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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é a apresentação de uma proposta de leitura do diário Um Falcão 

no Punho de Maria Gabriela Llansol, motivada pela intuição da sua narradora de que o texto 

é um ser.  O nosso ponto de partida é a análise do lugar ocupado pelo sujeito em um texto/ser 

e se, à luz das reflexões de Blanchot, Barthes e Foucault, é possível classificar esse diário 

como uma escrita de si, ou se estamos diante de um processo de tradução que conserva 

apenas os traços da presença do sujeito. Em seguida, de acordo com a noção de devir de 

Deleuze e Parnet, examinamos como o devir, concebido como simultaneidade, é 

indissociável tanto da ideia de texto quanto da ideia de ser. Discutimos, ainda, baseados nas 

contribuições do pensamento filosófico, se a noção de ser, como Llansol a compreende, está 

na origem de uma metafísica da escrita, ou é uma maneira de superar a compreensão do texto 

como um objeto ou instrumento. Por fim, refletimos sobre o legado que Llansol deseja 

transmitir a seus leitores e de que maneira o seu texto, ao se libertar dos limites da literatura, 

pode “abrir caminho a outros”, segundo a filosofia da alteridade de Lévinas. 

 

 

Palavras-chave: ser; texto; Llansol. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Dans cette dissertation, nous présentons une lecture du journal Um Falcão no Punho de 

Maria Gabriela Llansol motivée par son intuition du texte comme un être. Ainsi, selon 

les réflexions de Blanchot, Barthes et Foucault, nous examinons la place du sujet dans le 

texte, afin de démontrer si le journal de Llansol est une écriture de soi, ou une traduction 

de la subjectivité. Ensuite, selon la notion de devenir de Deleuze et Parnet, nous 

analysons le devenir qui opère sur le texte, pour établir la signification du texte comme 

un être. D’ailleurs, nous discutons si l'être, comme Llansol le comprendre, est la source 

d'une écriture métaphysique. Enfin, selon la philosophie de l'altérité de Lévinas, nous 

réfléchissons sur l'héritage que Llansol veut transmettre à ses lecteurs. 

 

Mots-clés : être ; texte ; Llansol. 
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“Não pousou no meu pulso, entrou no meu pulso. 

Os seus olhos redondos, duas vezes maiores,  

entre mim e a neve, são-me entregues”.  

Llansol, Lisboaleipzig I 
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INTRODUÇÃO  
 

 
  

“(...) são estes os átomos do texto, e 

eu estou em combinação com eles”.  

(LLANSOL, 1988, p.22)  

  
  

 

 

As palavras da epígrafe, retiradas da entrada do dia 8 de julho de 1979 de Um Falcão 

no Punho, têm muito a dizer sobre o que desenvolveremos neste trabalho. A narradora 

de Llansol, enquanto conjectura sobre o sentido de uma palavra que desconhece 

(cuspinheira), faz uma afirmação sobre os átomos do texto aos quais ela se combina como 

se formasse a molécula de uma nova substância.  

  Esta imagem é importante. O seu texto não é simplesmente composto por frases, 

palavras, sílabas, letras. Ele se constitui de átomos com as quais a narradora interage e deles 

começa a fazer parte. Em um átomo existe uma série de forças que atuam se atraindo e se 

repelindo em torno de um núcleo que pode ser estável ou pode se desintegrar até alcançar a 

estabilidade.  Esta combinação, no “nível atômico”, nunca se faz sem que se receba ou se 

libere energia. O texto, portanto, é uma realidade que surge de uma variação de energia.  

Dito isso, passamos para uma breve explicação sobre o título deste trabalho: “Os 

devires de um texto que é um ser: Uma leitura de Um Falcão no Punho”. A ideia do texto 

como um ser surge na entrada do dia 16 de agosto de 1981. Após passar um longo período 

do dia com a sua parte mais sombria, a narradora se aproxima da compreensão de que o texto 

era um ser (Cf. LLANSOL, 1988, p. 47). O texto não apresenta claramente a sua concepção 

de ser, nem como essa noção, que faz parte da tradição metafísica, aplica-se ao texto 

literário.  

Pensar o texto como um ser envolve reconhecer que “o ser é, e sempre será um 

mistério que o homem não pode esgotar” (LAUAND, 1999, p.62). Além disso, o texto é 

linguagem. Então, cabe perguntar se a substância deste ser é a linguagem ou se a substância 

da linguagem é o ser. Todavia, a autora não oferece uma resposta definitiva ao problema. 

Com efeito, nos breves momentos em que a narradora trata do ser, ela o faz de diferentes 



13 

 

modos. Sendo assim, no horizonte da pesquisa, estas questões nos levam a refletir sobre o 

que é a linguagem, do que ela se constitui e quais os objetivos ela pode alcançar através do 

texto.  

E o que dizer da segunda parte do título (Uma leitura de “Um Falcão no Punho”)? 

Com ele desejamos expressar que não temos a pretensão de esgotar as questões suscitadas 

pela leitura. O nosso trabalho pretende apenas ser uma leitura que, no entanto, não é um 

movimento aleatório surgido ao acaso. Além disso, a leitura não é apenas uma atividade 

intelectual. É preciso se deixar penetrar pela leitura, descobrir o que a autora denomina de 

“sexo de ler”, a percepção de que a leitura pode conduzir a uma excitação capaz de englobar 

a pessoa, ultrapassando os limites do próprio corpo. No entanto, nesta tarefa nos pautamos 

inicialmente por duas balizas. A primeira delas é o gênero textual e a segunda é a noção de 

tradução.  

Llansol classifica Um Falcão no Punho como um diário, um gênero cujas 

características são bem definidas. Como aponta Blanchot, o diário é “o lugar de uma 

revelação imediatamente dada, parece o sinal de que a verdade é sempre imediata, sempre a 

mesma e sempre disponível” (BLANCHOT, 2011, p.47). 

O primeiro diário publicado por Maria Gabriela Llansol, entretanto, não é um diário 

em sentido estrito, ou de acordo com o senso comum, um diário “verdadeiro”; embora o 

texto apresente a estrutura própria do gênero, delimitando o tempo e o espaço. É verdade 

que, como observaremos ao longo deste trabalho, é possível reconhecer uma relação entre o 

texto e a vida. Contudo, está fora de questão alcançar alguma verdade definitiva sobre a vida 

do sujeito.  Existe, em contrapartida, uma tentativa de traduzir a vida em discurso, 

combinando o sujeito aos átomos do texto.  

Se, por um lado, o texto não tem o propósito de ser uma escrita de si, por outro é 

possível observar os seus traços, como a atitude de dar “o que se viu ou pensou a um olhar 

possível” (FOUCAULT, 1992, p.130). Obviamente, não existe, no texto, a pretensão de 

apresentar um conhecimento capaz de dar conta de todas as particularidades da 

vida. Diferente de uma narrativa de si, estamos diante de hypomnenata em que está em jogo 

“captar o já dito; reunir aquilo que se pôde ouvir ou ler, e isto com uma finalidade que não 

é nada menos que a constituição de si”. (FOUCAULT, 1992, p.137).   

Como se depreende da fala de Foucault, é menos uma escrita de si do que uma escrita 

para formar-se a si. Em contrapartida, na atividade de “captar o já dito” tanto a vida quanto 
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o texto estão fragmentados, como um mosaico elaborado a partir das suas vivências, de suas 

leituras e dos seus outros textos. O caráter fragmentário da sua escrita, obviamente, não é 

uma novidade de Llansol. Entretanto, é importante ressaltar que, como descreve o programa 

das Sextas Jornadas Llansolianas de Sintra1,  “Maria Gabriela Llansol não é uma escritora 

do fragmento enquanto «gênero» (...), mas o fragmento foi sempre a forma informe e natural 

dessa escrita” (ESPAÇO LLANSOL, 20142).  

Um efeito dessa escrita são as analogias entre o seu texto e o jogo do quebra-cabeça 

ou o labirinto, analogia que expressa a ideia de movimento, de encontro com os espaços 

vazios e até mesmo de perplexidade diante do próximo passo a ser dado. Tais características 

se assemelham à experiência do leitor diante da interrupção lógica da frase, da alternância 

de ritmos no texto e dos traços e espaços em branco que sinalizam a insuficiência da 

linguagem para representar o pensamento.  

A memória das experiências da vida se transforma e se articula em um núcleo 

dinâmico que opera uma metamorfose da identidade. De fato, o seu texto é como um 

labirinto criador de imagens e de rupturas que resistem a qualquer tentativa de fechamento, 

de conclusão. O sujeito está em processo e, por isso, não pode ser conhecido nem 

determinado e o mesmo acontece com o texto.  

Outra possibilidade de entendimento, seria pensar o texto do primeiro diário como 

uma espécie de tradução em que opera o problema da distância entre dois códigos ou de duas 

realidades que possuem afinidades, mas cujas divergências estarão sempre presentes. Com 

efeito, existe uma fratura entre o original e o traduzido de forma que na tradução só se pode 

alcançar os ecos do original (Cf. BENJAMIM, 2013, p.112). Na tradução da vida em signos 

linguísticos, a percepção de si é alterada, produzindo a metamorfose da identidade. Todavia, 

existe um problema: se o texto é um ser, haveria espaço para uma transformação da 

subjetividade?  

Por isso, torna-se relevante uma investigação sobre os sentidos do ser em Um Falcão 

no Punho. Na História da Filosofia, a reflexão sobre o ser tem início com Parmênides. Para 

este filósofo, o ser é o que pode ser pensado e é imutável. Platão conserva muito desta 

compreensão, apresentando algumas nuances. Como destaca Ricœur, em Platão a “noção de 

                                                 
1Evento organizado pelo Espaço Llansol de Sintra realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2014. 
2Disponível em: http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/09/o-imperio-dos-fragmentos-vi-

jornadas.html. Acesso em 13 de abril de 2015. 

http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/09/o-imperio-dos-fragmentos-vi-jornadas.html
http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/09/o-imperio-dos-fragmentos-vi-jornadas.html
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ser olha para dois lados: ela é o que domina as oposições históricas entre as filosofias da 

mudança e as filosofias da eternidade” (2014, p.101). Assim, a noção de ser comporta um 

elemento imutável tal como em Parmênides, mas acolhe também o componente da mudança, 

o devir.  

Desenvolvendo o problema do ser, Aristóteles afirma que: 

 

O ser, entendido em geral, tem múltiplos significados: (1) um destes 

 dissemos anteriormente  é o ser acidental3; (2) o outro é o ser 

verdadeiro e o não-ser como falso; (3) ademais existem as figuras 

das categorias (por exemplo a essência, a qualidade, a quantidade, o 

onde, o quando e todas as outras); (4) e, ainda, além destes, existe o 

ser como potência e ato. (ARISTÓTELES apud REALE, 2005, p.70) 

 

A reflexão do ser do texto como acidental não parece convir a Um Falcão no Punho, 

uma vez que este apresenta uma autonomia, o que permite a Llansol postular um “texto 

anterior tornado ser” (LLANSOL, 1988, p.77). Uma possibilidade seria, então, compreender 

o ser sob a ordem das categorias, principalmente, a essência. Tal possibilidade parece estar 

presente na noção de textualidade. É importante observar que a “textualidade” assinala um 

caráter dinâmico e imprevisível do texto. Em outras palavras, assim como a vida, o texto 

possui uma intensidade própria que o afasta de qualquer proposta de torná-lo fixo e 

imutável.  

 

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. Ela 

permite-nos, a cada um por sua conta, risco e alegria, abordar a força, 

o real que há-de vir ao nosso corpo de afectos. (LLANSOL, 1994, p. 

120-121).  

 

Em nossa reflexão, das acepções do ser destaca-se a noção de ser como potência e 

ato. Em outras palavras há uma forma do ser em ato em que o ser existe em uma forma que 

não pode ser mudada, uma forma já realizada. De modo diverso, o ser que está em potência 

                                                 
3 É o ser que não existe “por si”, mas depende de outro. É o caso, por exemplo, do “branco” em frases 

como “O homem é branco”, em que não se pode afirmar que “Branco é homem”.  
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possui a capacidade de existir em ato e precisa do movimento e do devir para que se atualize 

de acordo com a sua substância4.  Assim, em uma perspectiva aristotélica, poderíamos então 

pensar que o texto é uma potência que se atualiza de diferentes modos, assumindo novas 

configurações.  

Não pretendemos neste trabalho realizar um extenso tratado sobre a história da 

compreensão do ser na Filosofia.  No entanto, é importante lembrar que, para Heidegger, o 

ser havia caído no esquecimento e, portanto, deveria ser buscado. De certa forma, é o que 

Llansol realiza.  

Entretanto, é preciso observar alguns aspectos. Se o texto é um ser, é na linguagem 

que este ser se revela ou se atualiza. Dessa maneira, é preciso refletir sobre o seu processo 

de escrita. De acordo com a narradora, o seu texto está associado ao período noturno, de 

forma que até mesmo ao calendário proposto para o diário “deve impor-se imediatamente a 

noção de noite” (LLANSOL, 1988, p.7). Dessa maneira, “escrever um diário de noites é 

aceitar que na cadência dos dias a língua possa se transformar pela experiência-limite da 

escrita”. (FENATI, 2013, p.347) 

Com efeito, escrever para Llansol parece ser uma “experiência-limite”, mas que 

também é “poder iluminativo e finalidade de vida que causa temor” (LLANSOL, 1988, 

p.126). Pode ser uma experiência próxima de uma vivência mística, como a “Noite Escura” 

de São João da Cruz. No entanto, o que a narradora procura não é Deus. Neste sentido, ela 

prece se aproximar da percepção do “místico” de Wittgenstein para quem “há por certo o 

inefável. Isso se mostra, é o Místico5”. (1993, p. 281) 

No entanto, reconhecer uma tradição metafísica no texto de Llansol é, também, 

admitir alguns riscos. Nietzsche, um autor a cuja linhagem Llansol afirma pertencer, ressalta 

que a metafísica é a origem do que aprisiona, de modo especial é a origem do conceito de 

verdade. Nesse sentido, ele afirma: 

Eu não sei o que significa uma verdade objetiva, todas as verdades 

são para mim verdades sangrentas. Eu sempre escrevi meus escritos 

com todo o meu corpo e vida. Não sei o que são problemas 

puramente espirituais. Não somos batráquios pensantes, não somos 

aparelhos de objetivar e registrar, de entranhas congeladas – temos 

de continuamente parir nossos pensamentos em meio a nossa dor, 

dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, 

                                                 
4 Por substância, compreendemos “o núcleo principal e determinante, o quid último que caracteriza 

a coisa”.  (REALE, 2005, p. 92) 
5 Prop. 6.522 
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paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. 

Viver – isto significa, para nós, transformar continuamente em luz e 

flama tudo o que somos, e também, tudo o que nos atinge; não 

podemos agir de outro modo. (NIETZSCHE, 2001, p. 12) 

 

Derrida reforça a compreensão de que o pensamento sobre o ser reproduz as 

estruturas de poder e dominação que se fixaram na linguagem, existindo sempre o risco de 

corroborar a mesma impostura que a própria escritora deseja combater. Assim, a busca 

pelo ser na linguagem, é um procedimento autoritário. Desse modo, deve-se investigar se 

existe no projeto llansoliano de escrita uma herança metafísica. Em contrapartida, a 

aproximação do texto de Llansol ao pensamento místico parece afastá-la das armadilhas da 

metafísica.  

Por sua vez, seria preciso analisar em que se baseia a noção de devir no texto 

de Llansol. Existe nele a presença de uma dinamicidade em que nem as palavras, nem a 

escrita, nem o próprio texto obedecem a uma estrutura fixa. Pelo contrário, a escrita 

acompanha as transformações que conferem um novo colorido ou mesmo um novo sentido 

à vida. Aliás, a vida e o texto necessitam dessas mudanças: “as transformações são o nosso 

pão cotidiano que nos falta” (LLANSOL, 1988, p.6).  

Em outras palavras, assim como um rio, o texto possui uma intensidade própria que 

o afasta de qualquer proposta de torná-lo fixo. A escrita acompanha as transformações que 

são exigidas pela vida. Existe, pois, um devir que se manifesta na vida e nas palavras e o 

corpo escapa como se acompanhasse o movimento de descida das águas de um rio.  

Esse movimento, no entanto, não é inconsciente. Pelo contrário, está acompanhado 

da análise atenta do leito do rio, do caminho que a água segue. Um aspecto da reflexão de 

Heráclito, que, de certa maneira, também se desenvolve em Nietzsche e Deleuze, é digno de 

nota. O devir não faz parte do plano metafísico, mas do físico, uma perspectiva que parece 

se reproduzir no texto de Llansol. Desse modo, pode-se pensar que a própria noção de ser 

do texto não se alicerça no plano metafísico. 

A escrita de Maria Gabriela Llansol suscita ainda uma reflexão sobre o compromisso 

ético do texto. Na esteira das reflexões de Ética e Infinito de Lévinas, Llansol assume a 

compreensão de que a Literatura deve provocar os choques que nos levam a pensar, o que 

torna a escrita, por vezes, uma tarefa pesada: “A punição de escrever é árdua, tanto como o 

dom” (LLANSOL, 1988, p. 87). 
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Além disso, por repetidas vezes, o texto de Um Falcão no Punho parece indicar um 

compromisso com a liberdade. O texto de Llansol assume uma posição muito próxima da de 

Nietzsche para quem “o caráter errôneo do mundo onde acreditamos viver é a coisa mais 

firme e segura que nosso olho ainda pode apreender” (NIETZSCHE, 2005, p.38). Llansol 

reconhece isso e, por isso, propõe ao leitor outras realidades. Ademais, o caminho que ela 

descobriu para si tem de ser compartilhado. Neste sentido, a escrita torna-se, então, o agente 

de um movimento de desvelamento de si mesmo em uma busca pelo outro, o que nos 

direciona a Lévinas.  

Assim, o texto é um lançar-se para fora, o que afasta qualquer postura de indiferença 

em relação ao outro, uma postura presente no excerto a seguir: “Perguntar «quem sou» é 

uma pergunta de escravo; perguntar «quem me chama» é uma pergunta de homem livre”. 

(LLANSOL, 1988, p. 130).   

Essa é a condição para que os afetos tenham a possibilidade de se desenvolver. É, 

pois, nos afetos que se fundam as relações mais íntimas e isso que o texto propõe. Sob esse 

aspecto, Maria Gabriela Llansol parece concordar com Espinoza que já havia identificado 

que “os que escreveram sobre os afetos e os modos de vida dos homens parecem, em sua 

maioria, ter tratado não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, mas de 

coisas que estão fora dela”. (2007, p.161).  

 Como Deleuze e Guattari apresentam, “é a literatura que produz uma solidariedade 

ativa, malgrado o ceticismo” (2014, p.37).  E o que se diz da literatura, Llansol também o 

declara do ato de ler, um gesto de união de afetos: 

  

Eu penso que a leitura cria uma relação extremamente íntima com 

alguém. Alguém que lê profundamente é penetrado pelo que lê. E, 

digamos, essa penetração é uma penetração 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 em 

órgãos determinados, mas abrangem a totalidade do corpo e que 

existem para que o belo se perpetue, o prazer de estar, etc. (1997)  

  

Outro viés desse compromisso ético é a afirmação da necessidade da 

beleza. Enquanto que, para Dostoiévski, o belo salvaria o mundo, para Llansol, talvez apenas 

no belo o mundo possa subsistir. À semelhança do termo grego αλό , no texto o belo e 
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bom são o mesmo. A beleza do texto, entretanto, não se confunde com um ideal de perfeição 

formal ou de transparência do sentido (Cf. BARRENTO, 2012, p. 24). O seu texto prossegue 

em uma relação de “transparência e obstáculo” (Cf. COMPAGNON, 2012, p.39), ou 

utilizando as palavras da narradora da ficção Um beijo dado mais tarde, “o pensamento 

caminha para dentro de si, e esconde-se no ponto mais obscuro da palavra” (LLANSOL, 

2013, p.99).  

Resta-nos abordar as motivações desta pesquisa. Penso que há uma dupla 

justificativa para esse projeto. A primeira delas é afetiva. Afetiva porque o contato com a 

obra da portuguesa Maria Gabriela Llansol, de algum modo, alterou as perspectivas de um 

estudante de Letras. Sem dúvida, os meus primeiros contatos com os textos de Llansol nas 

aulas de Literatura Portuguesa I foram desconfortáveis. O mesmo incômodo me 

acompanharia no evento Um dia de fulgor6 e nos 18 meses de projeto de iniciação científica 

financiado pela fundação FAPERJ. 

Recordo que Santo Agostinho em suas Confissões se dirige a Deus, quase em um 

lamento:  

Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova! Sero te amavi! 

Et ecce intus eras, et ego foris, et ibi te quaerebam; et in ista formosa 

quae fecisti, deformis irruebam 7 (Conf. 10, 27, 38).  

