abandono do corpo tomado pela presença das letras que não se dão a ler. Pas-à-

lire, como escreve Lacan a respeito dos seus Escritos372, “não-a-ler” que reconhece que há 

lugares a que nunca chegaremos. Afinal, como diz Lacan, os Escritos “eles não eram para ser 

lidos”373, e, chegando neles, nesse lugar onde nada se lê, por um passo, alguma coisa se faz 

escrita pela operação de desdobramento realizado pela legência. Pelo processo de composição 

sonora, vimos transformados leitor em leito374.  

Pelo deslocamento metonímico, chegamos ao leito de amor. Temos, num instante, 

a composição de uma cena fulgor: amor sive legens. Ao reunir elementos heteróclitos a partir 

do fulgor, Llansol faz das cenas um poema escrito: traça, no espaço topológico, um contínuo 

de corpo e ritmo, sentido e letra, mostrando que mexer nas línguas é a única condição da 

poesia. O leito de cenas fulgor se faz na leitura que, ao dobrar o texto até o seu lugar primeiro, 

aquele da matéria transformada375, sarça ardente, toca o espaço descontínuo do poema. 

 

 

Fio de dobra: O que mais soube amar, ou de como Teresa deixou o seu caderno aberto 

 

Abro novamente a porta para a figura de Teresa. Ela vem agora com o caderno 

aberto, oferece os poemas ao amigo, ao amante, mas não interroga a figura do amado. Diz que 

ele a “quer nua de vontade, mas que amado o não quer da sua amada? E nua de vontade, o que é 

em texto? Em som, em ritmo, em morfema?”376. Temos aqui Teresa com o caderno aberto, a 

legente a interrogar-lhe e o amante para o qual as  duas se dirigem. A legente, acordada para 

escrever, não renuncia a interrogar o elemento mínimo do signo de amor. Talvez ela tenha dito 

a Teresa: é preciso acordar-lhe o corpo, pois apenas um corpo vivo carrega a falta que o anima. 

Apenas os corpos que nascem e ficam sujeitos à morte possuem condição à abertura e ao 

exterior. 

 

venha o que depois vier (“a eternidade”, disseste), só este corpo escreve. 

                                                           
372 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 20 – Mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1985, p. 38. 
373 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 20 – Mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1985, p. 37.  
374 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 131.  
375 Com Agamben, ficamos sabendo que “onde acaba a linguagem, começa, não o indizível, mas a 
matéria da língua. Quem nunca alcançou, com num sonho, esta substância lenhosa da língua, a que os 
antigos chamavam silva (floresta), ainda que se cale, está prisioneiro das representações” 
(AGAMBEN, Giorgio. Idéia da prosa. Lisboa: Edições Cotovia, 1999, p. 29).  
376 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 75. 
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“Apenas o corpo ficará dito”, respondi-te. 
Marcado está o tempo. 
 
Com a sensualidade questionante, o texto não emerge. Por favor, não penses em 
santidade, em perfeição, deixa de ser esperta, ou arguta, deixa se ser qualquer coisa 
de pensante, 
agarra  
o fulgor, ou o ardor, seja o que for, o intenso que vives 
 
[...] 
fala com ele. Dá-lhe um corpo 377.  

 

Com o dom e a graça da leitura, temos a iluminação de um relance erótico: dá-lhe 

um corpo. O que se destaca na leitura de Llansol, essa que transpôs o nome de Jesus em 

Joshua, de Joshua em ardente texto, é o fulgor, o ardor, o intenso que vive. O erotismo, 

presente no gesto poético, rompe a estrutura fechada dos seres, tornando-os abertos para 

novas conjunções.  

Vimos, com Bataille, que o que está em jogo no erotismo, e também no poema, é 

sempre a dissolução das formas constituídas promovendo a abertura dos corpos, ao retirá-los 

do estado de conformidade e posse em relação a si. O erotismo conduziria à indistinção, à 

fusão dos corpos, tornando visível a totalidade num instante. Afinal, o que poderia soar como 

paradoxo parece ser, ao contrário, o seu movimento. Trata-se da totalidade a partir da “des-

possessão”. Assim, o que se reúne na forma erótica é o anódino, o muito pequeno, mas 

também o sublime. Esses inconformes encontram uma forma no erotismo, encontram a 

totalidade, mas apenas num instante de fulgor. Pois o erotismo, esse que visa à continuidade 

pela fusão dos corpos, nos conduz também à morte. 

Diríamos, com Llansol: sístole e diástole. Letra e expansão. Tomemos esse corpo 

em transe entre vida e morte, no limite em que a morte se afirma como ruptura necessária para 

o surgimento de algo que “uma vez que nasceu para a vida sabe afirmar-se com 

tenacidade”378. Tomemos esse corpo “despertado em Ardente texto Joshua”, pelo ato de 

vegetalizar, deixar entrar a voz, tornando lúcidas as suas nervuras. Tomemos não apenas o 

corpo de Teresa, mas o corpo de Joshua, a quem a leitura e a escrita se dirigem, levando nas 

mãos a forma do amor: o livro que se abre para fora de si.     

 

 

 

                                                           
377 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 82. 
378 FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos. Vol. 
XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 232. 
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Redobra: um livro, uma cidade, um jardim – constelação de infinitos 

 

Diante dessa constelação de infinitos, restos que seguem o espírito da restante 

vida, seria preciso manter os dias nos limites do corpo e encontrar formas  hábeis de 

expressão que impeçam o sopro de desaparecer num muito silencioso silêncio. Segue-se, ao 

ato primeiro, um movimento segundo, entendendo que o tempo que se desenrola entre os dois 

não é medida contada na linearidade do deslocamento das horas. É com essa constelação de 

infinitos que se faz um livro. É com o que resta de uma vida que se faz um corpo não 

separado do poema.  

Para Silvina Rodrigues Lopes, a escrita de Llansol não participa “nem da ideia de 

totalidade – o Livro – nem da articulação de saberes – o sujeito”379. O movimento dessa 

escrita seria então aquele da dispersão, para que o vivo, extraído no gesto de leitura e escrita 

em que se empresta a própria marca para ler a ferida do outro380, não seja novamente 

institucionalizado num discurso do poder.   

É preciso dizer, ainda com Silvina Rodrigues Lopes, que o encontro de Maria 

Gabriela Llansol com esses textos, a sua “obsessão”, é efeito direto da paixão da escrita. 

Acrescentaríamos a isso a sua retidão pela busca do vivo que persiste no texto, a fonte de 

energia visível que eles constituem “quando se descobrem imagens e imagens na sucessão das 

descrições e dos conceitos”381:  

 

O que me ocorreu é que meu corpo foge de mim e que, um ou outro, deslizam 
sem protecção, para o interior de uma obra: ninguém pode meter-se de permeio 
deveria também ter dito     que sou submetida à prova de uma cosmogonia, que 
leio, com paixão, textos do mundo medieval382.  

 

                                                           
379 LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998, p. 19. 
380 O escritor paulista Juliano Pessanha nos apresenta esse método de leitura numa conferência 
realizada em São Paulo, em 18 de junho de 2013, no encontro sobre a Repetição na clínica 
psicanalítica. Em sua conferência, Juliano nos diz o modo como toma o texto do outro. Para ler a 
obra de Nietzsche, o escritor empresta a sua marca, a sua ferida, afastando-se de uma leitura 
“cínica” e propondo uma leitura “química”, aproximada da lógica dionisíaca. Uma leitura na paixão, 
que permite que as marcas sejam fulgorizadas pelo encontro das mãos e da voz que se desloca no 
texto (PESSANHA, Juliano. O Gesto repetido de Nietzsche e o tema da repetição na sua obra. 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=eiTI6oe_6AY. Acesso em 22 jun. 2013).  
381 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 86.  
382 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 45.  
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A fuga do corpo, a sua dispersão, o deslizamento que o faz penetrar no interior da 

obra e se submeter à lógica do universo, sendo lançado para além dos seus limites, também 

solicita o alinhavo delicado do infinito, ali onde ele se torna “livro por vir”. Se, de fato, não 

podemos dizer que essa obra visa a um sujeito, no sentido de um eu constituído e garantido pela 

síntese imaginária e pelos nomes que lhe dão consistência – lembremos das confidências a 

Vergílio Ferreira –, não é certo que essa escrita não visa ao livro. E mais, que ela não busca o 

corpo. Fechar o texto de outro, como Llansol escreve no Inquérito às quatro confidências, é 

abri-lo ao livro, fazendo dessa abertura um pacto de bondade. Seria preciso, então, pensar esse 

corpo e esse livro, nesse pacto que tem a bondade como dom maior. Acompanhá-los na lentidão 

da sua feitura. Em pelo menos duas passagens, encontramos referências importantes acerca do 

livro: 

 
Já que um livro, uma cidade e um jardim podiam coincidir, havia que temer que os 
nossos caminhos não divergissem – só me restava a matéria figural, que na pena de 
quem escreve dissimulasse a peste que mata quem lê.383    
 
[...] todos estes textos integram o texto do meu livro. Livro único, que aparece 
publicado em lugares, datas, textos ou volumes diferentes384.  

 

Uma cidade, um livro, um jardim, lugares coincidentes pelo movimento de 

acolher o disperso no aberto da sua paisagem. O disperso na dispersão das imagens, abrigadas 

no interior da pena de quem escreve. Resta a matéria, ela diz, para que o caminho não se 

afaste da potência escrita na diferença e oculte a peste que mata quem lê. Resta a matéria da 

palavra, escutamos com Agamben, ponto no qual tocamos os limites da linguagem, essa 

“substância lenhosa da língua a que os antigos chamavam silva (floresta)”385. É com ela que 

se faz um livro, uma cidade, um jardim. Talvez porque a peste seja a exigência de reconduzir 

a matéria liberta da representação a um livro que almeje o todo, fazendo desaparecer a 

dispersão daquele que lê e deixa espalhadas sobre a mesa todas as letras do nome de Amor.  

Certamente não é esse livro que Llansol aproxima do jardim e da cidade. O único 

livro ao qual faz referência é aquele que, ao acolher o disperso no ponto de apoio presente na 

dobra de cada página, abre-se para todas as narrativas que se vão partindo aos pedaços: “o que 

escrevo é uma só narrativa, uma só narrativa que vou partindo, aos pedaços”386. Partir é o 

                                                           
383 LLANSOL, Maria Gabriela. Contos do mal errante. Lisboa: Assírio & Alvin, 2004, p. 177.  
384 LLANSOL, Maria Gabriela. Um arco singular – livro de horas II. Lisboa: Assírio & Alvim, 2011, 
p. 13. 
385 AGAMBEN, Giorgio. Idéia da prosa. Lisboa: Edições Cotovia, 1999, p. 29.  
386  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 49.  
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modo dos textos. Partir de uma só narrativa, para fazer dela narrativa aos pedaços, ligada pelo 

fio do livro que evoca: “Um-todo-só”387. E, lembremos, todos inclui tudo.  

No texto “O sonho de que temos a linguagem”, Llansol revela o modo de 

composição do diário Inquérito às quatro confidências. A autora publica, nesse texto, os 

excertos que faziam parte do diário, mas que, no seu entender, não deveriam integrar o livro. Os 

fragmentos lhe tirariam a leveza e o aceramento, arrastando o ímpeto e “privando-o da secura 

necessária e imprescindível, sem o qual o Livro corria o risco de falhar o seu alvo”388. O livro é 

então “Um-todo-só”, que inclui os excertos retirados, e tudo aquilo que se recolhe na lógica dos 

encontros. Mas, ao retirar esses fragmentos, Llansol faz dele um todo que, participando do Um, 

não se confunde com ele: Y’a de l’Un. 

 

Há textos reais – trazem uma coroa na sua humildade. 
Há móveis reais – trazem o desprendimento no seu próprio ser.  
Tocam-se por imagens. 
Há fios frios nas janelas, que as mantêm abertas. 
Há alegrias indizíveis que nascem de anéis que enterramos  
nas palavras, nos lagos, no alto das montanhas. 
Há certezas tão verdadeiras como incertezas. 
Há lugares que já alcançamos sem nunca os ter habitado. 
Há o êxodo que consome os tempos, um a um, como pétalas. 
Há o insondável perfeitamente claro – neste luar libidinal. 
Há o sexo de ler389.     

 

Na vastidão do todo, avançamos em direção ao Um. Há, nesse percurso, textos 

reais, alegrias indizíveis, uma presença insondável que nos habita, lugares nunca antes 

alcançados, palavras feitas de lagos e montanhas. Há uma linhagem constituída por 

absolutamente sós que buscam a travessia, entendendo que a palavra do poema é o lugar do 

vórtice vibratório que resiste à lógica da fusão e do acabamento do mundo. Nessa reunião de 

elementos díspares, que tem no afeto o seu fio de aproximação, o texto risca um trajeto que 

desenha o caminhante. Na dispersão, reúne-se, em partículas, aquilo que resta caído da 

travessia: imagens constituídas, o deserto em uma letra, pedaços de frase, os restos do amor, a 

casa que a mística habita, o dom. Na reunião desses restos, subtraídos do todo de uma vida, 

Há Um que existe fora, fornecendo o ritmo que orienta as mãos na composição do que ainda 

está por vir.  

                                                           
387 VIDAL, Eduardo A. Há Um. In: CESAROTTO, Oscar (Org.). Ideias de Lacan. São Paulo: 
Iluminuras, 2010, p. 46.  
388 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, Lisboa, 
n. 143-144, p. 5-18, jan./jun. 1997, p. 8.  
389 LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 
156.  
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Encontramos o trabalho com a noção do Um em pelo menos dois seminários de 

Lacan. No primeiro, presente no O seminário, Livro 9 – A identificação, Lacan apresentará 

essa noção a partir da identificação simbólica. O Um seria, então, o elemento simbólico – 

unário – a partir do qual se desenrolariam outros, identificados que estariam com esse 

primeiro. Nesse caso, a presença de um significante primeiro teria a função de abolir o espaço 

de uma falta. O desejo seria o de eliminar o vazio da significação pela palavra primeira, 

entendida em sua função de representação. O traço unário se inscreveria no lugar de um vazio 

que antecede o sujeito, como escrita de uma ausência que se repete, e faz marca numa 

existência. 

Segundo Eduardo Vidal, a identificação a esse traço visa à relação do sujeito ao 

significante, através do qual se faz laço com o Outro. Como traço, a inscrição desse Um 

representaria a “entrada no real do significante como escritura”390. Mas, nele, a palavra guarda 

a silva, substância lenhosa que faz rasgos na língua e desarticula as possibilidades de abolir o 

vazio das representações. Entretanto, esse Um instaura o registro do possível da escritura, a 

partir de uma impossibilidade, como marca de uma presença e de uma ausência.  Torna-se 

dito primordial, que legisla, pois provém da instância encarnada no Outro primordial. Como 

traço primeiro de uma identificação, o Um tem o poder de produzir o sujeito, que passa a 

contar a partir dele. “O Um começa no nível em que há Um que falta. O conjunto vazio é [...] 

a porta cuja transposição constitui o nascimento do Um. O que constitui o Um é que ele não 

começa senão de sua falta”391.  

Y’a de l’Un se escreve a partir de outra linhagem. Lacan propõe pensar o Um sob 

a luz do aforismo: “não há relação sexual”. Aproximar o Um do não Há é também aproximá-

lo desse Um que Há, mas sem ser todo, faz aparecer o real presente nessa formulação. O 

paradigma da “não relação” marca a disjunção entre o significante e o significado, entre o 

gozo e o Outro (lugar do simbólico por excelência), entre os modos de gozo masculino e o 

feminino.  N’O seminário, Livro 20 – Mais, ainda, Lacan apresenta duas teses importantes 

sobre esse ponto: “Não há relação sexual [...]. A relação sexual não se pode escrever. Tudo 

que é escrito parte do fato de que será para sempre impossível escrever a relação sexual”392. A 

                                                           
390 VIDAL, Eduardo A. Há Um. In: CESAROTTO, Oscar (Org.). Ideias de Lacan. São Paulo: 
Iluminuras, 2010, p. 46. 
391  LACAN, Jacques. O seminário, Livro 19 – ...Ou pior (1971-1972). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir, p. 106-107. 
392 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 20 – Mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1985, p. 49. 
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outra se refere à diferença entre o gozo masculino fálico e o gozo feminino fálico, mas “não-

todo”.  

Essas teses se entrelaçam, à medida que a ausência de proporção entre o gozo 

masculino e o gozo feminino produz um certo efeito de escrita, visto que a tentativa é a de 

encontrar uma equivalência entre esses modos de gozo. O gozo masculino encontra, no 

significante fálico393, uma possibilidade de se inscrever no campo simbólico. O significante 

fálico franqueia a entrada desse gozo no simbólico, permitindo alguma escrita. Ao contrário 

do gozo feminino, localizado entre o imaginário e real, a sua escrita é tarefa impossível. 

Lacan busca na experiência mística um modo de demonstrar esse gozo e o seu impossível a 

escrever.  

Segundo Jacyntho Lins Brandão, a escrita do indizível é a marca que distingue a 

mística moderna da antiga. Isso porque nos antigos mistérios a interdição do dizer não encontrou 

caminho possível no escrever. “Mýstes, o iniciado nos mistérios antigos, é literalmente o que se 

cala, que mantém a boca fechada com relação ao que contempla no Mystérion”. Na Antiguidade, 

a mística tinha o caráter de revelação. Além disso, dizer o indizível encontrava-se na esfera 

masculina, a dos sermonistas e teólogos, que pregavam e ensinavam, estando, portanto, mais 

próximo daquilo que é da ordem do dizível.  

Cabe à mística cristã a experiência do transbordamento, assentada no amor, mais 

do que no conhecimento, que encontra seu lugar, não num discurso dito, mas numa escrita. 

“Assim, o que não se pode dizer textualiza-se (por consequência, corporaliza-se), como se a 

escrita fosse o meio que permite a dicção do que é interdito”394. Lemos, no Ardente texto 

Joshua:  

 

Quero existir sem escutar o que dizem quando textualizo; mas prestando o ouvido, 
contudo, e, no entanto é o meu modo, Teresa, de escrever ao nada 
não quero ter frio, um frio subtil de pousar no saber 
 
Consinto na vontade imperiosa de voltar ao armário que abrasa, e é dele que avisto o 
rio de ouro, mal a parede de fundo, ou amurada, se desmorona 
 

                                                           
393 O termo falo é definido no ensino de Lacan a partir de duas funções: o falo como operador da 
recusa ao gozo, o representante da falta, o objeto imaginário da castração simbólica e o falo como 
agente do ciframento e regulação de um gozo que pode ser atingido, o objeto simbólico da privação 
real. Portanto, um significante que traz a marca da falta ou privação do gozo, mas possibilita a sua 
entrada cifrada no campo simbólico. Sobre isso ver DUNKER, Christian. O cálculo neurótico do gozo. 
São Paulo: Escuta, 2002, p. 39 e VALAS, Patrick. As dimensões do gozo: do mito da pulsão à deriva 
do gozo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 59-65. 
394 BRANDÃO, Jacyntho Lins. O corpus ardente. In: BRANCO, Lucia Castello; ANDRADE, Vania 
Baeta (Org.). Livro de Asas para Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 
168-169. 
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Consinto na vontade de subir ao sítio onde adormece o texto Joshua, tua paixão, que 
é uma designação que cobre o inamovível e onde ele, no lugar em que sonha este 
rio, intercede. 
Ainda intercede395  

 

Textualizar é o modo de escrever o nada. Sem pouso no saber, escrever é 

consentir em voltar aos lugares que abrasam, aos lugares adormecidos do texto, para fazê-los 

arder na sua paixão. Dirigindo-se ao desconhecido, o texto deseja seguir o fio de fulgor que se 

desprende do movimento que realiza, transportando os corpos para o exterior, lugar onde a 

imagem se revela sem o nó da dor. É esse movimento em direção ao exterior, onde o instante 

é escrita, que traça (traço) o desenho de um corpo. Guardemos o amor e o corpo como marcas 

da experiência de uma escrita impossível. 

Escrever Há Um não é o mesmo que escrever Um. Há aí algo do Um, poderíamos 

propor, ao lado das outras soluções de tradução apresentadas por Eduardo Vidal396 , 

entendendo que, ao elidir o pronome da frase (il ), não se trata mais de um sujeito que diz, ou 

conta a partir de Um traço primeiro. Dele, do Um, há apenas a marca de uma falta: “é que ele 

não começa senão de sua falta”. Começa aí (y), nesse lugar de um “conjunto vazio”, cuja 

transposição constitui o nascimento do Um, sem que a hiância que o sustenta seja superada, 

abolida, pré-enchida. Mantendo-se a fratura, Há algo do Um que não diz todo. Há aí algo do 

Um, desse universo aberto e vazio, no qual gravitam constelações, que a letra escreve.  

Essa escrita difere daquela do traço unário, pois nesse registro não há suporte 

identificatório nem a possibilidade de enunciar toda a potência. Fora da repetição que o traço 

unário inaugura, pois é possível retornar a ele, ainda que por caminhos distintos, Há algo do 

Um não faz retornar, não há lugar para o qual retornar, o que se escreve é o un-tout-seul, que a 

letra sustenta sem fazer relação. Lembremos de Lacan em Liturraterra:  

 

O escoamento é o remate do traço primário e daquilo que o apaga. Eu disse: é pela 
conjunção deles que ele se faz sujeito, mas por aí se marcarem dois tempos. É 
preciso, pois, que se distinga nisso a rasura. 
 
Rasura de traço algum que seja anterior, é isso que do litoral faz terra. Litura pura é 
o literal397.  

 

                                                           
395 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 13. 
396 Segundo Vidal, temos algumas opções de tradução: Há do Um, H(aí)d’Um, Há Um. O autor parece 
optar pela última em seu texto “Há Um”. Ana Lucia Lutterbach propõe outra tradução: Há algo do Um 
(apresentada durante seminário na Faculdade de Letras da UFMG). Passamos por elas e propomos: Há 
aí algo do Um, para marcar esse lugar topológico daquilo que do Um se escreve.   
397 LACAN, Jacques. Lituraterra. Che vuoi, Porto Alegre, v. 1, n. 1, 1986, p. 21.  
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É pela presença e ausência desse traço primeiro, na conjunção entre aquilo que o 

afirma e o apaga, que se faz um sujeito. Entre dois significantes, 1-2, contamos Um traço, uma 

marca que retorna. Mas é preciso contar dois tempos, desde que se distinga a rasura nisso que 

escreve o Um. O outro tempo, para além desse já contado, é aquele em que, caído o 

significante de uma falta, resta a rasura de traço nenhum que lhe seja anterior. Disso se faz 

terra, livro, cidade, jardim, corpo, poema. Litura pura. Letra de céu constelado. Sonho de que 

temos a linguagem.   

N’O seminário, Livro 19 – ...Ou pior, o Um é apresentado a partir do Parmênides, 

de Platão, articulado à teoria dos conjuntos e destacado em duas hipóteses. A primeira diz: é 

Um. A segunda: o Um é. Para Lacan, essas hipóteses são distintas. Se o Um é (Um), ele não 

existirá em lugar nenhum, porque, se estivesse em algum lugar, estaria num envelope, num 

limite, identificado a algo, o que o tornaria contraditório à sua existência. O Um não pode 

estar confundido com o mesmo, por ser fundado sobre a pura e simples diferença. É no 

infinito impróprio (aleph) que o Um, feito dos elementos disso que constitui o infinito 

próprio, deve ser localizável. O que o constitui e o justifica não se designa por nenhuma 

referência qualificativa, justamente pelo fato de ele começar por uma falta.  