 

O uso do advérbio sero (tarde) expressa algo que intuitivamente descobrimos através 

da experiência: tudo o que amamos, as coisas, as pessoas, amamo-las sempre muito tarde. 

Não porque, como afirma a sabedoria popular, só se valoriza o que se perde; mas porque 

todos precisamos de tempo para amadurecer e estar pronto, se isso for possível, para 

realizarmos certas escolhas.   

Obviamente, essas escolhas nem sempre exigem exclusividade. No entanto, deve-se 

ser capaz de reconhecer a singularidade do objeto, ou talvez do sujeito do amor.  Nesse 

momento, o amadurecimento que a reflexão proporciona leva-nos à compreensão de que os 

textos, à semelhança de tudo que existe, não são perfeitos. Eles apresentam contradições e, 

às vezes, defeitos. Portanto, não devemos nos aproximar de um texto como um juiz que 

                                                 
6 Evento realizado em Niterói-RJ, no campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense em 

18 de outubro de 2011. 
7 Tradução: Tarde de amei, beleza tão antiga e tão nova! Tarde te amei! Eis que tu estavas dentro e 

eu, fora e lançava-me deformado na beleza que tu criaste. 
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pretende revelar toda a verdade antes de promulgar a sua sentença. Pelo contrário, devemos 

nos colocar diante dos textos como testemunhas dispostas a abandonar as próprias 

seguranças e certezas. 

A segunda justificativa é intelectual. Passados um pouco mais de trinta anos da 

publicação de Um Falcão no Punho, Llansol ainda é reconhecida por muitos como uma 

“autora difícil”. No entanto, além dos desafios que ela impõe à inteligência e à sensibilidade 

do leitor, estamos diante de uma autora inovadora em que “a ideia desempenha um papel de 

primordial importância enquanto logos verbalizado, isto é, logos cuja claridade exemplar e 

interna é atravessada pela sombra herética da ação verbal do sujeito”. (SEIXO, 1985, p.100)  

Esse caráter se revela, de certo modo, no reconhecimento que recebeu da crítica e 

pelos prêmios8 que recebeu, mas a sua maior expressão são as inquietações que movimentam 

a vida do leitor após o encontro com o seu texto.  

Após a apresentação desses elementos, passamos a uma descrição do nosso plano de 

trabalho. Esta dissertação é composta por três capítulos, cada um deles subdividido em duas 

partes, como descreveremos a seguir. 

 No primeiro capítulo, o nosso objetivo é apresentar que embora não seja 

propriamente uma escrita autobiográfica, é possível observar os rastros da vida cotidiana que 

se desloca para o texto do qual passa a fazer parte.  Com este propósito, dividimos o capítulo 

em duas partes. Na primeira, a partir das reflexões da narradora sobre o diário, a vida e a 

escrita, discutiremos em diálogo com a reflexão teórica sobre a escrita de si e da teoria da 

tradução os princípios que orientam a transformação do sujeito em texto. Na segunda, 

apresentaremos, a partir do confronto entre as entradas de Um Falcão no Punho e de 

Numerosas Linhas 9 datadas dos dias 27 de março de 1979 e 13 de agosto de 1981, alguns 

movimentos do texto em que se configura o processo de dissociação do sujeito. 

No segundo capítulo, o nosso desígnio é propor a intuição do “ser do texto” como o 

anseio e o fundamento da escrita de Llansol. Com esta finalidade, dividimos o capítulo em 

duas secções. Na primeira, como preparação para a questão do ser do texto, abordaremos os 

devires como simultaneidade que, de acordo com a narradora, operam no texto e fazem dele 

                                                 
8 Quanto aos prêmios podemos citar o prêmio da Associação Portuguesa de Escritores (1990), 

o Prêmio D. Dinis (1985) e o Prêmio Inasset (1986). 
9 Aos poucos o Espaço Llansol responsável pelo espólio da escritora portuguesa tem publicado os 

textos dos cadernos. A parte correspondente ao período entre 5 de janeiro de 1979 e 25 de setembro 

de 1980 foi publicada em 2013 com o título Numerosas Linhas: Livro de Horas III. 
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uma realidade dinâmica. Não obstante, apresentaremos que o devir não é um impedimento 

para se propor o texto como um ser. Em seguida, refletiremos sobre as possibilidades e os 

problemas de se pensar o texto como um ser. Sob este aspecto, vamos discutir se há no texto 

de Llansol a atuação de um pensamento metafísico que vai de encontro a sua luta contra a 

impostura da língua e de que maneira a aproximação com o pensamento místico nos permite 

vislumbrar a sua noção de ser. 

Finalmente, no terceiro capítulo, pretendemos discutir o compromisso ético que 

decorre da escrita de Maria Gabriela Llansol, apesar de a luta política não ser o leitmotiv de 

sua escrita. Em vista disso, refletiremos sobre dois aspectos desse compromisso. O primeiro 

aspecto trata do texto como uma via de liberdade frente às imposições da língua e a falta de 

oportunidade para o desenvolvimento dos afetos na vida cotidiana. O segundo, por sua vez, 

aborda o texto como o elemento fundante de uma descendência e da abertura ao outro.  
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Iluminura, Bibliothèque Nationale de France 

 

 

“Idade Média: 

 

Quando ler um texto era comentá-lo..., a 

ideia de que um texto é para bom uso, 

faz-me evocar o meu próprio corpo, e a 

sensualidade do entendimento”.  

Llansol, Um Falcão no Punho. 

  



23 

 

 

1. “CADA VEZ EU, EU MAIOR DO QUE EU10”: OS SINAIS DE UMA 

ESCRITA DE SI. 

 

Muito antes do advento e do estabelecimento das bases da psicanálise com Freud 

(1856-1939), definir o que é o sujeito é um problema.  Na antiga Grécia, uma inscrição 

advertia os peregrinos do templo de Apolo para se tornarem conhecedores de si 

mesmos11. A antiguidade da admoestação indica que há muito tempo procuramos e 

precisamos tentar descobrir quem somos, mas não demora e percebemos que “tudo 

flui12” e nós não somos a exceção.  

Na Literatura Portuguesa, os primeiros testemunhos da dificuldade do 

conhecimento de si são muito antigos. No século XVI, por exemplo, podemos observar 

em Bernadim Ribeiro e em Sá de Miranda13uma grande dificuldade para definir a própria 

subjetividade (Cf. SZYMKOWIAK apud ALVES; OLIVEIRA, 2009, p.88). No século 

XX, a representação da subjetividade na Literatura assumiria um novo viés depois de 

Fernando Pessoa cujos heterônimos exemplificam a multiplicidade e a indiscernibilidade 

da sua subjetividade, como podemos ler em um texto que posteriormente seria o prefácio 

para a edição de suas obras:  

 

O autor humano destes livros não conhece em si próprio 

personalidade nenhuma. Quando acaso sente uma personalidade 

emergir dentro de si, cedo vê que é um ente diferente do que ele é, 

embora parecido; filho mental, talvez, e com qualidades herdadas, 

mas as diferenças de ser outrem. (PESSOA apud BERARDINELI, 

2004, p. 93) 

 

Cinquenta anos após a morte de Pessoa, Maria Gabriela Llansol publica o 

primeiro livro de sua trilogia de diários, em que não estabelece nenhum heterônimo para 

si, mas a influência de Fernando Pessoa estaria presente como aquele “renunciou a quem 

era, inclusive ao seu próprio nome ” (LLANSOL, 1994, p.66). É a própria Llansol quem 

                                                 
10 LLANSOL, 2013b, p.75. 
11 Trata-se da célebre inscrição no pátio do templo consagrado a Apolo em Delfos: 

“” conhece-te a ti mesmo. 
12 Heráclito: 
13 Basta pensar, por exemplo no “Vilancete” (Entre mim mesmo e mim) de Bernadim Ribeiro e na 

trova “comigo me desavim” de Sá de Miranda. 
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classifica o seu texto como um diário. E, de certa maneira, esta afirmação não produz 

nenhum incômodo uma vez que a configuração assumida pelo texto se aproxima da 

estrutura esperada neste gênero. Entretanto, mais do que um gênero em que o mais 

importante é alcançar algum conhecimento sobre o sujeito que nele se enuncia, o diário 

llansoliano dá existência a uma realidade moldada pela linguagem. Assim, o seu texto 

(do diário) aproxima-se da compreensão de Barthes para quem “é a linguagem que fala, 

não o autor” (BARTHES, 2004, p.59). 

Dessa maneira, Um Falcão no Punho não é propriamente, um diário e o que nele 

se encontra não é o relato linear do cotidiano, nem o absoluto conhecimento de si mesmo, 

mas a instabilidade e o caráter fragmentário do sujeito que se deposita gradualmente no 

texto.  Em certa medida, o sujeito se assemelha a uma semente que precisa morrer para 

germinar. Assim, o apagamento do sujeito é uma estratégia para amplificar as 

possibilidades do “ser civil” (Cf. LLANSOL, 1988, p. 132), mediante o “real” criado 

pela narrativa. 

 

 

1.1 A PROPOSTA LLANSOLIANA DO DIÁRIO 

 

 

 Que motivos atuaram sobre a decisão de escrever um “diário”? Na entrada do dia 

7 de setembro de 1982, a própria autora parece antever tal questionamento e apresenta a 

sua justificativa. Ela afirma se sentir “atraída para os diários, não escritos actualmente 

pelo [seu] próprio punho mas como se [ela] já estivesse distante, e fosse suposta a [sua] 

vida por fragmentos, e em forma de caminho convertido em livro” (LLANSOL, 1988, p. 

81). 

Três aspectos são importantes aqui: a atração, a distância e o fragmento. A atração 

nos faz perceber que escrever diários é mais do que uma escolha, mas o gesto de acolher 

uma força que atua sobre ela. Em seguida, a ideia de distância é um indicador de que há 

algo que separa a vida cotidiana da vida do texto. Existe, de fato, uma distância entre a 

vida do sujeito enquanto fenômeno e a sua tentativa de representação através do discurso, 

o que aproxima o seu diário de uma tradução da vida em discurso, conservando os ecos 
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da experiência original14  despertados na língua para a qual a vida se traduz (Cf. 

BENJAMIN, 2013, p.112).    

A vida revelada pelo texto está em fragmentos que compõem um “caminho 

convertido em livro” (LLANSOL, 1988, p. 81), o que transmite uma afinidade com a 

noção de biografema15 que expressa “uma vida com espaços vazios”. Esse caminho, 

entretanto, permanece um mistério. Se, por um lado a narradora de Llansol afirma que o 

“acesso ao livro é imediato” (LLANSOL, 1988, p. 135), ou seja, uma realidade que 

conhecemos sem intermediários, por outro, no texto atua o extravio, algo que a narradora 

observa nos textos de São João da Cruz: “Chegaremos aonde não sabemos por caminhos 

que não sabemos”. (apud LLANSOL, 1988, p.135)  

O texto16 prossegue com a reflexão sobre o gênero diário: 

 
O Diário é o pano com que se faz a limpeza dos anos; de modo mais 

real que outros textos, é a sua configuração de moeda – o preço.  

Escrevo à máquina sem rasuras, não há manuscrito do texto final. 

Já que minha vida é tão isolada, distanciemo-la para a alvura desses 

diários; no seu fundo existia uma figura que escrevia sobre outras 

mas que agora vai buscar a elas o seu alívio. (LLANSOL, 1988, 

p.82) 

 

O diário é um pano. Cabe lembrar que etimologicamente17 texto é tecido. O pano, 

por sua vez, é um tecido ordinário, sem muito valor. A narradora lhe atribui a função de 

fazer a “limpeza dos anos”. Fazer uma limpeza é retirar tudo o que é sujo ou impuro. 

Barthes (2011), propõe que a escrita de diários é parte do compromisso de luta contra o 

esquecimento. Em contrapartida, o diário de Llansol não combate apenas o 

esquecimento, ele combate também toda a sujeira ou impureza que se deposita sobre a 

memória. Uma limpeza que, todavia, não pretende restaurar as coisas como foram um 

dia, mas que propõe uma vida renovada; ou melhor purificada e alterada pela escrita. 

(Cf. BLANCHOT, 2005, p.275). 

                                                 
14 Compreendemos aqui “original” sob a perspectiva temporal: o que surge primeiramente. 
15 Neologismo criado por Barthes (2005). 
16 Prosseguimos na leitura da entrada do dia 07 de setembro de 1982. 
17 O Novíssimo Dicionário Latino Português de F. R. dos Santos Saraiva (1993) registra duas variantes 

da palavra texto, uma neutra (textum,i) e outra masculina (textus, us). Dentre os principais significados 

retemos os seguintes: 1. Tecido, pano, estofo. 2.Obra deita de muitas partes reunidas, narrativa. 
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O diário, portanto, torna-se uma realidade “limpa” cuja principal nota é a 

“alvura”. Não obstante, no fragmento acima, a narradora parece indicar o afastamento da 

sua subjetividade e da sua vida: “a minha vida é tão isolada, distanciemo-la para a alvura 

desses diários” (LLANSOL, 1988, p. 82). No diário, a narradora se transforma em uma 

figura18 que procura nas figuras do texto o conforto e a companhia que não consegue 

alcançar na vida do dia a dia e, por isso, “vai buscar a elas o seu alívio” (LLANSOL, 

1988, p.82). 

O reconhecimento, por parte da narradora, da sua transformação em figura estaria 

presente ainda no final de novembro de 1981:  

  

Ia ler o primeiro volume do Diário, de Musil, o que sempre associo 

à morte da minha gata Branca. Deito água a ferver no filtro do café, 

e escrevo estas linhas intrigada pelo que compreendo lentamente,                             

que eu pertenço a ordem figural 

e que por isso colocar este Diário, que diz respeito a ordem figural 

do cotidiano, ao lado de O Livro das Comunidades, Da Sebe ao 

Ser, e de Causa Amante. (1988, p.68) 

  

Duas afirmações são importantes neste fragmento. A narradora afirma que 

“pertence à ordem figural” e que o diário “diz respeito à ordem figural do cotidiano”. 

Ela, então, afasta-se do que o senso comum classificaria como o real. Há o deslocamento 

do sujeito e do cotidiano para o universo composto pelas figuras. Como afirma Fenati, 

“implica o movimento de distanciamento e recriação operados pela escrita llansoliana na 

forma-diário, gênero em que mais evidentemente se coloca a exigência dessas criações” 

(2013, p. 344). 

No entanto, a própria Llansol enuncia ainda mais claramente o que pretende com 

este gênero:  “ __________a primeira imagem do Diário não é para mim, o repouso da 

vida cotidiana, mas uma constelação de imagens, caminhando todas as constelações 

umas sobre as outras”. (LLANSOL, 2013, p.10). A escrita obedece a uma lógica não 

linear, assumindo procedimentos como a sobreposição de experiências. 

   

                                                 
18 De acordo com Santos, as figuras de Llansol são seres virtuais em atualização em devir. (Cf. 2009, 

p.113)  
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O diário é o espaço onde se manifesta uma “constelação de imagens” que se 

sobrepõem. Essa representação diz muito, mas revela pouco sobre a singularidade dos 

seus diários. O que é uma constelação? Para os viajantes de outras épocas, é o que orienta 

e mostra o bom caminho nas trevas da noite. Para quem gosta de nomear as estrelas é um 

feixe de linhas imaginárias formando uma imagem. Para quem não se ocupa das estrelas, 

é quase nada.  Trata-se, portanto, do trabalho de formar um mundo a partir da 

combinação sempre instável dos fragmentos, sabendo que todo esse esforço pode resultar 

em muito pouco para quem se encontra preso às simulações e aos enganos produzido 

pela linguagem.   

O diário, então, não é apenas o exercício de uma técnica, mas também um 

combate. Com efeito, “a linguagem não é apenas o instrumento ou técnica incólume para 

uma escrita transparente, mas carrega valores afetivos importantes” (OLIVEIRA, 

2011)19:  

  

5 de Janeiro de 1979, sexta 

 

Um diário é uma maneira de escrever. Desde o fim do ano, nestes 

dias, o frio transformou-se em neve, a neve em gelo. O gelo 

endureceu e, por vezes, no pátio tenho a impressão de caminhar 

sobre um espelho, amarelecido aqui e ali pela urina dos animais que, 

na nossa casa, e fora dela/ à volta são muitos. 

Tomo a decisão de organizar o meu diário. Vejo que, presentemente, 

vivo sob um fundo de angústia. Que será da mãe? Que será dos 

velhos, incluindo as coisas? 

Que será de tudo?  

A minha forma de lutar contra esta nostalgia é escrever, descrever. 

Descrevo-me talvez fechadamente em mim mesma, mas aquilo a que 

[me] propus não é o movimento das massas dos homens, é o estudo 

dos seres humanos partindo para a sua divinal viagem, mesmo finita. 

(LLANSOL, 2013a, p.21) 

 

  

O fragmento a seguir indica uma forte noção de deslocamento que assinala o 

caráter dinâmico e imprevisível do texto. Existe um movimento do corpo que foge da 

narradora como se acompanhasse o movimento de descida das águas de um rio. 

 

 

                                                 
19 No prelo. 
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Relativamente a nós, meu corpo foge, e parece que, só, desço um rio, 

e faço exame atento do seu leito. Este não foi, no entanto, o princípio 

fidedigno dos meus pensamentos, hoje. O que me ocorreu é que o 

meu corpo foge de mim e que, um ou outro, deslizam sem proteção, 

para o interior de uma obra (...) (LLANSOL, 1985, p.44) 

 

Esse movimento, no entanto, não é inconsciente uma vez que acompanha a análise 

atenta do leito do rio, do caminho que a água segue. É interessante observar que tal 

movimento não acompanha o pensamento20. Usando a expressão empregada por Llansol, 

carece-lhe o “princípio fidedigno”.  A escrita, então, é uma espécie de “oblíquo pelo qual 

foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em que vem se perder toda a identidade, a começar 

precisamente pela do corpo que escreve” (BARTHES, 2004, p.57). Sendo assim, pensar 

o autor como alguém que antecede o texto e permanece o mesmo ao longo de sua obra é 

uma ilusão. Existe apenas um “eu” que desaparece no texto: 

 

Se eu desejo escrever é para assumir os sinais da vida à medida que 

ela se metamorfoseia em poder; reforçar a existência com a paisagem 

do seu desaparecimento, torná-la livro à espera de outra liberdade, 

ou simplesmente, de leitura desejosa. (LLANSOL,1985, p. 48). 

  

A escrita quer assumir os sinais, as marcas e os vestígios da vida para 

metamorfoseá-los e, assim, fazer desaparecer a existência. Dito de outra maneira, 

pretende-se que o desaparecimento do original, da vida, dê origem à sua permanência na 

sua forma traduzida. É interessante pensar que o dever e a tarefa do escritor são os 

mesmos de um tradutor. E, se é verdade que o dever e a tarefa são idênticos, o mesmo se 

aplica aos dilemas de ambos. Com efeito, existe o problema da distância entre dois 

códigos ou de duas realidades que possuem afinidades, mas cujas divergências estão 

sempre presentes:  

 

A tradução transplanta, portanto, o original para um domínio – 

ironicamente – mais definitivo da língua, mais definitivo ao menos 

na medida em que não poderá ser transferido de lá para parte alguma 

por qualquer outra transposição; poderá apenas ser alçado por ele, 

sempre de novo e em outras partes. (BENJAMIN, 2013, p.111) 

 

                                                 
20 A este respeito, Cf. Capítulo 2, p. 65-66. 
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A narradora não deixa de afirmar a simultaneidade entre a vida e a escrita, o que 

nos remete a Barthes quando distingue as acepções de autor e escriptor: 

 

considera-se que o Autor nutre o livro, quer dizer que existe antes 

dele, pensa, sofre, vive por ele; está para a sua obra na mesma relação 

de antecedência que um pai para com o filho. Pelo contrário, o 

escriptor (sic) moderno nasce ao mesmo tempo que o seu texto; não 

é, de forma alguma dotado de um ser que precedesse ou excedesse a 

sua escritura, não é em nada o sujeito de que o seu livro fosse 

predicado (BARTHES, 2004, p.61). 

 

O escrito é um outro, não é a vida tal como ela se apresenta a nós e, além disso, a 

narradora não espera para escrever, nem deixa de escrever “para passar pela experiência 

que produz a escrita; tudo é simultâneo e tem as mesmas raízes, escrever é o duplo de 

viver” (LLANSOL, 1988, p.73). Nesse sentido podemos retomar a noção de Blanchot de 

que a vida se esconde sob a presença de “rastros anônimos, obscuros do livro que busca 

realizar-se”. (2005, p.277). Desenvolvendo, um pouco mais a questão, Santos afirma: 

 

O duplo não é a representação do outro, mas o que está quando o 

outro se ausenta, a sua figura, o que age pelo outro, o que naquele 

momento é ele e não o outro, ora um ora outro. O que nos leva a 

pensar que a escrita, no caso de Llansol, não procura representar o 

real, é uma experiência de figuração do real  — “escrever é o duplo 

de viver” porque a vida e a escrita são o duplo uma da outra, são duas 

experiências pelas quais se passa, e com as duas se caminha; como 

Maria Gabriela Llansol já tem dito, “a escrita é uma anotação 

progressiva da própria vida”. (2008)21. 