Se o “Um é Um”, ele surge como absoluto, não permitindo nenhuma predicação. 

Assim ele não seria múltiplo nem um todo de partes; não teria limites, nem extensão, nem 

figura, não estaria em repouso, nem em movimento, não seria idêntico, nem diferente.  A 

particularidade dessa hipótese é a de admitirmos o Um como sujeito e como predicado. Essa 

articulação força outra suposição: se o “o Um é Um”, o Um é o que é. Tomado em si e por si, 

“ele torna-se alheio ao pensamento discursivo, logo nada se pode dizer dele”398. Nesse caso, 

teríamos o incognoscível, ao qual os neoplatônicos denominarão “inefável”399. E, também, o 

fechamento completo desse infinito impróprio no qual ele começa.  

A primeira hipótese – é Um – articula-se, justamente, a esse infinito impróprio, 

feito dos elementos que constituem um infinito próprio. Se o Um é, interroga-se exatamente o 

verbo ser. Não identificado ao ser, o que fecharia novamente a falta no qual ele começa – a 

sua própria falta de ser –, temos aí o Um que é um todo de partes (uno e múltiplo), tem 

extensão e figura, está em si mesmo e no outro, em movimento e em repouso, é idêntico e 

diferente, semelhante e dessemelhante. Não sendo igual a Outro, também não é o mesmo. A 

                                                           
398 ROSA, Márcia. Um Platão lacaniano – um estudo sobre o Parmênides de Platão e o “y a d l’un” 
de Lacan. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rel/v1n2/v1n2a05.pdf. Acesso em: 22 jan. 
2014, p. 11. 
399 MILLER, Jacques Alain. Los signos del goce. Barcelona: Paidós, 1998, p. 71-72. 
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multiplicidade que participa do Um faz com que ele não se assemelhe nem a si mesmo, nem 

ao Outro, marcando o vazio no qual emerge e articulando-se à lógica da não relação. “É 

isso.... ou pior”400, escreve Lacan em referência ao título do seminário em que essas noções 

são apresentadas, indicando a potência da lógica da “não relação”, do vazio e do intervalo 

presente em todo discurso que se articula ao Um.  

Não sendo idêntico a nada, torna-se impossível estabelecer uma cadeia de 

significação que o articule. É isso que faz com que Lacan afirme que dessa hipótese sobressai 

um dizer: onde se diz  “y’a de l’Un” – Há algo do Um – não se pode dizer dois; “y’ a de l’Un 

ou pas deux” 401 . Sendo impossível articulá-lo à lógica de um sentido – possível se 

pudéssemos fazer deslizar a cadeia significante em que o um se articula ao dois e assim 

sucessivamente –, “y’a de l’Un” torna-se argumento esvaziado de sentido, que satisfaz uma 

fórmula que mantém o infinito aberto. Temos aí a passagem da autopredicação à pura posição 

de existência do Um, como um Há cujos atributos são deixados em aberto. Se o Um é, “se ele 

existe, seria ele Uno? Múltiplo? Não se prejulga nada, afirma-se apenas: há um!”402. Há algo 

do Um que se sabe só. Há Um é assim uma operação de constante subtração. Extraído do 

vazio do Outro, tornado só, esse um se conjuga como “Um-a-menos” – Un-seul –, caído do 

Outro, sem que este lhe possa dar nenhuma consistência.   

Na teoria dos conjuntos, o Um que Há do conjunto é distinto do Um do elemento. 

A noção dessa teoria repousa sobre o fato de que há conjunto mesmo com um único elemento, 

da mesma forma que há conjunto com a multiplicidade de elementos. Afinal, o que faz Um é 

o vazio em torno do qual todo conjunto gravita. O elemento fundamental de um conjunto é 

algo que a própria noção de conjunto permite colocar como um conjunto vazio. Nesse sentido, 

Lacan fala do “Um como de um real”, servindo-se do finito do conjunto, contado a partir do 

Um, para indicar um infinito403.  

Há Um em abismo, que se abisma para além dos elementos que constituem o 

conjunto. Não que os elementos não façam parte do Um, Há algo do Um neles. Mas o 

conjunto não se faz pela presença de elementos que guardam a marca de uma relação. Ao 

                                                           
400  LACAN, Jacques. O seminário, Livro 19 – ...Ou pior (1971-1972). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir, p. 125. 
401  LACAN, Jacques. O seminário, Livro 19 – ...Ou pior (1971-1972). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir, p. 129.  
402 ROSA, Márcia. Um Platão lacaniano – um estudo sobre o Parmênides de Platão e o “y a d l’un” 
de Lacan. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rel/v1n2/v1n2a05.pdf. Acesso em: 22 jan. 
2014, p. 12. 
403  LACAN, Jacques. O seminário, Livro 19 – ...Ou pior (1971-1972). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir, p. 104.  
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contrário, esse Um se faz por subtração, no lugar onde o Outro não se adiciona a ele, apenas 

se diferencia. Esse Um, que se sabe só e não faz correspondência com o dois, é estabelecido a 

partir da “não relação”. Não sendo localizável a partir dos elementos do conjunto, ele existe 

“fora-mundo”, “fora-linguagem”. A sua localização só é possível se pensada a partir da noção 

de “ex-sistência”404. Ou seja, trata-se do Um como “ex-sistência” a todos os Uns que de 

alguma maneira participam dele, como aquilo que “ex-siste” à linguagem e ao mundo. O seu 

fundamento está colocado fora da série e a sua presença, enquanto escritura do Um, 

permanece ligada a uma impossibilidade.  

Eduardo Vidal retoma a lenda de Santa Úrsula para dizer esse Um situável apenas 

no interstício, na passagem, no abismo que emerge da inacessibilidade do infinito. Diz a lenda 

que Úrsula, prometida a um jovem rei pagão, tendo que acatar a decisão paterna, pede um 

período de três anos para se preparar. Nesse tempo, a bela jovem espera evitar o casamento ou 

converter o rei. Sem conseguir uma coisa e outra, Úrsula solicita que seja acompanhada por 

11.000 virgens, quando da partida para as núpcias. Navegam até Colônia, na Alemanha, onde 

são mortas pelo exército de Átila (rei dos hunos), que havia tomado a cidade. Para Eduardo 

Vidal, 11.000 é a maneira de expressar o não numerável no interstício: no intervalo entre o 0 e 

1, desdobra-se uma classe infinitesimal, desenhando a distância da impossibilidade da relação.  

Na sua articulação a partir do y’a de l’un, Lacan não o diferencia apenas do traço 

unário, mas também do Um da exceção. Retomando o mito da Horda Primeva, a partir da 

leitura lacaniana, temos a seguinte formulação: Há Um que diz não à função fálica. A 

referência é a função fálica, visto que é por ela que o homem se inscreve na ordem simbólica, 

mas essa função pressupõe que há um elemento que escapa à ordenação fálica, estando 

exterior a ela. Se a função fálica é correlativa à castração, há pelo menos um sujeito – o pai da 

horda primeva – que escapa à castração, tendo acesso a todo o gozo. É a exceção à função 

                                                           
404 A “ex-sistência” é demonstrada por Lacan n’O seminário, Livro 23 – O sinthoma. A partir da 
topologia do nó borromeano, Lacan apresenta os três registros presentes na constituição do sujeito, 
diferenciando-os da seguinte maneira: o imaginário como consistência, o simbólico como furo (aquilo 
que fura o imaginário) e o real como “ex-sistência”. No nó, esses três registros se enlaçam, estando, 
entretanto, livres um do outro. A “ex-sistência” do real, colidindo com o simbólico e com o 
imaginário, força o enodamento.  “Ao sistir [sistir] fora do imaginário e do simbólico, o real colide, 
movendo-se especialmente em algo da ordem da limitação”. Um limite é franqueado pelo desenho do 
nó que, enlaçando os três registros, mantém a resistência entre eles. O real “ex-siste”, no momento em 
que encontra no simbólico e no imaginário uma retenção. Ele “ex-siste” aos outros dois registros, 
provoca o nó borromeano e esse passa a “ex-sistir” em relação aos registros que lhe dão corpo. É isso 
que faz Lacan pensar que o nó é o real. Ou que há um real do nó que “ex-siste” em relação aos 
elementos que participam da sua trama (LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-
1976). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 19; 49; 55).  
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fálica que funda a regra e rege o gozo masculino: todos os homens estão inteiramente 

submetidos a função fálica e, portanto, ao gozo fálico.  

Esse Um da exceção, necessário para que o dizer alcance função de verdade, “não 

cessa de se escrever e funda o modo do possível: todos os seres falantes se inscrevem sob a 

égide do significante fálico”405. É a partir desse todo que a lógica do “não-todo” será escrita. 

O gozo feminino estaria “não-todo” referenciado à função fálica. Não há universalidade 

referida à função fálica, na medida em que se tem a opção de se colocar nessa função, não 

estando de todo nela. Esse outro gozo não exclui a referência ao falo, mas acrescenta-se a ela, 

estando situado não a partir da lógica do conjunto (todos os homens referidos à função fálica), 

mas da lógica do “não-todo”.  

Lacan passa pelo Um do traço unário, passa pelo Um da exceção e escreve Y’a de 

l’Un. Se há nessa escrita rastros desses outros Uns, o que faz com que possamos aproximá-los 

e afastá-los, Y’a de l’Un não se confunde com eles. Temos aqui Um que não sai do 0 (aleph). 

Um que se orienta pelo infinito, pelo aberto abrigado em todas as palavras e, portanto, fora do 

Um marcado pelo significante fálico. Vimos que o feminino, em sua lógica do “não-todo”, 

marca uma dessimetria em relação à ordem simbólica. Entretanto, articulado à lógica fálica, 

ainda que “não-todo”, o feminino aparece fazendo referência ao falo, ao mesmo tempo em 

que avança para além do seu limite. É preciso dizer a exceção, a inscrição do significante que 

delimita uma existência universal, para, só assim, marcado pela “não-toda” aderência a esses 

campos, escrever o feminino. Poderíamos aproximar Y’a de l’Un do feminino e articulá-lo à 

lógica do excesso que ultrapassa o campo do simbólico, sendo ainda orientada por ele.  

Entretanto, o modo de composição em Llansol, a sua escritura, bem como o gesto 

de transposição que vemos se desenrolar nela, a partir do movimento das mãos que tecem a 

ausência, nos conduzem a um passo fora. Ao passar do texto ao caderno e do caderno ao livro, 

o que vemos é um corp’a’screver, sondado que está pelo rumor que acossa de fora: rastro de 

nenhum traço que lhe seja anterior. Acordada para escrever, a legente não recusa o chamado, 

sabendo que ela é a escrita de uma outra,  

 

Eu que conhecia intimamente Isabôl por ser a sua escrita, sabia que as últimas 
vontades que ela acabaria por me murmurar seriam referentes à esperança de que o 
Hermafrodita não fosse a figura final do humano: a esperança que guarda os sexos 
em número ímpar, e os mantém abertos ao conhecimento do amor406.  

 

                                                           
405 VIDAL, Eduardo A. Há Um. In: CESAROTTO, Oscar (Org.). Ideias de Lacan. São Paulo: 
Iluminuras, 2010, p. 49.  
406 LLANSOL, Maria Gabriela. Contos do mal errante. Lisboa: Rolim, 1986, p. 11. 
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Tomemos o Y’a de l’Un para aproximá-lo do feminino, nesse aberto que 

ultrapassa a lógica binária, como movimento necessário ao conhecimento do amor. Num 

passo além do traço do Um, e da exceção, não seria imprudente pensar que essa aproximação 

faz um giro na noção de feminino. Uma leve torção. Ao propor outra linhagem ao Y’a de 

l’Un , Lacan escreve a possibilidade de que algo desse Um (aleph) se escreva no próprio 

infinito, no aberto das palavras, no lugar onde elas não respondem a nenhuma significação.  

Nesse passo, o feminino em Llansol estaria mais próximo das variações do 

infinito, não articulado à lógica fálica. No aberto da não significação, ele seria mais 

significância, na medida em que esta é produzida sensualmente. Em seu livro Lisboaleipzig 1 

– O encontro inesperado do diverso, Llansol escreve: “só consigo imaginar o feminino como 

uma fornalha ardente, a sarça ardente da Lei”407. A lei que arde no feminino, pensada como 

sarça, é aquela da palavra aberta do poema.   

Ao retirar o Y’a de l’Un do registro da exceção, para pensá-lo a partir daquilo que 

se apresenta como uma linhagem outra que não aquela da exceção que funda a regra fálica, 

Lacan abre campo para articulamos o feminino a algo que está além. Não no sentido de um 

limite e seu além, mas como além sem limite, no aberto ilimitado de um corpo que é pura 

significância.   

Essa ultrapassagem de campo nos força a pensar o livro e o corpo a partir daquilo 

que Llansol nomeia como “feminino de ninguém”. Em seu texto “O feminino em 

biografemas: Llansol, Clarice, Duras”408, Lucia Castello Branco articula o “feminino de 

ninguém” à ausência e ao amor, a partir de uma formulação lacaniana extraída do seminário A 

topologia e o tempo. Nesse seminário, Lacan sugere a existência de um terceiro sexo, para 

além do masculino (fálico) e do feminino (“não-todo” fálico): “o terceiro sexo não pode 

subsistir em presença dos outros dois”409. A partir dessas aproximações, a autora proporá a 

concepção de um feminino não referido ao masculino. Trata-se, então, de forçar o pensamento 

em direção a uma paisagem que não se delimita à lógica lacaniana do “não-todo”, seguindo na 

direção do “um-todo-só”.  Acompanhemo-la nesse passo. 

 

 

                                                           
407 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 18.  
408 Texto inédito apresentado no I Seminário de Estudos sobre o Espaço Biográfico, em novembro de 
2013, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador.  
409 LACAN, Jacques. El seminario, Libro 26 – La topologia y el tiempo. Belo Horizonte: Biblioteca do 
Simpósio do Campo Freudiano, 1989, p. 107.  
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Dobra: falta-me uma flor branca para compor com rigor um ramo lilás 

 

Partindo da figura llansolina retirada do livro Lisboaleipzig 2 – O ensaio de 

música, Lucia Castello Branco nos apresenta o modo como esse “feminino de ninguém” 

aparece não referido ao masculino. Tomo dela as passagens de Llansol para tecer esse 

feminino sem marcas. 

 
Passeava-se distraidamente por Lisboa quando passou por ele uma mulher nova. 
Sentiu-lhe os seios baterem livres contra a camisa, as pernas e o garbo da garupa 
(não tinha palavra melhor) caminharem sem entraves como luzes fátuas vistas na luz 
translúcida de um balão veneziano. Aquele movimento era um misto de substância 
viva, aragem firme, e luz trémula. Passou por mim foi o que pensou mais tarde, e 
guardou como expressão exacta um porte altivo e um vestido ao vento. 
 
 Não é correcto dizer que Aossê nunca a viu.         Vira-a, mas sem o rosto. 
Normalmente, é verdade que o verbo ver alguém supõe um rosto, conhecido ou a 
conhecer. Não vira ninguém é correcto, mas vira ninguém não é menos próprio: um 
rosto sem rosto. Fora-lhe mostrado – dir-se-ia – à medida das suas posses. 
 
 Se eu a tivesse visto teria de ir atrás dela porque o desejo 
nasceu-lhe 
logo 
intenso. Uma vontade de ter de _______________ . 
 De a ter, de me enfiar nela, sem magoar, e sem recusa. Um                  
movimento que nem sequer esboçaria. Nunca o fizera: – Estão-me a ver? – A ver o 
quê, Aossê? Sabemos que nunca irias atrás dela, 
dizer-lhe ou dar-lhe a entender que me queria pôr nela – Por isso o seu rosto não lhe 
foi mostrado. 
 Deram-lhe um feminino de ninguém a ver. Viva, veloz, livre, altiva410.  
 
 
 – Sim, diz-me ela, pousando as mãos nos meus joelhos: – Desejo encontrar 
alguém que me ame com bondade, e que seja um homem. 
 – Alguém que queira ressuscitar para ti? 
 – Sim. Alguém que tenha para comigo essa memória411.  
 
 [...] 
 – Sim, digo-te, pousando as mãos nos teus joelhos: – Desejo encontrar alguém 
que me ame com bondade, e saiba ler. 
 – Alguém que queira ressuscitar para ti? 
 – Sim, alguém que tenha para comigo essa memória412.  
 

A partir desses fragmentos, Lucia Castello Branco mostra como esse “feminino de 

ninguém”, mesmo sem marcas, deixa rastro da sua presença nos corpos escritos no texto e, 

não sendo todo, apresenta-se como “um todo só”. Há aí algo do Um, desse “um todo só”, que 

não se conta pelas marcas, mas nas lacunas, nas reticências que separam cada fragmento. 

                                                           
410 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, 
p. 37. 
411 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 28. 
412 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 80. 
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Como um misto de substância viva, aragem firme e luz trêmula, a mulher atravessa o caminho 

de Aossê413. O vestido ao vento define a espessura de um corpo que, não sendo um 

consistente, é absolutamente sensual. Esse vestido reaparece em outra figura da obra. No livro 

O jogo da liberdade da alma, a figura do texto é a rapariga desmemoriada que, tendo perdido 

o nome, aparece, ao final do livro, reduzida a um vestido. Apesar de passar por ela, Aossê 

vira ninguém, um rosto veloz, vivo e altivo, onde o desejo nasce intenso. Há aí algo do Um 

que passa. Como uma Gradiva414, ela avança em direção a lugar nenhum, grafando, com seus 

pés, o ar de um espaço topológico feito de dobras e torções. Seus limites são esboçados pelo 

vento, sem se deixar deter pelo mármore/memória que eterniza. 

E o espaço se abre novamente para acolher outro movimento: “a ressurreição dos 

corpos, última e definitiva aspiração do texto ardente”415. O amor e o dom são, nessa escrita, 

as operações que buscam a memória como forma de ressurreição. Essa memória é escrita n’O 

jogo da liberdade da alma, pelos passos da rapariga desmemoriada. Uma memória tecida na 

desmemória, naquilo que é o imemorial de uma vida, recuperado apenas pelo dom da leitura 

que se coloca ao lado desse fazer para o proteger do nada. Uma figura feminina quer entrar. 

Vejamos seus passos. O movimento do seu vestido. A memória de um corpo que é 

“materialmente frase”, sem que material e literal sejam diferentes. Deixou inúmeros bordados 

e rendas pela casa e aprendeu com Teresa416 que “a ressurreição não é um ato de potência 

divina, mas a suprema manifestação do amor”417.  

                                                           
413 Aossê é figura da obra de Llansol. A sua composição segue o movimento de dispersão e 
metamorfose presente na estruturação da textualidade llansoliana. Trata-se aqui de Fernando Pessoa 
que, num primeiro momento, passa ao livro como Aossep para, em seguida, pela queda de uma letra, 
ser metamorfoseado em Aossê. Não só o nome sofre essa transformação, Aossê é o falcão que entra no 
pulso da escritora e passa a habitar o seu mundo figural. “Precisava alterar a ordem das letras do nome 
de Pessoa para fazê-lo involuir, arrancá-lo ao hábito inveterado que tinha dele; a descrição da sua vida 
não era o meio apropriado para subtraí-lo de Pequenez”.  Essa operação tinha a função de “desligá-lo 
da projecção maiúscula” que o paralisava e assombrava (LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no 
punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 86-87).  
414 A Gradiva é um romance de Jensen. O romance conta a história de um jovem arqueólogo que 
descobriu, num museu de antiguidades em Roma, um relevo que o atraíra muito. A escultura 
representava uma jovem adulta, surpreendida ao caminhar. Um dos pés repousava no solo, enquanto o 
outro, já flexionado para o próximo passo, apoiava-se somente na ponta dos dedos. O jovem 
arqueólogo chamou-a de Gradiva, “aquela que avança”, e passou a buscar, exaustivamente, os 
elementos que pudessem recriar a história dessa que tinha sido eternizada pelo mármore. Nessa busca, 
a Gradiva avança, pelos passos de outras mulheres, levando o jovem arqueólogo a produzir sonhos e 
delírios que o aproximavam da sua própria história. Freud faz uma análise minuciosa desse romance 
de Jensen, levando em conta a significação desse nome: “aquela que avança” e, no seu passo, faz 
avançar a psicanálise (FREUD, Sigmund. “Gradiva” de Jensen e outros trabalhos (1906-1908). Vol. 
IX. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (ESB), p. 15-90). 
415 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, quarta capa. 
416 Teresa Martin é outra figura da textualidade llansoliana. Como as outras, essa figura sofre as 
mutações que o espaço Llansol opera. Partindo da história guardada na tradição cristã, Llansol retoma 
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Essa rapariga – que podemos chamar Témia, podemos chamar Gabi, podemos 

chamar ela –, deixada só pela morte sucessiva dos vivos, ganha corpo de escrita pelo sopro da 

leitura que a atravessa. Ou, talvez, fosse preciso escrever essa frase com os verbos no tempo 

que lhes cai melhor: ela, deixada só pela morte sucessiva dos vivos, ganhará corpo de escrita 

pelo sopro da chama que a atravessará. Assim, entre um tempo que há de vir e um que já se 

esvai, temos a perenidade do instante, o acontecimento de uma vida.  

A rapariga do texto nos conduz a um espaço em que uma melodia de silêncio, em 

sua nota mínima, revela-se como presença que faz coincidir momentos distintos, separados 

por todo um curso de duração. Desse apagamento do tempo pelo próprio tempo, do silêncio – 

ruído atroz da metanoite – pelo próprio silêncio – canto-fulgor –, e do desaparecimento pelos 

vestígios do próprio desaparecimento, restam-nos apenas “pedaços de real”418, destacados de 

um todo. Em direção a esses fragmentos, que consistem em não se ligar a nada e em torno dos 

quais o pensamento divaga, a rapariga avança, sem, contudo, deixar de escutar a melodia 

desse um quarto de silêncio. Esses fragmentos, afirmados no seu ponto de desaparecimento, 

seguem uma espécie de “corrida vertiginosa e ininterrupta do passado para o futuro, sem 

oscilação de um extremo ao outro, sem repouso”419. E assim nos indicam “onde nasce uma 

palavra livre, como nascida de uma morte, escreverá para lhe retirar, um a um, todos os 

atributos perecíveis, como estes não são do corpo, mas de um luar libidinal inadequadamente 

punitivo”420.  

Ela sabe, e não mais que isso, que o silêncio subtrai a noção de tempo, justamente 

por sua nota de duração. Mas, talvez, ela saiba também, com o texto, que nessa direção  

 

a metamorfose do tempo transforma o presente em que ela parece ocorrer, atraindo-o 
para a profundeza indefinida onde o “presente” recomeça o “passado”, mas onde o 
passado se abre ao futuro que ele repete, para que aquilo que vem volte sempre, e 
novamente, de novo421.  

 

É desse tempo – metamorfoseado – que nos chega a rapariga que carrega uma só 

nota de silêncio. Do interior da casa dos objectos, ela avança para fora, lugar exterior, para, 

                                                                                                                                                                                     

os cadernos de Tereza Martin de Lisieux (Santa Terezinha do Menino Jesus) para fazer com ela um 
“nome de fulgor”. Ardente texto Joshua é o livro que acolhe essa mutação com seus fragmentos 
esparsos, pedaços recolhidos, restos tomados em ponto de poema.  
417 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 21. 
418 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2007, p. 119. 
419 GENET, Jean. O ateliê de Giacometti. São Paulo: Cosac Naify, 2000, p. 47.  
420 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 91. 
421 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 23. 
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em seguida, retornar à casa. Nesse passo de figura, destituída de qualquer pessoalidade, um 

contorno cintilante adensa-se, um nó desata-se para atar-se em outro lugar. Em torno desse nó, 

algumas variações:  

 

“Esse anel é de ouro?”. “Não”, é uma jóia de possuir o mau silêncio, profundamente 
mudo, o mau silêncio que perseguiu    a rapariga que temia a impostura da língua e 
a diminuiu na sua altura quando ela quis chegar – pela via única –, ao fulgor da 
palavra; o mau silêncio e o bom ladrão não coabitam juntos, e Témia escolheu, 
dentro do mesmo espaço de linguagem, um para ti, outro para mim, 
e deixa-me no meio do labirinto sabendo para que lado olhar422.  

 

Ao contrário de Ulisses, a rapariga que nos guia pelo espaço llansoliano abre os 

ouvidos para o canto da casa, mesmo sabendo que resta nele um silêncio inaudível, ruidoso, 

atormentador. No espaço traçado por essa nota, ela cava na linguagem o lugar de um canto 

habitado por outro silêncio. Um silêncio metamorfoseado em chama, no interior do anel de 

possuir o mau silêncio, trazendo o que é vida corrente para o invisível não tomado pela 

morte. Do silêncio ao canto, que guarda uma nota de silêncio, um passo se destaca no olhar: 

 

Descobri que se, em vez de me concentrar na sombra do corredor, me deitasse de 
costas a olhar a mancha rutilante, o meu olhar poderia realizar o caminho inverso da 
luz e pousar no ramo mais alto da árvore e aprender com esta a produzir clorofila – a 
primeira matéria do poema. [...]       
 
O meu corpo permanecia deitado, 
no chão do quarto, 
enquanto o meu olhar aprendia a fazer poemas. Com o tempo como seria aquele 
corpo, separado da poesia, ou com esta apenas a brotar do seu olhar?423 
 

Deixada no meio do labirinto, mas sabendo para que lado olhar, a rapariga – 

nascida na sequência de um ritmo – busca na cidade vegetal a aprendizagem da luz: a sua 

amplitude, a sua frequência, a sua vibração. Todos eles, elementos de uma nota. Para curar o 

ruído atroz no interior do silêncio, o olhar percorre a linha que realiza o sentido inverso ao da 

luz, e o corpo, ao invés de seguir crescendo em direção ao corredor, avança para o aberto da 

claridade, seguindo a mancha rutilante que o conduz ao plátano. Nesse lugar, a luz realiza a 

sua função: produzir clorofila, a primeira matéria do poema, incendiando essa uma nota só de 

silêncio. Percorrer o caminho impossível, ou esse impossível caminho, não traça uma morada, 

mas desenha um espaço em que o corpo – tambor de clorofila – encontra o seu canto-poema. 

No regresso, a língua ganha voz e o silêncio, uma pausa em sua respiração.  

                                                           
422 LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985, p. 17. 
423 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 12.  
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Desse corpo corruptível, pois ocupado por todas as tonalidades de silêncio 

contidas numa única nota de silêncio, destaca-se a sarça, a silva, a substância lenhosa da 

língua, “uma pira de lenha que, em qualquer lugar, ou particularidade que acompanhe a dor, é 

a causa amante da metamorfose424.  

Da chama da pira de lenha incendiada, temos a luz e o silêncio. Temos os 

elementos do corpo captados no seu movimento, dobrados e redobrados até o lugar primeiro, 

aquele da matéria que, transformada, é o suporte de toda escritura. Dessa notação do silêncio, 

o que se extrai não é a sua representação, ou a palavra última, aquela que o eliminaria, mas a 

apresentação do fulgor do silêncio no canto que o evoca. Pois o silêncio, curado pelo calor da 

luz ou pela luminosidade do fogo, metamorfoseia-se na arenosa substância do poema, no 

ponto mínimo, lugar de acúmulo da vida que resta. Nesse lugar da matéria viva e ardente de 

uma única nota, nada é vulgar, tudo é figurável. Tudo é corpo nascido para perdurar.  

Deixemos escorrer, através dos nomes de figura, a seiva de uma vida, a sua 

matéria mais resistente, a sua dor, a sua respiração: Témia, Gabi, Maria, Gabriela 

“amemorieuse”425. Há aí, nesses nomes, algo do Um. Do “Um-todo-só”, marcado pelo 

silêncio de uma travessia de mundos que se aproximam no ressalto de uma frase. Na queda de 

cinco letras de um nome próprio, restam, nas mãos, apenas três: ela. Três letras e uma só nota. 

No silêncio desse nome, nome impróprio, nome de poema, se o fulgor não abolir os 

fragmentos, o corpo [de silêncio] cantante será unidade e unificação, a força de coesão do 

Há426.  

Há apenas uma nota. Nela, há ritmo, há espaço, há voz. Há o silêncio, e ele é de 

pedra/escura, iluminada. Iluminado o silêncio, com o fulgor que resta no nome de figura que 

o poema escreve, temos uma possibilidade de vida, que se mede pelos movimentos que traça e 

pelas intensidades que cria. Operando em silêncio, no curso de silêncio, a rapariga 

desmemoriada nos faz esquecer que “todas elas – Témia, Gabriela, Maria –, sendo várias, são 

                                                           
424 LLANSOL, Maria Gabriela. Amigo e Amiga – curso de silêncio de 2004. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2006, p. 155. 
425 Em Llansol a figura da rapariga desmemoriada nasce para curar Témia da impostura da língua. É 
pelo atravessamento de uma memória de dor, pelo esquecimento ativo, que é possível “cair no fio de 
água do texto”. Cair da memória para entrar no texto, tornando-se figura. Maria Antunes observa, ao 
ler o livro O jogo da liberdade da alma em francês, que a rapariga desmemoriada é amemorieuse. E 
nessa língua, que também foi a sua língua do exílio, Maria encontra o amor na desmemória. “O amor 
curado que regressa à fulgurância”, como escreve Llansol no livro O começo de um livro é precioso 
(p. 175). O amor, sim, aquele que faz “cair no fio de água do texto”, o improvável de uma vida quando 
dela restam apenas memórias de paisagem.  
426 LLANSOL, Maria Gabriela. Amigo e Amiga – curso de silêncio de 2004. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2006, p. 98. 
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uma só: ela, a que não existe, a existente-não-real. Não será esta, a que não existe, a única que 

resta, curada, a ressoar, a chamar, chama no interior de um anel?”427.  

Levada pelo texto, no momento em que se reconhece libido nua, a rapariga 

desmemoriada guarda a certeza de que textualizar é a única forma de tornar o amor infinito. 

Textualizar é a forma do infinito. A leitura, assim como a escrita, são modos de deixar passar 

uma espécie de memória de dor e melancolia, para encontrar, nesse corpo sem memória, a 

alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Nessa passagem, o papel feminino de 

quem textualiza e lê é dado àquela que tem, na memória, apenas os vestidos que compunha 

para o corpo, onde o que prevalece é o fluir,  

 

a água corrente                       o rio inesquecível _________ o poder de toque deixara 
de estar fixo, 
depois, deixara de estar cercado 
agora, simplesmente fluía, 
e escrevia como hoje em que me apetece voltar, de novo, a coser, a unir as costuras 
de uma saia. 
 
[...] 
 
 Eu queria o poder, 
o poder dos meus atributos, 
o poder de não estar à espera, 
o poder de chegar ao corpo.  
 
 – Não queria um homem? – perguntou-me. 
 Foi quando escrevi, no meio de uma saia aberta sobre a cama __ _______ o 
homem tem de renunciar ao poder, e a mulher ao homem 
 
não invocando a abertura da saia, 
a racha lateral que lhe abri 
qualquer pedra de toque 
vi 
vi fisicamente, cair para o chão a fala, 
esse poder de ficção, 
[...] 
e eu 
procurando o pensamento que surgia e ressurgia por entre as portas da paisagem428. 

 

Só em seu percurso, o que a escrevente do texto deseja é o poder de não estar à 

espera, desejo de renunciar ao poder e, assim, chegar ao corpo que ressurja pelas portas da 

paisagem. Nesse aberto todo seu, traz consigo o silêncio e o desejo de encontrar alguém que a 

ame com bondade e saiba ler. Ao se dirigir a um tu (alguém que me ame com bondade e saiba 

                                                           
427 BRANCO, Lucia Castello. Carta para Janaina Rocha de Paula, enviada em 12 de outubro de 2011 
(Texto inédito).  
428 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 30-
31. 
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ler), quebrando a lógica dialogal, o texto revela o lugar de onde partiu. Do fora ao fora, 

desenha-se outra topologia, onde o feminino orbita numa lógica que não tem o significante 

fálico como fundamento e, como campo do exterior, apresenta-se como “Um-todo-só”. Nesse 

lugar, perde-se a razão, sem enlouquecer. Às vezes se enlouquece, sem perder a razão. Rio 

inesquecível, esse corpo feminino deixará de estar fixo, e escrever se tornará o único modo de 

coser o infinito.  

 

“Eu passei apenas pela escrita, palavra feminina como eu”429.  

 

De um eu ao eu, um passo de escrita, a queda do poder, o verbo como um nome: 

escrever. Nessa palavra feminina, Há Um que se desdobra ao infinito, marca da “não relação” 

entre os sexos, da dissimetria entre campos distintos, do fora como único passo: C’est la mer 

allée avec le soleil. C’est tout. Un-tout-seul. Essa escrita, “feminina de ninguém”, está ligada 

à impossibilidade. E o livro, pensado fora da lógica do poder e do todo, do traço e da exceção, 

seria o modo de abrigar o infinito disperso, que gravita em torno do campo onde sempre falta 

uma flor branca para compor, com rigor, um ramo lilás. Feito composição de díspares e 

singularidades que não se complementam, tecidas pelo corpo que sabe guardar o segredo do 

seu fora, o livro em Llansol é um ramo lilás que tem como causa uma flor branca que falta. 

Essa falta branca orienta de fora a escrita feminina daquela que é apenas e só isso: corpo.  

Eis uma forma de escrever o infinito, dizendo, a partir de uma escritura ímpar, que 

Há algo do infinito aí, nesse impossível a escrever “um-todo-só”.  

 

Escrever. 
Não posso. 
Ninguém pode. 
É preciso dizer: não se pode. 
E se escreve. 
É o desconhecido que trazemos conosco, é isto o que se alcança. Isto ou nada430.   

 

Absolutamente só, nesse há que escolheu para si, Llansol diz que mais uma 

palavra lhe pede a escrita. Afinal, a sua função é a de “encontrar as Mil palavras que 

sobreviverão à morte”431. Escutamos, nessa passagem, pelo menos duas possibilidades de 

                                                           
429 LLANSOL, Maria Gabriela. Carta ao legente. In: BRANCO, Lucia Castello. Os absolutamente sós. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 13-17. 
430 DURAS, Marguerite. Escrever. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 47. 
431  LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, 
p. 95-96.  
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leitura: a palavra pede a escrita, a escrita pede mais uma palavra. Silva, substância lenhosa, 

desconhecido que trazemos conosco, o que na palavra solicita a escrita resta como verbo 

a’screver. Só, a palavra pede a escrita: “é isto o que se alcança. Isto ou nada”. Mil palavras 

que sobreviverão à morte. Entre o 0 e o 1, uma escrita (im)possível do infinito. E “a escrita 

vem como o vento, nua, é de tinta, a escrita, e passa como nada mais passa na vida, exceto ela, 

a vida”432. 

Em seu texto, “Sur le matérialisme”, Philippe Sollers mostra, a partir do 

ideograma japonês, o modo como brota a escrita. Se a palavra é, segundo Lacan, um efeito de 

preenchimento daquilo que se articula sob o paradigma da não relação433, a letra, sua escrita, 

parece operar no intervalo sem preenchimento. Como num plano de inscrição, onde nada se 

inscreve a não ser a materialidade do traço, a escritura, orientada de fora, “ex-creve” imagens, 

a partir de recuos e defasagens. Destacada apenas na superfície, ela tece a superfície que não é 

mais, e o traço da letra, dispondo-se em patamares, entra no dorso, estende-se pelas mãos, 

como luz desencadeada pela voz que sopra insignificâncias. “Pulsão da escrita”434: punho 

vazio, no qual aparece um sopro que atravessa o braço, tendo uma ponta escondida na 

ausência de todos os rastros. Marcado pelo encontro de uma letra, sua materialidade, causado 

pelo que dela faz vibrar fora, o corpo-escrito é puro acontecimento. E a escrita, colhida em 

livro, será o levantar de um véu: “o corpo oferecido e um corpo de sentimentos; a oferenda do 

corpo é a dádiva do coração”435.    

Estamos diante daquilo que Barthes nomeou como “texto de gozo”, tendo, como 

correlato, a escrita de gozo. Em seu livro O prazer do texto, Roland Barthes, aproxima corpo 

e escritura, a partir de uma prática com a linguagem que se desenrola para além da tagarelice 

                                                           
432 DURAS, Marguerite. Escrever. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 48.  
433  LACAN, Jacques. O seminário, Livro 19 – ...Ou pior (1971-1972). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir, p. 129.  
434Expressão de Llansol encontrada no livro Na casa de julho e agosto e elaborada conceitualmente 
por Vania Baeta Andrade, em sua tese de doutorado. Partindo da linhagem de “rebeldes”, que a 
história tratou de eliminar e esquecer ou, se não esquecidos, retirados dos seus corpos fulgurantes – 
corpos escritos – e reunidos por Llansol em sua textualidade, Vania nos apresenta a escrita como resto 
de uma pulsão. Não mais a pulsão de um sujeito anterior à escrita e senhor do gesto de escrever, mas a 
pulsão da própria escrita como aquilo que resta sem sujeito. Força pulsional que obriga a escrever os 
restos de uma travessia e, assim, ir mais além daquilo que se poderia definir como próprio. Não 
havendo sujeito dessa pulsão, a escrita é aquilo que, caída sobre um corpo, pode singularizá-lo: luz 
preferida (LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 
32; ANDRADE, Vania Baeta. Luz preferida: a pulsão da escrita em Maria Gabriela Llansol e 
Thérèse de Lisieux. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 
2006 (Tese, Doutorado em Literatura Comparada)). 
435 SOLLERS, Philippe. Sur le matérialisme. In: BARTHES, Roland. O império dos signos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 75.  
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do texto, ou do seu intuito comunicacional. O prazer do texto não é o texto de prazer. Os 

textos de prazer são aqueles que, abusando da tagarelice da linguagem, seus estados 

romanescos, contentam, enchem, dão euforia. Sem romper com a cultura que os sustentam, 

esses textos oferecem uma prática confortável de leitura, em que o corpo do leitor está seguro 

nos domínios da linguagem ofertada.  

O prazer do texto, “a sua vontade de fruição”, ao contrário, faz vacilar as bases 

históricas, culturais e psicológicas do leitor. A consistência dos seus gostos, valores e 

lembranças entram em crise, fazendo delirar a própria linguagem. O texto deseja gozar, 

colocando em estado de perda os limites, coabitado que está pela confusão das línguas. Nele, 

“a língua se reconstrói alhures pelo fluxo apressado da linguagem”436, pois há deriva toda vez 

que a linguagem social nos falta, prescrevendo as atitudes gramaticais e rasurando os limites 

entre sujeito e objeto.  

“Texto quer dizer Tecido”437; corpo que deseja gozar. Perdido nesse tecido – 

nessa textura –, o sujeito da escritura (que é também aquele que lê) se desfaz. Ele é 

transportado pelo timbre da linguagem, por seus incidentes pulsionais, pela voluptuosidade 

das linhas desenhadas à moda de Erthé, nessa zona onde o sentido sucumbe e o corpo existe.  

 

Parece que os eruditos árabes, falando do texto, empregam esta expressão admirável: 
o corpo certo. Que corpo? Temos muitos; o corpo dos anatomistas e dos 
fisiologistas; aquele que a ciência vê ou de que fala: é o texto dos gramáticos, dos 
críticos, dos comentadores, filólogos (é o fenotexto). Mas nós temos também um 
corpo de fruição feito unicamente de relações eróticas, sem qualquer relação com o 
primeiro: é um outro corte, uma outra nomeação; do mesmo modo o texto: ele não é 
senão a lista aberta dos fogos da linguagem. Esses fogos vivos, essas luzes 
intermitentes, esses traços vagabundos dispostos no texto como sementes [...]. O 
texto tem uma forma humana, é uma figura, um anagrama de corpo? Sim, mas de 
nosso corpo erótico. O prazer do texto seria irredutível a seu funcionamento 
gramatical (fenotextual), como o prazer do corpo é irredutível à necessidade 
fisiológica 
 
O prazer do texto é esse momento em que meu corpo vai seguir suas próprias idéias 
– pois meu corpo não tem as mesmas ideias que eu438.  

 

O corpo certo, aquele a’screver no fluxo incessante do texto, não se confunde com 

o corpo de uma dada significação. Trata-se aqui do corpo feminino, aberto à significância, na 

medida em que esta é produzida sensualmente, quando se recusa uma única significação. Isso 

impede que ele seja tomado como estrutura e passe a ser pensado como estruturação. Quer 

dizer, como acontecimento que abala, faz corte. Em ato, o que está em questão nessa escritura 

                                                           
436 BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 13.  
437 BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 74. 
438 BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 23-24.  
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são os corpos, sem que a linguagem e o pensamento deles consigam fazer representação, 

significação ou significado. Esse acontecimento não é história que se possa contar, ele é 

“histórico em um certo trajeto do devir, mas logo excede, explode qualquer significação 

histórica para afirmar-se singular”439. 

Nesse passo, Llansol diz que há três campos de exercício que abrigam esse 

acontecimento: “a costura, o texto e o livro”440. Neles é possível encontrar, no fundo do que se 

escreve, “um real que surge como um precipício instante”441. Em abismo, um livro se escreve. 

Abismado, o corpo conjuga seu verbo: “ex-crê-ve-rá”. 

 

Tudo é sempre uma primeira vez. 
Um tempo todo dado, de uma só vez, singular. 
Ou para que o corpo o memorize, todas as vezes que necessário se mostrar: 
Um só tempo,     um só corpo,      uma só forma sem duração 
sem extensão      sem volume. 
 Assim o corpo. Parte por parte, saboreado, 
ou embutido na intimidade 
jogo de crianças, sempre novo, não encetado. 
 Do mesmo jogo, a Forma. Uma só, em possíveis várias. 
 Um e uma; um e duas; dois e uma; dois e três. 
 Um e uma íntimos. 
 Um com duas, sorormente. 
 Dois amantes, em uma, gostosas aberturas. 
 Dois amantes, com três, irmanadas. 
 Fora do Corpo, de tudo se pode guardar: a duração, a extensão e o volume. Mas 
no meu, guardo singular jogo de crianças, sem outra Lei, sem olhar de outro, sem 
gesto alheio442. 

 

O livro, como um existente-não-real, tira sua sustentação de um fora que não é. 

De um corpo feminino, sem outra lei, sem olhar de outro, sem gesto alheio, que não se fecha 

numa unidade imaginária, tomado que está pelo presente incorpóreo que o excede, o 

atravessa, conduzindo-o a uma travessia marcada pela ausência do Outro. Sempre nova, não 

encetada, a sua composição segue a trama das variáveis que se desenrolam à cena do Um. Na 

experiência de escrita daquilo que foi retirado do Inquérito às quatro confidências, lemos: 

“sei que assim é, mas ignorava que corria um risco ______ estilhaçar o meu texto e torná-lo 

definitivamente mudo”443.  

                                                           
439 VIDAL, Eduardo A. Heterogeneidade Deleuze–Lacan. In: ATTIEZ, Éric. Gilles Deleuze: Uma 
vida filosófica. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 481. 
440 LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 29.  
441 LLANSOL, Maria Gabriela. Parasceve. Lisboa: Relógio D’Água, 2001, p. 17. 
442 LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 61.  
443 LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, Lisboa, 
n. 143-144, p. 5-18, jan./jun. 1997, p. 13. 
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Llansol não ignora o risco dessa travessia. O risco de estar diante do aberto a que 

as palavras podem nos levar, na tentativa de fazer plissados no aberto que lhe é anterior. Na 

escrita da vastidão de uma vida que se esvai, no lugar em que a palavra quer agarrar o fulgor, 

fazer dobra no aberto de uma existência, um livro se escreve enquanto o corpo se abisma444 na 

experiência do infinito. Há aí algo desse Um, desse corpo que surge num instante, num súbito 

momento em que existência e inexistência tocam-se, abolindo o espaço da dialética que faria 

um subsistir ao outro. “O corpo é evidentemente uma das formas do Um” , dirá Lacan no seu 

seminário445. 

A experiência da morte, assim como a experiência do amor, pensados a partir do 

erotismo, são aquelas de um Há que não existe e, por isso, são Um, nesse lugar onde algo dele 

se faz escrita. Para Llansol, quando o corpo atravessa/é atravessado por essas experiências, ali 

onde ele é objecto do amor, temos um indício do começo da obra. Dessas experiências, 

restam vestígios, sopros, um leve rumor nos corpos. Corpo (a)brigado em livro.   

 

 

Dobra: Curvou-se para reunir os textos que voavam em todas as direções, e formar um livro, 

ou destino 

 

Foi preciso dobrar-se primeiro, como se diz de um corpo, sobre o livro que 

haveria de se escrever, dobrar-se também sobre o desfecho de uma casa humana, para assim, 

com o mútuo desejo de convívio, dirigir-se à pujança dos cadernos de Teresa. Pois havia, 

nesse tempo, “a disposição de um combate” e “uma pergunta própria dos que, alguma vez, se 

amaram em torno do ardente texto”446.  

No livro Ardente texto Joshua, encontramos o trabalho de Llansol ao lado dos 

cadernos de Teresa de Lisieux. Sobre ele, Llansol escreve: “desperta a minha natureza, tal 

como eu despertei o Ardente texto de Teresa de Lisieux, em Ardente texto Joshua”447. Eis aqui 

um ato poético, marcado pelo movimento de dobrar-se e abrir-se em outro livro, curvar-se 

nele para, em seguida, lançá-lo adiante, sempre atenta ao ritmo enquanto composição de 

                                                           
444 HOLK, Ana Lucia Lutterbach. Patu: a mulher abismada. Rio de Janeiro: Subversos, 2008.  
445  LACAN, Jacques. O seminário, Livro 19 – ...Ou pior (1971-1972). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir, p. 86. 
446 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 7. 
447 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 18. 
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forças inimitáveis, expressões sonoras da singularidade de um texto escrito na grafia de uma 

letra libidinal. Ato que inaugura, através da ruptura – pois é corte – e da reinvenção – pois 

depois há o aberto –, o trabalho da forma através da qual persistem, em plenitude e 

inacabamento, a intensidade de uma vida no seu trajeto por vir.  