 

 

 

 

1.2  ELEMENTOS DA GENEALOGIA DO TEXTO DE UM FALCÃO NO PUNHO: 

 

 

  

Neste momento, trataremos dos traços de uma escrita de si que se manifestam e se 

ocultam em Um Falcão no Punho. Com este propósito, faremos a análise comparativa 

de três entradas do referido diário com o texto dos Cadernos que lhe serviram de base, o 

                                                 
21 Disponível em http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html 

http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html
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que parece trazer à luz algo sobre o seu processo de construção do texto. A nossa intenção 

não é realizar uma análise exaustiva da genealogia do texto, mas observar como essas 

transformações contribuem para o estabelecimento, ou não, de uma escrita de si no 

primeiro diário publicado por Maria Gabriela Llansol. 

 

 

 

1.2.1. A ENTRADA DE ABERTURA DO DIÁRIO 

 

 

 

O texto de Um Falcão no Punho inicia-se com estas palavras: 

 

Jodoigne, 27 de Março de 1979 

Tal como sou acompanhada pelos lagos – águas adormecidas 

naturais e duráveis -, de igual modo deve fazer parte  

da sombra, 

que se desloca comigo,  

inscrever os dias estendidos por longo período de tempo.  

  

No seu calendário deve impor-se imediatamente a noção de noite – 

uma semana, um mês, um ano de noites. Sem o calendário, o fluir do 

tempo deve parecer-lhe incomensurável, e tornar-se um obstáculo à 

separação clara entre as figuras que voltam em períodos (perigos) 

regulares, ao mesmo ponto da abóbada. Se geralmente os meses 

começam com a lua nova, ela atravessa épocas em que não tem outro 

sonho senão o de conhecer, e todos os livros, limites e indícios da 

vida quotidiana lhe parecem microcosmos justapostos com o mesmo 

fim, ou a mesma origem. É por isso particularmente importante a 

organização de um calendário que traga estabilidade ao meio, e dê à 

Casa que, com um sentido abissal, podia tornar-se o universo e 

desaparecer. (LLANSOL, 1988, p. 7) 

 

  

  Os parágrafos acima, os dois primeiros de Um Falcão no Punho não estavam 

presentes no texto presente em Numerosas Linhas que, por sua vez, é recolha dos 

Cadernos de Llansol de 5 de janeiro de 1979 a 25 de setembro de 1980. Possivelmente, 

estamos diante de um excerto composto durante o período de revisão do texto para a 

primeira edição do livro, em 1985 pela editora Rolim.  No fragmento, duas informações 
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são relevantes. A primeira delas é que o processo de escrita depende da “sombra” que 

acompanha a narradora. A segunda, por sua vez, é a sua compreensão do calendário como 

fonte de “estabilidade” do meio; isto é, como instrumento para fazer dos dias uma 

experiência durável. Em seguida, no desenvolvimento do fragmento é possível observar 

a transformação sofrida pelo texto base:  

 

Texto de Numerosas Linhas 

(27/03/1979) 

 

Outra fase no meu calendário, a fase 

constante de não querer senão conhecer, 

passar dias e dias a ler livros, Os Pobres 

na Idade Média, O Homem Espanhol, 

enfim, fazer falar o tempo. Tenho um 

quase feriado, apenas tenho de moer 

alguns quilos de farinha, e os textos 

descobertos por Augusto para ler. Nestes 

dias sinto-me impessoal, à margem da 

vida quotidiana, dos ambientes habituais. 

Ficar num lugar, ou passear num pano de 

fundo, a tentar reunir ideias e imagens, 

saberes. Tudo o que eu sei é como uma 

experiência vivida, mas não vou mais 

além; de repente há uma falha, eu devo 

contar o que singulariza o homem, se 

tornou distante e ambíguo e já fica 

próximo. São dias em que ter alguém ao 

pé, que me aliviasse das obrigações da 

casa e dos cuidados pelos animais, me 

ajudaria a não dispersar-me, a manter o 

estado inicial de rio, de barqueiro da 

escrita. O momento em que me encontro 

nessas alturas, agora, tem a ver com os 

primórdios, os nascimentos, as mortes, a 

linha sinuosa que os mantém ligados. 

Tantos nascimentos, tantas mortes, tantos 

espaços, tantos dias nocturnos e noites em 

branco, tantos sussurros – que acumulação 

de desejos crescentes e intricados. 

Percorre-me um tom que me inunda de 

maior felicidade, que me devolve a 

captação de outros, não importa quando, e 

talvez nas cinzas, pois a morte possível de 

Jorge Anés, na fogueira, é um fio que me 
puxa e afia pausadamente a minha língua. 

(2013a, p.54) 

Texto de Um Falcão no Punho 

(27/03/1979) 

 

A fase constante de não querer senão olhar 

com atenção, e ler, passar dias e dias a 

interrogar livros, Os Pobres na Idade 

Média, O Homem Espanhol, enfim, 

fazer falar com o tempo quem é menos 

mudo, e alcançar uma coisa que se deseja. 

Suplico-lhes em nome de um poder de 

língua, sabendo que esta vida em que não 

há dia menores é uma arte de 

contar_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pois a morte possível de Jorge Anés na 

fogueira é um fio que tem um colorido 

luminoso e sereno, e afia pausadamente a 

minha língua. (1988, p.7-8)  
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Dentre as alterações mais significativas que o texto de Um Falcão no Punho 

recebeu estão a eliminação do trecho em que a narradora declara se sentir “à margem da 

vida cotidiana” e a exclusão dos elementos relacionados à experiência diária, como as 

referências às tarefas cotidianas (moer algumas dezenas de quilos de farinha, o peso das 

obrigações da casa). Em suma, o diário de Llansol: 

 

é um aproveitamento da matéria comum do cotidiano que recebe um 

tratamento que não podemos chamar de ficcional, mas 

transfigurativo, que realça as potências do próprio cotidiano. Assim 

ele expurga dos Cadernos aquilo que é de tom puramente 

confessional, sentimental, depressivo ou mesmo vil, que lá está de 

forma bruta, para fazer brilhar o que merece ser lido. (OLIVEIRA, 

2011, no prelo) 

 

Sob esse aspecto, podemos compreender o acréscimo no qual a narradora declara 

que nesta vida (a vida disposta no diário) “não há dia menores”, uma vida que é “uma 

arte de contar__________”. A presença desse traço parece sugerir que essa arte trata do 

que a própria linguagem tem dificuldade de expressar.   

O fragmento prossegue com pequenas, mas significativas variações em relação 

ao texto encontrado em Numerosas Linhas.  

 

 

Texto de Numerosas Linhas 

27/03/1979 

Comparo estes dias a ler, a ler sempre que 

estou livre, aos dias da minha 

adolescência, em que uma espécie de 

fraqueza me fazia deitar na cama e 

empregar meu tempo à margem da vida de 

estudante, na única atividade para a qual 

ainda me restavam forças e interesse: a 

leitura de livros. (2013a, p. 55) 

  

 

Texto de Um Falcão no Punho 

27/03/1979 

Confronto estes dias com o período final 

da minha adolescência em que sofria de 

uma doença ligeira de fadiga. Vinda do 

liceu, ou já em férias, só me restavam 

forças para, na imobilidade, ler, 

acrescentando-lhes o gozo ilícito do meu 

próprio corpo. Sob o signo da falta, eu 

gozava e lia e, agitando-me, sem 

violência, nesta contradição fundava a 

escrita. (1988, p. 8)  

 

Inicialmente, chama a atenção a substituição do verbo “comparar” por 

“confrontar”. Essa mudança confere uma maior expressividade ao texto, manifestando a 

ideia de pôr o presente e o período da adolescência frente a frente. Também é importante 

a referência ao fim da adolescência, o período do crescimento, do amadurecimento do 
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qual a escrita pode ser vista como um instrumento.  

 No entanto, parece-nos mais relevante o trecho em que se explica o início da 

vocação da narradora para a escrita. Em um acréscimo, a narradora apresenta a existência 

de uma relação íntima entre a escrita e o corpo. A escrita surge da “imobilidade” e do 

“gozo ilícito do corpo”. Assim, observa-se uma relação entre a libido e a palavra (e por 

extensão à escrita), como destaca Piteri: 

 

[à] palavra é ainda atribuído um “poder libidinal” (LH1, p.28), o que 

reafirma e revigora a sua potencialidade de escrever-se sob a forma 

de corpo, espraiando-se como fonte de prazer, convergindo em 

volúpia, atração que não se pode coibir. (2012, p.97) 

 

 

O gozo no texto do diário, entretanto, permanece ilícito, proibido. Quem 

determina a interdição desse gesto? Provavelmente as convenções que regem a sociedade 

e as suas instituições. Cabe refletir, ainda, sobre a relevância desse acréscimo. Pode ser 

que a narradora queira propor que a sua escrita, desde o nascimento, rompa com as 

antigas convenções e, portanto, a escrita nasce “sob o signo da falta”. Além disso, ela 

traz para a narrativa a problemática que envolve o gozo e a falta, que a narradora 

classifica como uma contradição.  

 Nos excertos a seguir, podemos observar a nova significação que recebe o 

nascimento das figuras Jorge Anés e Luís Comuns (criados a partir dos nomes de Jorge 

de Sena e Luís de Camões). 

   

 

Texto de Numerosas Linhas 

27/03/1979 

 

Nascimento de Jorge Anés e de Luís 

Comuns. As pombas na Praça Luís de 

Camões, as pompas.  (2013a, p. 55) 

  

 

 

Texto de Um Falcão no Punho 

27/03/1979 

 

Nascimento de Jorge Anés e Luís 

Comuns, a partir das pombas que revoam 

na praça Luís de Camões. A libertação de 

poder escrever e imprimir eu própria. 

Escrever não é um protesto de inocência? 

(1988, p. 8) 

  

   

Em Um Falcão no Punho, há um deslocamento de algumas palavras que produz 
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um efeito mais expressivo do que ocorre nos Cadernos. As pombas que compõem a 

imagem que a narradora tem da Praça Luís de Camões, em Lisboa, transformam-se na 

origem do nascimento de Jorge de Anés e Luís de Comuns. 

 Além disso, há um aspecto importante nesse excerto que é trazido pela expressão 

“libertação de poder escrever e imprimir eu própria”. No diário, pode-se observar que o 

fragmento pode assumir uma dupla interpretação: 1) a possiblidade de imprimir os seus 

textos e 2) a capacidade de imprimir a si mesma no papel.  

 A primeira interpretação é a mais imediata. Trata-se, pois, de uma escritora que 

deseja publicar os seus livros, motivada pela “pulsão de confidenciar uma visão, porque 

a escrita precisa se processar em outras consciências” (OLIVEIRA, 2012, p.69), algo que 

já estava expresso em Numerosas Linhas: 

 

Tanto esforço para procurar chegar às pessoas, tanto prazer rápido 

para acumular e escrever. Acumular duração. Escrever é acumular 

duração; para me custar menos o que vou fazer, é com este 

pensamento que vou escrever aos Editores. Gostaria de editar-me a 

mim mesma, sem obstáculo. Gostaria que não me deixassem apagar 

de tristeza, de vago sentimento de inutilidade, por escrever por 

detrás/ sobre uma língua que arde sobre si mesma. Mas que eu não 

trocaria por nenhuma que me conduzisse ao sucesso, mesmo à 

riqueza (...). (LLANSOL, 2013a, p.56) 

 

 

No entanto, a continuação do fragmento acima parece reforçar a segunda 

interpretação. Escrever, portanto, 

 

é uma espécie de paixão, de desenho de mim mesma, que me faz 

feliz e infeliz, e que me ofereceu todo o conhecimento limitado que 

possuo. 

Sempre vivi por detrás dessa língua, devo reconhecê-lo; nunca fui 

exposta por ela, ou talvez me engane nas minhas apreciações. 

(LLANSOL, 2013a, p.51)  

 

A segunda possibilidade evocaria a dificuldade própria da escrita de si. A ideia 

do texto como um desenho de si mesma é, por sua vez, uma forma de tradução do eu em 

discurso. Esse processo seria ainda uma libertação. Retornando ao texto de 27 de março 
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de 197922, podemos observar que em Um Falcão no Punho, o fragmento termina com 

uma pergunta: “Escrever não é um protesto de inocência? ” (LLANSOL, 1988, p.8).  

Um protesto é um ato através do qual se demonstra a própria desaprovação diante 

de algo que se reconhece como injusto. O que se considera injusto?  É possível que seja 

a atitude castradora exercida pela família durante a infância. Assim, a escrita seria 

protesto de inocência frente ao gozo e a falta que fundam a escrita; por outro, seria uma 

libertação da opressão:  

  

o sentimento mais agudo que experimentei, e que me aperta ainda 

muitas vezes                        é o de não ter sido cercada pelo desejo 

de mover-me sem fim; lembro-me que, no tempo em que crescia 

(1935-1940), e em que vivia confundida pela convenção familiar da 

infância, chamava a mim mesma “a corça prisioneira”; 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 incompatíveis. (LLANSOL, 

1988, p.12-13) 

  

 

A recordação da infância está implicada em uma atitude de crítica a si mesma e 

de sua aceitação da “convenção familiar da infância”. Retoma o tema do crescimento 

(adolescência) e denomina a si mesma de “a corça prisioneira”, afirmando que esta é a 

natureza do seu espírito. A corça é símbolo de liberdade e ligeireza. Portanto, não se 

espera que aceite a prisão, mas que abandone o medo para seguir em frente e realizar os 

seus anseios. A necessidade de escrever é uma maneira de romper com as antigas 

amarras. Destaca-se, ainda, a presença de um vazio gráfico que torna patente a 

impossibilidade da linguagem de representar. Há algo que escapa à linguagem e, 

portanto, não consegue se fixar sob a forma de texto. 

É interessante observar a presença de um desejo de mover-se sem fim (Cf. 

LLANSOL, 1988, p.12). A noção de desejo implica a existência de um bem que ainda 

não se possui. Em contrapartida, ao lado desse desejo existe o pesar por esse anseio ter 

se manifestado tarde demais. Não é a menina quem quer se mover indefinidamente, mas 

a autora enquanto escreve. 

                                                 
22 Presente na página 32 deste trabalho. 
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 Uma primeira possibilidade para seguirmos os fragmentos de uma escrita de si 

seria o estudo do confronto entre a infância/juventude e o hic et nunc da escrita do diário. 

No entanto, essa temática vai sendo abandonada ao longo do diário, o que inviabiliza 

essa iniciativa. Em contrapartida, pode-se propor uma análise de como essa tentativa de 

escrever e imprimir a si mesmo varia ao longo da obra em questão. Afinal, pode alguém 

escrever e imprimir/exprimir a própria vida? Essa pergunta traz consigo alguns 

problemas. E também cabe a pergunta se existe uma linguagem capaz de transmitir a 

verdade transparente sobre si mesmo. Starobinski, refletindo sobre o exemplo de 

Rousseau, parece indicar que não: 

 

A palavra autêntica é uma palavra que não se sujeita mais a imitar 

um dado preexistente: ela é livre para deformar e inventar, com a 

condição de permanecer fiel à sua própria lei. Ora essa lei interna 

escapa a todo controle e a toda discussão. A lei da autenticidade não 

proíbe nada, mas jamais está satisfeita. Não exige que a palavra 

reproduza uma realidade prévia, mas que produza a sua verdade em 

um desenvolvimento livre e ininterrupto. (1991, p. 205) 

   

 

1.2.2 A ENTRADA DO DIA 17 DE JULHO DE 1979 

  

 

O trecho apresentado abaixo, inserido em Um Falcão no Punho, não está presente 

no texto publicado em Numerosas Linhas. Observa-se que se desenvolve uma narrativa 

distinta. A narradora do diário intervém apenas para indicar a “autoria” do pequeno texto: 

“a rapariga que temia a impostura da língua”. 

  

Jodoigne,17 de Julho de 1979 

(já na direção de Portugal) 

  

 

Se eu tivesse que voltar do exílio voluntário, escreve a 

rapariga que temia a impostura da língua, viver fora desses passeios 

nocturnos, destas invenções suspeitas de verdade, da amizade 

surpreendente de Engrácia, dos dicionários de João da Cruz, 

que ele partilha comigo,  

entraria de novo na cerca, 
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fechada sobre as pequenas casas, 

onde vivem, com força superior a elas mesmas, e angustiando-se por 

entrar na primeira ascese, minhas irmãs. 

No entanto, ouço sempre presentes suas vozes; quando me 

deito na cama, a noite fala sinceramente comigo, como vinda com 

facilidade da outra margem; imagino que, nuns e noutros quartos 

de portas fechadas, o convívio com a espera toma a imagem da 

poeira, ou formas agudas de estudo. Desejávamos voltar, na pior 

das hipóteses, a ser possuídas por nossas famílias, nossas casas sem 

saída possível. Para darmo-nos coragem umas às outras, 

confessamos, em voz alta que se ouve de quarto em quarto, que 

temos medo do tempo, de termos que atravessá-lo nos seus 

retrocessos quotidianos.  

Branca diz a todas que, quando atingir idade avançada, já não 

quererá entrar no seu país por recear o choque da decadência física 

da mãe. Começámos, nessas noites que refiro a ter o mesmo tipo de 

sonho, 

em que João da Cruz diz 

que os textos propiciatórios 

que escrevemos, nos dão luz.  Pudessem Luís M., ou 

João da Cruz, também assumir a sua sombra, 

sem ascendência, 

nem descendência. (LLANSOL, 1988, p.35-36) 

  

 

  Esta passagem adicionada a Um Falcão no Punho tem um papel importante na 

transformação de sentidos que o texto do caderno sofre. O fragmento desenvolve o tema 

do retorno para Portugal pela perspectiva de uma de suas figuras que reflete sobre o 

sentido e as consequências do retorno sob um viés negativo. Delineiam-se, então, as 

dificuldades que deverão ser enfrentadas.  

  Com efeito, muitos serão os desafios provocados pelo regresso. O cerceamento 

da liberdade representado pela entrada “de novo na cerca fechada sobre as pequenas 

cercas”, a condição da mulher em uma sociedade menos aberta que a belga em que ser 

possuída pela família e pela casa sem saída possível não era raro e o peso das recordações 

indicado pelo “medo do tempo” são questões que a confrontam e fazem parte das 

preocupações da autora. 

  No entanto, há um aspecto trazido pela fala de Branca23, sob a forma do discurso 

                                                 
23 Figura que também está presente em Casa de Julho e Agosto e Causa Amante. 
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indireto, que traz uma dimensão que talvez seja mais inquietante do que todas as outras: 

o estado de saúde da mãe. O sofrimento causado pela doença, o enfraquecimento, a perda 

do vigor físico e a certeza da finitude da mãe a afligem de maneira profunda. Se na vida 

tornada real pelo texto, é possível não condenar as figuras à morte, o mesmo não acontece 

na vida cotidiana. Não obstante, a vida do dia a dia deixa traços no texto. Nesse sentido, 

aproximamo-nos da noção de hypomnemata em que “escrever é pois, ‘mostrar-se’, dar-

se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro. ” (FOUCAULT, 1992, p.144).  No 

entanto, os textos passaram por um procedimento distinto do proposto em uma escrita de 

si. As referências do cotidiano são transformadas, subtraindo-se a personalidade de quem 

passa pela experiência: 

 

  
Texto de Numerosas Linhas 

(17/07/1979) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dias em que sou só pessimismo, 

morosidade; ausência de vontade. Será o 

momento do ciclo? 

Desejo viajar, percorrer lugares, não 

fundir-me aos seres, mesmo numa liga de 

ouro; é o inverso, é o desejo de afirmação 

sobranceira, é a impotência reconhecida, e 

aceite com improvável possibilidade de 

voltar ao útero. (2013a, p.101) 

   

 

Texto de Um Falcão no Punho 

(17/07/1979) 

 

  

 

De facto, viviam de um leite demasiado 

ácido. De humanidades animais. De 

movimentos de espécies. De ansiedades 

que as deixavam perplexas. De escadarias 

construídas por entre os séculos. De tudo 

faziam vida e seus instrumentos de 

trabalho. São essas fontes que as definem 

como autores – os que foram postos no 

princípio. Deve ter havido dias em que 

foram só pessimismo, morosidade; 

ausência de vontade.  

É penoso o lado da vazante do ciclo, em 

que desejamos sair, viajar de comboio de 

barco, ou de automóvel, não fundimo-nos 

com os seres, mesmo numa liga de ouro. 