Essas linhas poéticas, seus traços, a forma dada a esses restos de vida que parecem 

conter o instante fulgurante de uma vida inteira, revelam o ponto extremo em que o texto 

resiste em ato ao instituído, impedindo que a realidade se feche num único modo de dizer. Há 

o real do dizer, nos diz o poema. Ao resistir a uma espécie de esgotamento do dizer, o livro, 

assim dobrado, “dá à existência finita uma dimensão infinita”448. Opera com a letra irredutível 

que, ao não se desdobrar mais, permite o gesto de transpor, num passo adiante, o que resta. 

Alargamento no tempo e no espaço, desde que a dobra tenha sido feita primeiro. Não há 

passado no texto ardente que não esteja lançado a um futuro de pura potência. Depois de 

dobrar-se, conforme o número, gênero, grau, modo, tempo, e pessoa que sou vossa, e num 

passo/ato de leitura: vegetalizar o texto. Vegetalizar é uma operação de inervar, tornar lúcidas 

as nervuras do texto, operação delicada que pode tornar turva a  

 

imagem 
que surge 
e se transforma em texto.  
É mais fácil compreender quando se olha o texto com a língua dos pássaros, ora são 
imagem, ora são este corpo que  
escreve, ora são nada449. 

 

A imagem que surge se transforma em texto, mas com língua vulgar é impossível 

compreendê-lo. Talvez a língua dos pássaros, o seu canto silencioso, deixe ver o que, no 

texto, ora é imagem, ora é este corpo que escreve, ora é nada. Vegetalizar o texto, torná-lo 

elemento do reino vegetal, dobrar-lhe até o lugar primeiro, aquele da matéria que, 

transformada, faz o suporte de toda escritura: corpo que escreve. Gesto de reduzi-lo ao seu 

ponto material, lugar de acúmulo da vida que resta. O texto, assim composto, chama as 

imagens, chama as figuras, convida o corpo para a cena de leitura. Vegetalizar o texto talvez 

seja o gesto de destituição de qualquer pessoalidade, levando o “poder à perca de memória”, 

ao abrir “caminho à emigração das imagens, dos afectos, e das zonas vibrantes da 

linguagem”450.  

                                                           
448 LOPES, Silvina Rodrigues. Anomalia poética. Lisboa: Edições Vendaval, 2005, p. 257. 
449 LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 74 
450 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 121. 
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A língua tem de ser um mecanismo que permite a aproximação extrema entre os 
seres e a travessia de diferentes épocas históricas, sem outro fim que não seja o de 
conhecer. Então, todos os livros, limites e indícios da vida quotidiana me parecem 
pequenos microcosmos justapostos com o mesmo fim, ou a mesma origem. Como se 
tudo estivesse em tudo. O livro pode ser prolongado infinitamente, como uma 
virtualidade aberta a todos os recomeços: 
Não sei se é o mesmo Livro, direi antes que é o mesmo espaço evoluindo e abrindo-
se e fechando-se e abrindo-se e fechando-se porque só isso me parece 
verdadeiramente real451. 

 

Feito de fragmentos e partículas452, mantendo o movimento contínuo de aberturas 

e fechamentos, o livro torna-se virtualidade aberta a todos os começos. Lembremos que, no 

Inquérito às quatro confidências, ele nasce em reposta a um desejo: “ajude-me a atravessar a 

morte”. E não se trata sempre disso, de uma travessia pela morte? De um encontro com esse 

aberto marcado pelo traço do erotismo? Uma travessia pelo deserto do amor? Quem há de 

suportar o vazio que habita esses lugares?  

A sua feitura segue o movimento de enodamento e desenodamento, composição e 

decomposição. Orbitando nesse espaço de aberturas e começos, os fragmentos e partículas 

vão sendo alinhavados em livro. “Escrevo sempre com o caderno aberto sobre o livro”453. 

Dobrados no suporte de papel, recolhidos num espaço temporal recém-nascido, o livro acolhe 

a comunidade dos absolutamente sós que nasce com a escrita.  

 

Sonho com o dia em que a presença que de nós ficará nos textos não será a do nosso 
nome próprio. Em que os signos da nossa travessia serão destroços de combate, 
toques de leveza_________ o que eu esperava ficou, 
ficou a chave, ficou a porta, 
ficou a pedra dura ao luar454. 

 

O livro é, então, sonho455. O sonho de que temos a linguagem. Sonho de que, no 

regresso à casa que a escrita abriga, o texto possa se apropriar do seu nó e nos arrastar para os 

                                                           
451  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 14.  
452 Essa composição do livro por partículas aparece no último livro de Llansol publicado em vida: Os 
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lugares da linguagem onde seremos seres de fulgor, indeléveis e diáfanos. O seu princípio é a 

abertura, o seu movimento é topológico, sua composição segue o ritmo das cenas fulgor. 

Llansol identifica essas cenas fulgor como sendo os nós construtivos do texto.  São eles que 

lhe permitem avançar, não por desenvolvimentos temáticos ou enredos, mas seguindo o fio 

que liga as diferentes cenas. Feito de elementos heterogêneos, esses nós são atados a partir do 

vórtice vibratório que provocam. Se a princípio parece não haver lógica nessa composição, há 

uma unidade confirmada pelo adensamento desse nó, quando um leitor reage a ele. A cena 

fulgor seria, então, o adensamento do nó construtivo do texto, mas não só. Em outro 

momento, Llansol oferece uma preciosa definição para a cena fulgor:   

 

O que, tanto num caso como no outro, eu procurava sem saber, era o logos, a que 
mais tarde chamei cena fulgor – o logos do lugar; da paisagem; da relação; a fonte 
oculta da vibração e da alegria, em que uma cena – uma morada de imagens –, 
dobrando o espaço e reunindo diversos tempos, 
procura manifestar-se. 
E a única realidade a que acedi, que tive de aprender, foi a de estar sempre atenta, de 
não deixar escapar nenhuma cena diante do princípio da não contradição, de olhar o 
que está advindo, a propor-se ao futuro. 
Aprendi que o real é um nó que se desata no ponto rigoroso em que uma cena 
fulgor  se enrola, e se levanta456.  

 

Eis uma definição: “o real é um nó que se desata no ponto onde uma cena fulgor 

se enrola e se levanta”. A emergência da cena fulgor, dada no adensamento provocado pelo 

vórtice da leitura, revela o momento em que o nó do real se desata. Desatado o real, vemos os 

nós construtivos do texto que, enodados a partir de um ponto de falta – falta-me uma flor 

branca para compor com rigor um ramo lilás –, um vazio, aparecem agora com sua textura 

mais precisa. Se pudermos pensar o livro nesse ponto onde um real se desata para atar-se em 

outro lugar, talvez possamos tomá-lo como topos da transposição, aproximando-o das cenas 

fulgor. Dobrando o espaço e reunindo diversos tempos, a cena fulgor é o logos do lugar, da 

relação, da paisagem. É também o topos: cidade, jardim, livro. Espaço onde o nó do real se 

desata para atar-se, novamente, numa imagem, fonte oculta de vibração e energia. Paisagem 

aberta da letra, que guarda no centro do nó o segredo do vazio que o sustenta.   

Aberto o livro, abrimos o mundo e, procurando ler o que ali se escreve como letra 

que cifra o real, o que vemos em Llansol é o desatamento desse nó e o aberto até onde as 

cenas fulgor podem nos transportar. “Se as palavras têm um sentido: ultrapassa tudo o que se 
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poderia conceber e estilhaça aquilo em que queríamos encerrar”457. Quando se considera as 

palavras em si mesmas, quando se trabalha a sua materialidade, o seu valor plástico, mais do 

que a sua significação, margeamos o abismo. O abismo é o signo da ausência. O que interessa 

àquele que margeia esse abismo é a sonoridade, a plasticidade, o movimento de isolamento 

que permite o aberto de todas as significações possíveis. O nome fica surdo à prece que o 

evoca, abrindo-se à vastidão de tudo aquilo que poderia nomear. E aquele que margeia o 

aberto escrito na grafia de uma palavra é transportado para o aberto.  

O que é o aberto? É o instante em que, sem que nenhuma barreira obstaculize, os 

seres e as coisas entram num espaço de percepção pura. Nesse espaço, cada termo aparece na 

sua unicidade, na sua infinita totalidade. “A noção do infinito no finito é esse momento 

precioso em que, a partir de um olhar dirigido a uma simples coisa, tudo é aceito, 

consentido”458. O aberto não é um espaço além da coisa, ele é a coisa da palavra quando esta, 

ausente da sua designação, mostra-se na sua presença. Segundo Gerard Pommier, o poeta 

deseja o aberto, a plenitude da percepção. É um desejo que quer a afirmação do todo, procura 

ativa do tudo receber, que se relaciona àquilo que é próprio ao feminino.  

Esse infinito no finito é encontrado nas próprias palavras. Elas nomeiam aquilo 

que percebemos, mas a sua presença designa uma infinidade de outros vocábulos que lhes são 

associados. Soltadas das suas amarras significantes, elas se desenrolam, entre si, numa 

circularidade infinita. Ao serem isoladas numa frase, elas evocam o todo das outras palavras. 

Despidas de todas as utilidades que o nome poderia descrever, as palavras se esquivam, 

escavando, em seu centro, uma vacuidade, uma exterioridade imediata, lançando-nos a um 

encontro com a estrangeiridade de uma língua outra, primeira e sempre perdida, que nos 

anima. A sua verdade permanece oculta naquilo que o próprio nome designa, e as palavras 

revelam sua luz quando escapam à utilidade da sua significação. 

A distinção entre visível e invisível, finito e infinito, passa pelo interior da 

linguagem. Segundo Agamben, em seu livro Ideia da prosa, há na filosofia antiga uma 

distinção entre o plano do nome (onoma) e o do discurso (logos). Das substâncias simples e 

primeiras, não pode haver logos, apenas nome. Seguindo essa concepção, é indizível não 

aquilo que permanece fora da linguagem, mas aquilo que, na linguagem, pode ser apenas 

nomeado. O dizível, ao contrário, seria aquilo de que se pode falar a partir de um discurso 

definido, ainda que não tenha nome próprio. É sobre essa fratura da linguagem que “se funda 
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o saber antigo que, com o nome de mística, impede que se possam confundir o plano dos 

nomes e o das proposições”459. A mística é a escrita do indizível guardado num nome. Esse 

nome, ainda que entre nas proposições, invoca alguma coisa para além do que elas definem. 

No nome, o pensamento persegue a ideia que não se encerra no limiar do nome e, no entanto, 

não conhece, para lá deste, outros nomes mais secretos. Eis o sentido do devir, escrito numa 

palavra, num nome, recolhido em livro, aberto por ele. 

 

A verdade da literatura estaria no erro do infinito. O mundo onde vivemos, tal como 
o vivemos, é felizmente limitado. Bastam-nos alguns passos para sair de nosso 
quarto, alguns anos para sair de nossa vida. Mas suponhamos que, nesse espaço 
estreito, de repente obscuro, de repente cegos, nós nos perdêssemos. Suponhamos 
que o deserto geográfico se torne o deserto bíblico: não é mais de quatro passos, não 
é mais de onze dias que precisamos para atravessá-lo, mas do tempo de duas 
gerações, mas de toda a história da humanidade e, talvez, ainda mais. Para o homem 
medido e cometido, o quarto, o deserto e o mundo são lugares estritamente 
determinados. Para o homem desértico e labiríntico, destinado à errância de uma 
marcha necessariamente um pouco mais longa do que a sua vida, o mesmo espaço 
será verdadeiramente infinito, mesmo que ele saiba que isso não é verdade, e ainda 
mais se ele o sabe. 
 
A errância, o fato de estarmos a caminho sem poder jamais nos deter, transformam o 
finito em infinito. A isso se acrescentam estes traços singulares: do finito, que é no 
entanto fechado, podemos sempre esperar sair, enquanto a vastidão infinita é a 
prisão, porque é sem saída; da mesma forma, todo lugar absolutamente sem saída se 
torna infinito460. 

 

Estamos no universo constelar de Mallarmé: “un coup dés jamais n’abolira le 

hasard” [um lance de dados jamais abolirá o acaso]”461. Temos, com os versos desse poema, a 

afirmação finita e pontual da imensidade infinita. Se o acaso não é vencido, ele é pelo menos 

atraído pelo rigor da palavra e elevado à firme figura da forma onde ele se encerra462. O 

poema seria a tentativa de vencer o acaso, palavra por palavra. Abolirá, no futuro, porque 

talvez num lance, num dado lance, o acaso tenha sido abolido. E o corte nesse movimento 

circular do verso faz com ele seja dito de novo e mais uma vez, em outra margem. O sentido 

do devir escreve-se no finito. Aberto à contingência, depois do nome que aboliu, por um 

instante, o acaso, o poema segue a sua rota em direção ao infinito.  

No prefácio a “Um lance de dados jamais abolirá o acaso”, Mallarmé escreve que 

o poema é uma sinfonia tipográfica, que se desenvolve por fugas, retrações e prolongamentos. 

Compondo à maneira de uma partitura, nele o relato é evitado e a ficção se dissipa 

                                                           
459 AGAMBEN, Giorgio. Idéia da prosa. Lisboa: Edições Cotovia, 1999, p. 104.  
460 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 139-137. 
461 MALLARMÉ, Stéphane. Mallarmé. Tradução e organização Augusto de Campos, Décio Pignatari 
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rapidamente, conforme a modalidade do escrito. A evidência está na página, no modo como 

as letras vão sendo dispostas, no agrupamento de palavras, nos recuos e brancos que 

inauguram uma forma de composição do livro que toma a língua como um “sistema de 

relações espaciais infinitamente complexo”463. Segundo Octavio Paz464, a revolução desse 

poema está na rotação das frases. O texto em movimento anula ou desvia os significados 

atribuídos anteriormente, fazendo da enunciação uma “renunciação”. Escutamos, nessa 

palavra, tanto a renúncia como uma nova anunciação. O que nos leva a pensar que a 

destruição dos significados é seguida pela busca de novas significâncias. Mallarmé fragmenta 

o discurso e, ao confrontar um fragmento com outro, coloca em movimento o conjunto. É isso 

que ele chama de “constelação”, “signos em rotação”, projeto de Livro. 

Ao tomar a letra na sua modalidade pura, Mallarmé confere quebra à linearidade 

do discurso, dando liberdade e dinamismo ao escrito. Reduz o mundo a alguns signos 

transparentes fazendo com que a escritura poética seja ao mesmo tempo “máxima 

condensação” e “extrema dispersão”465. Leva em conta os espaços em branco, os silêncios, o 

desenho dos tipos sobre a página, como matéria escrita e não apenas como acessórios. 

Inspirado na partitura musical, o poeta cria uma nova forma poética de estruturação móvel. 

Nela, a letra, liberta da sua função linguística, muda no seu dizer, é corpo que condensa um 

valor libidinal.  

 

[...] no sentido profundo segundo o qual as palavras, originalmente, se reduzem ao 
emprego, dotado de infinidade até consagrar uma língua, das aproximadamente vinte 
letras – seu devir, tudo entrar aí para, ora jorrar, princípio – aproximando-se de um 
rito a composição tipográfica466.  

 

Livres do seu emprego, as letras vão sendo lançadas na página em branco, 

restando ali como potências, notas de uma partitura que se lê em silêncio. “Enfim uma página 

à potência de um céu estrelado”467. Se, por um lado, podemos pensar o livro como o lugar 

onde o infinito encontra seu fim, por outro, ele torna-se o aberto no finito, ponto onde o 

infinito coincide com lugar nenhum. Sabemos que, para a operação de transposição, Mallarmé 

evoca o livro. O livro, sendo feito, nunca terminado, expansão total da letra, dobra de renda 
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que faz nó no infinito. Mallarmé escreve: “uma proposição que emana de mim... sumária quer 

que tudo no mundo exista para acabar em livro”468. 

Esse livro, sendo feito, nunca terminado, possui um centro que o atrai. Não sendo 

fixo, o centro se desloca pela pressão do livro e pelas circunstâncias de sua própria 

composição. Ao mesmo tempo fixo, o centro se desloca sem deixar de ser o mesmo, 

tornando-se sempre mais central, mais esquivo, mais incerto e impreciso. Lugar da letra, onde 

o infinito de constelações é enxugado numa única estrela. Com ela, a potência aberta do 

mundo. E as estrelas (anagrama imperfeito de letra), seguindo as formulações lacanianas, são 

reais na medida em que não há nelas nada que seja da ordem de uma alteridade para com elas 

próprias. Elas são pura e simplesmente o que são469.  

Para Blanchot, aquele que escreve o livro, “escreve-o por desejo, por ignorância 

desse centro”470. E o “sentimento de o ter tocado pode nada mais ser do que a ilusão de o ter 

atingido”471. É para esse centro, lugar de nascimento do poema escrito com as letras do nome 

de Eurídice, que o olhar de Orfeu se volta. É para esse centro, lugar onde o nó do real se 

desata e uma cena fulgor cintila – estrela, letra – que a literatura llansoliana nos conduz.  

Reduzida à sua materialidade a letra é, ao mesmo tempo, o elemento que será 

transposto em livro e causa da transposição. O espaço que o livro executa, no seu movimento 

sempre por vir, deixa de ser topográfico para se situar na ordem da topologia: espaço que não 

pertence a ninguém. “Nesse lugar indiviso desaparece o sujeito como topógrafo, e os objetos 

como topoi” 472. Resta a letra como pura potência, corpo libidinal que condensa um valor 

erótico. Seu traço inscrito na folha desmente o corpo de carne, o corpo importante, o corpo de 

humores; ele diz o corpo que arranha, que roça. Por ele, a arte desloca-se em direção a um 

centro que se furta e, por mais leve ou incerto que seja, remete sempre a uma força, uma 

direção que oferece à leitura aquilo que ficou da pulsão, de seu desgaste473.  

Encontramos na teoria lacaniana uma escritura para essa letra que é resto e 

potência: a. Esse objeto constitui o tema do último capítulo d’O seminário, Livro 11 de 

Lacan, chamado: “Em ti mais do que tu”. Nesse seminário, Lacan se dedica a conceituar, no 
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“lugar central” daquilo que é “êxtimo”, um objeto paradoxal, o objeto a. O objeto a não é a 

Coisa, mas um “resto de Coisa”474, o resultado do apagamento, da morte da Coisa, durante a 

operação de simbolização de um corpo. É o que resta de não simbolizado, caído da operação 

significante, excluído no interior dessa operação, como pedaço real de corpo.  

O que Lacan escreve como a não é a Coisa, mas o que dela resta da operação do 

Outro. A “extimidade” indica o que esse resto de Coisa tem de heterogêneo em relação ao 

Outro, quer dizer, em relação ao significante e, ao mesmo tempo, de localizável a partir do 

Outro. Para Lacan, nesse seminário, o paradoxo se sustenta, visto que só alcançamos esse 

resto de Coisa a partir do simbólico. Esse objeto sustenta um paradoxo: como resto, ele é 

também causa. Excluído de dentro da operação significante, estando só, pois perdido da 

possibilidade de significação, ele é vivo. Desloca, projetando-se em outros espaços, mas não 

desdobra, permanecendo como “resíduo, resto”, única prova e garantia de uma “alteridade 

derradeira”475.   

Como estrutura móvel, o livro flui junto à expansão total da letra, em incessantes 

variações, tendo, como ponto fixo, esse centro móvel transposto a cada vez e infinitamente. O 

livro torna-se, então, aquele que, tendo sido escrito, “não cessa de não se escrever”476. 

Mantido o espaço aberto do Livro, Mallarmé se distancia da obra acabada, sempre por vir, 

afirmando e sustentando o espaço aberto no qual a obra realiza o seu trajeto. Segundo 

Blanchot, a obra é o que se abre à infinitude, é a ausência de obra, círculo da imensidade que 

não fecha e não termina, fazendo do espaço da escrita uma expansão habitada pela letra. A 

ausência que a obra realiza conduz o escritor – “homem desértico e labiríntico” – em direção 

àquilo que velado permanece no interior, tornado visível lhe escapa, lançando-o sempre e 

indefinidamente para uma “marcha necessariamente um pouco mais longa do que sua 

vida”477. O começo de um livro é precioso, escreve Maria Gabriela Llansol.  
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O começo do livro é precioso. Muitos começos são preciosíssimos. Mas breve é o 
começo de um livro – mantém o começo prosseguindo. 
Quando este se prolonga, um livro seguinte se inicia.  
 
Basta esperar que a decisão da intimidade se pronuncie.                 Vou chamar-lhe 
fio _____ linha, confiança, crédito, tecido478. 

 

Porque breve é o começo de um livro, o fio se prolonga para que a intimidade se 

pronuncie. No começo, uma letra (a), que resta quando os nós construtivos do texto são 

desatados. Porque há, na escrita llansoliana, “nós que se desfazem e se refazem”: fazem-se na 

composição de um corpo, desfazem-se nas cenas fulgor479. No torvelinho da sua intensidade, 

um corpo – corp’a’screver – condensa um valor, um livro se escreve e se prolonga. À medida 

que um corpo se desfaz, à medida que o corpo se faz, à medida que se luta para que o corpo se 

não faça, desfazendo. A medida é texto480.   

Sem tentar abolir o acaso, Llansol se deixa afetar por ele. O irrisório e o cotidiano, 

no seu apagamento significativo – espaços de vida abertos ao acaso –, são o ponto de partida 

de toda escrita. Deixando-se invadir por aquilo que atravessa o texto, o acaso é incluído, sem 

ser eliminado. Daí a dispersão que toma aquele que lê, como se as palavras fossem 

depositárias disso que, atravessando a vida, faz dela escrita.  

 

Desnudei o centro da cozinha, sentei-me nesse centro a escrever; o meu móbil é 
exprimir que há uma vida de que não se fala, e não se pressente e que, no entanto, 
enche, escondidamente real, o seio da primeira vida481 

 

Não há aqui transposição literária do real nem a possibilidade de a realidade ser 

transposta para o livro, à medida que se ficcionaliza. O desejo dessa escrita é exprimir uma 

vida de que não se fala, uma vida real, invisível, que enche o seio da primeira vida. Fazer 

passar à escrita isso que, na vida, é puro acaso, acontecimento que se aproxima de um grau 

zero de realidade, ali onde ela é negligenciada. O que se tem, então, é a transposição do real 

de uma vida no real de uma vida. A abertura ao acaso. E o livro torna-se o lugar de 

coincidência entre o acontecimento do real e o acontecimento do texto, entre o acontecimento 

de texto e o acontecimento do corpo.   
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“Nós estamos sempre a contar coisas uns aos outros”482, escreve Llansol. E, mais 

adiante, pergunta: “ – O que é que este livro vos contou? Talvez um mau silêncio”483.  Esse 

livro – Um beijo dado mais tarde – conta o silêncio da criança fechada no mistério do seu 

nascimento. Conta, ainda, o temor da rapariga que temia a impostura da língua – Témia – e a 

solidão daquela que foi deixada na casa dos objetos, depois da morte sucessiva dos vivos. 

Conta, e mais conta, o desejo de sair da sua nostalgia infinita, o aprendizado da leitura pelas 

mãos de Ana e Mirian. Conta que é no 3 que se começa a contar: ela, Ana, Mirian. Conta o 

tempo: esse “duro resistente durável”484. Esse modo de contar – desfiar conta a conta, à 

maneira de um rosário – faz com que o livro se afaste das histórias de furor e sangue, da 

magia do era uma vez, do exótico e do fantástico. Cada conta é pedra mínima que guarda um 

silêncio e, pelo exercício de passar os dedos e fazer vibrar de novo o que ali se contou e 

passou, atinge “estados-fora-eu”485. Faz, do silêncio, conta que guarda o silêncio e, sem 

eliminá-lo, o faz dispersar pelas contas de cada palavra contada. 

 

Às vezes acontece-nos como acontece aos amantes nus que falam de coisas 
anódinas, pequenas confidências em troca,        enquanto se acariciam e se 
contemplam. 
Nesse instante, os coros brilham 
porque, 
nesse trânsito, a palavra aí existe, mas sem importância útil, e os corpos, sem que 
nós o saibamos, a absorvem – e fulgem486.  

 

Sem importância útil, a palavra existe. O seu movimento, contado de livro em 

livro, é aquele dos amantes nus que falam coisas anódinas, expondo seus corpos à carícia e à 

contemplação da palavra. Escavado pela palavra, desatado o nó do real, o corpo cintila como 

pura letra a’screver. Aos fragmentos se escreve o livro: nas dobras... a obra. “Um livro pode 

ser prolongado infinitamente, como uma virtualidade aberta a todos os recomeços”487. 

O livro é, então, espaço de habitação, espaço-nó de sobreimpressão de paisagens, 

do aberto ordenado na precipitação de múltiplos tempos. Essa multiplicação infinita de 
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tempos determina o espaço da escrita como intenso, possibilitando cintilações de sentido que 

constituem um campo de virtualidades, também infinitas. Essas virtualidades não são 

metáforas, que fariam passar aquilo que é de um sentido próprio a um sentido figurado, mas o 

lugar de uma metamorfose, da produção de um de pas-de-sens488, de um “sem sentido” que 

seja, ele mesmo, sentido, ou melhor, passo de sentido. Expande-se a letra, muda-se de lugar, 

revira-se a sua forma, toca-se a sua materialidade e, nesse jogo de expansão, algo se desata e 

se condensa: “condansacion”489. 

 

Eu vos digo: é preciso ter ainda caos dentro de si, para poder dar à luz uma estrela 
dançarina. Eu vos digo: tendes ainda caos dentro de vós490. 

 

A literatura de Llansol parece indicar que, no lugar da escritura, ponto de 

dissimetria radical entre os registros que a atravessam, mas também lugar da sobreimpressão 

de tempos e espaços, acontece, num átimo de tempo, uma coincidência entre corpo e escrito. 

“O corpo que se faz obra o faz a partir do que de vivo resta à margem da língua e além”491. 

“No real onde ele é mais nó, mais denso”492, o silêncio persiste. O corpo como caos do qual se 

parte para escrever, na ausência de uma presença, “ex-crê-ve-rá” outro corpo, no gesto mesmo 

que se faz escrita. É pelo real de um corpo que se toca outro. “Tocar-ler”, se lembrarmos da 

expressão derridiana, para fazer vibrar esse corpo, como um leve e intenso toque de sentido. 

 

Eu leio assim este livro: 
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Para Lacan, a dança como tal nos surpreende por tampouco servir ao corpo. “Isso permitiria escrever 
de um modo um pouco diferente o termo condansatinon [condançação]” (LACAN, Jacques. O 
seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 150).  
490 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 18. 
491  COSTA, Erick Gontijo. acurar-se da escrita – Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2014 (Tese, Doutorado em Teoria 
da Literatura e Literatura Comparada), p. 66. 
492 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 114.  
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há três coisas que metem medo: a primeira, a segunda e a terceira. 
A primeira chama-se vazio provocado, a segunda é dito vazio continuado, e a 
terceira é também chamada o vazio vislumbrado.  
Ora sabe-se que o Vazio não se apóia sobre Nada. 
Há, assim, três coisas que metem medo. 
A primeira é a mutação. Ninguém sabe o que é um homem. Os limites da espécie 
humana não são consequentemente conhecidos. Podem, no entanto, ser sentidos. O 
mutante é o fora-da-série, que traz a série consigo. Este livro é um processo de 
mutantes, fisicamente escorreitos. É um processo terrível.  
Convém ter medo deste livro.  
Há, como disse, três coisas que metem medo. 
A segunda é a Tradição, segundo o espírito que muda onde sopra.  
Todos cremos saber o que é o tempo, mas suspeitamos, com razão, que só o Poder 
sabe o que é o tempo: a Tradição segundo a Trama da Existência. Este Livro é a 
história da Tradição, segundo o espírito da Restante Vida. Mais uma razão para o 
não tomarmos a sério. 
Há, pela última vez o digo, três coisas que metem medo. A terceira é um 
corp’a’screver. Só os que passam por lá, sabem o que é isso. E que isso justamente a 
ninguém interessa.  
O falar e negociar o produzir e explorar constroem, com efeito, os acontecimentos 
do Poder. O escrever acompanha a densidade da Restante Vida, da Outra Forma de 
Corpo, que, aqui vos deixo qual é: a Paisagem. 
Escrever vislumbra, não presta para consignar. Escrever, como neste livro, leva 
faltamente o Poder à perca de memória. E sabe-se lá o que é um Corpo Cem 
Memórias de Paisagem.  
 
Quem há que suporte o Vazio? 
Talvez Ninguém, nem Livro493.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
493 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 9-10. 
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LIVRO 3 

 

 

 

A mulher que está a escrever é a de um traço amplo e veloz a captar o poema que passa 

rápido 
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Desdobra: é possível olhar sem cindir? 

 

Comecemos pelo gesto. Comecemos pelo gesto de escrita, de uma escrita em 

margem de poema. Pelo gesto de fazer o último poema494, mas também o de compor um 

corpo. Dois movimentos, um único gesto: fazer o poema com o corpo das letras e, com ele, 

compor um corpo para suportar o poema que passa rápido. Afinal, para acompanhá-lo, seria 

preciso “abandonar a medida” e “confiar na ternura da aparição”495. Tecendo a escrita como 

se tece uma renda, temos a ideia de várias realidades concretas que se sustentam e se evocam 

ao mesmo tempo. Nesse alinhavo, um ponto se destaca, um nó se desata e marca as passagens 

de um ser sutil em nossas vidas. As tecedeiras, abrigadas na tradição literária, nos mostram a 

medida de enodar e desnodar, tecer e tramar os fios de uma procura. Espera pelo amor, aquele 

que erra à distância, fazendo delas um rosto amante em que o corpo torna-se a “expressão 

terrestre do infinito”496. Fazer um corpo, dissemos, pelas mãos da amante que deseja e espera. 

Mas não só. 

 

 (XXX) 
 
um ritual de gestos 
 
Hadewijch diz para apagar a ausência. 
A sua resposta é: durar, continuar 
                             não interromper. 
Gestos para os três, gestos para cada um [...] 
Isabôl diz quero também o corpo 
             penetrá-la até aos confins. 
A sua resposta é: comunidade de figuras. 
Ambas são sôfregas de alegria. 
Hadewijch, da alegria de ver; Isâbol, da alegria de entrar e de usufruir.  
[...] 
Isabôl despe Hadewijch e diz conta o amor. 
[...] 
Hadewijch diz: o meu corpo é o dela penetrado pelo teu [Copérnico].                       
O meu corpo é o dela esperando ser aberto. 
[...]  
Servos os três de um só senhor, o desejo insustentável de eternidade.  
Hadewijch diz que faremos de Copérnico? 
Isabôl diz uma imagem que ainda não está lá. 

                                                           
494 Lembro-me do poema de Manuel Bandeira: “Assim eu quereria meu último poema/Que fosse terno 
dizendo as coisas mais simples e menos intencionais/Que fosse ardente como um soluço sem 
lágrimas/Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume/A pureza da chama em que se consomem 
os diamantes mais límpidos/A paixão dos suicidas que se matam sem explicação” (BANDEIRA, 
Manuel. Manuel Bandeira – 50 poemas escolhidos pelo autor. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 35). 
495 PESSANHA, Juliano. Ignorância do sempre. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006, p. 45. 
496 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 78.  
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Hadewijch diz mas que faremos dele? 
Isabôl diz daremos uma imagem à sua voz, à sua força, ao                                                         

seu coração, ao seu entendimento. 
Hadewijch diz que faremos ainda dele? 
Isabôl diz ele também tem um corpo. 
            O nosso abrimo-lo. O dele fazêmo-lo.  
Hadewijch diz que mais faremos dele? 
Isabôl diz o nosso sonho da nossa regra. 
Copérnico pensa: faremos delas 

                                                               os nomes primeiros desta regra: 
             consumir os corpos 
            para que o espírito encontre obstáculos 
                 e se torne amor, alegria pura, 
discernimento, vontade e 
possa, enfim, partir497. 

 

Esse fragmento, retirado do livro Contos do mal errante, escreve o momento de 

composição de um corpo pelas mãos de Isabôl e Hadewijch. A primeira tem a escrita sendo 

feita pelas mãos de outra: “eu, que conhecia intimamente Isabôl por ser a sua escrita”. Ela é, 

então, o poema que passa e encontra um eu que o escreva em sua própria caligrafia. Mas, é 

também a escrita que, ao lado de Hadewijch – a mística –, opera a leitura e desmontagem do 

corpo de Copérnico, a partir do movimento de abrir-se a esse outro, dando imagem à sua voz, 

à sua força, ao coração e ao entendimento. Tornando visível o invisível de um corpo, o gesto 

dessas mulheres escritas pelas mãos de Llansol é aquele que a própria escrevente do texto 

realiza: fazer um corpo, eis o sonho da sua regra, mobilizado pelo desejo de eternidade – esse 

“duro desejo de durar”498. No prefácio à tradução dos poemas de Paul Éluard, Llansol 

escreve: 

 

Há uma hora em que as imagens do mundo nos hão-de querer destruir o corpo. 
 
Eu sei ______ quando Nusch morreu, e esse facto era tão totalmente inesperado para 
o poema e        nem sequer deixou uma réstia de branco para se iniciar outro. Deixe-
se que o poema seduza, então, as imagens, e as distraia, para que o corpo 
sobreviva499.  

 

Imersa no trabalho de tradução dos livros de Paul Éluard, Llansol receia recriar a 

dor do poeta ao traduzir os seus poemas. Em 1946, Éluard perde brutalmente a sua mulher 

(Nusch). Um ano depois, publica, nos Cahiers d’Art, os poemas reunidos sob o título Le 

temps déborde, com o pseudônimo de Didier Desroches. O desejo dessa tradutora legente foi 

o de traduzir de uma só vez, num só golpe, para que a mágoa não se imiscuísse no tecido do 

                                                           
497 LLANSOL, Maria Gabriela. Contos do mal errante. Lisboa: Assírio & Alvin, 2004, p. 69-72. 
498 ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002, p. 94. 
499 ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002, p. 15. 



178 

 

poema a traduzir. Llansol lia na poesia de Éluard uma grande devastação, um pensamento 

sustentado pela herança desolada dos afetos guardados pela imagem de Nusch que, na cena do 

poema, parecia não ter morrido. “Vai morrer”, escreve Llansol.  

A suspensão do tempo, a não realização da morte na escrita, torna densa a imagem 

que ronda o poema. É como se, em vez de realizar algo da morte, o poema a adiasse 

infinitamente, suspendendo a possibilidade de uma vida nesse lugar onde “a palavra é a vida 

dessa morte”500. Essa grande devastação vinha do interior para encontrar um poema que tinha 

esquecido de que a realidade tem um número muito maior de faces do que aquele que 

podemos ver e abarcar. Nele, era possível ler o desejo do poeta de continuar poeta, com um 

poema que não se cindisse, na ausência do corpo daquela “que era todo o seu sexo-mundo”501. 

Llansol considera, então, que, a partir de nenhuma réstia de branco, o poema deveria percorrer 

o caminho das imagens, seduzi-las e distraí-las para que o corpo sobrevivesse na sua forma de 

poema. Distrair a imagem é desviá-la, fazê-la esquecer de si, na desatenção do seu 

movimento, mas, ao mesmo tempo, é não traí-la, nem enganá-la, mantendo-se fiel àquilo que 

ela secreta do acontecimento. A tradução que Llansol opera, a partir da delicadeza da leitura, 

deseja responder à única procura da poesia: “será possível olhar sem cindir?”502 Se, na 

tradução, nas infinitas traduções, “o poema se mantiver unido estaremos em face de poesia 

sem impostura”; ao contrário, se ele se esvai, tornando-se impreciso, “é porque não havia 

sentido a conviver com as palavras, e a poesia, inexistente ou incompleta, na sua aparência, 

finalmente fugiu”503. Nas traduções desses poemas, vemos surgir a água da água, e o corpo, 

dobrado sobre a sua própria leveza, alcança a arte de colorir de azul o quarto em que se move, 

fazendo com que a vida se corresponda de longe em longe com a poesia. Eis uma direção para 

o Drama-Poesia Éluard: a vida reescrita na tradução legente dos seus poemas, como oferenda 

ao seu “duro desejo de durar”.  

Essas experiências simultâneas – tradução, legência, transposição – e sua tentativa 

de encontrar um poema que responda à poesia, ao mesmo tempo em que persegue a sua 

própria pergunta – Onde vais, Drama-Poesia? – fazem a escrita. Nela, vida e corpo são 

indissociáveis e, deslocado do barulho ensurdecedor, ali onde o silêncio é negado, o poema 

buscará um corpo, outro mundo, um que esteja prometido ao Drama-Poesia. Entretanto, 

como esse mundo não é um dado de princípio, como o corpo que procura o poema não tem 

                                                           
500 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 315.  
501 ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002, p. 17. 
502 ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002, p. 13. 
503 ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002, p. 13. 
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uma essência que abone a sua existência, o que Llansol faz é um ato inaugural, que começa no 

sim de uma leitura tornada amor, alegria pura, discernimento de uma vontade que habita os 

corpos e os faz partir. O Drama-poesia em Llansol segue o caminho do poema que se dirige a 

uma arte de viver que não seja coercitiva e, nessa busca, que é a do poema, temos o caminho 

do infinito.  

O sim da leitura, segundo Blanchot, se expande no imediato em que ele é 

ofertado. Sem a garantia do mundo, os livros que têm sua origem na arte nos chegam como 

presença material, com sua natureza de livro afirmada pelo tecido de uma linguagem 

preestabelecida. Entretanto, a evidência do livro guarda a ausência radical da obra que 

aguarda a decisão libertadora de uma leitura. No despretensioso anúncio do sim, visto que a 

leitura não exige nenhum dom especial, temos a vertigem das folhas abertas que convidam o 

olhar a ir um pouco mais além do que ali se escreveu, sem empreender um trabalho de 

desbravamento, preenchimento ou compreensão interpretativa do texto. “Essa leitura exige 

mais ignorância do que saber, exige um saber que investe uma imensa ignorância e um dom 

que não é dado de antemão, que é preciso de cada vez receber, adquirir e perder, no 

esquecimento de si mesmo”504.  

Esse “sim” é dado na “liberdade sem trabalho”505, na desocupação de um corpo, 

no acolhimento de uma ausência de obra que se anuncia a cada vez que tocamos o centro para 

o qual o livro se dirige. Essa liberdade se opõe à experiência da criação da obra, no limite em 

que ela é a sua própria ausência. Na impossibilidade de fazer parar o infinito, abolir o acaso, 

aquele que faz obra está sempre sob a ameaça da solidão inscrita na própria obra, ali onde ela 

se torna entrega ao interminável. Nesse sentido, a leitura, mesmo não produzindo nada, é uma 

ligeireza, um torvelinho que acompanha a obra em sua solidão, e faz cair aquilo que nela é 

potência em estado bruto. Ela é o acolhimento e o transporte que eleva o livro à obra que ele 

é, sem que nenhuma posteridade lhe seja prometida. Eis a fecundidade de uma decisão inicial, 

que torna a obra iluminada pelo brilho do seu desaparecimento escrito nos olhos do leitor.  

Em duas passagens de Llansol, temos a definição precisa desse “sim” da leitura. A 

primeira, retirada do livro O jogo da liberdade da alma, define o legente como  

 

alguém que deixe espaços entre as palavras para evitar que a última se agarre à 
próxima que vou escrever                                                                                   
alguém que admita que a cartografia dos animais e da pontuação ainda não está 
estabelecida 

                                                           
504 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 208.  
505 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 212.  
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alguém que eu possa ler diferentemente depois de me ler                                   
alguém que dirá aos animais e às plantas que nem sempre serão servos             
alguém que nos amarmos se reconheça de matéria estelar ou seja, Témia,                
ou seja506. 

 

A segunda, presente na Carta ao legente, escreve: 

 

[...] com a perturbação de escrever, senti que a vida cresce para uma forma ou ramo, 
que espero ainda ver.                                                                                            
Flutua sobre a linha dos livros, desde os primeiros, e desde os anteriores aos 
primeiros, 
que não escrevi e colho, em cada um, a flor emblemática da sua recordação. A este 
colher chamarei autobiografia de um legente. 
Alguém que colhe a flor que falta para que se acalme a minha perturbação pessoal, 
alguém que colhe o tom de cada um dos títulos que escrevi, 
alguém que me traga o ramo que fiz da minha vida 
ao facto de me ler identificada com o legente que se estende, mais esguio e inquieto 
ao lado da que escreveu507.  

 

O desejo escrito nessas letras é aquele de partilhar e ler o texto. Desejo de 

encontrar alguém que a ame com bondade e saiba ler, alguém que lhe faça companhia e colha 

a flor que falta. A flor branca que lhe falta para “compor, com rigor, um ramo lilás”508. 

Alguém que tenha para com ela essa memória. Uma memória de leitura que acolhe o espaço 

vazio aberto no texto, a sua perturbação, a falta, mas também o ramo da sua alegria. 

Identificada ao legente, que se coloca ao lado daquela que escreve, Llansol é o corpo que 

acolhe a queda das palavras dos poetas da sua linhagem. Talvez porque ela saiba que, na mais 

absoluta solidão da obra, “a loucura é a mente estar com o poema e o corpo ausente”509. É 

esse o seu ritual de gestos, o ato da legência feita na desocupação de um corpo que colhe a 

flor que falta para que o poema continue a passar.  

 

 

Dobra: mas sem poema não há destino verdadeiro 

 

No seminário O Ato psicanalítico, Lacan opera com três modalidades do ato: o ato 

analítico, o ato poético, o ato sexual. Extraindo desses campos aquilo que os aproxima e os 

                                                           
506 LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 80.  
507 Essa carta foi escrita para Lucia Castello Branco, e seus alunos, em 4 de julho de 1998 (BRANCO, 
Lucia Castello. Os absolutamente sós. Llansol – a letra – Lacan. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, 
p.13-18).  
508 LLANSOL, Maria Gabriela. Carta ao legente. In: BRANCO, Lucia Castello. Os absolutamente sós. 
Llansol – a letra – Lacan. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.13-18.  
509 LLANSOL, Maria Gabriela. Hölder, de Hölderlin. Colares/Sintra: Colares Editora, 1985, s/p. 
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afasta, podemos dizer que o ato poético inaugura um tempo, inscrevendo um antes e um 

depois, devido à ruptura e à transformação que efetua. Sendo sustentado por um sujeito, ele 

não é, entretanto, ato intencional desse sujeito. O poema lhe acontece e o ato é o do poema. 

Há no ato poético algo de intransitivo e neutro, que ultrapassa o sujeito, realizando uma 

abertura, um traço de luz inundante que não voltará a se fechar por muito tempo. A sua 

verdade é aquela do acontecimento que se inaugura no momento do ato e se conjuga com o 

“saber em fracasso”. Afinal, do ato, nada se sabe no momento em que ele acontece. Ele é o 

desconhecido em relação ao qual há sempre uma defasagem do saber, nele não há saber, 

apenas fruição. Nesse lugar da fruição do corpo atravessado pelo ato, algo de um puro sentido 

faz emergência no ponto exato em que nada de um sentido possa ser tocado. Deslocado do 

saber, atravessado pelo poema que passa, o sujeito é resíduo de uma verdade trazida para a 

superfície da folha.  

O ato constitui um verdadeiro começo, escreve Lacan, especificamente onde há a 

necessidade de se fazer um porque não existe510. Ele está sempre em relação a um começo, 

pois é um efeito que se inscreve com uma ponta significante, abrindo um espaço no contínuo 

de um movimento. Entretanto, o significante não é capaz de inscrever todo o ato, uma vez que 

o que se produz a posteriori não elimina o registro do que ali surgiu. O significante inscreve, 

faz e refaz os sentidos e significados, mas, ainda que possa atenuar, disfarçar e ressignificar o 

ato, esse persiste com seu aspecto que não se deixa absorver. Por isso, cada começo se abre a 

um devir pela impossibilidade de dar continuidade significante àquilo que caiu, rompeu, fez 

corte numa dada estrutura. Podemos extrair essa formulação lacaniana em duas passagens. A 

primeira é apresentada por Lacan nesse mesmo seminário. Trata-se de um poema de Rimbaud 

– “À une raison” –, retomado pelo autor para mostrar a relação do ato com o começo.  

 

À une raison 
 
Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle 
harmonie.  
 
Un pas de toi, c ́est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. 
 
Ta tête se détourne: le nouvel amour! Ta tête se retourne, le nouvel amour!  
 
“Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps”, te chatent ces 
enfants. “Élève n ́importe où la substance de nos fortunes et de nos voeux” on t ́en 
prie. 
 

                                                           
510 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 15 – O ato psicanalítico (1967-1968). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir. Salvador: s/d. 
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Arrivée de toujours, qui t ́en iras partout511. 
 
 
A um fundamento 
 
Um golpe do teu dedo sobre o tambor desencadeia todos os sons, e dá início à nova 
harmonia.  
 
Um passo teu é o levantar dos novos homens que se põem em marcha. 
 
Viras a cabeça: o novo amor! 
 
Voltas a cabeça – o novo amor! 
“Muda as nossas sortes, esvazia os males, a começar pelo tempo”, cantam-te essas 
crianças. “Ergue, não importa onde, a substância das nossas fortunas e dos nossos 
votos”, eis o que te pedem. 
 
Chegada de sempre, tua partida para toda parte512.  

 

O poema se dirige a uma razão. Para Lacan, esse poema é “a fórmula do ato”513. 