(1988, p.36) 

  

 

O fragmento presente nos Cadernos faz referência a uma experiência, ao mesmo 

tempo, biológica e particular: o desconforto causado pela iminência do período menstrual 

(o pessimismo, a morosidade; a ausência de vontade). No entanto, este tema parece 

perder a importância na escrita de Um Falcão no Punho, recebendo um novo papel na 
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arquitetura do texto.  Aqui, não estão em questão os desconfortos causados por uma 

situação rotineira do próprio corpo; mas o desgaste, a fadiga e o desânimo que 

provavelmente são enfrentados pelos que procuram, através da escrita, uma nova 

possibilidade para existir; ainda que como figuras. O texto do diário descreve uma série 

de obstáculos que fazem parte do “leite demasiado ácido” (LLANSOL, 1988, p.36) da 

experiência de escrever, o que exprime a dupla dimensão da escrita: alimentar e corroer. 

 Além disso, ela expressa a transitoriedade de tudo o que parece existir, uma vez 

que há “movimentos de espécies” (LLANSOL, 1988, p.36). Existe, ainda, a frustração 

diante da própria ansiedade para conseguir um meio de expressão através da linguagem 

e a frustração de não o conseguir, como se pode deduzir destas “ansiedades que a 

deixavam perplexas” (LLANSOL, 1988, p.36). Por fim, é preciso lutar contra um 

pensamento que se compara a “escadarias construídas por entre os séculos” (LLANSOL, 

1988, p.36).  

Assim, a ideia do ciclo menstrual apareceria de maneira obscura, mitigada, 

mascarada, abrindo a possibilidade para novos significados. O que, em Numerosas 

Linhas, aparece como uma interrogação: “Será o momento do ciclo? ”, em Um Falcão 

no Punho, dá origem a uma afirmação: “É penoso o lado da vazante do ciclo”. Essa 

modificação parece indicar uma reescrita posterior em que, decerto, já se sabia do que se 

tratava. Também digna de nota é a expressão “o lado da vazante do ciclo”. O termo 

“vazante” refere-se ao movimento das marés, ao momento em que o mar atinge o seu 

nível mais baixo, momento em que as águas parecem ter escoado.  

Acredito não ser necessário desenvolver o paralelo com o período menstrual, mas 

não se pode deixar de evidenciar que, ao mesmo tempo, parece tratar ainda de uma 

circunstância própria do ato da escrita. Escrever é uma atitude exigente, às vezes até 

demais; e, em alguns momentos, as forças para continuar parecem se esvair.  Como 

consequência, há o desejo de ir para longe e de solidão (o desejo de não se fundir com 

os seres) para encontrar a si mesma.  Por outro lado, este trecho parece, ainda, fazer uma 

alusão ao fim da vida da mãe, o momento em que a própria vida se esvai. O interessante 

é observar que todas essas leituras possíveis parecem se sobrepor na superfície do texto. 

A doença da mãe recebe, com pequenas variações, um tratamento semelhante nas 

duas narrativas, em que se observa um distanciamento em relação às suas emoções:  
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Texto de Numerosas Linhas 

(17/07/1979) 

 

De facto, minha mãe apaga-se numa 

distância de contatos. Cada vez menos vai 

usando o corpo e a palavra, segundo diz a 

minha irmã; a sombra que me continha 

esmorece. Eu fico indecisa, tendo diante 

de mim que tudo começa e acaba 

friamente. Isto é desligado das emoções 

que habitam os homens. Eu trabalho com 

emoções. (2013a, p.101) 

 

Texto de Um Falcão no Punho 

(17/07/1979) 

 

Segundo diz minha irmã, nossa mãe 

apaga-se numa distância de contatos; a 

alegria que nos elevava, esmorece; eu fico 

indecisa, e reparo que hoje trabalho com 

emoções, mas não me emociono.  (1988, 

p.36) 

 

 

   

 

Existe uma diferença significativa, quando a narradora trata de si mesma. 

Enquanto nos cadernos a narradora diz “ a sombra que me continha esmorece”, no diário 

ela declara “a alegria que nos eleva, esmorece. Que fatores justificariam uma alteração 

dessa natureza. A primeira observação é que o termo “sombra” possui um valor positivo, 

uma vez que é o momento da criação. De fato, o que abriga o pensamento permanece 

obscuro, escondido. 

O tema das sombras, que já estava presente na primeira entrada de Um Falcão no 

Punho, em 27 de março de 1979, pode ser uma influência da leitura da obra de São João 

da Cruz e da sua “Noite Escura24”. Neste momento, ela deve aprender a recusar os 

sentidos para se entregar à realidade das coisas. Dessa maneira, para a narradora, o seu 

período de criação seria parte de uma treva, de um tipo de noite escura em que a escrita 

e ela própria amadurecem.  

A seguir, destaca-se a reflexão metalinguística que a narradora desenvolve sobre 

o processo da escrita. No fragmento abaixo existem apenas algumas variações que dizem 

respeito a pontuação. No entanto, é interessante observar que o desenvolvimento do texto 

parece se afastar de uma escrita de si, pois mesmo o diário se afasta do que o produziu, 

como se vê nas passagens identicamente reproduzidas:  

 

 

  

                                                 
24 Trata-se da experiência do desapego de si mesmo e dos sentidos para na solidão inflamar-se por Deus. 
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Texto de Numerosas Linhas 

17/07/1979 

 

Julgo ter, na minha frente, diários 

minuciosos que alguém escreveu, na 

terceira pessoa para outros.  (2013a, p.101) 

 . 

  

 

Texto de Um Falcão no Punho 

17/07/1979 

 

 

Julgo ter na minha frente diários 

minuciosos que alguém escreveu na 

terceira pessoa, para outros. (1988, p.101) 

  

   

Assim, a narradora assume uma posição próxima à adotada por Todorov em As 

Estruturas Narrativas: 

  

A narrativa literária, que é uma palavra mediatizada e não imediata 

e que sofre além disso os constrangimentos da ficção, só conhece 

uma categoria “pessoal” que é a terceira pessoa, isto é, a 

impessoalidade. O que diz eu no romance não é o eu do discurso, por 

outras palavras, o sujeito da enunciação; é apenas uma 

personagem(....). (2008, p.61) 

   

A seguir, na comparação de Numerosas Linhas com Um Falcão no Punho, há um 

tom menos incisivo graças a substituição lexical do verbo “concluir” pelo “refletir”. 

Pode-se observar, ainda, a eliminação de um trecho de caráter biográfico que retoma a 

preocupação de Llansol em conseguir publicar os seus livros (“não queria ser um escritor 

guardado”). Além disso, chama a atenção, o destaque dado a necessidade de possuir “as 

diferentes áreas da linguagem” para evitar a repetição de “velharias”. Assim, o texto deve 

ser uma espécie de convite para colocar “em xeque variadas instâncias e categorias da 

narrativa: a forma, a fricção, os limites do humano, a sobrevivência do discurso e a sua 

inscrição/demissão do literário” (PEQUENO, 2012, p.91).  Na verdade, está em questão 

a visão do texto como um elemento de dilatação paulatina da realidade e da sua 

necessidade de abrir novas possibilidades de escrita com o objetivo de “abrir caminho a 

outros”, tema do terceiro capítulo deste trabalho em que discutiremos sobre o 

compromisso ético da sua escrita: 
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Texto de Numerosas Linhas 

(17/07/1979) 

 

Concluo assim, para uso próprio, que para 

quem escreve talvez seja útil chegar a 

possuir diferentes áreas de linguagem, e 

sobretudo velar para que seja possível a 

sua interpenetração. Senão, que mais 

haverá que a reconstituição, embora 

magnífica, de uma velharia? Eu digo isso 

para mim mesma, porque não queria ser 

um escritor guardado, e vejo a língua dos 

primeiros sons, cheios de cristais de um 

acontecimento exíguo que não pode 

desvanecer-se/ deixar de soar porque, nos 

seus dois sentidos, pertence ao movimento 

da eternidade, que no meu caso é sonante. 

Escrever afigura-se-me apaixonante pela 

sua tendência a amplificar/ por ser um 

modo de amplificar. Escrever é amplificar. 

Pouco a pouco.  (2013a, p.101) 

 

Texto de Um Falcão no Punho 

(17/07/1979) 

 

Reflicto assim, para uso próprio, que 

quem escreve possui diferentes áreas de 

linguagem, com aberturas para que seja 

possível a sua recíproca interpenetração. 

Se assim não fosse, não haveria mais do 

que a reconstituição não significante de 

uma velharia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrever é amplificar pouco a pouco. 

(1988, p.36)  

 

A missão da escrita é, portanto, estender os limites da vida cotidiana, realizando 

as suas potências. Tal característica faz do texto um “lugar imaginante” que pertence a 

“ordem figural do cotidiano” (Cf. FENATI, 2013, p. 350). Sendo assim, o texto recebe 

um estatuto muito diferente das narrativas tradicionais. Refletindo sobre esta 

característica, Santos apresenta a ideia de que:  

 

os textos llansolianos são grandes mapas de anotações diárias 

convertidas em escrita que se organiza para provocar 

initerruptamente movimentos de sístole e diástole, escrita que em 

permanência se concentra e expande em muito mais do que 

narrativas (2009, p.106) 

 

Um exemplo disso pode ser observado ao tratar de O nascimento de Ana de 

Peñalosa25. O texto de Um Falcão no Punho é uma aposta em uma realidade em que a 

narradora alcança uma vida mais ampla, uma vida em que alcança proteção para a 

                                                 
25 Primeiro nome de Causa Amante.  
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incompletude em que nasceu. É importante observar, no entanto, uma diferença 

significativa entre os dois excertos. Em Numerosas Linhas, o livro deve representar a 

maneira de viver da narradora diante das experiências que também a fizeram sofrer. De 

modo distinto, em Um Falcão no Punho, o a narrativa26 é uma forma de combate, uma 

maneira de se contrapor a uma cultura “marcada pelos encontros de confrontação que 

não se deram – e podiam ser autênticos recomeços de novos ciclos de pensamento e de 

formas de viver. (LLANSOL, 1988, p. 97) 

 

 

Texto de Numerosas Linhas 

(17/07/1979) 

 

  Página de Diário para «O Nascimento 

de Ana de Peñalosa»:   Eis o livro, eis o 

espaço ondulante de «O Nascimento de 

Ana de Peñalosa», com os seus mistérios 

e realismo por escrever. A escrita, 

A[ugusto] que é também escrita, me 

protegem da incompletude em que nasci 

há muito pouco tempo, para mim. 

 

   Falo tantas vezes em Ana de Peñalosa, 

que de facto viveu, que hoje compreendi 

também que ela me protegeria, me seria 

benéfica. Saberia ela, faria parte da 

imensidade da sua oração, que um dia eu 

me referiria a ela, a traria comigo a outro 

século, para juntas contemplarmos o feito 

e o por fazer, o nostálgico e o errado, 

relatamos em conjunto como tudo, afinal, 

se tinha passado com nós mesmas? Tento 

atingir seu rosto, suas atitudes, seu meio 

ambiente, sua presença trespassada pela 

conversa de São João da Cruz. E nas 

diferenças e nas similitudes, na 

experiência que também me faz sofrer, 

procuro a direção de um livro que, vindo 

de nós, represente nossa maneira de viver, 

somente vista um pouco mais além.  
(2013a, p.102-103) 

 

 

 

                                                 
26 Em Um Falcão no Punho, existe uma substituição lexical de livro por narrativa. 

Texto de Um Falcão no Punho 

(17/07/1979) 

 

(...) constitui-se imediatamente um véu de 

palavras de que nasce o Litoral Sul, o 

espaço ondulante de O Nascimento de 

Ana de Peñalosa, com seus mistérios e 

realismos por descrever, que me protegem 

da incompletude; com ele, contemplo o 

feito, e o por fazer; tento atingir rostos, 

atitudes, lugares de intimidade – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sua presença trespassada pela conversa de 

João da Cruz. É nas diferenças, e nas 

similitudes, na experiência que também 

me faz sofrer, que procuro a direção para 

estabelecer uma narrativa que é um 

combate.  (1988, p.36)
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Diante dos elementos que apresentamos, fica evidente que o primeiro diário de 

Llansol não é propriamente uma escrita de si. Uma maneira de compreendermos o papel 

do sujeito no texto, seria pensar que, em vez de revelar o sujeito, o texto realiza a sua 

tradução. A tradução é sempre uma manipulação que, apesar de conservar muito do 

original, carrega fraturas que são próprias dos limites de uma língua ao tentar traduzir. 

De certa forma, em alguns momentos, acontece algo semelhante em Um Falcão no 

Punho, o que nos permite encontrar traços da vida cotidiano no texto. Todavia, o diário 

llansoliano ultrapassa os limites da tradução. Llansol propõe uma escrita que “amplifica” 

(Cf. LLANSOL, 1988, p. 36) as nossas experiências, realizando o que na banalidade do 

dia a dia é apenas uma possibilidade de liberdade e dom poético.  
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Papéis avulsos, Espaço Llansol 

 

 

 

“O que vivemos, colocamo-lo nos sonhos que fazemos.” 

 Llansol, Um Falcão no Punho.  
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2. “ESCREVER É O DUPLO DE VIVER”: O SER DO TEXTO EM 

LLANSOL  
 

 

No capítulo anterior, procuramos, a partir da análise comparativa com o texto de 

Numerosas Linhas, discutir a pertinência da classificação de Um Falcão no Punho como 

um diário e observar a presença de elementos que indicam os traços de uma escrita de si.  

Neste capítulo, damos continuidade ao nosso estudo desenvolvendo uma reflexão sobre 

o que consideramos o núcleo da nossa pesquisa:  a compreensão llansoliana do texto 

como um ser e como um devir. 

 

 

2.1. O TEXTO COMO UM DEVIR  

 

 

 

Um estudo sobre o ser do texto não pode desconsiderar um tema recorrente no 

texto llansoliano, o devir. Muito tempo antes, Camões já havia expressado que “Todo o 

mundo é composto de mudança, / tomando sempre novas qualidades”. (1995, p.118). 

Seguindo essa herança, em sua escrita, Maria Gabriela Llansol desenvolve o conceito de 

devir, fonte de toda mudança, acolhendo-o de maneira positiva. Não obstante, ainda que 

o texto não o faça explicitamente, é possível pensar que não existe um único devir, ou 

melhor que ele se manifesta de diferentes modos, mas sempre atuando diretamente na 

configuração que o texto assume. Nesse sentido, gostaríamos de destacar três atuações 

do devir no interior da obra: 1) o devir escritor; 2) o devir das palavras e 3) o devir do 

texto. 

O ponto de partida para a observação desses devires não poderia ser outro a não 

ser o próprio texto de Llansol cuja apresentação mais direta do devir está inscrita na 

entrada de 3 de junho de 1983 e faz parte da entrevista que Llansol concedeu à Regina 

Louro. Trata-se de um excerto importante em razão do espaço que ocupa no interior da 

obra. Ele é um fragmento próximo ao final do livro, o que parece indicar um momento 

em que as ideias sobre o sentido da obra e de sua escrita começam a se firmar.  
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O devir como simultaneidade 

 

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 chegar à 

morte. (1988, p.132) 

 

O primeiro aspecto a chamar a atenção é o subtítulo da entrevista em negrito que 

indica a especificidade do devir a que se refere: um devir “como simultaneidade”. As 

mudanças não são o resultado de uma relação de causa e efeito, nem de uma sucessão 

temporal. Não há um antes e um depois. Tudo pertence a um perpétuo engendramento, 

“não é um termo que devém o outro, mas cada um encontra o outro, um único devir que 

não é comum aos dois uma vez que nada tem a ver com o outro, mas que tem a sua 

direção própria, um bloco de devir” (DELEUZE, PARNET, 2004, p.17).  

Consequentemente, o devir exige a capacidade de pensar além do tempo, 

produzindo uma dificuldade epistemológica que envolve mais do que a criação de um 

calendário distinto do gregoriano. De fato, parece estar em jogo uma noção particular do 

tempo que se aproxima daquela desenvolvida por Santo Agostinho para quem o passado, 

o presente e o futuro são manifestações de um tempo único. 

 

Uma coisa é agora clara e transparente: não existem coisas futuras 

nem passadas; nem se pode dizer com propriedade: há três tempos, 

o passado, o presente e o futuro; mas talvez se pudesse dizer com 

propriedade: há três tempos, o presente respeitante às coisas 

passadas, o presente respeitante às coisas presentes, o presente 

respeitante às coisas futuras. Existem na minha alma estas três 

espécies de tempo e não as vejo em outro lugar: memória presente 

respeitante às coisas passadas, visão presente respeitante às coisas 

presentes, expectação presente respeitante às coisas futuras 

(AGOSTINHO)27  

 

                                                 
27  Conf. 11, 20, 26. Texto original: quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, nec 

proprie dicitur, `tempora sunt tria, praeteritum, praesens, et futurum,' sed fortasse proprie diceretur, 
`tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris.' sunt enim haec 

in anima tria quaedam et alibi ea non video, praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus 

contuitus, praesens de futuris expectatio.  
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Essa compreensão parece confirmar a declaração que inicia o fragmento: “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”.  Desta oposição entre o ser “civil” e o ser 

“escritor28”, pode-se observar que o tempo é um problema a ser resolvido. Com efeito, 

trata-se de uma questão intimamente ligada à própria denominação diário (atribuída à 

Um Falcão no Punho). Ora, se este é um gênero cujo objetivo é a tentativa de preservar 

o tempo, recuperando a linearidade de um antes e um depois, é estranho pensar uma 

realidade em que o passado, o presente e o futuro coincidam, ainda que Um Falcão no 

Punho não seja um diário autêntico.  

O modo de contornar este problema proposto pelo “escritor” é deslocar a ação da 

linguagem do tempo para o espaço. Sob este aspecto, Llansol se aproxima de Deleuze e 

Parnet. Para estes dois pensadores, “pensa-se demasiado em termos de história, pessoal 

ou universal. Os devires são geografia, são orientações, direções, entradas e saídas” 

(2004, p.12).  Contudo, se a saída é passar para o espaço, por que as entradas do diário 

são datadas?  

Além disso, se a noção de tempo sofre uma alteração no texto de Llansol, o 

mesmo parece acontecer com a compreensão do espaço. Llansol não se satisfaz com uma 

noção topográfica de espaço. Pelo contrário, ela o metamorfoseia de forma que o seu 

significado abandona o pensamento convencional para transformar-se em uma figura29: 

 

Estive horas e horas deitada na cama, como morta, mas não dormia, 

considerava-me o espaço estendido; de longe, vinha a recordação de 

mim própria, em relação ao espaço, sentada no banco que tenho 

junto da mesa da cozinha, a cuidar dos olhos de Marfolho, um gato 

de dois meses. «Achas que ficará cego? Ou talvez não? » Era a 

pergunta que o espaço me fazia (LLANSOL, 1988, p.12) 

 

                                                 
28 A este respeito é importante o confronto com o conceito de “escriptor” desenvolvido por Barthes que  

considera a escrita como um “neutro” e destruição da voz, “o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a 

identidade, a começar precisamente pela do corpo que escreve” (BARTHES, 1984, p. 49), e afasta o autor 

e a ideia da sua anterioridade face ao texto, substituindo-o pelo “scriptor moderno [que] nasce ao mesmo 

tempo que o seu texto” (ibid.: 51), 
29 Cabe aqui lembrar a definição de figura presentes em Um Falcão no Punho.  As figuras são os «nós 

constitutivos» do texto. Elas “não são necessariamente pessoas, mas módulos, contornos, delineamentos”. 

(1988, p. 130) 
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Neste fragmento, datado de 31 de maio de 1979, observa-se que a narradora é 

interpelada pelo espaço de maneira figural e não figurada. O espaço a interroga no 

sentido próprio da palavra. No entanto, a substituição do tempo pelo “espaço, livre de 

tempo” traz consigo um risco. Com efeito, o espaço é também uma forma metafórica de 

representar o tempo, principalmente no que diz respeito à memória. Fala-se, por 

exemplo, de uma memória curta ou longa. Algo do qual a linguagem da informática 

conserva quando trata do espaço de memória dos aparelhos eletrônicos.  

Há um aspecto que pode causar certo estranhamento: o fato de nomear a si mesma 

como escritor e não como escritora. É possível que seja um resquício da influência da 

língua francesa com a qual conviveu na Bélgica. No francês, a função ocupa precedência 

em relação ao gênero da pessoa que a ocupa. Não obstante, é possível pensar que, neste 

momento, a sua preocupação não era a afirmação do papel da mulher escritora, mas a 

afirmação do papel de todos os que usam a escrita para confrontar as formas de 

agenciamento que usam a linguagem para violentar a liberdade de sentir, pensar e de 

agir. 

De qualquer maneira, as reflexões de gênero não parecem ser o mais importante. 

Em Lisboaleipzig 2, por exemplo, é possível observar uma relativização da determinação 

do sexo:   

 

O texto é a única forma de identificar o sexo e a humanidade de 

alguém porque, ó poeta estranho, o sexo de alguém é a sua narrativa. 