Não é sem razão que Llansol traduz razão por fundamento. Lembremos que, no livro Onde 

vais, Drama-Poesia?, o fundamento do poema é passar, sua conjectura é encontrar um corpo 

que o suporte. No prefácio à tradução dos poemas de Rimbaud, Llansol escreve “que fará as 

rendas e deitar-se-á tal ele lhe pede porque ele lho pede, e que sairá do poema como entrou, só                 

e com o mistério que trazia”514. Rimbaud era, para Llansol, o mais nu e existente de todos os 

poetas. Seus poemas deixavam no espaço da escrita o traço de um “corpo iluminado pela 

sombra que ocultava”515, e o desejo de Llansol na tradução era o de encontrar, pela inversão 

dos ritmos, a pulsão da escuridão localmente iluminada, para que, ao se objetivar a luz, não se 

perdesse o espaço e não morresse nele, poeta, “a jovem que escrevia poemas”516. A tradução 

faria nascer, a cada vez, o poeta no seu poema, a partir da legência que encontra no corpo de 

Llansol o seu suporte.  

Retornemos ao poema de Rimbaud com os ecos desse prefácio llansoliano, o seu 

gesto de tradução, para pensarmos essa “fórmula do ato”. O poema se dirige a uma razão, uma 

que certamente não é “A razão”. Não há aqui nenhum louvor à racionalidade. Pelo contrário, 

como assinala Angela Bernardes, Rimbaud questiona as bases do racionalismo cartesiano, 

                                                           
511 Esse poema foi publicado no livro Illuminations (1886). Transcrevemos o poema a partir do livro 
em edição bilíngue: RIMBAUD, Arthur. O rapaz raro. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 57. 
512 Tradução de Maria Gabriela Llansol, in: RIMBAUD, Arthur. O rapaz raro. Lisboa: Relógio 
D’Água, 1998, p. 58. 
513 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 15 – O ato psicanalítico (1967-1968). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir. Salvador: s/d, p. 81 
514 RIMBAUD, Arthur. O rapaz raro. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 8. 
515 RIMBAUD, Arthur. O rapaz raro. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 9. 
516 RIMBAUD, Arthur. O rapaz raro. Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p. 9. 
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empreendendo uma “verdadeira subversão da razão”517. Em carta a Izambard, de 13 de maio 

de 1871, o poeta escreve: “É errado dizer: Eu penso. Deveríamos dizer: Pensam-me”. O poeta 

é pensado pelo poema, criado pelo ato do poema. Consentindo com isso, o seu projeto era o 

de ser poeta e trabalhar para se tornar vidente. “Trata-se”, ele explica a Georges Izambard, 

“de chegar ao desconhecido pelo desregramento de todos os sentidos”518. O seu desejo era o 

de encontrar uma língua para fazer com que sintam, apalpem, ouçam suas invenções. 

Desejando ser poeta e trabalhando para se tornar vidente, Rimbaud escreve:  

 

[...] eu me reconheci poeta. Não é absolutamente minha culpa. Está errado dizer: Eu 
penso. Deveríamos dizer: Pensam-me. Perdão pelo jogo de palavras. 
 
EU é um outro. Azar da madeira que se descobre violino, e danem-se os 
inconscientes que discutem sobre o que ignoram completamente519! 

 

É possível destacar dois traços antinômicos presentes nos textos de Rimbaud. Por 

um lado, o desregramento e a ruptura com as velhas formas. Por outro, o imenso e cuidadoso 

trabalho com a língua, ao mesmo tempo em que rompia com as regras clássicas da poesia 

versificada. Seus poemas não dispensam a lógica e a sintaxe, mas, ao subvertê-las, abrem 

caminho para o novo. A questão da razão na obra de Rimbaud é, segundo Angela Bernardes, 

coextensiva à sua reflexão sobre a criação poética, que tem como fundamento a suspensão do 

sujeito do pensamento: “Eu não penso [...] assisto à eclosão do meu pensamento, contemplo-

o”. A razão poética, como o saber em ato em qualquer criação artística, não é o saber do eu. 

“Se o cobre desperta clarim, não é por sua causa”, escreve o poeta em carta a Paul Demeny, 

em 15 de maio de 1971520.  

No poema, vimos que um gesto do corpo – o golpe do dedo, um passo – pode 

abrir o novo, esvaziar os males do tempo, fazendo existir, no contínuo de um espaço, um corte 

que marca uma chegada que é desde sempre e por toda parte. Talvez possamos dizer, com 

esse poema, que um ato pode ser, às vezes, apenas um gesto e, apesar da sua singeleza, ele 

                                                           
517  BERNARDES, Angela. Razão poética e laço social. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rel/v1n1/v1n1a13.pdf. Acesso em: 23 jan. 2014. 
518 RIMBAUD, Arthur. Carta a Georges Izambard. In: _____. Obras completas. Paris: Gallimard, 
1972, p. 249. Tradução de Marcelo Jacques de Morais, disponível em: http://www. 
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2006000100011. Acesso em: 10 fev. 2014.  
519 RIMBAUD, Arthur. Carta a Georges Izambard. In: _____. Obras completas. Paris: Gallimard, 
1972, p. 249. Tradução de Marcelo Jacques de Morais, disponível em: http://www. 
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2006000100011. Acesso em: 10 fev. 2014.  
520 RIMBAUD, Arthur. Carta a Paul Demeny. In: _____. Obras completas. Paris: Gallimard, 1972, 
 p. 249. Tradução de Marcelo Jacques de Morais, disponível em: http://www. 
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2006000100011. Acesso em: 10 fev. 2014. 
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guarda a amplidão das suas consequências: abrir o novo e nesse aberto esperar o devir. Nesse 

ato, não há sujeito, é “uma sinfonia que faz seu movimento no abismo”521, no aberto dos 

corpos sem garantia do eu. Há a disseminação do ato depois de instaurado um começo, que se 

desfaz como marco, para dar lugar a outra temporalidade marcada pelo espaço do tempo 

suspenso.  

A segunda passagem, que apresenta a “fórmula do ato”, é mostrada no filme Rendez 

vous chez Lacan, de Gérard Miller. Nele, temos o seguinte relato de uma analisante de Lacan: 

 

Suzanne Hommel: Sou da Alemanha e nasci em 1938. Portanto, vivi os anos da 
guerra com todos os horrores, as angústias, o pós-guerra, a fome, as mentiras. 
Sempre quis deixar a Alemanha por causa disso. E, desde o início das primeiras 
sessões, eu perguntei a Lacan: “Posso me curar desse sofrimento?”. E, dizendo isso, 
entendi que não. Eu havia pensado que podia arrancar essa dor de mim com a 
análise. Não, havia uma maneira de me olhar que me fez perceber: “Não. Será 
preciso fazer isso a vida toda”. Um dia, numa sessão, contei a Lacan um sonho que 
tive. Eu disse: “Acordo todo dia às 5h”, e acrescentei: “Era às 5h que a Gestapo 
vinha procurar os judeus em suas casas”. Nesse momento, Lacan se levantou como 
uma flecha de sua poltrona, veio na minha direção e me fez um carinho muito doce 
no rosto. Eu entendi: “geste à peau”, o gesto…" Gérard Miller: "Ele transformou a 
'Gestapo' em 'geste à peau'." Suzanne Hommel: "Em um gesto carinhoso. Um gesto 
extremamente carinhoso”. E essa surpresa não diminuiu a dor, mas fez outra coisa. 
A prova, agora, 40 anos depois, é que eu ainda conto esse gesto, eu ainda o tenho no 
rosto. É um gesto também… é um apelo à humanidade, qualquer coisa assim522. 

 

O gesto de Lacan, ao cortar a palavra de dor de Suzanne Hommel, com o 

movimento do seu corpo, retira o significante “gestapo” da sua significação, abrindo-o a 

novos sentidos. Há um corte no significado da palavra, no momento em que Lacan lhe toca a 

pele – geste a peau –, movido por algo que ultrapassa o saber ou o querer de um sujeito. 

Lacan lê a palavra na sua composição literal e faz com que ela opere na mesma literalidade. 

Esse gesto é o começo de uma narrativa que se sobrepõe à primeira, sem eliminá-la. Ele não 

diminui a dor, mas cura/apura um sofrimento guardado em sonho, inaugurando um novo 

tempo na palavra. Esse ato afirma uma verdade: “será preciso fazer isso a vida toda”. 

Recontar, narrar, transpor a história acrescida, agora, do corpo daquela que a viveu, marcado 

não apenas pela dor da guerra, mas pela delicadeza de um gesto que inaugura um começo. A 

potência do ato está no instante do gesto, mas também na leitura que se faz dele, quer dizer, 

na leitura superposta ao ato, no momento em que ele é reduzido ao seu valor mínimo de letra 

a ser transposta. Isso significa que, para Lacan, a plenitude do ato só se realiza a posteriori, 

                                                           
521 RIMBAUD, Arthur. Carta a Georges Izambard. In: _____. Obras completas. Paris: Gallimard, 
1972, p. 249. Tradução de Marcelo Jacques de Morais, disponível em: http://www. 
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2006000100011. Acesso em: 10 fev. 2014.  
522 Transcrição da fala presente no filme Rendez vous chez Lacan, de Gérard Miller. 
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depois que uma leitura possa ser colocada em causa523. Como ato analítico, o gesto de Lacan 

nos aproxima do ato poético, pela sua potência de mexer nas línguas, alterar o seu valor 

significante e abrir, no oco da palavra, a força evocativa de todo começo.  

A marca do autor do gesto está, justamente, na singularidade da sua ausência. É 

porque o sujeito – tanto o que suporta o ato quanto aquele que o recebe – não sabe nada dele, 

que um gesto tem valor de ato. Entretanto, esse mesmo sujeito, ausente no gesto, desfeito 

nele, ganha uma nova escritura pelo ato que o atravessa. É apenas após o ato que o sujeito 

reaparece com sua presença modificada. Isso nos permite dizer que o ato é o do poema. É o 

poema que faz ato, ao passar rápido, lançando o legente para fora do todo, no mesmo instante 

em que o percebe. Esse ato forma a condição do aberto, nesse lugar onde o mundo assume o 

seu sentido infinito pela perda trazida no poema que o abre. Este é o risco do ato – o risco que 

tudo arrisca –, que compreende tanto o perigo quanto aquilo que salva.  

 

O que nos salva, enfim, 
é ser sem abrigo e tê-lo, este ser 
convertido no aberto, vendo-o ameaçado, 
para, nalguma parte, no mais vasto círculo, 
lá onde a lei nos toca, lhe dizer sim524. 

 

O “sim” da leitura acolhe esse risco e se oferece como corpo para o poema que 

cai, como chuva oblíqua, bate na luz do candeeiro, fragmenta o espaço e dá a ver, na 

unicidade e concisão do poema, o lugar aberto de onde ele partiu. Ler, nesse ponto da 

legência, é consentir com essa queda, e com o vazio que persiste nela. Mas o poema que passa 

rápido pode não encontrar o corpo que o escreverá nessa voz, nesse ritmo, nesse lugar de um 

“poema sem-eu”525. 

Encontramos, no livro Onde vais, Drama-Poesia?, referências diretas a Fernando 

Pessoa, além de um poema, escrito por Llansol, e ofertado a ele. Pessoa é poeta da sua 

linhagem e Llansol retoma elementos importantes da sua poética, não para repeti-los, mas 

para lhes conceder outro lugar. Vemos isso ser feito com o poema “Chuva oblíqua”, que, 

reduzido ao seu título e ao seu movimento, é transposto por Llansol em momentos distintos da 

obra.  

 

                                                           
523 LACAN, Jacques. O seminário, Livro 15 – O ato psicanalítico (1967-1968). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir. Salvador: s/d, p. 28. 
524 Poema de Rainer Maria Rilke, apud: POMMIER, Gérard. A exceção feminina: os impasses do 
gozo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 101. 
525 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 13. 
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  I 
 
Atravessa essa paisagem o meu sonho dum porto infinito    
E a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios 
Que largam do cais arrastando nas águas por sombra 
Os vultos ao sol daquelas árvores antigas... 
 
O porto que sonho é sombrio e pálido 
E esta paisagem é cheia de sol deste lado... 
Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio 
E os navios que saem do porto são estas árvores ao sol... 
 
Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo... 
O vulto do cais é a estrada nítida e calma 
Que se levanta e se ergue como um muro, 
E os navios passam por dentro dos troncos das árvores 
Com uma horizontalidade vertical 
E deixam cair amarras na água pelas folhas uma a uma dentro... 
 
Não sei quem me sonho... 
Súbito toda água do mar do porto é transparente 
E vejo no fundo, como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada, 
Esta paisagem toda, renque de árvore, estrada a arder em aquele porto, 
E a sombra duma nau mais antiga que o porto que passa 
Entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem 
E chega ao pé de mim, e entra por mim dentro, 
E passa para o outro lado da minha alma... 
 
 
  II 
 
Ilumina-se a igreja por dentro da chuva deste dia, 
E cada vela que se acende é mais chuva a bater na vidraça... 
 
Alegra-me ouvir a chuva porque ela é o templo estar aceso, 
E as vidraças da igreja vistas de fora são o som da chuva ouvido por dentro 
O esplendor do altar-mor é o eu não poder ver os montes 
Através da chuva que é ouro tão solene na toalha do altar... 
[...] 
E apagam-se as luzes da igreja 
Na chuva que cessa... 
 
 
                                              III 
 
A Grande Esfinge do Egito sonha por este papel dentro... 
Escrevo – e ela aparece-me através da minha mão transparente 
E ao canto do papel erguem-se pirâmides... 
 
Escrevo – perturbo-me de ver o bico da minha pena 
Ser o perfil do rei Quéops... 
De repente paro... 
Escureceu tudo... Caio por um abismo feito de tempo... 
Estou soterrado sob as pirâmides a escrever versos à luz clara deste candeeiro 
E todo o Egito me esmaga de alto através dos traços que faço com a pena... 
Ouço a Esfinge rir por dentro 
O som da minha pena a correr no papel... 
Atravessa o eu não poder vê-la uma mão enorme, 
Varre tudo para o canto do teto que fica por detrás de mim, 
E sobre o papel onde escrevo, entre ele e a pena que escreve 
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Jaz o cadáver do rei Quéops, olhando-me com olhos muito abertos, 
E uma alegria de barcos embandeirados erra 
Numa diagonal difusa 
Entre mim e o que eu penso 
Funerais do rei Quéops em ouro velho e Mim! 
 
 
  IV 
 
Que pandeiretas o silêncio deste quarto!... 
As paredes estão na Andaluzia... 
Há danças sensuais no brilho fixo da luz... 
De repente todo o espaço pára... 
Pára, escorrega, desembrulha-se..., 
E num canto do teto, muito mais longe do que ele está, 
Abrem-se mãos brancas janelas secretas 
E há ramos de violetas caindo 
De haver uma noite de Primavera lá fora 
Sobre o eu estar de olhos fechados... 
 
 
  V 
 
Lá fora vai um redemoinho de sol os cavalos do carroussel... 
Árvores, pedras, montes bailam parados dentro de mim... 
Noite absoluta na feira iluminada, luar no dia de sol lá fora, 
E as luzes todas da feira fazem ruídos dos muros do quintal... 
Ranchos de raparigas de bilha à cabeça 
Que passam lá fora, cheias de estar sob o sol, 
Cruzam-se com grandes grupos peganhentos de gente que anda na feira, 
Gente toda misturada com as luzes das barracas, com a noite e com o luar, 
 
E os dois grupos encontram-se e penetram-se 
Até formarem só um que é os dois... 
A feira e as luzes da feira e a gente que anda na feira, 
E a noite que pega na feira e a levanta no ar, 
Andam por cima das copas das árvores cheias de sol,  
Andam visivelmente por baixo dos penedos que luzem ao sol, 
Aparecem do outro lado das bilhas que as raparigas levam à cabeça,  
E toda esta paisagem de primavera é a lua sobre a feira, 
E toda a feira com ruídos e luzes é o chão deste dia de sol... 
 
De repente alguém sacode esta hora dupla como numa peneira 
E, misturado, o pó das duas realidade cai 
Sobre as minhas mãos cheias de desenhos de porto 
Com grandes naus que se vão e não pensam em voltar... 
Pó de oiro branco e negro sobre os meus dedos... 
As minhas mãos são os passos daquela rapariga que abandona a feira, 
Sozinha e contente com o dia de hoje... 
 
 
  VI 
 
O maestro sacode a batuta, 
A lânguida e triste música rompe... 
Lembra-me a minha infância, aquele dia 
Em que eu brincava ao pé dum muro de quintal 
Atirando-lhe com uma bola que tinha dum lado 
O deslizar dum cão verde, e do outro lado 
Um cavalo azul a correr com um jockey amarelo... 
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Prossegue a música, e eis a minha infância 
De repente entre mim e o maestro, muro branco,  
Vai e vem a bola, ora um cão verde, 
Ora um cavalo azul com um jockey amarelo... 
 
 
Todo teatro é o meu quintal, a minha infância 
Está em todos os lugares, e a bola vem a tocar música, 
Uma música triste e vaga que passeia no meu quintal 
Vestida de cão verde tornando-se jockey amarelo... 
(tão rápida gira a bola entre mim e os músicos...) 
[...] 
E a música cessa como um muro que desaba, 
A bola rola pelo despenhadeiro dos meus sonhos interrompidos, 
E do alto dum cavalo azul, o maestro, jockey amarelo tornando-se preto, 
Agradece, pousando a batuta em cima da fuga dum muro,  
E curva-se, sorrindo, com uma bola branca em cima da cabeça, 
Bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo...526 

 

Recolhemos do poema de Fernando Pessoa os fragmentos de um movimento 

moebiano que cruza planos distintos – o dentro e o fora –, as várias paisagens iluminadas pela 

chuva que cai e a nostalgia do mar como palco das histórias de poder, conquista e ruína. No 

poema, tudo escreve na transparência, e os navios, arrastados pelas águas, deixam ver, nas 

suas velas, os vultos das lembranças mais antigas. Entre o plano vertical e o horizontal – “os 

barcos que passam por dentro dos troncos das árvores” – a chuva não apenas ilumina, mas faz 

varrer tudo para o ponto de encontro desses planos. Nele, uma mão oblíqua escreve. Escreve a 

paisagem, o sonho de um outro que a sonha, a queda das amarras nas águas. O poema corre, 

corre em direção ao mar, não ao imenso definido pelas navegações, mas ao mar aberto pelos 

passos da rapariga que abandona a feira sozinha. O poema sonha um porto infinito. Nesse 

sonho, a chuva oblíqua é água que escorre por entre as paisagens. Ela é, também, o 

movimento da mão transparente que faz dobrar ao texto o segredo, a morte, o esplendor, a 

alegria, até cair o pó – sobre o bico da pena –, de várias realidades sobreimpressas no papel 

que suporta as mãos desassossegadas. O poeta está entre o sonho do porto e a visão da 

paisagem aberta pela transparência das velas. Nesse lugar, ele escreve, enquanto o poema 

desenha outro espaço para acolher o corpo que se dispersa. De repente, todo o espaço para e a 

infância retorna na batuta musical do maestro, fazendo jogar com a realidade os tempos 

distintos daquilo que resta como memória incurável. Na tentativa de escrevê-la, as mãos 

terminam em segredo, e tudo cessa com a música que desaba no mundo, para retornar, 

infinitamente, com o movimento do mar, único cais possível.  

                                                           
526 PESSOA, Fernando. Fernando Pessoa – Obra poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 
1997, p. 113-117.  



189 

 

A beleza do poema está justamente no seu movimento, na junção de tempos 

distintos, na aproximação de planos que deveriam seguir separados. O poema reúne na 

dispersão, fazendo da mão do poeta o cais que acolhe o seu ritmo. Não se trata mais do poeta 

dividido entre o sonho do porto e a visão da paisagem. O poeta que o poema escreve é aquele 

que sonha o infinito e tem no movimento do mar o seu único abrigo. Esse movimento e o 

sonho do infinito serão tomados por Llansol para fazê-los passar além e durar. Talvez porque 

ela saiba que o único remédio para a nostalgia é a duração: o “duro desejo de durar” escrito no 

passo do poema que queda527, como chuva oblíqua.  

 

 Tenho sonhos em que intervêm as dimensões do tempo. O durável. O duro 
resistente durável. A rua sobre que me interroga a rapariga estrangeira é a Rua do 
Século, a matéria que é o conteúdo do objecto de que já não me lembro é a 
serradura. É um rosto de rapariga, cheio, de olhos fechados, falta-lhe já, pelo menos, 
a cor dos olhos; a morta não é completamente incorruptível. Imaginemos que ela 
dorme e sonha. Tem olhos velados para dentro, e o corpo direito sem perspectiva de 
nenhum movimento.  
 
 O único remédio para a nostalgia que me atinge é a duração, mas não sei se ela 
interminavelmente dura. O infinito seria a reunião de todos os instantes, se eles 
fossem duráveis. Quem dura? O que dura? Como dura? É sempre de madrugada, 
com a primeira penumbra de um dia, e o seu esclarecimento, que tenho destes 
sonhos. Se eu/ela fosse um instante da duração durável, e viesse acompanhando os 
momentos desconhecidos de que Tejo-rio faz parte...528 

 

Reunindo todos os instantes, como num sonho que desconhece a sua própria 

madrugada, o poema faz durar apenas o que nele é puro movimento de escrita. A queda da 

chuva deixa cair um eu que busca um porto para se abrigar e, no lugar oblíquo da queda, resta 

o poema que insiste em passar: eu/ela um instante de duração durável. Mas dissemos: o 

poema, esse que cai, busca um corpo que o suporte; o poema, esse que cai, é corpo sem apoio. 

A transposição em Llansol é a do corpo marcado pela experiência do vivo – poema sem apoio 

–, no seu infinito movimento de mar. Esse corpo deseja a escrita, dobra-se a ela, dissolve-se 

nos seus liames, tornando transparentes os seus contornos. Encontramos, em Marguerite 

Duras, uma definição precisa desse movimento: 

 
                                                           
527 Quedar (Do lat. Quetare; verbo): como verbo, significa estar quedo; ficar ou deter-se em um lugar; 
parar; conservar-se. Conjugado no presente do indicativo temos Queda (ele queda). Queda (Do arcaico 
caeda; feminino arcaico de cair; substantivo feminino): ato ou efeito de cair; tombo; caimento; ruína. 
Abusamos aqui da palavra – e suas classes gramaticais – para jogar com a ideia de que o poema/ele cai 
como chuva oblíqua, trazendo consigo tempos e lugares distintos, abrigados agora nas mãos do poeta. 
E, caído, resta ali, como corpo reduzido às imagens que o habitam, para deixar passar, num tempo 
depois, aquilo que nele não cessa de conservar a direção da palavra feminina.  
528 LLANSOL, Maria Gabriela. Numerosas linhas – livro de horas III. Lisboa: Assírio & Alvim, 2013, 
p. 47.  
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É possível dizê-lo de outro modo, empregar outras palavras, daria no mesmo. Temos 
diante de nós uma massa entre a vida e a morte numa situação de dependência em 
relação a nós. Muitas vezes tive esse sentimento de confrontação entre o que já 
estava ali e o que iria ser em lugar daquilo. Eu no meio, arranco, transporto a massa 
que estava ali. Dobro-a, é quase uma questão muscular. De destreza. É preciso ser 
mais rápido que essa parte de nós que não escreve, que está sempre nas alturas do 
pensamento, sempre ameaçando desmaiar, dissolver-se nos limbos do relato 
vindouro, que jamais descerá ao nível da escritura, que rejeita tarefas. O sentimento 
de que por vezes essa parte que não escreve adormece e com isso, justamente, se 
entrega, e que ela transborda inteira no escrito vulgar que há de ser o livro. Mas 
entre os dois estados há muitos estados intermediários mais ou menos felizes529. 