A sua, ou a que o texto conta, no seu lugar. Assim o sexo será como 

for o lugar do texto. (LLANSOL, 1995, p.16) 

 

Retornando ao fragmento30, podemos observar a primeira representação do devir 

que acompanha o texto, isto é, o “devir-escritor”. O escritor não sucede ao “ser civil”, 

ambos coexistem e se influenciam. Ao mesmo tempo que o devir-escritor altera a 

configuração do ser civil em sua identidade, a percepção do que é ser escritor também se 

altera. À semelhança do processo que Deleuze e Guattari identificam na obra de Kafka, 

há a dualidade de um sujeito de enunciação e de um sujeito de enunciado em um processo 

                                                 
30 Cf. p.45 
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que substitui a subjetividade (Cf. 2014, p.69). Um processo que está descrito na entrada 

de 26 de julho de 1981, quando a narradora observa que a sua própria identidade é 

escorregadia.  “O que me ocorreu é que meu corpo foge de mim e que, um ou outro, 

deslizam sem proteção, para o interior de uma obra” (LLANSOL, 1988, p.44).  

No entanto, existe uma questão já apresentada por Maria Etelvina Santos: a 

própria narradora se transforma em uma figura que “entra e sai da escrita, dialogando 

com todos os outros que aí falam, entrelaçando muitas vezes factos biográficos com 

outros e com diferentes níveis de realidade”. (2008)31. 

Tal aspecto é mais um indicativo da dificuldade de classificarmos Um Falcão no 

Punho como uma escrita de si, como apresentamos no primeiro capítulo. O “ser escritor” 

é uma espécie de linha de fuga no sentido deleuziano. Ou seja, trata-se da busca de outra 

possibilidade de existência. Além disso, há uma questão que deve ser feita: Por que o 

tempo é o fator que estabelece a oposição entre o ser civil e o escritor?  

A resposta, por sua vez, é muito simples. A reflexão sobre o tempo é o pano de 

fundo para o real problema com o qual se depara a narradora: a finitude da qual o tempo 

é o indicador. Para Llansol, “dois seres recusam assumir qualquer espécie de finitude – 

O Diário e o livro” (LLANSOL, 1988, p. 76) ela deseja superar a finitude alcançando o 

espaço criado pelo texto. Essa preocupação aparece textualmente quando justifica a sua 

preferência pelo espaço: “Nele não há poder, que é sempre poder de escolher e de chegar 

a morte”. A escolha tem sempre um caráter definitivo que determina a negação de outros 

caminhos.  

Por outro lado, não se pode desconsiderar a forte conexão entre o tempo e a 

linguagem. O tempo não é apenas um objeto de estudo da Física e da Filosofia. Existe 

uma dimensão psíquica do tempo que é construída pela linguagem. O sentido que 

atribuímos ao tempo é uma construção da linguagem. Do mito de Cronos, o deus titânico 

que devora os próprios filhos, até o tique-taque do relógio no ventre do crocodilo que 

atemoriza o Capitão James Hook32, a noção de tempo é estabelecida pela linguagem. Não 

                                                 
31 Disponível em http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html.  

Acesso em 15 de agosto de 2015. 
32 Personagem da peça Peter Pan, de James Barrie. 

http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html
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importa o quanto a Física Contemporânea tenha desconstruído a tese a respeito do caráter 

absoluto do tempo, ele continua sendo uma carga pesada, difícil de se suportar. 

Não obstante, a problemática da morte persiste e a ela se interpõe a 

simultaneidade movimentando a obra como se pode observar no diário: 

 

Escrevo mentalmente, sentindo um grande desejo de estar quieta. 

Pôr o relógio de pulso, ajuda-me a soerguer. Por um lado, o tempo 

urge; por outro lado, sei que só escrevo porque a minha experiência 

é mortal (termina com a morte). Senão a escrevê-la teria 

preferido______________________________________________ 

outra felicidade me- 

nos ardente,  

outra complexidade me- 

nor.  

(LLANSOL, 1988, p. 66) 

 

 Ainda que a vontade expresse o desejo da quietude e da imobilidade, a certeza 

da morte atua sobre a narradora, exigindo-lhe uma atitude. A morte é um triplo problema; 

um problema existencial, um problema da técnica da escrita e também um problema 

teórico. É um problema existencial não apenas quando ceifa bruscamente a vida, mas 

também quando retira pouco a pouco a beleza, o vigor e a pujança de um ser, como 

pudemos observar no capítulo anterior, ao tratar da doença da mãe, ou no fragmento 

acima quando reflete acerca da sua própria finitude.  É um problema de técnica narrativa 

porque Llansol faz a opção de não criar personagens para os seus livros, mas figuras. 

Essa opção é bem mais do que a mera substituição lexical por um sinônimo:  

 

À medida que ousei sair da escrita representativa em que me sentia 

tão mal, como me sentia mal na convivência, e em Lisboa, encontrei-

me sem normas, sobretudo mentais. Sentia-me infantil em dar vida 

às personagens da escrita realista porque isso significava que lhes 

devia igualmente dar a morte. (LLANSOL, 1988, p. 130) 

  

A decisão de criar personagens dá ao narrador o direito de conceder a vida e o de 

decretar a morte. A personagem não possui direito a escolher o seu próprio desfecho. As 
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figuras, pelo contrário, têm o direito de seguir o seu próprio caminho de expansão e 

crescimento. Diferente de alguém que reconhece na morte o fim inevitável, ou de alguém 

que nela reconhece mesmo uma irmã, como o fizera São Francisco de Assis, ela busca 

estabelecer, no texto, novas possibilidades de convívio com o real. 

A morte, por sua vez, é também um problema teórico. Segundo Heidegger (2005), 

somos um ser para morte. Mas afirmar que somos seres para a morte diz pouco sobre o 

que é a morte. Essa dificuldade foi muito bem representada por Bergman em O Sétimo 

Selo (1956). Podemos caminhar ao seu lado, convidá-la para um jogo de xadrez, mas, no 

fim, a morte nada revela. A morte esconde mistérios que ela mesma desconhece. É 

interessante observar que no filme do cineasta sueco apenas a família de artistas escapa 

da morte. Um efeito semelhante ocorre no texto de Llansol em que apenas através da arte 

se subtrai ao poder da morte.  

A busca desse espaço “livre de tempo” é um contraponto ao problema da morte. 

Um problema que Ovídio soube expressar com elegância nas Metamorfoses: “Tempus 

edax rerum33”, tempo devorador de tudo. O devir presente na obra de Ovídio é o da 

corrupção no sentido etimológico da palavra, ou seja, uma decomposição física e moral. 

Houve uma idade de Ouro a qual se sucedeu uma Idade de Prata, que cedeu o lugar à 

uma idade de Bronze que, ao fim, deu lugar a uma idade de Ferro.  É a esta concepção 

de tempo da qual Llansol procura incessantemente fugir.  

Dessa maneira, ela propõe um devir como simultaneidade, uma ideia que parece 

corrigir dois riscos. O primeiro é a postura saudosista que vê no passado uma espécie de 

paraíso perdido impossível de ser reencontrado. O segundo, por sua vez, é o amargor 

diante da efemeridade de tudo. Assim, o devir é capaz de atualizar “aquilo que passou e, 

no entanto, continua a passar, aquilo que retorna: eterno retorno do mútuo” (SOUZA 

FILHO, 2012, p. 173) 

A linha de pensamento que conduzimos até aqui nos permite observar que 

definitivamente as categorias de tempo e espaço não se aplicam ao texto de Llansol. Por 

um lado, a noção de devir como simultaneidade desvirtua a tradicional compreensão do 

                                                 
33 XV, 234.  

Disponível em :http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante01/Ovidius/ovi_me15.html#02 

Acesso em 04 de setembro de 2015. 
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tempo. Por outro lado, os predicativos que a autora atribui ao espaço claramente 

pressupõe uma configuração não habitual do espaço: “o espaço é som, o volume deste 

espaço é o seu volume sonoro que, na minha experiência de escritor, não me aparece 

como timbre, mas como palavras” (LLANSOL, 1988, p.132); ou ainda:  “o meu espaço 

é uma fala, são livros, leituras, inquietações, dicionários” (LLANSOL, 1988, p.133).  

No entanto, observa-se que esse espaço é cada vez mais um Reino da Palavra, 

tanto em seu aspecto sonoro, quanto em seu aspecto gráfico, como podemos observar na 

continuação do fragmento “O devir como simultaneidade”: 

 

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 deste espaço é o seu volume sonoro que, na minha experiência 

de escritor, não me aparece como timbre, mas como palavras. 

(LLANSOL, 1988, p.132) 

 

Outro aspecto abordado pelo texto é o caráter sensorial do devir do texto. Dois 

sentidos parecem ser valorizados: a visão e a audição. Sobretudo o olhar também parece 

submetido a processo de focalização. Há, primeiramente, um olhar vago, sem clareza 

(Olho com um vago olhar como se nada fosse claro, olhando através da janela), sem 

hierarquizações nem “uma sujeição a um modelo” (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 12). 

“Tudo, no seu conteúdo, se equivale” (LLANSOL, 1988, p.132) até o momento da visão 

da palavra em sua inteireza. Em seguida, ela apresenta o que seria os fundamentos da 

capacidade de ouvir. Se as palavras são sons, é preciso aprender a ouvi-las e reconhecer 

que o som por elas emitido não é lançado ao acaso, mas cumpre uma direção.  

Continuando a análise do fragmento, deparamo-nos com uma criativa abordagem 

etimológica: 

 

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 
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meu espaço é uma fala, são livros, leituras, inquietações, dicionários. 

A primeira voz que cintila é aquela que chama por mim. 

As palavras são, como tudo, formas impulsivas, cheias de um rio, que 

guardam os extractos do tempo e dos acontecimentos, num ficheiro 

igualmente caótico. Por exemplo: Müntzer. No seu Z está a inexorável 

decapitação, mas os Príncipes iludem-se ao pensar que a morte se 

seguiria, como o efeito à causa. É um ser durativo, duro, durável no 

seu querer. Nesse corpo vivo, de cabeça na mão, podem-se ouvir ainda 

agora as raras, e tão repercutentes vozes. (LLANSOL, 1988, p.132-

133) 

 

Ao tratar da palavra jarro, a narradora parece evocar traços da concepção de 

Saussure do signo linguístico como constituído do seu sentido e da imagem acústica, mas 

parece não acreditar na arbitrariedade do signo. Uma prova disso é a análise que ela faz 

das palavras “jarro” e “Müntzer” em que afirma que “a palavra jarro tem o seu bojo no 

a”, ou mesmo no Z de Müntzer “está a sua “inexorável decapitação”. A respeito de 

Müntzer, Rocha Neto declara: 

 

O que o texto faz com essa história ao transformar Müntzer em uma 

das figuras llansolianas? Ele a condensa. Cura-a. Há uma contenção 

de toda essa História no som e no desenho da letra Z de seu nome. 

No Z está seu destino. No Z está o seu devir. No Z está sua inexorável 

decapitação. É no corpo desse nome que o texto promove o que 

talvez seja a última aspiração do texto ardente: a ressurreição dos 

corpos. Nesse Z, está contida toda a história de Thomas Müntzer. 

Mas o texto passa além. O que se vê é uma espécie de ressurreição 

promovida por ele. Ressurreição que se dá em um movimento para 

que o fulgor da história irrompa sua casca dura e se dissipe como 

fagulhas de luz sobre a superfície do texto. Uma cura da História é a 

operação que essa ressurreição promove. Cura vista, aqui, na direção 

de um movimento de contenção. (2009, p. 37-38) 

 

  Tendo a discordar da analogia com a ressurreição. A ideia de ressurreição possui 

um caráter muito específico que não parece existir no diário de Maria Gabriela Llansol. 

É possível que um termo mais genérico como transformação ou metamorfose fosse mais 

justo ao que o texto em questão nos propõe. De qualquer maneira, o mais importante é 

reconhecer que “o devir de cada um está no som do seu nome”, uma compreensão que 
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expressa o entendimento de que o nome expressa o ser, ou mesmo uma missão, um 

recurso muito presente nos textos bíblicos em que o nome, a sua missão e o seu ser se 

encontram profundamente ligados. 

Em Um Falcão no Punho, as palavras são “formas impulsivas, cheias de um rio, 

que guardam os extractos do tempo e dos acontecimentos, num ficheiro integralmente 

caótico” (LLANSOL, 1988, p.133). A imagem do rio reforça a intensidade, o dinamismo 

e a capacidade de reter parte do que encontra em seu curso. Como em um rio, as palavras 

têm a potência de arrastar e destruir o que cruza o seu caminho, depositando no fundo do 

seu leito os fragmentos das lutas do passado. O que se deposita, no entanto, não obedece 

a uma ordem, é um ficheiro caótico composto dos resquícios que se sobrepõem como se 

estivessem à espera de quem viesse um dia para atribuir-lhes um sentido. Trata-se, pois, 

de uma configuração bem diferente da de um dicionário:   

 

Não é porque as palavras estão deitadas por ordem no dicionário que 

imaginamos o texto liso, e sem relevo. Nós sentimos que as palavras 

têm normalmente   a forma de esponja embebida ou, se quiser, o 

relevo de pequenas rochas com faces pontiagudas e reentrâncias ali 

deixadas pela erosão (LLANSOL, 1988, p. 135) 

 

Em contrapartida, a ideia de ficheiro parece evocar a noção de arquivo 

desenvolvida por Derrida em Mal de Arquivo (2011). O arquivo, como apresenta 

Klinger, é “um desejo compulsivo, repetitivo, um desejo irreprimível de retorno à 

origem, uma dor da pátria, uma saudade de casa. ” (2007, p. 174-175). Entretanto, isso 

não ocorre em Um Falcão no Punho. Não há uma espécie de retorno ao que já não mais 

existe, mas a procura de uma forma de expressão “capaz de desorganizar suas próprias 

formas, e de desorganizar as formas de conteúdo, para liberar puros conteúdos que se 

confundirão com expressões em uma mesma matéria imensa”. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p.57).  

 

Tendo eu vivido ainda agora meio século, não vejo como a narrativa 

poderia competir com as palavras que são testemunhos antiquíssimos 

e implacáveis do devir humano. A maior parte dos movimentos 

internos de uma palavra são silenciosos. Mas alguns deles são sonoros, 

e destes só uma ínfima parte são vozes. É a estas que me habituei a ser 
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sensível, me treinei a escutar, são estas que eu sigo e, por esse guia, 

entro nelas. Reconheço que essa é a parte mais cintilante, a candeia 

que não se deve esconder na arca dos movimentos silenciosos. 

Surpreende-me sempre a potência genética e destruidora de certas 

palavras, de algumas famílias semânticas, que formam tufos no 

dicionário. 

O devir de cada um está no seu nome. (LLANSOL, 1988, p.132-133) 

 

Destaca-se o pensamento de que algumas palavras são superiores à narrativa: 

“não vejo como a narrativa poderia competir com as palavras que são testemunhos 

antiquíssimos do devir humano”. Há palavras que testemunham o devir, mas não todas. 

A própria estrutura gramatical indica isso através de uma oração adjetiva restritiva. Tais 

palavras têm a capacidade de gerar e também de destruir. Nesse sentido, ela parece 

evocar uma realidade conhecida por todos: a possibilidade de as palavras promoverem 

tanto a beleza, a alegria e a edificação quanto a feiura, a tristeza e a destruição. Resta-

nos, por outro lado, pensar os outros desdobramentos desta capacidade das palavras que 

se exercem na arquitetura textual do diário. 

As palavras nos fazem convites que devem ser sucedidos por uma postura 

acolhedora, sensível e treinada que não se submete ao medo diante do desconhecido de 

devires, muitas vezes silenciosos, presentes nas palavras. “Há devires que operam em 

silêncio, que são quase imperceptíveis” (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 12) Contudo, é 

preciso estar treinado para escutar os que não são. De fato, apenas alguns desses 

movimentos “são sonoros, e destes só uma ínfima parte são vozes. É a estas que me 

habituei a ser sensível, me treinei a escutar, são estas que eu sigo e, por esse guia, entro 

nelas. ” 

Por fim, resta-nos desenvolver a representação do devir no texto. O próprio fato 

de a escritora usar textos dos cadernos e de suas outras obras para compor o diário indica 

isso. Tudo acontece em uma relação de simultaneidade em que à medida que o texto se 

transforma, aquilo no qual se transforma também sofre a sua mutação. De forma que 

mesmo aparentemente idênticos, os textos continuam o seu devir e se transformam.  
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2.2 O SER DO TEXTO 

 

 

A possibilidade de compreendermos o texto como um ser ocupa, neste trabalho, 

um papel central porque nos leva a repensar algumas concepções já cristalizadas em 

nossa maneira de pensar. Inicialmente, é um problema que se volta para o significado 

que atribuímos ao ser e ao texto. Em seguida, a reflexão se amplia para horizontes que 

vão desde a natureza da linguagem até o estatuto da Literatura e a sua função na 

permanência de estruturas opressivas que organizam a vida.  

Ao perceber o texto como um ser, Llansol realiza o seu dom poético e a liberdade 

de consciência. (Cf. OLIVEIRA, 2011, no prelo). Dessa maneira, é importante tentar 

delimitar o que Maria Gabriela Llansol compreende como um ser e como um texto. É, 

pois, com este objetivo, que passamos à leitura da entrada do dia 16 de agosto de 1981:  

 

Hoje, passada a madrugada, continuei o dia com minha parte mais 

sombria; soltaram-se me as recordações, presentes, passadas e 

futuras, e não encontrava caminho linear entre elas. 

Não só importa escrever sucessivamente, mas saber quem me 

sucederá numa constelação de sentidos.  

O que é a descendência? 

A seiva sobe e desce numa árvore, estende-se pelos ramos, e é 

regulada pelas estações; eu e a árvore dispomo-nos uma para a outra, 

num lugar por nomear. Este lugar não tem uma significação de 

dicionário, não transmigrou para nenhum livro. 

 

Agora o sol, o solo, a solo, encadeiam-me nas palavras. Esta 

madrugada aproximei-me da certeza de que o texto era um ser. 

(LLANSOL, 1988, p.47) 

 

O fragmento inicia-se por uma antítese. A madrugada chegou ao fim, o que 

pressupõe a presença da luz do dia, mas a narradora permanece na sua “parte mais 

sombria”. As sombras não possuem um significado pejorativo uma vez que a escrita está 
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associada ao período noturno. Todavia, a escrita é também um processo luminoso. O sol 

é um elemento que a encadeia nas palavras. Pode-se, então, reconhecer um logos que 

harmoniza a luz e a escuridão na escrita, como nota Eduardo Lourenço: 

 

Ela, efetivamente, fez do texto um objeto cénico da sua própria 

visão, da matéria, em última análise, do universo. É um logos, mas 

não é um logos unicamente luminoso, é um logos diferente, um logos 

de luz e de noite ao mesmo tempo, uma e outra intrinsecamente 

misturadas. É uma descrição do mundo extraordinariamente 

visceral, e ao mesmo tempo virtual e imaginária, como não há outra 

na literatura portuguesa. (2011)34 

 

O texto progride com a narradora descrevendo a atividade de recordações que se 

“soltam” e seguem um rumo desordenado que a impossibilita de tecer “caminho linear 

entre elas” (LLANSOL, 1988, p. 47). De certo modo, pode-se pensar que se trata de um 

efeito semelhante ao da técnica da memória involuntária desenvolvida por Proust. Não 

obstante, parece ser mais exato compreender que as memórias se manifestam como um 

rizoma em que um fio invisível une as recordações que se conectam “em todas as suas 

dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente”. (DELEUZE; GUATTARI, 2013, p.30). 

O fato de as memórias se referirem ao presente, ao passado e ao futuro, poderia 

nos fazer pensar em uma incoerência. Afinal, como o ainda não vivido produziria 

memórias? Barrento tenta resolver este problema, que também está presente em outras 

obras, a partir da noção de ucronia (não-tempo) em que a 

 

escrita fora da narratividade sequencial e do tempo cronológico, tem 

um propósito eudemonista, ou seja, a sua intenção é a de construir 

hipóteses de vida em que o objectivo último é o da felicidade 

humana, que o mesmo é dizer: existências mais amplas, para além 

                                                 
34 Disponível em: http://www.snpcultura.org/maria_gabriela_llansol_um_logos_de_luz_e_de_noite.html  

Acesso em 27 de setembro de 2015.  
 

http://www.snpcultura.org/maria_gabriela_llansol_um_logos_de_luz_e_de_noite.html
http://www.snpcultura.org/maria_gabriela_llansol_um_logos_de_luz_e_de_noite.html


58 

 

das noções correntes do humano. Para entendermos isto, e o texto 

que o propõe e exprime, temos de derrubar muitas barreiras. (201435) 

 

Essa ucronia permitiria ainda que as figuras de tempos diferentes coexistam. Não 

se trata, portanto, de um recurso de ficção científica: não há nenhuma máquina que 

possibilite tais encontros, eles simplesmente acontecem. Sob esse aspecto, é possível 

pensar em algumas semelhanças com o procedimento adotado por Virginia Woolf em 

Orlando, onde o atravessar o tempo é também uma forma de crescimento. No entanto, 

na obra da escritora inglesa privilegia-se o lançar-se ao futuro, enquanto o texto de 

Llansol parece favorecer o encontro com figuras do passado histórico, uma diferença que 

é facilmente explicada porque, para Llansol, o mais importante é a convivência com as 

figuras a cuja linhagem pertence. 

Barrento fala de um “propósito eudemonista36”, uma proposta de felicidade, algo 

que a escritora portuguesa enuncia em Lisboaleipzig 2:  

 

eu ando a contar o mal-estar profundo dos seres humanos, dos 

animais e das plantas, ando à procura de um final feliz. Ando a ver 

se o fulgor que, por vezes há nas coisas, é melhor guia do que as 

crenças que temos sobre elas, ou do que os pensamentos que, a 

propósito delas, nos ocorrem. (LLANSOL, 1995, p.5) 

 

 

 No entanto, recorda Barrento, “temos de derrubar muitas barreiras” até alcançar 

uma existência mais ampla. Além disso, nem sempre é possível pôr em prática as nossas 

“hipóteses de vida”, como a própria narradora reconhece ao tratar da experiência de 

escrever no sótão do Campo do Ourique: 

 

Há um sótão, a Campo de Ourique, onde vou muitas vezes pensar 

que escrevo; escrever só realiza uma parte do meu desejo de 

escrever. Outras formas do meu desejo de acolhimento se perdem, 

por falta de oportunidade, e timidez. (LLANSOL, 1988, p.77) 

                                                 
35 Disponível em: http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/12/o-futuro-e-uma-origem-conferencia-

sobre.html. Acesso em: 10 de outubro de 2015. 
36 Do grego eudaimonia). Literalmente significa ser habitado por um bom  

(daimon). Geralmente é traduzido por felicidade. 

http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/12/o-futuro-e-uma-origem-conferencia-sobre.html
http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/12/o-futuro-e-uma-origem-conferencia-sobre.html
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A escrita não consegue resolver todos os problemas, ou, ao menos, todos de uma 

vez. Dessa maneira, não causa espanto que uma figura necessite de mais de uma obra 

para desenvolver as suas potencialidades e assumir uma vida feliz. Um exemplo disso é 

Aossê, a figura que surge para trazer uma sobrevida37 ao poeta Fernando Pessoa. Aossê 

foi um projeto que “se desenvolveu durante 15 anos, mas que amplamente sempre a 

acompanhou, chegando até o último livro publicado em vida” (SANTOS, 2012, p. 35).  

De fato, as figuras, em sua existência textual, têm de enfrentar os mesmos desafios da 

sua “versão” histórica para desenvolver “uma capacidade relacional eticamente fundada 

em valores estéticos”. (Cf. SANTOS, 2012, p.35).  

No entanto, a narradora de Llansol não deseja ser a única a “derrubar as barreiras”, 

o que ela propõe para si é algo a ser transmitido: “Não só importa escrever 

sucessivamente, mas saber quem me sucederá numa constelação de sentidos”. 

(LLANSOL, 1988, p.47) 

Prosseguindo com a citação de 16 de agosto de 1981, podemos ler: 

 

A seiva sobe e desce numa árvore, estende-se pelos ramos, e é 

regulada pelas estações; eu e a árvore dispomo-nos uma para a outra, 

num lugar por nomear. Este lugar não tem uma significação de 

dicionário, não transmigrou para nenhum livro. (LLANSOL, 1988, 

p.47) 

 

A seiva que alimenta a árvore percorre o seu caminho, seguindo um ciclo natural 

conforme as estações. Observa-se a existência de uma relação de dedicação mútua entre 

a narradora e a árvore38 em um lugar próprio, um espaço “particular” que ainda não 

recebeu nome. Não nomear é reconhecer que algo escapa ao nosso conhecimento porque 

a linguagem também tem seus limites.   

                                                 
37 Sobre o conceito de “sobrevida”, cf. SANTOS, 2012, p. 37 
38 A narradora chega até a atribuir a certas árvores a capacidade de agir mentalmente: “O Augusto e eu 
sentámo-nos no banco tábua do Jardim; é o momento em que Esse se apresenta no livro. Falamos do 

pendor conceptual de certas árvores pois cremos que há arvores que agem mentalmente”. (LLANSOL, 

1988, p.39) 
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Esse lugar “não transmigrou para nenhum livro” (LLANSOL, 1988, p.47). 

Transmigrar é passar de um corpo para outro. Esse espaço não se tornou livro, portanto 

existe uma tensão entre a noção particular de espaço “que sua escrita de fato constitui e 

constrói” (ANDRADE SILVEIRA, 2013, p. 167) e uma forma de conhecimento 

semelhante a um verbete de dicionário. O grande desafio é, portanto, aprender a “penetrar 

num espaço que não é talvez deste mundo” (LOURENÇO, 2011)39. 

O que apresentemos até este momento atua como um preâmbulo para a 

compreensão do texto como um ser. Recuperando o último parágrafo do fragmento de 

16 de agosto, encontramos as seguintes palavras: “Agora o sol, o solo, a solo, encadeiam-

me nas palavras. Esta madrugada, aproximei-me da certeza de que o texto era um ser”. 

(LLANSOL, 1988, p.47). 

Cada descoberta realizada através do seu contato com o texto é um processo 

solitário, feito “a solo”. Como recordam Deleuze e Parnet, “quando se trabalha, está-se 

forçosamente numa solidão absoluta” (DELEUZE; PARNET, 2004, p.16). A narradora 

declara que se aproximou da certeza de que o texto é um ser. Aproximar não é o mesmo 

que alcançar. Existe ainda uma distância que a separa do conhecimento, ainda que ela 

esteja encadeada nas palavras.  

O termo ser faz parte do patrimônio do pensamento metafísico, um pensamento 

que é alvo de críticas, muitas vezes justas, do pensamento contemporâneo. Para 

Nietzsche, por exemplo, a metafísica era responsável pelos “mundos superiores 

inventados para poder caluniar e sujar este mundo” (REALE; ANTISERI, 2007, p.434). 

Mesmo que a filosofia contemporânea nem sempre compartilhe da mesma intensidade 

da crítica nietzschiana, a necessidade de libertar o pensamento para “além da alternativa 

clássica” é quase um consenso ( Cf. DERRIDA, 2014, p. 135- 136). 

Não podemos escapar da tarefa de tentar compreender qual o sentido que a 

narradora de Um Falcão no Punho atribui a palavra ser. O ser nunca foi uma questão 

inteiramente fechada. Os próprios metafísicos ensinam que o ser e o que existe são 

                                                 
39 Disponível em: http://www.snpcultura.org/maria_gabriela_llansol_um_logos_de_luz_e_noite.html. 

Acesso em 27 de setembro de 2015. 

http://www.snpcultura.org/maria_gabriela_llansol_um_logos_de_luz_e_noite.html
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diferentes40, o que indica a dificuldade de definir o “ser” a partir dos entes41. Não 

obstante, é o que tentamos fazer aqui: encontrar um sentido para o ser através de um ente 

que é texto.  

Em uma tentativa de explicar o ser, Platão no Parmênides e no Sofista afirma que 

o ser atua na oposição movimento-repouso, dois conceitos que na linguagem se excluem. 

Dessa maneira, o ser participa tanto do movimento quanto do repouso (Cf. RICOEUR, 

2014, p.100). Existe, portanto, no pensamento platônico uma dialética entre o sensível e 

o inteligível que faz com que o ser seja “uma síntese, um misto de unidade e 

multiplicidade, de determinante e indeterminado, de limitante e limitado” (REALE, 

1997, p.88).  

De certa maneira, para Llansol, a linguagem atua como um pêndulo “entre a 

ausência e a presença”, entre o determinado e o indeterminado (Cf. LLANSOL, 1995, 

p.74), o que indica alguma afinidade com a dialética platônica. No entanto, para Platão 

a arte42é apenas uma imitação do ser verdadeiro, um pensamento que inviabiliza pensar 

o texto como um ser conforme a filosofia platônica. 

Discípulo de Platão, Aristóteles propõe a “busca do ser enquanto ser43” como o 

objetivo de sua Filosofia Primeira44. De acordo com o estagirita, o ser se diz de muitos 

modos. De fato, “o ser se diz em múltiplos sentidos, mas sempre em referência a uma 

unidade e a uma realidade determinada45” (ARISTÒTELES, Apud REALE, 1994, p. 

343) cujo centro unificador é a substância46. Dessa maneira, um passo importante para 

compreendermos o texto como um ser seria entendermos qual é a substância do texto. 

O que mais se aproxima da ideia de uma substância do texto aparece na entrada 

do dia 3 de dezembro de 1982, quando trata do “seio do livro”: 

 

                                                 
40 Cabe relembrar a definição de Boécio: Diversum est esse et id quod est, diverso é o ser e isto que é. 

(BOÉCIO, 2005, p. 302) 
41 Respeitando o vocabulário filosófico, empregaremos em vez de “seres” o termo entes. 
42 Neste sentido se inclui a literatura. 
43 Metafísica, Λ 4-5 e 6-8 
44 Nome com o qual Aristóteles nomeava o que denominamos metafísica. 
45 Metafísica, G 2, 1003 a 33-b 6. 4-5 e 6-8 
46 Em grego, ουσία. Para Aristóteles, a substância pode ser compreendida de três formas: 1. A forma, que 

não é o seu formato, mas “a natureza interior das coisas”, ou a sua essência íntima (Cf. REALE, 1994, p. 

355); 2. a matéria e 3. O sínolo, que é o composto de matéria e forma.  
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(...) mais tarde, explicando a mim mesma o prosseguimento de 

Lisboaleipzig, e o método que ia seguir em tal trabalho, tive o 

sentimento de que o jardim que estava a perder, e em que eu no 

verão passado criara geometrias reflectidas em arbustos, se havia 

de transformar em território, ou seio de um livro. O seio de um 

livro ninguém pode dominar ou destruir, nem eliminar por 

crueldade, ou cobiça. (LLANSOL, 1988, p.101) 

 

A narradora aborda a possibilidade de transformar o jardim, com os seus arbustos, 

em “seio de um livro”. A ideia do seio traz consigo diversos significados. Um seio pode 

ser uma fonte de alimento, um objeto de desejo, uma expressão da sensualidade. 

Ademais, tomado metaforicamente, um seio, pode ser entendido como o útero, algo que, 

ao mesmo tempo, gera e dá abrigo; ou ainda, a parte recôndita de um ser, a sua essência. 

Contudo, é difícil pensar que o texto/livro possua uma essência uma vez que o texto é 

“algo em processo e em progresso, é tessitura, bordado, trama infinita” (BARRENTO, 

201447).  

Na apresentação de Lisboaleipzig 2, ela declara que “a matéria prima do texto é o 

confronto/adequação dos afectos e da língua, sobre o solo de um lugar, que é sempre um 

corpo e uma paisagem falando-se” (1995). Sob este aspecto, o texto não possui uma 

essência, mas é algo que surge a partir do combate e da conformidade entre os afetos e a 

linguagem. A sua missão é fazer que o texto seja a expressão deste 

“confronto/adequação”, o que nos permite compreender a afirmação de que a sua “maior 

responsabilidade é contribuir para que um livro seja um ser” (LLANSOL, 1988, p,76). 

Heidegger (2005) declara que o ser havia caído no esquecimento. E, por este 

motivo, caberia ao homem o papel privilegiado na busca pelo ser.  A ideia de “revelação” 

não é alheia ao texto do diário llansoliano, que expressa o desejo de revelá-lo:  

 

Os bandos dos pobres, o seu percurso em definitivo ainda não 

limitado, são as bases de desenvolvimento de Da Sebe ao Ser; não 

sei se, depois do regresso de Portugal, não voltei a possuir o livro, 

                                                 
47 Disponível em: http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/12/o-futuro-e-uma-origem-conferencia-

sobre.html. Acesso em: 10 de outubro de 2015. 

 

http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/12/o-futuro-e-uma-origem-conferencia-sobre.html
http://espacollansol.blogspot.com.br/2014/12/o-futuro-e-uma-origem-conferencia-sobre.html
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ou se está noutras mãos a revelação do ser.”  (LLANSOL, 1985, p. 

62) 

 

O excerto acima apresenta que a revelação do ser é uma consequência da posse 

do livro. O verbo possuir apresenta muitos significados entre os quais fruir e ter em si. 

Neste momento, não precisamos fazer uma escolha. O mais importante é reconhecer que 

há um ser à espera de revelação, do qual a narradora não consegue se aproximar. Sendo 

assim, ela abre a possibilidade para que “outras mãos” possam revelá-lo. 

Heidegger afirma, ainda, que o fracasso na busca do ser é o resultado de o 

procurarmos a partir do estudo dos entes e de ignorarmos que o único ser que se pode 

alcançar é linguagem. A linguagem é a morada do ser, ainda que seja incapaz de dizer o 

que ele é. Dessa maneira, só se pode conhecer o ser na medida em que este se revela, 

mas o ser é o que a todo instante se vela, de forma que, ao se voltar para o ser, a linguagem 

acolhe o obscuro. (Cf. HEIDEGGER, 2002, p. 47)  

Diante disso, deve-se pensar qual é a concepção de linguagem que Llansol deseja 

propor. Uma compreensão da linguagem enquanto representação sustenta que a função 

da linguagem é apenas denominar (Cf. REALE; ANTISERI, 2007, p.664). Dessa 

maneira, a linguagem ocupa o lugar de um ser, de um fato, de um acontecimento de um 

ente, ocupando-lhe o lugar em sua ausência (Cf. MACEDO, 2012, p.17).  

As palavras não representam, mas são uma forma autêntica de existência. Assim, 

“a escrita, no caso de Llansol, não procura representar o real, é uma experiência de 

figuração do real”. (SANTOS, 2008)48. Sob esse aspecto, a narradora de Llansol se 

aproxima das ideias do Wittgenstein das Investigações Filosóficas para quem a 

“linguagem faz parte de uma atividade ou de uma forma de vida” (REALE; ANTISERI, 

2007, p.664).  

Por sua vez, pensar a linguagem como uma atividade é compreendê-la como uma 

produção (poíesis). Etimologicamente poíesis expressa um “modo da verdade, 

compreendida como desvelamento, ἀ-λήθεια” (AGAMBEM, 2013, p.19). Um 

                                                 
48 Disponível em http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html. 

 Acesso em 15 de agosto de 2015. 

http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html
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desvelamento que é a manifestação do ser. Como recorda Nancy, a poesia49 é a primeira 

forma de poíesis, o fazer “original” cuja perfeição ultrapassa os limites da obra. 

 

O que é fazer? É pôr no ser. O fazer esgota-se na posição como seu 

fim. Esse fim, que ele experimentou como o seu objetivo, eis que se 

torna o seu fim como sua negação, pois o fazer desfaz-se na sua 

perfeição. Mas o que é desfeito é identicamente o que é posto, 

perfeito e mais que perfeito. O fazer cumpre de cada vez alguma 

coisa e ele próprio. O seu fim é a sua finição: desse modo, ele põe-

se infinito, de cada vez infinitamente para além da sua obra. 

(NANCY, 2005, p. 18) 

 

A ideia do fazer, neste caso do escrever, como “pôr no ser” é uma forma de 

compreendermos quando a narradora de Um Falcão no Punho menciona “um texto 

anterior tornado ser”:  

 

Eu própria nunca escolho sozinha sobre quem vou escrever, e não é 

o ouvido, nem a visão, nem a minha voz, que participam comigo 

nessa amizade eletiva. Creio que é o texto anterior tornado ser. O seu 

efeito é fazer desaparecer a lembrança de si próprio, de desligar-se 

da vida que possuo. (LLANSOL, 1988, p.77) 

 

Segundo o fragmento acima, a escrita nasce de uma “amizade eletiva” que 

envolve uma dupla escolha. Por um lado, o texto decide criar um laço de afeto e de 

companhia com a narradora. Por outro lado, a narradora que aceita este vínculo de união 

e responde com a sua afeição. Por conseguinte, ambos se influenciam e se transformam: 

o texto anterior50, ao perder “a lembrança de si próprio” e a narradora, ao se desligar da 

vida que possui.  

O “desligamento da vida” e o desaparecimento da “lembrança de si próprio” 

indicam a importância de retornar à linguagem e nela permanecer. O efeito dessa escolha 

é que “a linguagem retorna sobre si mesma, atingindo sua essência, que é seu próprio 

                                                 
49 E, por extensão, o texto literário  
50 A menção a um “texto anterior” parece evocar o pensamento platônico que propõe a existência real da 

Ideia e mesmo a excelência da ideia diante da forma sensível.  
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ser. Agora é a palavra quem fala, e não mais o sujeito”. (LEVY, 2003, p.63). Desse modo, 

a linguagem é o que verdadeiramente existe. 

Derrida, entretanto, acusa toda tentativa, como a Heidegger, de transpor o ser para 

o domínio da linguagem como uma violência. Derrida não nega a possibilidade de 

relação entre o ser e a linguagem.  Contudo, o filósofo francês deixa claro que a busca 

pelo ser na linguagem é um procedimento autoritário, como nos recorda um de seus 

comentadores: 

  

No centro dessa atualidade, o filósofo encontra a ação e o sofrimento 

da linguagem, interpretando a linguagem essencial como 

proclamação autoritária do Ser. À frase “O Ser que pode ser 

compreendido é linguagem”, para maior clareza seria provavelmente 

necessário acrescentar “O Ser que se pode obedecer é linguagem. ” 

(SLOTERDIJK, 2009, p.49-50). 

 

 Poder-se-ia identificar o risco de uma continuidade metafísica, mesmo em um 

texto como o de Llansol. A escrita sempre assume o risco de conservar muito do que 

propõe eliminar. Na tentativa de percorrer um novo caminho, pode-se trilhar por estradas 

que apenas estavam esquecidas. Todavia, isso parece não acontecer com o texto de Um 

Falcão no Punho. Mais do que repetir velhas fórmulas, Llansol luta contra as formas de 

impostura da língua. É verdade que, às vezes, podemos pressupor uma semelhança com 

o pensamento metafísico. No entanto, Llansol parece mais próxima de uma mística não 

religiosa do que da metafísica. Em certo sentido, como o Wittgenstein do Tratactus, ela 

percebe na escrita, a existência de algo inefável que nos escapa, mas é capaz de modificar 

a nossa vida porque é o que verdadeiramente importa. (Cf. WITTGENSTEIN, 1993, 

p.281)51. 

Além disso, para que o risco metafísico fosse real, deveríamos compreender o seu 

texto como uma tentativa de não “cairmos no vazio”, ou no que é indeterminado. Com 

efeito, a metafísica é uma tentativa de a razão alcançar uma resposta, mesmo quando 

resposta alguma é possível. Em contrapartida, Llansol, faz a escolha de cair e de 

permanecer no vazio, de permanecer na indeterminação que traz consigo a potência de 

                                                 
51 Prop. 6.522 
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toda mudança. Para Lévinas, a “indeterminação absoluta do há - de um existir sem 

existentes – é uma negação incessante, num grau infinito e, consequentemente, uma 

infinita limitação” (1980, p.261). Em Llansol, a indeterminação não é um limite, mas 

uma possibilidade, como afirma Santos, marcando a diferença entre Llansol e Lévinas 

ou Blanchot: 

 

Em Maria Gabriela Llansol, o “há” parece distinguir-se do de 

Blanchot e de Lévinas. Ao “há” como densidade existencial do 

próprio vazio, acrescenta outra dimensão: não sendo um vazio 

como nada (a isso chama o “não-há”), mas um vazio prenhe de 

possibilidades, de densidade existencial, não será um não-sentido 

(como em Lévinas), mas o lugar de possibilidades de sentido; o 

“há” de Llansol é um lugar de encontro com o ser ou o lugar onde 

os seres chegarão à sua coincidência, logo, à verdade do seu 

sentido; o “há” existe na relação com o sujeito e é na relação que 

o sentido se produz. (2008)52 

 

No primeiro capítulo, nós destacamos que Llansol ultrapassa a definição dos 

gêneros e que, de fato, a obra em questão não atende à definição usual do diário. Do 

mesmo modo, a escritora portuguesa amplia as fronteiras do que, tradicionalmente, 

compreende-se como um texto literário, ou como categorias do texto. Uma análise de 

cunho estruturalista, por exemplo, privilegia a análise de elementos como o narrador, as 

personagens, o tempo e o espaço. Por sua vez, em Um Falcão no Punho é possível 

observar o quanto essas categorias foram manipuladas e recriadas.  

Como se pode observar, no diário llansoliano, a narradora se torna uma figura do 

texto. Do mesmo modo, existe uma transformação no que diz respeito às personagens. 