 

Pode ser que essa “massa” potente de vida, pois atravessada pela morte, 

permaneça adormecida nas alturas do pensamento, ameaçada de desmaiar e dissolver-se nos 

limbos das histórias dos relatos vindouros. É necessária uma operação de destreza, para que 

isso que resta como pura potência possa descer ao nível da escritura e encontrar um corpo que 

a escreva. Como vimos no poema de Pessoa, em que tudo cai na mão do poeta que escreve, 

sem rejeitar essa tarefa. Ou, ainda, como descreve Llansol no sonho que atravessa as 

dimensões do tempo e busca, no “duro resistente durável”, o remédio para a nostalgia que a 

atinge: escrevendo, do sonho, o que nele resta como linguagem. É essa, talvez, “a única 

responsabilidade do poeta”: fazer passar à escritura a irrealidade do real, retendo em seu corpo 

as imagens fortes que desejam fazer corpo com o poema.  

É nesse sentido que Llansol aproxima corpo e poema. Em Hölder, de Hölderlin, 

“a loucura era a mente estar com o poema, e o corpo ausente”530. No livro Onde vais, Drama-

Poesia?, ela nos diz que o “o poema via tudo de cima e quase nada via do que se passava em 

baixo, à volta do seu corpo, não sentia a dor que este sente, a sua falta de espaço e de 

movimento”531. Distintas, essas passagens podem ser aproximadas pela clareza com que nos 

mostram o padecimento do corpo, quando separado do poema. Ou o padecimento do poema 

sem corpo. Tendo sua superfície formada de matéria corporal532, o fundamento do poema é o 

de encontrar um corpo que o suporte, enquanto a conjectura de um corpo talvez seja a de 

achar um poema que o escreva. É no exato momento em que corpo e poema se encontram, no 

sim da legência dessa queda (desastre/queda do astro), que um adensamento é feito. Pensemos 

essa queda a partir do desastre.  

                                                           
529 DURAS, Marguerite. A vida material. Rio de Janeiro: Globo, 1989, p. 27-28.  
530 LLANSOL, Maria Gabriela. Hölder, de Hölderlin. Colares/Sintra: Colares Editora, 1985, s/p.  
531 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 12. 
532 LLANSOL, Maria Gabriela. Hölder, de Hölderlin. Colares/Sintra: Colares Editora, 1985, s/p.  
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“O desastre significa estar separado da estrela (astre)” 533, declínio que marca um 

desvio, quando é interrompida a relação com aquilo que vem do firmamento, indicando a 

queda sob uma necessidade desastrosa. Somos passivos em relação ao desastre, mas o 

desastre é também a passividade, por ela atravessado e sempre atravessado. Blanchot o 

aproxima do dom – “le desastre est le don, il donne le désastre534”  – que se oferece fora de 

qualquer lógica de retribuição, como um puro acontecimento. O dom é sem regresso, é 

esquecimento, insensatez, carência de significantes para caracterizá-lo ou descrevê-lo. E é no 

ato desse acontecimento que se dá o tempo, a morte, a vida. Ao contrário da retribuição, o 

dom implica um contradom, pois, no final, não se estabelece uma narrativa sobre o dom, não 

se pode historicizá-lo, a não ser como poema. O título L’écriture du désastre traz a marca de 

uma leitura que nos permite dizer que a escrita escreve o desastre que ela mesma é. Nesse 

sentido, o dom do poema é o gesto de deslocar o segredo da queda, desenhar a sua cartografia, 

sem revelar seus pontos de orientação.  

“Não há poema sem acidente”, escreve Derrida em seu pequeno e precioso ensaio 

Che cos’è la poesia?535. Não há poema que não se abra como ferida e que, aberto, não abra e 

promova uma ferida em outro lugar. O poema é, nesse desastre, uma encantação silenciosa 

que, vinda de fora, convoca a um acolhimento, uma aprendizagem feita de cor (apprendre par 

coeur), pelo coração, na pulsação do órgão que lhe fornece o ritmo, a cadência, a sua vibração 

mínima: sístole e diástole. Como ouriço caído no meio da estrada, ou estrela cadente que risca 

o céu para deitar-se no infinito da terra, o poema é corpo-coração que irrompe ou desvia o 

saber, pois o seu dom, o dom do poema, sobrevém sem que possamos esperá-lo. Sem fôlego, 

acolhemos a queda e deixamos que se faça no corpo a assinatura que repete a dispersão e a 

ausência guardadas no coração do poema. É preciso dizer que se trata aqui de uma 

experiência, de uma incursão aleatória por um trajeto que não se dá de início, que realiza 

voltas, dobras, desdobras, como tentativa de retornar à casa, à língua conhecida, mas que, 

num tempo preciso, sem que se possa precisá-lo de antemão, o acidente reconduz não ao 

mesmo, mas a um lugar aberto da paisagem. 

Llansol se refere às cenas fulgor como sendo os nós construtivos do texto. Esses 

nós são contornos de núcleo cintilante (astros/estrelas), ligados por diferentes cenas fulgor, 

que dão unidade ao escrito, mesmo que este se faça sem a lógica do enredo ou dos 

desenvolvimentos temáticos. O núcleo desse nó pode ser um pensamento, um sentimento 

                                                           
533 BLANCHOT, Maurice. L’écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980, p. 13. 
534 BLANCHOT, Maurice. L’écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980, p. 13. 
535 DERRIDA, Jacques. Che cos’è la poesia? Coimbra: Angelus Novus, 2003.  
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intensamente afetivo, ou uma imagem. Um objeto (a), diríamos com a psicanálise: sem 

essência, mas marcado por uma existência que sustenta o vazio no qual um nó emerge536. Mas 

só é possível identificar esses nós, a intensidade do seu núcleo, pelo vórtice que provocam 

naquela que os escreveu – porque ela também é a legente desse texto. E, quando um leitor 

reage da mesma maneira, esse vórtice confirma-se, e o nó construtivo adensa-se537. A legência 

desata o nó, deixa cair o objeto – “aprendi que o real é um nó que se desata no ponto rigoroso 

em que uma cena fulgor se enrola e se levanta”538 – e, transpondo-o para outro lugar, faz com 

que os nós sejam atados com os fios de cor’p’oema. Ato do sim, acontecimento que faz corpo 

no encontro com o poema que cai. E, nesse lugar, 

 

em silêncio e cega, 
deixo que me dispa da claridade penetrante, 
da claridade nova, 
da claridade sem falha, 
da claridade densa, 
da claridade pesada, 
me torne um fragmento completo e sem resto 
para que passem a clorofila e a sombra da árvore. Assim, realizando eu própria um 
texto 
 
e acompanhando-o, 
constatei que a noite em breve se iria pôr, 
deixando-me sem dia claro às portas da claridade. Não havia percurso, apenas um 
decurso e vários sonhos deitados em torno de uma mesa, sem que se visse quem 
dormia e estava a ser sonhado539.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
536 Trata-se aqui do nó borromeano tal como demonstrado por Lacan no O seminário, Livro 23 – O 
sinthoma. Como escritura do sujeito, o nó é formado por três elos: simbólico, imaginário e real, que se 
enlaçam a cada vez e de maneira singular. No centro do nó, espaço vazio deixado pelos elos, está o 
objeto a. Alguns enodamentos, ao sobreporem os nós, fazem desaparecer o objeto que sustenta o 
vazio. Mas, ainda que esteja desaparecido no emaranhado dos nós, esse objeto tem uma função 
importante. A sua presença, ali onde deveria estar ausente, é causa de angústia. Ao abrir o 
emaranhado, desatar os nós, reatá-los em outro arranjo, o objeto se torna visível, cai, altera sua 
posição, para tornar-se causa de desejo (LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-
1976). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007).  
537 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 130-
131.  
538 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: Edições 
Rolim, 1994, p. 128. 
539 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 13-14. 
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Redobra: se pudesse escrevê-lo, escreveria: cor’p’oema 

 

Como um fragmento completo, feito dos restos transpostos, o corpo é o lugar para 

que passem a clorofila e a sombra da árvore. Sem percurso a seguir, ele busca, na cidade vegetal, 

o conhecimento da noite, o volume rutilante do sol, o trabalho das folhas de traduzir a luz em 

clorofila, e essa “em verde, em graça, em vida, em sombra, em luz”540. Para Llansol, a clorofila é 

“a primeira matéria do poema”541, “nela não há, de facto, metáfora”542, apenas transporte. 

Mobilizada pela luz, ela realiza, no mundo vegetal, a síntese das substâncias orgânicas. No livro 

Onde vais, Drama-Poesia?, Llansol aproxima essa operação daquela do poema. 

 

Reclinada sobre um pano de fundo verde-escuro, nosso olhar abisma-se na cor. O 
impulso lento que o move dirige-se ao seu globo sedoso mas, se repararmos, a 
escrita já havia pousado na pele da imagem. Contemplava a sua natureza como se 
contemplasse a sua. Os dedos sentem que aquele sexo de ler é puro tecido. Quando 
tenta levantar-lhe a franja que lhe cobre, à transparência, uma parte do olhar, a 
imagem resiste. A escrita insiste, avança e compõe-lhe ligeiramente a fita com que 
prende os cabelos da figura. Afinal, tudo tem peso excessivo, 
 
e o nosso olhar recua. À distância de tanta soberania, procurará leveza. 
 
Depois, tenta aproximar-se de novo. [...] 
 
Sentamo-nos sobre o chão da imagem e, nas nádegas que lentamente tomam 
contacto com a resistência do solo, o corpo sente que as flores arabescas do tapete 
são, na realidade, ramos que sustentam a atmosfera da figura. Sentado em volta, as 
suas ancas aceitam as carícias de nossas mãos. As diferenças de experiência que 
revelam geram um movimento de prazer descontínuo na imagem. Não se aflige, 
antes se põe em movimento como um tecido adejado por diferentes pressões de 
escrita. Estende-se no solo e grande é a tentação de lhe pedir que se abra,              
que mostre claramente o seu sexo de ler. Mas, em vez do sexo, a imagem inclina 
ligeiramente o perfil, o nariz com que respira perde-se na sombra do iluminado. A 
respiração tornou-se um pouco mais ofegante como se, no sombreado, houvesse 
falta de oxigénio, entreabre a boca e surge uma humidade onde mergulhamos os 
dedos movidos por uma vontade compulsiva de escrever. Escrevemos diretamente 
sobre o tapete. Uns multiplicam arabescos, outros tornam-nos quase imperceptíveis 
de simplicidade e, sem repararmos, esbate-se o porte da figura. Quando levantamos 
a cabeça, estamos cobertos de escrita e prazer.  
 
De que fomos testemunhas? pergunta-nos.  
 
A clorofila, murmurou Dickinson543.  

 

                                                           
540 Fragmento da música de Caetano Veloso, “Luz do sol”, extraído da estrofe: “Luz do sol/que a folha 
traga e traduz/em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz”.  
541 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 12.  
542 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 31. 
543 LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000, p. 29-30 
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A escrita é causa desse corpo que persegue o descontínuo de uma imagem, para 

realizar-se para além dela, ou no lugar em que ela não é consistência, mas potência 

imaginante chamada figura. Desafiando o cânone estético, esse corpo serve para abrigar o que 

logo há de vir, desocupado que está pelo poema que lhe arrasta aos lugares desacostumados 

da linguagem. Nele, encontramos o desejo de metamorfose, como uma abertura na ordem da 

criação. Para Llansol, essa abertura só é possível ao homem, é ele que sustenta o desejo de 

metamorfose (meta = alvo; morfose = ato de tomar forma/responsabilidade da forma = uma 

forma que não subtraia o fulgor). Isso porque apenas o homem pode arriscar a sua identidade, 

alargar o pensamento, abrir o espaço circunscrito onde dormem os corpos e as palavras. 

Ninguém pode substituí-lo nesse risco, nem lhe impor que se arrisque. Afinal, o que sustenta 

esse movimento é um desejo singular544, mobilizado por uma escrita que lhe é exterior.  

Perdida a identidade, o corpo é causado por uma escrita que vem de fora e, 

desatados os nós que o constrangem e o aprisionam, o corpo é acontecimento revelado na cena 

da escrita. Llansol pensa o corpo como unidade, pois não há separação entre corpo e espírito, 

entre o corpo e o meio em que está. Aproximado do há da filosofia de Parmênides, o corpo seria 

esse há em oposição à noção de movimento. É a certeza inabalável de que há um núcleo – 

espécie de bala granítica – que nunca será destruído e que tem a sua existência nele próprio. 

Distinto de uma essência, com seu caráter imaterial e etéreo, o corpo seria esse há existente, “é 

o que existe, é o que há, é o que há de manhã, à tarde, à noite, através dos meses, através dos 

tempos, através do espaço”545, persistindo como realidade insondável. Mas, paradoxalmente, 

essa unidade não equivale a uma organização imaginária, fechada e definida a priori. Seus 

contornos são ocasionais, suas fraturas deixam marcas na unidade, o seu desejo de mutação 

persiste, para além dos seus domínios, como núcleo de delicada resistência. O seu há é a 

desmedida do afeto que não encontra o tempo do fim. Trata-se aqui de um corpo real, resto 

subtraído, apurado, decantado, que busca, no dom poético, o modo necessário de existência.  

 

Quando corpo e espírito são dois amantes experimentados, surge a proporção 
escondida, sabem extrair de quase nada o ardor imenso de criar. 
Um belo corpo e um pensamento justo poderão coexistir num contexto caótico? 
Escrever na sombra é ir à busca de que potência? O visível segue a curva do dia? O 
invisível seguirá a curva inversa? Que ser é esse que escreve sobre uma mesa onde 
todo o vegetal está ausente? 

                                                           
544  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 44. 
545  LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011, p. 61-62.  
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O contexto é do corpo e do texto; o que está doente no homem se este só olha o 
corpo? Se só cuida do texto? O pensamento que abstrai do contexto não terá a 
intenção de definir o corpo? 
O corpo vivo é uma forma ininterrupta. 
Dizer-se que é matéria, pensando em vísceras e humores, é uma forma de 
maledicência, ou de cegueira. 
Ele é matéria, e só de matéria de imagens feitas, como quando o medo sobrevém, e o 
paralisa. O medo vem de si, a paralisia é sua.  
Estou certa que o texto modificou o corpo dos homens546. 

 

O corpo modificado pelo texto, escrito nesse encontro, abole a dialética entre 

corpo e pensamento, intervalo onde o medo sobrevém e paralisa. Apurado nesse lugar do 

vivo, ele serve agora para esperar o real: o imprevisível, o surpreendente trazido sob a forma 

do poema. Escrever o corpo, um corp’a’screver.  

No livro Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música, Llansol escreve o encontro de 

Aossê e Bach. Junto deles, Infausta, heterônimo feminino de Pessoa, criado por Llansol. A 

busca dessa escrita é pelo poema, pela música que se desprende dele, pelo seu canto escrito 

em silêncio. Mas, para isso, seria preciso que Aossê se “desembaraçasse do pó 

heteronómico”547 e encontrasse, na travessia de um feminino desatado de todos os nomes que 

sustentavam e faziam dispersar o poeta, o poema que lhe daria corpo. 

 

Falei-lhe do conhecimento do quarto grau que visa a felicidade, e não o poder, que 
ele, como grande poeta, é um amigo de Deus, 
que é forçosamente um enviado, 
que os enviados são anônimos e silenciosos por a sua acção se difundir por expansão 
do silêncio do corpo, e não pela difusão da palavra; mas 
como 
há-de ele fazer, se tem que dizer e não tem corpo seu onde esse silêncio se 
manifeste? Ou será que se manifesta no outro corpo que lhe ficou da visão? 
Só 
se ele  
materializasse esse silêncio 
numa mulher que fosse ele a amar-se548.  

 

Llansol faz difundir a expansão do silêncio, não pela disseminação dos nomes de 

Pessoa, mas pela composição de um corpo atravessado pelo amor, nesse lugar de um feminino 

de ninguém. Trata-se aqui de fazer um corpo feminino – uma mulher que fosse ele a amar-se 

– pelo encontro e expansão com a música de Bach, o poema de Pessoa e o canto de Infausta. 

A lógica do poema rege o encontro. A sua unicidade é aquilo que lhe permite realizar, à 

maneira de uma fuga musical, o movimento de expansão dos corpos.  

                                                           
546 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985, p. 134.  
547 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, p. 80. 
548 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, p. 63.  
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Escrever o corpo não é escrever a corporeidade, os signos, as imagens, as cifras do 

corpo, mas um corpo que seja acontecimento de poema. Não é significá-lo, nem moldá-lo à 

escrita (Seria ela, a escrita, isso que molda o corpo, o espaço vazio dos corpos, a sua 

existência?). Escrever é tocar na extremidade. “Tocar o corpo está sempre a acontecer na 

escrita”549. Ao longo do limite, da extremidade da escrita, naquilo que dela/nela cai: poema. 

Tocar o corpo com o incorpóreo do sentido, tornando o incorpóreo tocante, ou fazendo do 

sentido um toque: um passo. A escrita, operada por Llansol, toca nos corpos ou escreve o 

corpo, transpõe as suas marcas, no limite absoluto que separa o sentido (da escrita) da pele e 

dos nervos (do corpo). Ela o escreve a partir do seu exterior, do fora-texto, na marca de uma 

diferença, no litoral entre gozo e saber, desenhado pela letra. E, no entanto, o corpo, este 

escrito, não está no entre, mas no limite dessa borda. Corpo: lugar do acontecimento. Os 

corpos em Llansol resistem, insistem na escrita de um corpo que não o reduza ao seu próprio 

signo nem a um mistério a ser desvendado.  

À margem da língua, um corpo (da literatura), que não seja esse do 

significado/significante, escreve outro corpo, no lugar em que a escrita se desvia da 

significação, tornando-se pura significância, marca do impossível a se escrever550. E, no 

entanto, alguma coisa se escreve como queda. No encontro entre Bach, Aossê e Infausta, a 

escrita torna-se a curva que o giro da busca evocou. Há um corpo que goza por ser tocado, por 

ser pensado por outros corpos. O que se escreve é uma curvatura de corpo porque retirado de 

si, do embaraço dos seus nomes, pela sobreimpressão de tempos e lugares – Lisboa/Leipzig –, 

no passo do tocar – a música, o poema, o feminino –, na distância de outra borda, nesse lugar 

partido do nada.  

 

Levanta-se poeta do seu poema, ergue o seu corpo, tão comum como o mais comum 
dos homens, e que nem sequer acharíamos agradável ao olhar, com um nada 
atraente_________ 
agora, que perdeu a sua bi-humanidade, e é somente um corpo nu e magro de 
homem trazendo um sopro consistente nas mãos. 
Levanta-se à nossa frente, e esboça um passo leve de dança, enquanto diz:  
– No momento em que penso – e dá outro passo leve, erguendo ao alto o primeiro 
braço – lembro-me vagamente de um país que houve, com viagens soberbas pela 
paisagem. – Ergue o outro braço e, num gesto de réplica, arranca a cabeleira de um 
tom louro, sem frescura. Lágrimas escorrem-lhe pelas faces sem imagens. Apalpa 
com os pés o solo do horizonte. Cheira a vista que vislumbra, e diz para o poema 
ferido: 
– Aqui poderá ser a terra do homem comum. – Amarrota o poema nas mãos frágeis 
e leva-o espontaneamente à boca: – É o alpendre de um texto portentoso que 
abrigará quem viver com força de entardecer. – Dá passos breves, muda de ritmo, de 

                                                           
549 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Lisboa: Passagens, 2000, p. 20.  
550 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Lisboa: Passagens, 2000, p. 66-70.  
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braços erguidos a meia altura, com as mãos em concha, entre as quais o texto saltita 
como um sol privado e, na tristeza de quem perde um longínquo sonho de poder, diz 
por fim:   
 
 –É o lugar do último dia. 
E o texto escreve: 
_______ se há outra terra, não sei551.  

 

O gesto em Llansol é de poeta, o gosto é do poema. É ela cor’p’oema que cai, 

conduzindo-nos à “outra forma de corpo que aqui vos digo qual é: a Paisagem”552. O seu 

escrever acompanha a densidade da restante vida, de todos as vidas que se escrevem sob a sua 

linhagem. Com ela acompanhamos os poetas, habitamos mundos estranhos, ouvimos a dor 

dos vagabundos. Absolutamente sós, percorremos esse imenso mundo definido por mão 

feminina guiada por “olhos de lágrimas”. Mãos que guardam, na nostalgia dos objetos e das 

palavras, o seu canto de alegria: “la mer écrite”... “c’est tout”... “pour rien” 553. “O mar – 

confidencia-me – não tem esposa conhecida. Aprendo com ele a arte de cultivar a 

ausência”554. 

 

 

Última dobra:  com ela escrevo 

 

Cor’p’oema: Aberta, nas fissuras da pele, a manhã partida ao meio: pacto violado. Não há 

regresso à paisagem das pedras rasuradas pelo toque das águas que não sabem serenar. 

Desencarnada do sentido, a língua regressa ao seu estado fonte: lambe o chão da sua casa, 

guarda o sal retido. Nada demora tanto a esquecer quanto a pele. Em seu querer estreito, 

inventa aquilo que quer lembrar, cartografando num antes que nunca se detecta. Carregar de 

cor os contornos do mundo, convertendo em palavra-escrita a experiência da frase mal-dita, 

                                                           
551 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 1994, p. 
170. 
552 LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p. 10. 
553 Essas expressões são retiradas dos livros de Marguerite Duras: La mer écrite e C’est tout. Nesse 
último, lemos a dedicatória a Yann, seu “amante da noite” – Pour Yann. Algumas páginas adiante 
lemos: Pour Yann. Pour rien. A autora trabalha com a sonoridade dessas palavras, deixando-nos ouvir, 
no aberto do mar, a escrita que, sendo tudo o que resta, é também um nada, um mínimo. Em Llansol, o 
mar como metáfora do domínio português, do poder das navegações e conquistas, é deslocado, 
substituído pelo movimento não metafórico de uma escrita que tem, no mar, o seu ponto de infinito, o 
aberto da paisagem, o litoral de maresia. No íntimo da terra, o mar como escrita é a imagem do aberto, 
do infinito. É tudo e por nada. É esse movimento que nos permite aproximá-las, ainda que por um 
breve instante (DURAS, Marguerite. La mer écrite. Paris: Marval, 1996. DURAS, Marguerite. C’est 
tout. Paris: P.O.L, 1995).  
554 LLANSOL, Maria Gabriela. Da sebe ao ser. Lisboa: Rolim, 1988, p. 36. 



198 

 

absoluta de infância. Um corpo pode cair sem se despedaçar? Um corpo pode cair aderindo ao 

chão? Vingar. Transpor. Invento-te no deserto, para fazê-lo arder na superfície de todas as 

línguas obscenas, feitas de barcos e naufrágios, misturados à minha lentidão em vertigem de 

mar. Transpor-te, Gabriela. Transporte, Gabriela. Atravessar-te. E, assim, mover-me contigo. 

Afinal, “não foi o mar, mas o seu movimento, que nos foi dado em herança”555.  