Llansol não cria personagens, mas figuras, e esta classificação não é uma maneira 

diferente de dizer o mesmo. Existe uma diferença de estatuto entre as personagens e as 

figuras, entes que “habitam e vagam pelo espaço literário, formando uma comunidade 

de resistência e afinidades, aparecendo e desaparecendo em sua impossibilidade de 

                                                 
52 Disponível em http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html.  

Acesso em 15 de agosto de 2015. 

http://www.snpcultura.org/id_maria_gabriela_llansol.html
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completude. (ANDRADE SILVEIRA, 2013, p. 164). E o mesmo pode ser dito do tempo 

e do espaço, como observamos na primeira parte deste capítulo.  

Além disso, é importante lembrar que, para Llansol, o texto não é um instrumento, 

mas um órgão com movimentos próprios com o qual estabelece uma “intimidade exposta 

aos olhares dos outros”:   

 

Sempre fui entendendo que se tratava de uma intimidade exposta 

aos olhares dos outros. E, agora, também exposta ao seu olhar. Fui 

percebendo que existias comigo, e além de mim. Chamei-lhe ser. 

Ao teu movimento, dei nome. Como o sentia íntimo e distante, fiz 

saber que não era um instrumento, mas órgão. Que não servias, 

mas expressavas. O que dissesse, fazia. Nem que demorasses. 

(LLANSOL, 1995, p. 20) 

 

O texto existe com a narradora, mas a sua existência não se resume a ela, vai além. 

O texto não serve, mas expressa. Em outras palavras, ele não está a serviço de um sujeito, 

nem de uma ideologia. A sua missão é expressar “um lugar – topos- que não está fora do 

lugar (como acontece com a utopia), mas se acha sob a mão que escreve com um ‘falcão 

no punho’’ (OLIVEIRA, 2011, no prelo). O texto “é feito de fulgurância, de linguagem, 

e de arte de contar” (LLANSOL, 1995, p. 20) e ele é um ser.  

Neste momento nos encontramos diante do impasse porque, ao pensarmos o texto 

como um ser, não conseguimos definir o que é o ser do texto. Em contrapartida, podemos 

afirmar que o texto proposto por Llansol é um ser que subsiste em razão de uma 

fidelidade. Não uma fidelidade à verdade, nem a uma doutrina estética, nem a uma igreja, 

nem a um partido político; mas a fidelidade ao pensamento. E o que seria o pensamento? 

A própria narradora parece indicá-lo na entrada do dia 9 de abril de 1981, quando no seu 

jardim desenvolve a ideia da existência de árvores que “agem mentalmente”: “O 

pensamento não é o raciocínio53, é um feixe de reflexões, de sentimentos, de visões que 

se encadeiam e abrem caminho”. (LLANSOL, 1988, p.39). 

                                                 
53 Vale relembrar aqui a noção do mestre Caeiro: 

 
Sou um guardador de rebanhos. 

O rebanho é os meus pensamentos 

E os meus pensamentos são todos sensações. 
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 “O pensamento não é raciocínio”. Talvez, fosse mais exato afirmar que não é 

apenas raciocínio. Ou seja, não se resume a um ordenamento lógico. É verdade que o uso 

do termo “feixe” pressupõe um princípio ordenador. No entanto, este ordenamento 

ultrapassa a costumeira primazia da razão sobre o que conhecemos através da intuição e 

dos afetos. Esse tipo de pensamento encontra-se descrito na entrada do dia 13 de 

novembro de 1981:  

 

“Musil e eu interessamo-nos pelo pensamento que se desenvolve e 

suspende na escrita; a literatura, como comércio, abandonámo-la 

neste cruzar de prados onde nos encontramos” (LLANSOL, 1988, 

p.60). 

 

O pensamento “se desenvolve e suspende na escrita porque ela é o campo onde o 

pensamento pode crescer e aprimorar-se. A narradora afirma que o pensamento suspende 

na escrita. O verbo suspender é muito significativo. Por um lado, ele pode indicar o 

momento em que é difícil seguir em frente. Afinal, como recorda Llansol, “si l’on pousse 

assez loin dans le langage, on se trouve pris dans l’étreinte de la pensée”54. (1988, p.38). 

Por outro, o verbo suspender assinala que na escrita promovemos alguns encontros que 

nos arrebatam e nos levam para além de nós mesmos, um momento como o fulgor. Tais 

encontros operam “a mudança de um estado de representações fixas em termos sociais” 

(SILVEIRA, 2013b, p. 120), o que só pode ser alcançado quando renunciamos às nossas 

crenças e aos nossos pensamentos (Cf. LLANSOL, 1995, p. 5). 

   

 

  

                                                 
Penso com os olhos e com os ouvidos 

E com as mãos e os pés 

E com o nariz e a boca. 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sentido. (PESSOA, 1946) 
Disponível em: http://arquivopessoa.net/textos/1488. Acesso em 31 de janeiro de 2015. 
54 Tradução nossa: Se se prossegue longe o bastante na linguagem, a gente se sente preso nos laços do 

pensamento 

http://arquivopessoa.net/textos/1488
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Paradiso, Sandro Botticelli 

 

 

 

 

 

“Quem pensa, dispõe-se a um infinito de realidades para além de si mesmo”. 

 Maria Gabriela Llansol, Um Falcão no Punho. 
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3. A ESPERA DO VOO DO FALCÃO: A ESCRITA COMO UM IMPULSO 

DE LIBERDADE. 

 

 

A escrita e, por consequência, o texto, na compreensão de Maria Gabriela Llansol 

é um convite para ir além. Ou melhor, é uma exortação para ficar à margem da língua. 

Esta posição exige uma certeza muito bem delimitada dos objetivos que se propõe 

alcançar; ou seja, eliminar a tirania e todas as formas de opressão e a indiferença em 

relação aos outros com o intuito de propor novos caminhos para uma sociedade tão 

contaminada pelo ceticismo que tão facilmente estigmatiza as nossas relações. 

A partir desses elementos, pretendemos observar, neste capítulo, os traços que 

formam o esboço de uma ética que questiona o nosso entendimento sobre os usos e os 

objetivos da linguagem e da Literatura. Com este objetivo, pretendemos realizar a nossa 

reflexão em dois momentos. No primeiro, discutiremos o texto como a expressão de um 

anseio de liberdade. No segundo, por sua vez, trataremos do texto como uma abertura ao 

outro. 

 

 

3.1 O TEXTO E O ANSEIO DE LIBERDADE 

 

 

Com o propósito de apresentar como o texto de Llansol pode ser compreendido 

como um anseio de liberdade, propomos a análise de um excerto do diário Um Falcão 

no Punho, datado do dia 30 de maio de 1979. Não obstante, neste estudo recorreremos a 

outras passagens do diário, quando forem oportunas para o tratamento dos temas 

abordados. 

O fragmento em questão é o seguinte: 
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Jodoigne, 30 de Maio de 1979 

 

Está calor, como no verão em Portugal, mas já faz sombra, e ao fim 

da tarde acumula-se a eletricidade como no verão do Brabante; 

destituo-me da literatura, e passo para a margem da língua; eu creio 

que Portugal é um território de viagem, estelado, ou com a 

configuração das estrelas, pelo itinerário dos portugueses, fugitivos, 

judeus, comerciantes, emigrantes, ou navegadores; tal é a árvore 

genealógica desenhada à margem da literatura portuguesa. Os temas 

circunscritos ao país despido das suas rotas de viagem, são temas 

carcerais que revelam a mediocridade das relações de sociedade, em 

geral, e o desenvolvimento normativo de uma literatura; diferente, é 

a interrompida linha de continuidade das memórias, enterradas nas 

areias de um mapa celeste; quase escondido da literatura vigente, 

teme surgir um campo inundado da língua em que, conhecer-se 

através dela, faz parte dos amores íntimos. (LLANSOL, 1988, p.10)  

 

 

O texto se inicia de uma maneira, aparentemente, despretensiosa: um comentário 

a respeito do clima. É interessante observar que a narradora de Llansol não se limita a 

afirmar que se forma uma tempestade com raios e trovões. Ao invés disso, ela declara 

que a eletricidade se acumula, o que expressa a potência de uma força informe que se 

condensa antes de espalhar os seus efeitos pelos céus e também pela terra. Entretanto, o 

calor comparado ao do fim da primavera em Portugal é um pretexto para a reflexão que 

desenvolverá sobre a direção tomada pela Literatura de seu país natal. A narradora 

assume a decisão de se privar ou de abandonar da literatura (“destituo-me da literatura”) 

e propõe a si mesma o único caminho que lhe parece justo: passar para “a margem da 

língua”.  

Um pouco mais a frente, ainda na entrada do dia 30 de maio de 1979, ela declara 

que está “a reflectir que [se] devia perder da literatura para contar de que maneira 

atravess[ou] a língua, desejando salvar-[se] através dela”. (LLANSOL, 1988, p. 11). Na 

escolha de “estar à margem” está a atitude de atravessar a língua, talvez em todas as 

direções: de norte a sul, de leste a oeste, de baixo para cima. Ela precisa atravessar a 

língua porque esse é o único meio de conhecê-la.  O “estar à margem” indica uma dupla 

realidade: a de uma proximidade, pois se está perto; mas também a de uma exclusão, 
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porque se está fora dos limites. Em ambos os casos, ela decidiu ultrapassar a talvez tênue 

linha que separa os usos canônicos língua do que é inapropriado.  

Llansol reconhece a presença de uma força opressiva na linguagem, o que a 

aproxima das ideias de Barthes: “Esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda 

eternidade humana, é a linguagem – ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: 

a língua. ” (BARTHES, 2015, p. 13). Para o pensador francês, o único meio de 

ultrapassar a força da linguagem é pelo “preço do impossível: pela singularidade mística, 

tal como a descreve Kierkegaard, quando define o sacrifício de Abraão como um ato 

inédito, vazio de toda palavra, mesmo interior, erguido contra a generalidade, o 

gregarismo, a moralidade da linguagem”.  (BARTHES, 2015, p. 16).  

É possível observar, em outros fragmentos de Um Falcão no Punho, que a 

narradora parece se aproximar dessa singularidade mítica que poderia ser associada ao 

momento do fulgor. Todavia, o mesmo Barthes afirma que o homem comum é incapaz 

de seguir os caminhos da mística, portanto, necessita enganar a língua: 

 

só nos resta, por assim dizer, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, 

essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora 

do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, 

eu a chamo, quanto a mim: literatura. (BARTHES, 2015, p.17) 

 

 

Llansol parece não concordar que a literatura, com as suas trapaças, consiga 

manter essa “revolução permanente”. Ela prefere abandonar a literatura porque esta não 

salva. A salvação, obviamente, não deve ser entendida como uma redenção no sentido 

religioso, mas de um recurso capaz de conservar e fazer expandir a vida. Na verdade, 

está em questão uma escrita cuja finalidade exclusiva seja a vida que tantas vezes é 

“mutilada, rebaixada, personalizada, mortificada” (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 16). 

Por isso, ela prefere ficar fora da Literatura enquanto instituição. O propósito de 

sua escrita, entretanto, ficaria um pouco mais claro na entrada do dia 16 de junho de 1982 

em que traz para o seu texto uma longa citação de Ética e Infinito de Lévinas: 

 
Espero o meu livro como um daqueles que aponta Lévinas, e que não 

são uma unidade fundamental de medida nem pertencem à pessoa 

que fala. «C’est à la lecture de livres –pas nécessairement 
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philosophiques – que ces chocs initiaux deviennent questions et 

problèmes,   donnent à penser. Le rôle des littératures nationales 

peut être ici très importante.  Non pas  qu’on  apprenne  des  mots,  

mais  on  y  vit  “la  vrai  vie qui est absente” mais qui précisément 

n’est plus utopique, Je  pense que dans la grande peur du livresque 

on sous-estime la référence “ ontologique” de l’humain au livre 

pour une source d’informations, ou pour une  “ustensile” de  

l’apprendre, alors qu’il est une modalité de notre être. » 

(LEVINAS, apud LLANSOL, 1988, p.75)55 

 

 

O livro deve possuir duas características: 1) Não ser uma unidade de medida; 2) 

Não pertencer à pessoa que fala. Os livros não devem produzir ou impor parâmetros, 

ainda que estejam imbuídos de valores nobres como a bondade, a verdade, a beleza e a 

justiça. Não cabe à Literatura a tarefa de estabelecer ditames à semelhança do imperativo 

categórico kantiano.  Além disso, deve haver um deslocamento da pessoa que escreve. 

O não pertencimento indica que o texto não se restringe a si mesmo, mas serve de 

abertura para um itinerário que não lhe é exclusivo: “Não há literatura. Quando se 

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

caminho a outros. ” (LLANSOL, 1988, p. 55).  Abrir caminhos, no entanto, não se 

confunde com a criação de uma “escola” ou como uma literatura de formação:  

 A importância dos livros não está na epifania de ideias ou na revelação da 

subjetividade, mas no fato de que ils donnent à penser, eles nos fazem pensar e produzem 

em nós “choques” que deviennnet questions et problèmes, nossas questões, nossos 

problemas; que muitas vezes permanecem sem resposta, mas que nos abrem novas 

possibilidades de conhecer, de pensar, de agir e de sentir, ultrapassando os nossos 

conceitos de certo e errado, de adequado e inadequado. Dessa maneira, ensina-nos que a 

verdadeira função dos textos não é o conhecimento lexicográfico, mas reconhecer que 

neles está la vrai vie absent, a verdadeira vida ausente. O que seria essa “verdadeira 

                                                 
55 Na tradução de João Gama (LEVINAS, 2007, p.12): 

É com a leitura de livros – não necessariamente filosóficos – que estes choques iniciais se transformam 

em perguntas e problemas, dão que pensar. O papel das literaturas nacionais pode aqui ser importante. 

Não é que se aprendam palavras, mas vive-se «a verdadeira vida que está ausente», que precisamente, 

não é utópica. Penso que, no grande medo do livresco, se subestime a referência «ontológica» do humano 

ao livro que se toma como um «utensílio» para aprender, como um manual, quando é, na verdade, uma 

modalidade do nosso ser. 
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vida”, o texto não explicita. No entanto, não parece ser a vida em seu aspecto biográfico 

ou biológico, mas talvez de um modo de viver que está ausente porque se tenha perdido, 

ou sequer descoberto. Trata-se de uma busca por algo que ainda não se sabe bem o que 

é, mas que nem por isso é menos importante.  

Ademais, os livros não são une source d’informations, mais une modalité de notre 

être, uma modalidade, um modo de existir, do nosso ser. Neste momento se pode pensar 

em dois exemplos clássicos: as epopeias de Homero e os textos bíblicos. Quem desejasse 

construir um escudo ou um navio, ou mesmo conduzir uma batalha de acordo com as 

descrições do poeta grego, dificilmente teria êxito. O mesmo aconteceria com quem 

tentasse descobrir como foi possível haver uma tarde e uma manhã antes da criação do 

sol e da lua no livro do Gênesis. Platão em sua República soube demonstrar que não se 

pode usar a literatura como “fonte de informação”. A importância dos livros se dá em 

uma outra dimensão: no fato de que eles são “modalidades do nosso ser”. O texto parece, 

então, aproximar-se da metafísica ou de uma ontologia. Autores como Derrida alertam 

para o risco da permanência das formas de violência no pensamento metafísico. No 

entanto, por ora, não nos interessa estender a reflexão sobre esse aspecto. 

Em seguida, a partir da sua experiência de Portugal e também de sua experiência 

enquanto portuguesa vivendo na Bélgica, ela parece delinear as causas para o seu 

afastamento da linguagem. “Portugal é um território de viagem”. A ideia de território 

neste caso não parece implicar somente o aspecto geográfico, mas também o seu aspecto 

jurídico. A caracterização desse território como “estelado” parece confirmar essa 

afirmação. As estelas, cujo principal exemplo são os obeliscos, servem de marcos nos 

quais se inscrevem a ousadia dos vencedores. Llansol, ainda, parece brincar com a 

semelhança gráfica e sonora entre estela e estrela. E faz uma analogia entre o território 

de viagem e a configuração das estrelas. Em uma constelação, as estrelas estão unidas 

por linhas imaginárias, o que permite imaginar uma figura. Assim se dá com a ideia de 

Portugal (e talvez se possa pensar o mesmo dos outros estados): é uma realidade artificial 

criada apenas pelo intelecto.  

Por outro lado, pode-se pensar que as linhas que unem as estrelas não apresentam 

uma hierarquia entre elas; os seus traços podem ser seguidos em todas as direções e, por 

este motivo, dão origem a múltiplas possibilidades, o que parece remeter ainda à noção 
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de rizoma proposta por Deleuze e Guattari: uma estrutura nodal, sem centro, cujos 

elementos se conectam em todas as direções por uma infinidade de nós. (Cf. DELEUZE, 

GUATTARI, 2013, p. 30)  

É interessante observar quais são as estrelas que formam este território de viagem, 

pelo itinerário dos portugueses: “fugitivos, judeus, comerciantes, emigrantes ou 

navegadores”. Como estrelas que são, eles possuem luz e calor próprios. Cada um com 

a sua história, sonhos, realizações e um histórico de violências sofridas e praticadas. Em 

suma, são histórias com múltiplas conexões entre si que são desconsideradas ou anuladas 

em benefício da História do “Grande Portugal”. No entanto, aqueles são os verdadeiros 

personagens da genealogia portuguesa que, no entanto, permanecem à margem.  

Em contrapartida, a Literatura, inspirada pelo Portugal Grande, volta-se para a 

sua relação com as águas, como se pode observar na entrada do dia 10 de julho de 1979: 

 

Queria desfazer o nó que liga, na literatura portuguesa, a água e os 

seus maiores textos. Mas esse nó é muito forte, um paradigma 

frontalmente inatacável. (LLANSOL, 1988, p.32) 

 

 

Por outro lado, Llansol também critica a literatura do fim dos anos 60 e a que 

vinha se firmando após a Revolução dos Cravos de 1974 e o fim do sonho colonial 

português. De fato, a Literatura, na tentativa de perseguir novos caminhos, acabou se 

tornando uma presa da crítica social: “Os temas, circunscritos ao país despido de suas 

rotas de viagem, são temas carcerais que revelam a mediocridade das relações da 

sociedade em geral, e o desenvolvimento normativo de uma literatura”. (LLANSOL, 

1988, p. 10). 

Esses temas são carcerais porque se alimentam da desgraça do país, como se fosse 

o desenvolvimento normativo de uma literatura. Com isso, Llansol não pretende propor 

uma literatura “alienada”. Na verdade, está em questão a compreensão de que a Literatura 

não deveria permanecer na crítica como se ela fosse um fim em si mesma. Em outras 

palavras, a literatura deve dar o próximo passo, apresentando uma contraproposta:  

 

diferente, é a interrompida linha de continuidade das memórias, 

enterradas nas areias de um mapa celeste; quase escondido da 
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literatura vigente, teme surgir um campo inundado da língua em que, 

conhecer-se através dela, faz parte dos amores íntimos. (LLANSOL, 

1988, p.10) 

 

A narradora trata de interrompida linha de continuidade das memórias, o que 

parece indicar a necessidade de uma busca a algo que se perdeu, não de algo que tenha 

deixado de existir. A busca por algo que permanece enterrado, oculto, mas que continua 

a existir sob as areias de um mapa celeste: “tudo é preservado de alguma maneira e pode 

ser trazido novamente à luz em circunstâncias adequadas” (FREUD, 2015, p.12) Trata-

se da procura por algo que permanece encoberto. Não à semelhança do Rei Dom 

Sebastião que perecera no deserto de Alcácer-Quibir. As areias são fragmentos de rochas 

que deixaram de existir e facilmente se movem; mas precisam de um agente externo: o 

vento, a chuva, ou ainda a ação das escavações realizadas pelo homem. A escrita é uma 

forma de escavação que atravessa e retira as camadas de areia para revelar o que está 

oculto. Por outro lado, ela não desconsidera a constituição das areias, porque o que oculta 

também possui uma história. 

Em um território de viagem como é Portugal nada poderia ser mais importante do 

que um mapa. No entanto, tal mapa possui uma particularidade: é um mapa celeste. De 

alguma maneira, é preciso aprender a viajar entre as estrelas. Ou então usá-las para nos 

conduzir nas viagens aqui em baixo, como fizeram os navegadores. 

Esse mapa teme o surgimento de um campo inundado da língua. Teme-se porque 

não se sabe ao certo o que pode vir a acontecer. Teme-se o desconhecido e o 

conhecimento novo que pode trazer sobre si. É interessante observar a confluência de 

palavras que parecem evocar o campo semântico do segredo: memórias enterradas, mapa 

celeste quase escondido, amores íntimos. Na memória está o conhecimento que precisa 

ser encontrado e o meio para isso é o mapa celeste que está quase oculto e o 

conhecimento que se espera alcançar faz parte de amores íntimos. Mas o que esse mapa 

revela? Um pouco mais adiante, em uma entrada datada do mês de novembro ela declara:  

 

Há um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto mundo que muito 

homem experiente pode abranger, que traduz o mundo luzente, o 

mundo fulgurante, o mundo desconhecido, o mundo tenaz, o mundo 

que submete um só para todos. (LLANSOL, 1988, p.67) 
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Sob esse aspecto, o seu texto assume uma missão semelhante à de Portugal 

durante o período das Grandes Navegações, mostrar novos mundos: “Novos mundos ao 

mundo irão mostrando”. (Os Lusíadas, II,45). Esses mundos, por sua vez, não são 

povoados “de sonhos, fantasmas, nem de projetos, mas de encontros” (DELEUZE; 

PARNET, 2004, p. 17) que parecem evocar a necessidade dos afetos.  L’amor che muove 

il sole et l’altre stelle (Paradiso XXXIII,145), diria Dante. Para o florentino, Deus é o 

amor que move o sol e as demais estrelas; para a narradora de Llansol, trata-se de uma 

realidade múltipla, são amores, que permanece não declarada, na intimidade.  