 

                                                           
555 LLANSOL, Maria Gabriela. Da sebe ao ser. Lisboa: Rolim, 1988, p. 206.  
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Eu sou feita de irregularidades definitivas, e avanço por este carreiro até os 

confins da cerca, à espera que alguém passe, e me leve.  

 

(Maria Gabriela Llansol) 



200 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABERU, Fernanda Gontijo de Araújo; PAULA, Janaina Rocha de. A voz escrita: corpoema. 
In: MILÁN-RAMOS, J. Guillermo; MORAES, Maria Rita Salzano; LEITE, Nina Virginia de 
Araújo. De um discurso sem palavras. Campinas: Mercado de Letras, 2012. 

ABREU, Fernanda Gontijo de Araújo. O devir poético do amor: margens de silêncio e escrita 
em Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2012 (Dissertação, Mestrado em Teoria da Literatura). 

AGAMBEN, Giorgio. Idéia da prosa. Lisboa: Edições Cotovia, 1999. 

AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. 

ANDRADE, Paulo de; SILVA, Sérgio Antônio (Org.). Um corp’a’screver. Cadernos Viva 
Voz. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 1997. 

ANDRADE, Paulo de. Retira a quem escreve sua caneta: Guimarães Rosa e a subtração da 
escrita. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2001 
(Dissertação, Mestrado em Teoria da Literatura). 

ANDRADE, Paulo de. O cinema sem imagens. Aletria: Revista de Estudos de Literatura, 
Belo Horizonte, UFMG, vol. 8, dez. 2001, p. 109-115. 

ANDRADE, Paulo de. Nada no dia se vê da noite esta passagem – amor, escrita e tradução 
em Marguerite Duras. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2005 (Tese, Doutorado em Estudos Literários) 

ANDRADE, Vania Baeta. Luz preferida: a pulsão da escrita em Maria Gabriela Llansol e 
Thérèse de Lisieux. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2006 (Tese, Doutorado em Literatura Comparada). 

ANDRADE, Vania Baeta. Nota introdutória. In: BRANCO, Lucia Castello; ANDRADE, 
Vania Baeta (Org.). Livro de Asas para Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2007.  

ANDRADE, Vania Baeta. De um quarto só: a letra e a transmissão em Maria Gabriela 
Llansol. In: OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de (Org.). Um nome de fulgor Maria Gabriela 
Llansol. Niterói: Editora da UFF, 2012, p. 73-84. 

ARREGUCCI, David. Humildade, paixão e morte: a poesia de Manuel Bandeira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 

ATTIÉ, Joseph. Mallarmé o livro. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  



201 

 

BACHELARD, Gaston. A intuição do instante. Campinas: Verus, 2007. 

BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 

BADIOU, Alain. Pequeno manual de inestética. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. 

BADIOU, Alain. Por uma estética da cura analítica. In: BRANDÃO, Vera Maria Vinheiro 
(Org.). A psicanálise e os discursos. Rio de Janeiro: Revista da Escola da Letra Freudiana, 
2004, p. 237-242. 

BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 

BANDEIRA, Manuel. Manuel Bandeira – 50 poemas escolhidos pelo autor. São Paulo: 
Cosac Naify, 2006. 

BARRENTO, João. A chave de ler: caminhos do texto de Maria Gabriela Llansol. 
Lisboa/Sintra: GELL, 2004 (Jade – Cadernos Llansolianos, 4). 

BARRENTO, João; SANTOS, Maria Etelvina; RODRIGUES, Cristina V. Um ser sendo. In: 
Leituras de Amar um Cão. Lisboa/Sintra: GELL, 2007 (Jade – Cadernos Llansolianos, 11). 

BARROS, Manoel de. Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

BARTHES, Roland. Sade, Fourier, Loyola. Lisboa: Edições 70, 1979. 

BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: F. Alves, 1988. 

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.  

BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 2000.  

BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Lisboa: Edições 70, 2006. 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. São Paulo: Cultrix, s.d.  

BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987.  

BATAILLE, Georges. El erotismo. Barcelona: Tusquets Editores, 1997.  



202 

 

BENJAMIM, Walter. A tarefa do tradutor (1923). In: BRANCO, Lucia Castello (Org.). A 
tarefa do tradutor em Walter Benjamin: quatro traduções para o português. Belo Horizonte: 
FALE/UFMG, 2008. 

BERNARDES, Angela. Razão poética e laço social. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rel/v1n1/v1n1a13.pdf. Acesso em: 23 jan. 2014. 

BLANCHOT, Maurice. L’écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980. 

BLANCHOT, Maurice. La communauté inavouable. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983 
(Tradução inédita de Cleunice Mourão, gentilmente cedida). 

BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.  

BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.  

BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.  

BRANCO, Lucia Castello. A traição de Penélope. São Paulo: Annablume, 1994. 

BRANCO, Lucia Castello. A escritura não tem anel. In: BRANCO, Lucia Castello; 
BRANDÃO, Ruth Silviano (Org.). A Força da Letra. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. 

BRANCO, Lucia Castello. Os absolutamente sós. Llansol – a letra – Lacan. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000. 

BRANCO, Lucia Castello. Nuvens de pensamento branco: Maria Gabriela Llansol e a flor do 
libidinal. In: BRANCO, Lúcia Castello; ANDRADE, Vania Baeta (Org.). Livro de Asas para 
Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 227-252.  

BRANCO, Lucia Castello. Para a hora de ler. In: LAGO, Angela. Um livro de horas – Emily 
Dickinson. São Paulo: Scipione, 2007. 

BRANCO, Lucia Castello. Carta para Janaina Rocha de Paula, enviada em 12 de outubro de 
2011 (Texto inédito). 

BRANCO, Lucia Castello. Chão de letras: as literaturas e a experiência da escrita. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

BRANCO, Lucia Castello. Sobre o sexo da paisagem: Maria Gabriela Llansol e a escrita da 
desmemória. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRAPLIP, 22., 2009, Salvador. 
Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP. Salvador: UFBA, 2011, p. 583-592. 



203 

 

BRANCO, Lucia Castello. A paixão de ler: a leitura no “amor em fracasso”. Disponível em: 
http://blogdasubversos.wordpress.com/2012/11/12/praticas-da-letra-a-paixao-do-ler-a-leitura-
no-amor-em-fracasso/. Acesso em: 22 mar. 2013. 

BRANCO, Lucia Castello. Quem me chama? Inspiração, Talento e Vocação da Escrita. 
Texto apresentado no Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte (MG), dentro do 
programa “Língua Afiada”, em 23 de agosto de 2013. Disponível em: 
http://fiodeaguadotexto.wordpress.com/2012/08/31/conversas-com-llansol-3/. Acesso em: 23 
set. 2013. 

BRANCO, Lucia Castello. Três digressões sobre o texto ardente e o feminino de ninguém. 
Texto inédito. 

BRANDÃO, Jacyntho Lins. O corpus ardente. In: BRANCO, Lucia Castello; ANDRADE, 
Vania Baeta (Org.). Livro de Asas para Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2007. 

CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1969.  

CAMPOS, Haroldo de. Qohélet / O-que-sabe. São Paulo: Perspectiva, 1990.  

CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. Mallarmé. São Paulo: 
Perspectiva, 2010. 

CAMPOS, Haroldo de. O afreudisíaco Lacan na galáxia de lalíngua. In: CESAROTTO, 
Oscar. Ideias de Lacan. São Paulo: Iluminuras, 2010, p. 169-188. 

CAMPOS, Haroldo de. O que é mais importante: a escrita ou o escrito? Cadernos Viva Voz. 
Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2011. 

CELAN, Paul. Arte poética: O Meridiano e outros textos. Lisboa: Edições Cotovia, 1996. 

CELAN, Paul. Sete rosas mais tarde. Lisboa: Edições Cotovia, 2006. 

CLARK, Lygia. Carta de 26/10/1968. In: FIGUEIREDO, L. Lygia Clark. Hélio Oiticica. 
Cartas 1964-1974. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998.  

COELHO, Eduardo Prado. A noite do mundo. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
[s.d]. 

COELHO, Eduardo Prado. O cálculo das sombras. Lisboa: Asa, 1997.  

COSTA, Erick Gontijo. acurar-se da escrita – Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2014 (Tese, Doutorado em 
Teoria da Literatura e Literatura Comparada). 



204 

 

CRAGNOLINI, Mónica. Temblores del pensar: Nietzsche, Blanchot, Derrida. Pensamiento 
de los Confines, Buenos Aires, n. 12, 2003, p. 11-19. Disponível em: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/temblores.htm. Acesso em: 22 mar. 2013. 

DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. São Paulo: Papirus, 1991. 

DELEUZE, Gilles. A imanência: uma vida. Tradução Tomaz Tadeu da Silva. Publicado 
originalmente em Philosophie, Paris, n. 47, p. 3-7, 1995. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/7182897/Deleuze-Gilles-A-Imanencia-Uma-Vida. Acesso em: 22 
mar. 2013.  

DELEUZE, Gilles. Espinoza e os signos. Porto: Rés Editora, 1989. 

DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Editora. 34, 1992. 

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1995  

DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo: Editora 34, 1997.  

DERRIDA, Jacques. La Dissémination. Paris: Éditions du Seuil, 1971. 

DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, 1973.  

DERRIDA, Jacques. Torre de Babel. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 

DERRIDA, Jacques. Che cos’è la poesia? Coimbra: Angelus Novus, 2003.  

DERRIDA, Jacques. Papel máquina. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.  

DERRIDA, Jacques. Memórias de cego – o auto-retrato e outras ruínas. Tradução Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011. 

DERRIDA, Jacques. Entrevista com Cristina de Peretti. Politica y Sociedad, Madrid, 3, 1989. 
Disponível em: http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/derrida_entrevista.htm. Acesso em: 
22 mar. 2013. 

DICKINSON, Emily. Bilhetinhos com poemas. Tradução de Ana Fontes. Sintra: Colares 
Editora, 1995.  

DIDIER-WEILL, Alain. Nota azul: Freud, Lacan e a Arte. Rio de Janeiro: Contra Capa 
Livraria, 1997. 

DUNKER, Christian. O cálculo neurótico do gozo. São Paulo: Escuta, 2002. 

DURAS, Marguerite. A vida material. Rio de Janeiro: Globo, 1989.  



205 

 

DURAS, Marguerite. Escrever. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.  

DURAS, Marguerite. C’est tout. Paris: P.O.L, 1995. 

DURAS, Marguerite. La mer écrite. Paris: Marval, 1996. 

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor. Lisboa: Relógio D’Água, 2002. 

EURÍPEDES. As bacantes. Disponível em: 
http://filosofia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/classicos_da_filosofia/as_bacantes.pdf. Acesso 
em: 22 mar. 2013. 

FENATI, Maria Carolina. Algumas Folhas – leitura de um caderno de Maria Gabriela 
Llansol. In: BARRENTO, João; SANTOS, Etelvina (Org.). Llansol: a luminosa vida dos 
objetos. Lisboa: Mariposa Azul, 2012, p. 143-158. 

FOUCAULT, Michel. O corpo utópico. Texto inédito publicado no site: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/38572-o-corpo-utopico-texto-inedito-de-michel-
foucault. Acesso em: 8 fev. 2014. 

FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos (1900). Vol. IV e V. Rio de Janeiro: Imago, 
1996 (ESB).  

FREUD, Sigmund. “Gradiva” de Jensen e outros trabalhos (1906-1908). Vol. IX. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996 (ESB). 

FREUD, Sigmund. História do movimento psicanalítico, artigos sobre metapsicologia e 
outros trabalhos (1914-1915). Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (ESB).  

FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos 
(1920-1922). Vol. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

GENET, Jean. O ateliê de Giacometti. São Paulo: Cosac Naify, 2000.  

GUIMARÃES, César. Imagens da memória: entre o legível e o visível. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1997.  

HANNS, Luiz. Dicionário Comentado do Alemão de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

HOLK, Ana Lucia Lutterbach. Patu: a mulher abismada. Rio de Janeiro: Subversos, 2008. 



206 

 

IANNINI, Cinara Soares. Biografia como método: a escrita da fuga em Maria Gabriela 
Llansol. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 
2008 (Tese, Doutorado em Estudos Literários).  

JOAQUIM, Augusto. Aos fiéis do amor. In: JOAQUIM, Augusto. Proposta de linhas 
directoras para a peça baseada em O livro das comunidades. Lisboa/Sintra: GELL, 2005, p. 5-
11 (Jade – Cadernos Llansolianos, 7). 

JOAQUIM, Augusto. Conversação espiritual. In: LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 2005. 

JOAQUIM, Augusto. Maria Gabriela Llansol – dizer com o “lugar 1” de O livro das 
comunidades. In: JOAQUIM, Augusto. À beira do rio da escrita. Lisboa/Sintra: GELL, 2005, 
p. 13-26 (Jade – Cadernos Llansolianos, 1). 

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 2 – O eu na teoria e na técnica psicanalítica (1954-
1955). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 7 – A ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1997. 

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 8 – A transferência (1960-1961). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2010.  

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 9 – A identificação (1961-1962). Publicação interna do 
Centro de Estudos Freudianos do Recife. Outubro de 2003.  

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 10 – A angústia (1962-1963). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2005. 

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 11 – Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 
(1964). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 15 – O ato psicanalítico (1967-1968). Publicação 
interna da Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir. Salvador: 
s/d.  

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 19 – ...Ou pior (1971-1972). Publicação interna da 
Associação Freudiana Internacional. Espaço Moebius – Projeto Traduzir. Salvador: s/d.   

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 20 – Mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1985. 

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 22 – RSI (1974-1975). Tradução não publicada.  



207 

 

LACAN, Jacques. O seminário, Livro 23 – O sinthoma (1975-1976). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2007. 

LACAN, Jacques. El seminario, Libro 26 – La topologia y el tiempo. Belo Horizonte: 
Biblioteca do Simpósio do Campo Freudiano, 1989. 

LACAN, Jacques. Lituraterra. Che vuoi, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 17-23, 1986. 

LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

LACAN, Jacques. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

LACAN, Jacques. Televisão (1974). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.  

LAPLANCHE, J., PONTALIS, J-B. Vocabulário de psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001.  

LOPES, Silvina Rodrigues. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela 
Llansol. Lisboa: Black Son Editores, 1998. 

LOPES, Silvina Rodrigues. Apresentação. In: HÖLDERLIN, Friedrich; COSTA, Daniel. Pelo 
infinito. Lisboa: Edições Vendaval, 2000.  

LOPES, Silvina Rodrigues. Exercícios de aproximação. Lisboa: Edições Vendaval, 2003. 

LOPES, Silvina Rodrigues. Anomalia poética. Lisboa: Edições Vendaval, 2005. 

LOURENÇO, Eduardo. A Nau de Ícaro seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia. Lisboa: 
Gradiva, 1999.  

MAIA, Elisa Arreguy. Textualidade Llansol: letra e discurso. Belo Horizonte: Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. 2005 (Tese, Doutorado em Literatura 
Comparada). 

MALLARMÉ, Stéphane. A música e as letras. In: GOMES, Álvaro Cardoso. A estética 
simbolista: textos doutrinários comentados. Tradução dos textos doutrinários em francês de 
Eliane Fittipaldi Pereira e em inglês de Carlos Alberto Vechi. 22 ed. São Paulo: Atlas, 1994, 
p. 104-108. 

MALLARMÉ, Stéphane. Un coup dés jamais n’abolira le hasard. In: _____. Oeuvres 
Complètes. Paris: Gallimard, 2003. 

MALLARMÉ, Stéphane. Divagações. Florianópolis: Editora UFSC, 2010.  



208 

 

MALLARMÉ, Stéphane. Mallarmé. Tradução e organização Augusto de Campos, Décio 
Pignatari e Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

MANDIL, Ram. Os efeitos da letra: Lacan leitor de Joyce. Rio de Janeiro: Contra Capa, 
2003.  

MILLER, Jacques Alain. Los signos del goce. Barcelona: Paidós, 1998. 

MILNER, Jean-Claude. Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2006.  

MILLER, Jacques Alain. Extimidad. Buenos Aires: Piados, 2010. 

MOTTA, Leda Tenório da. Roland Barthes e seus primeiros toques de delicadeza 
minimalista. Sobre O grau zero da escritura. Alea: Estudos Neolatinos, Rio de Janeiro, UFRJ, 
vol. 12, n. 2, jul./dez. 2010, p. 233-247.  

NANCY, Jean-Luc. Corpus. Lisboa: Passagens, 2000. 

NANCY, Jean-Luc. Resistência da poesia. Lisboa: Edições Vendaval, 2005.  

NANCY, Jean-Luc. 58 indicios sobre el cuerpo, Estensión del alma. Buenos Aires: Ediciones 
La Cebra, 2010.  

NANCY, Jean-Luc. O peso de um pensamento, a aproximação. Tradução Fernanda Bernardo 
e Hugo Monteiro. Coimbra: Palimage, 2011.  

NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

PAZ, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

PESSANHA, Juliano. Ignorância do sempre. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006. 

PESSANHA, Juliano. Como fracassar em Literatura. Pausa, Belo Horizonte, n. 100, p. 19, 
jun. 2013. Disponível em: http://issuu.com/pausa/docs/pausacem. Acesso em: 23 set. 2013. 

PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Recolha e transcrição dos 
textos de Maria Aliete Galhoz e Teresa Sobral Cunha. Prefácio e organização de Jacinto do 
Prado Coelho. Lisboa: Ática, 1982. 

PESSOA, Fernando. Fernando Pessoa – Obra poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 
1997. 

POMMIER, Gérard. A exceção feminina: os impasses do gozo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1985. 



209 

 

PONGE, Francis. Métodos. Tradução Leda Tenório da Motta. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 

RAMOND, Charles. Vocabulário de Espinosa. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

RILKE, Rainer Maria. Frutos e apontamentos. Lisboa: Relógio D’Água, 1995. 

RILKE, Rainer Maria. As elegias de Duíno. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002. 

RIMBAUD, Arthur. O rapaz raro. Tradução e prefácio de Maria Gabriela Llansol. Lisboa: 
Relógio D’Água, 1998. 

RIMBAUD, Arthur. Carta a Georges Izambard. In: _____. Obras completas. Paris: 
Gallimard, 1972. Tradução de Marcelo Jacques de Morais, disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2006000100011. Acesso 
em: 10 fev. 2014. 

RIMBAUD, Arthur. Carta a Paul Demeny. In: _____. Obras completas. Paris: Gallimard, 
1972, p. 249. Tradução de Marcelo Jacques de Morais, disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2006000100011. Acesso 
em: 10 fev. 2014. 

ROSA, Márcia. Um Platão lacaniano – um estudo sobre o Parmênides de Platão e o “y a d 
l’un” de Lacan. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rel/v1n2/v1n2a05.pdf. Acesso 
em: 22 jan. 2014. 

SANTOS, Maria Etelvina. Como uma pedra-pássaro que voa. Llansol e o improvável da 
leitura. Lisboa: Mariposa Azul, 2008. 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura 
e tradução. São Paulo: Editora 34, 2005. 

SOLLERS, Philippe. Sur le matérialisme. In: BARTHES, Roland. O império dos signos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007.  

SOUZA, Carlos Eduardo Batista. A boa nova anunciada à natureza – o drama poesia em três 
discursos de Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2001. (Dissertação, Mestrado em Teoria da Literatura). 

SPINOZA, Benedictus de. Ética (1662). Tradução Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 
2009. 

TURRER, Daisy. O livro e a ausência de livro em Tutaméia, de Guimarães Rosa. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2002. 

VALAS, Patrick. As dimensões do gozo: do mito da pulsão à deriva do gozo. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. 



210 

 

VIDAL, Eduardo A. Heterogeneidade Deleuze–Lacan. In: ATTIEZ, Éric. Gilles Deleuze: 
Uma vida filosófica. São Paulo: Editora 34, 2000.  

VIDAL, Eduardo A. Há Um. In: CESAROTTO, Oscar (Org.). Ideias de Lacan. São Paulo: 
Iluminuras, 2010, p. 43-56. 

 

Obras de Maria Gabriela Llansol 

 

Diários: 

LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. 2. ed. Lisboa: Relógio D’Água, 1985. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Inquérito às quatro confidências. Lisboa: Relógio D’Água, 
1996.  

LLANSOL, Maria Gabriela. Finita. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005.  

 

Ficção: 

Trilogia “Geografia dos Rebeldes”: 

LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. Lisboa: Relógio D’Água, 1999.  

LLANSOL, Maria Gabriela. A restante vida. Lisboa: Relógio D’Água, 2001. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003. 

 

Trilogia “O litoral do mundo”: 

LLANSOL, Maria Gabriela. Causa amante. Lisboa: Relógio D’Água, 1996. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Contos do mal errante. Lisboa: Assírio & Alvin, 2004. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Da sebe ao ser. Lisboa: Rolim, 1988. 

 

Outras obras de ficção: 

LLANSOL, Maria Gabriela. Amar um cão. Colares/Sintra: Colares Editora, 1990.  

LLANSOL, Maria Gabriela. O raio sobre o lápis. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004. 



211 

 

LLANSOL, Maria Gabriela. Um beijo dado mais tarde. Lisboa: Rolim, 1985.  

LLANSOL, Maria Gabriela. Hölder, de Hölderlin. Colares/Sintra: Colares Editora, 1985. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso. Lisboa: 
Edições Rolim, 1994. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig 2 – O ensaio de música. Lisboa: Edições Rolim, 
1994. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Ardente texto Joshua. Lisboa: Relógio D’Água, 1998.  

LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Parasceve. Lisboa: Relógio D’Água, 2001. 

LLANSOL, Maria Gabriela. O Senhor de Herbais. Lisboa: Relógio D’Água, 2002. 

LLANSOL, Maria Gabriela. O começo de um livro é precioso. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2003. 

LLANSOL, Maria Gabriela. O jogo da liberdade da alma. Lisboa: Relógio D’Água, 2003.  

LLANSOL, Maria Gabriela. Amigo e Amiga – curso de silêncio de 2004. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2006. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Os cantores de leitura. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007.  

LLANSOL, Maria Gabriela. Uma data em cada mão – livro de horas I. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2009. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Um arco singular – livro de horas II. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2011. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Numerosas linhas – livro de horas III. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2013. 

 

Textos, entrevistas e papéis avulsos: 

LLANSOL, Maria Gabriela. Caderno 1.54, 5 de abril de 1999, p. 10-12. Disponível em: 
http://espacollansol.blogspot.pt/search?q=n%C3%A3o+sei+reflectir+sobre+poesia. Acesso 
em: 22 mar. 2013. 



212 

 

LLANSOL, Maria Gabriela. O espaço edénico – entrevista a João Mendes, jornal Público, 18 
de janeiro de 1995. In: Na casa de julho e agosto. Lisboa: Relógio D’Água, 2003, p. 139-168. 

LLANSOL, Maria Gabriela. O sonho de que temos a linguagem. Revista Colóquio-Letras, 
Lisboa, n. 143-144, p. 5-18, jan./jun. 1997. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Carta enviada a Eduardo Prado Coelho, em 25 de novembro de 
1999. Disponível em: http://fiodeaguadotexto.tumblr.com/post/12160289204/carta-de-llansol-
a-eduardo-prado-coelho. Acesso em: 22 mar. 2013. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011. 

 