Para compreendermos a importância dos afetos no texto llansoliano, é preciso 

recorrer ao pensamento de Espinosa, autor do qual Llansol afirma pertencer a sua 

linhagem, o qual chamava a atenção para uma incompreensão acerca dos afetos: 

 
Os que escreveram sobre os afetos e os modos de vida dos homens 

parecem, em sua maioria, ter tratado não de coisas naturais, que 

seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora 

dela. Ou melhor, parecem conceber o homem na natureza como um 

império. Pois acreditam que, em vez de seguir a ordem da natureza, 

ele a perturba(...). (SPINOZA, 2007 p.161)  

 

Desenvolvendo esse pensamento, Llansol declara, em uma entrevista ao Jornal 

Público: 

E, no entanto, se há coisa que mais define o mundo, muito mais do 

que a apetência de poder, é a necessidade de afeto. Embora, para 

mim, haja uma forte correlação entre as duas ordens dos fatos. (...) 

As vidas continuam calendarizadas como desterros, como 

verdadeiros fragmentos de inferno (1995) 

 

 

Desprovida dos afetos, a vida torna-se um exílio, um desterro, o que é o oposto 

da ideia de uma comunidade ou de sociedade. São os afetos que conferem unidade à vida 

e ao mundo que se deseja habitar. É nos afetos que se fundam as relações mais íntimas e 

isso é o que o texto de Maria Gabriela Llansol propõe. Deleuze e Guattari defendem que, 

“é a literatura que produz uma solidariedade ativa, malgrado o ceticismo” (2014, p.37).  

Llansol vai um pouco além: Não é a Literatura, enquanto instituição, o que nos afasta do 

ceticismo, mas os textos em sua dupla realidade: escrita e leitura. A primeira 
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solidariedade, a primeira comunidade é a que se estabelece entre quem escreve e o que 

lê:  

 

Eu penso que a leitura cria uma relação extremamente íntima com 

alguém. Alguém que lê profundamente é penetrado pelo que lê. E, 

digamos, essa penetração é uma penetração 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 em 

órgãos determinados, mas abrangem a totalidade do corpo e que 

existem para que o belo se perpetue, o prazer de estar, etc. (2010, p. 

57) 

 

Em outras palavras, o texto propõe que os afetos fundam as nossas relações mais 

íntimas. No entanto, cabe ressaltar um aspecto que o próprio Espinosa já havia 

apresentado: existe uma multiplicidade de afetos. E por mais que desejemos ultrapassar 

a classificação entre bons e maus afetos, é evidente que nem todos os afetos podem 

garantir a liberdade da qual o seu texto é herdeiro. Sendo assim, é importante delimitar 

que afeto ou quais afetos são relevantes para a sua escrita.   

Por outro lado, ainda que não seja possível uma resposta definitiva sobre o 

problema, é provável que o caminho para entender a importância dos afetos no texto de 

Maria Gabriela Llansol, esteja em seu compromisso com o outro, tema da segunda parte 

deste capítulo.  

 

 

3. 2.  O TEXTO COMO UMA ABERTURA PARA O OUTRO 
  

 

 

Se o texto é, de fato, uma abertura para o outro, ele deve tirar o centro de nós 

mesmos e ao mesmo tempo fecundar a nossa própria solidão. Se para Hemingway 

“nenhum homem é uma ilha”, para Llansol nem o escrever nem o ler podem ser uma 

fuga mundi; mas uma forma renovada de habitar o mundo. Desse modo, se a questão é 

abrir caminho a outros, a escrita deve se afastar de qualquer postura de indiferença em 

relação ao outro.  Pelo contrário, o outro ocupa um papel central na sua escrita. 
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Na segunda parte deste capítulo, vamos abordar esta faceta do texto de Llansol a 

partir de dois pontos. O primeiro deles trata de um tema recorrente nas páginas do diário, 

a necessidade de “abrir caminho a outros”. O segundo, por sua vez, trata de um assunto 

decorrente do primeiro aspecto, a ideia de descendência. Diante disso, tentamos, a partir 

de algumas aproximações com a ética de Lévinas, estabelecer em que consiste a sua 

compreensão de descendência.  

Com este objetivo, realizamos a análise da última entrada do Diário Um Falcão 

no Punho.  Geralmente, as últimas páginas de um livro revelam uma grande importância. 

Se, por um lado, as últimas páginas representam o acabamento final de uma obra, por 

outro, em muitos casos se pode observar uma espécie de balanço de toda obra. Talvez 

seja um exagero. 

 Mesmo que não se possa dizer com propriedade que, no caso do diário, seja uma 

espécie de balanço de toda a obra, é possível observar alguns elementos que revelam as 

particularidades da escrita de Llansol. 

 

Herbais, 15 de Setembro de 1983 

 

Era um fenómeno estritamente relacionado com a distância: 

frequentes vezes se perguntava qual seria a qualidade da recordação.  

Ao pensar, no lugar e no tempo em que se encontrava, nos lugares e 

no tempo que deixara, a emoção sentida agora parecia muito mais 

profunda e, sob certos aspectos, mais real e aparentada com a 

realeza. O que passara era o que fora mais uma certa inconstância de 

energia, ou módulo, que dava ao mínimo detalhe uma singular 

acuidade e amplificação de sentido; tomava o disfarce,  as múltiplas 

recordações surgiam a uma luz que não era a do simplificante Juízo 

Final, mas a do conhecimento içando as velas. 

Por exemplo: 

Estava eu no meu quarto de dormir, em casa de minha mãe, e 

tocavam estridulamente à porta; a criada avançava no corredor e eu, 

deitada, sabia que a claridade vidrada do patamar, ia inundar um 

ângulo protegido da passadeira.  

Se eu agora lá for, verão de 1983 e rua Domingos Serqueira 

fisicamente presentes, é Rosário que caminha pelo corredor, e a 

campainha parece tocar com a porta já aberta. (LLANSOL, 1988, p. 

152)  
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 No início do fragmento, existe um uso da terceira pessoa que traz alguma 

dificuldade para a compreensão do leitor: “frequentes vezes se perguntava qual seria a 

qualidade da recordação”. A quem a narradora se refere? A si mesma? Trata-se de uma 

intervenção da narradora para caracterizar uma figura ou uma personagem? O texto não 

nos permite alcançar uma posição definitiva quanto a isso. No entanto, essa é uma 

questão menor e, por este motivo, não nos alongaremos sobre este tópico.   

Por outro lado, o texto retoma aspectos importantes que já apresentamos 

anteriormente: a noção de “distância” e a “qualidade da recordação”. Com efeito, se 

pensarmos que a narradora/escritora classifica a obra como um diário, esses dois aspectos 

são extremamente relevantes. A noção de distância atua diretamente sobre o uso que 

fazemos das recordações. A distância, física ou temporal, permite a possibilidade de 

avaliar a vida com mais propriedade; e até com uma certa dose de isenção, na medida 

em que isso é possível; ainda que não se possa esquecer que as nossas memórias se 

transformam com o passar dos anos.  

De acordo com a sua noção de distância, é possível observar que a passagem do 

tempo proporciona “[à] emoção sentida agora [ser] muito mais profunda e, sob certos 

aspectos, mais real e aparentada com a realeza”. Causa uma certa estranheza o uso de 

uma palavra com um cunho tão aristocrático como é o caso de “realeza”. Como 

harmonizar o uso deste termo com o repúdio à sede de poder e a todas as formas de 

dominação presentes na “trama de usos e costumes que determina que os seres humanos 

sejam impotentes e que os fantasmas e as ambições fantasiosas dos poderosos sejam para 

realizar”? (LLANSOL, 1995). 

Além disso, cabe lembrar que o próprio título da obra, Um Falcão no Punho, 

evoca uma arte aristocrática, a falcoaria. Seria isso uma incoerência da 

narradora/escritora? É mais provável que este seja um uso intencional de palavras e 

imagens que pertençam ao campo semântico da nobreza. Pode ser que desta maneira, ela 

tenta expressar a sua sensibilidade em relação ao que ela considera a verdadeira nobreza.  

No entanto, esse não é um problema para a narradora/escritora uma vez que 

superada a “impostura” da língua, ela está livre para dar um novo significado às palavras 

gastas pelo tempo. Este é um problema apenas para o leitor ou para o crítico que tentarem 

decifrar o seu texto. Sendo assim, a escolha dessa palavra parece indicar que a emoção 
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sentida, ao se afastar da sensação primitiva, torna-se “mais real” e agrega um esplendor 

que não possuía antes. 

O motivo para isso é simples. Como já descrevemos no segundo capítulo deste 

trabalho, o seu texto é um ser. Em outras palavras, o texto possui um fulgor próprio, não 

se limitando às imposições que, às vezes, ocupa o espaço que deveria ser preenchido por 

vida. Em contrapartida, há uma nuance do problema que desenvolveremos um pouco 

mais adiante. O conceito de realeza, na maioria das vezes, implica em um fator 

hereditário. A realeza é um privilégio recebido, é o prosseguimento de uma linhagem. 

Em seguida, após um espaço em branco, ela afirma que “as múltiplas recordações 

surgiam a uma luz que não era à do “simplificante Juízo Final”, mas a do “conhecimento 

içando as velas”. O leitor se confronta com o uso de duas metáforas, uma tirada do 

pensamento cristão e a outra do mundo náutico.  

Por que, para a narradora “as múltiplas recordações surgiam a uma luz que não 

era à do simplificante Juízo Final? ” Por que ela percebe a imagem do dia do Juízo como 

sendo simplificadora? A essas duas questões, convém uma mesma resposta. O juízo 

simplifica porque nada o sucede. A verdade é revelada e ninguém pode contestá-la. O 

Juízo é o fim de toda narrativa e, além disso, o fim de toda possibilidade de narrativa. E, 

por consequência, torna-se impossível seguir em frente, aperfeiçoar-se e transformar-se. 

A ideia do Juízo representa o momento em que a verdade é revelada e cada um 

pode ser julgado pela luz da verdade. No entanto, como qualquer pessoa experiente já o 

sabe, as recordações não trazem a verdade. A narradora tem conhecimento disso e, por 

este motivo, declara: “a verdade não é subjectiva, nem objectiva, mas o contorno final e 

acabado da vida de cada um” (LLANSOL, 1988, p. 130). Com efeito, a vida ainda está 

em curso e, diante do turbilhão de emoções e vivências que a ela se acrescentam a todo 

instante, não se pode alcançar nenhuma certeza. Enfim, é um aspecto quase socrático do 

conhecimento: só se sabe que se desconhece.  

Ademais, no texto, as memórias trazem um “conhecimento içando as velas”. O 

uso de uma expressão como essas deveria incomodar a alguém que procura romper “o 

nó que une a água à literatura portuguesa”. O que mostra que nem sempre ultrapassar as 

barreiras significa destruí-las. Por um lado, é uma recordação de que sempre é possível 

agregar um novo sentido ao uso das palavras. Não obstante, o “içar as velas” sugere uma 
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imagem bela, o abrir-se a uma potência, tão poderosa quanto o vento, para impulsionar 

as recordações em sua própria viagem. Por outro lado, as velas içadas podem ser, ainda, 

as velas de cera que ao mesmo tempo em que iluminam e aquecem, são consumidas, uma 

imagem de que o conhecimento que ilumina também consome quem o porta. 

O que escrevemos até aqui tem a relevância de relembrar grande parte do percurso 

que empreendemos nesta pesquisa. No entanto, é sobre o último parágrafo da entrada do 

dia 15 de setembro de 1983 que gostaríamos de concentrar a nossa atenção. É, pois, com 

este objetivo, que recuperamos o seu texto: “Se eu agora lá for, verão de 1983 e rua 

Domingos Serqueira fisicamente presentes, é Rosário que caminha pelo corredor, e a 

campainha parece tocar com a porta já aberta”. (LLANSOL, 1988, p. 152)  

Ainda na Bélgica, a força criativa da narradora concebe a sua presença em 

Portugal, naquele verão. Trata-se da casa da rua Domingos Serqueira, a residência que 

seria o ambiente onde se desenvolveria a narrativa de Um beijo dado mais tarde. De certa 

forma, ela antecipa um fato que acontecerá em breve, o retorno definitivo da escritora 

para a sua pátria. Contudo, ainda mais significativas são as palavras que descrevem “a 

porta aberta”.  

Se fosse possível afirmar que, nas páginas de Um Falcão no Punho, existe um 

projeto de escrita, este só poderia ser a missão imposta a si mesma de “abrir caminho a 

outros” (LLANSOL, 1988, p. 55). A representação da porta descerrada é, de alguma 

forma, o reconhecimento de que ela conseguiu abrir os caminhos, de que ela cumpriu o 

seu objetivo. Resta apenas descobrir quem entrará por ela.  

Ainda na mesma frase do texto, um pouco antes, ela declara que a “campainha 

parece tocar”. Ela não tem certeza de que alguém toca a campainha. É possível que a 

narradora expresse o desejo de que alguém a chame. Em certo sentido, isso nos conecta 

a declaração presente na entrada do dia 3 de junho de 1983, um fragmento já apresentado 

em outros momentos, “perguntar «quem sou» é uma pergunta de escravo; perguntar 

«quem me chama» é uma pergunta de homem livre”. (LLANSOL, 1988, p. 130). 

Observa-se, então, a necessidade do chamado de alguém. O outro que chama, a 

sua voz, no texto do diário possui uma função análoga a da noção de rosto desenvolvida 

por Lévinas. Como o rosto, a voz do outro que chama “torna possível e começa todo 

discurso” (LÉVINAS, 1988, p.79). É importante observar, ainda que a narradora 
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apresenta duas oposições: “quem sou” X “quem me chama” e “escravo” X “homem 

livre”. Por que a resposta da pergunta “quem sou” é uma forma de escravidão?  Parece 

haver dois motivos para isso. 

Em primeiro lugar, a procura para si de um conhecimento fixo, e não aberto para 

as mudanças que inevitavelmente acontecem, é uma proposta que pode ser tentadora para 

muitos, mas na prática, é impossível de ser alcançada. Não se pode conhecer plenamente 

quem se é. Este é mais um exemplo que corrobora a impossibilidade de uma “autêntica” 

escrita de si.  

Na verdade, o que se pode fazer é apenas acumular as experiências, as 

recordações, as vivências. Como propõe Lévinas, “a existência é a única coisa que não 

[se pode] comunicar; [pode-se] contá-la, mas não [se pode] partilhar a (...) existência”. 

(1988, p.49). Em outras palavras, a única solução possível é criar uma narrativa sobre si 

em que o que se conta é mais real e vibrante do que quem se é de verdade. Ou, nas 

palavras de Reis: “a escritora paradoxalmente aprende e fabrica, e oferece-nos a explorar, 

um mundo novo, construído no qual ‘escrever é o duplo de viver’” (2013, p. 151). 

Em segundo lugar, a pergunta “quem sou” implica em uma forma peculiar de 

escravidão, a solidão. Apenas quando se aprende a não olhar para si, pode-se receber o 

que o outro é capaz de comunicar. Isso nos faz reconhecer a importância de quem faz o 

chamado. Sob esse aspecto, é preciso lembrar alguns princípios que foram apresentados 

no interior da obra.  Na entrada do dia 16 de agosto de 1981, ela declara: 

 

Não só importa escrever sucessivamente, mas saber quem me 

sucederá  numa constelação de sentidos. 

O que é a descendência?  (LLANSOL, 1988, p. 47) 

 

 

 Não importa apenas a escrita e o seu fluxo contínuo das palavras. Tão importante 

quanto o ato de escrever é a presença de alguém que persiga e suceda a essa escrita. Se 

não, corre-se o risco de “esbanjar no vazio a palavra”. (LLANSOL, 1988, p. 61).  A 

sucessão, por sua vez, tem um caráter específico. Ela não é um fenômeno aleatório, mas 

uma descendência. E o que é uma descendência? Pergunta-se a narradora. A 

descendência é a inseparável relação entre dois “outros” unidos por um laço, de sangue 
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ou afetivo, que os faz conservarem a semelhança, ainda que mantenham as 

singularidades que os fazem para sempre diferentes. 

Grosso modo, a descendência assemelha-se a uma forma de tradição que se 

recebe, assim como se recebe um dom e se transmite para quem o suceder. Tal ideia 

seria, ainda, o princípio que ordenaria a sua compreensão de leitura: “procuramos ler 

como quem se torna descendente do autor do texto” (LLANSOL, 1988, p. 65).  

A ideia de descendência aqui parece evocar a noção de filialidade de Lévinas 

presente no livro que a própria Llansol cita, Ética e Infinito: 

  

A filialidade é ainda mais misteriosa: é uma relação com outrem em 

que outrem é radicalmente outro, e em que apesar de tudo é, de 

alguma maneira, eu; o eu do pai tem de haver-se com uma alteridade 

que é sua, sem ser possessão nem propriedade. (LÉVINAS, 1988, p. 

61) 

 

Entretanto, como o próprio Lévinas reconhece, a filialidade não se estabelece 

apenas por um tronco sanguíneo, mas através dos afetos. É esta compreensão que permite 

a Maria Gabriela Llansol declarar-se uma escritora da mesma linhagem de Nietzsche, 

por exemplo. A descendência proposta por Llansol não se funda no sangue, mas em uma 

relação que se produz através da escrita. Ela deseja que alguém entre pela porta aberta, 

ela deseja continuar o diálogo. No entanto, cabe ressaltar que ela não quer discípulos, ela 

deseja encontrar descendentes. O discipulado é uma relação vertical em que existe um 

mestre e os que veem nele o caminho. Em uma descendência, a relação é sempre 

horizontal e, portanto, “na comunicação do saber nos encontramos ao lado de outrem, e 

não confrontados com ele, não na verticalidade do em frente dele”. (LÉVINAS, 1988, p. 

61)  

Em outras palavras, não existe uma relação de autoridade, nem de posse. É uma 

relação como a do falcoeiro e o seu falcão. Sob este aspecto, é importante o paralelo com 

o título do diário. O falcão nunca será um animal plenamente domesticado como é um 

cãozinho, ou um papagaio sempre disposto a repetir, a imitar. Com efeito, o laço que os 

une (falcão e falcoeiro, leitor e escritor) é de outra natureza e possui uma intensidade que 

é difícil de nomear, porque mesmo sendo fiel, o falcão será sempre capaz de voar para 

longe e de enxergar além da visão do homem.  
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Maria Gabriela Llansol por Fábio Abreu 

“ Não há literatura. Quando se escreve, só importa saber em que real se entra, e se há 

técnica adequada para abrir caminho a outros”. Llansol, Um Falcão no Punho. 
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CONCLUSÃO 
 

 

“... o texto, pensa Aossê, é uma 

textura que penetra a água”. 

(LLANSOL, 1988, p.150) 

 

 

 

No momento em que nos aproximamos do término deste trabalho, torna-se 

necessário um pequeno balanço sobre o que fizemos até agora. Na introdução, destacávamos 

os fatores afetivos que estavam presentes na escolha do objeto de estudo.  Todavia, uma 

pesquisa que se fundamentasse apenas em nossas paixões acabaria por inviabilizar a própria 

pesquisa. Com efeito, mesmo os livros que apenas atendem a uma necessidade de distração 

ou aos interesses do mercado editorial podem atuar momentaneamente sobre os sentimentos. 

Em contrapartida, devemos nos interrogar se, em Um Falcão no Punho, existe algo que 

merece ser conhecido. 

O caminho que trilhamos nos leva a acreditar que sim. O primeiro diário de Maria 

Gabriela Llansol traz ao leitor por ela desejado um verdadeiro conhecimento. Não um 

conhecimento como o fixado pelas equações matemáticas. Trata-se, pois, de uma 

experiência que atua tanto no intelecto quanto no corpo, engendrando o pensamento e 

manifestando a sua potência para a produção de novos conteúdos e de novos mundos através 

da linguagem. 

Entretanto, o que se pode conhecer se estabelece em uma aparente contradição. Por 

um lado, é uma experiência imediata, como o fulgor. Por outro, há nele algo que escapa ou 

se extravia e, por este motivo, deve ser perpetuamente buscado (Cf. LLANSOL, 1988, 

p.135). Reconhecendo esta característica, tentamos permanecer o mais próximo possível do 

texto, empregando um método conhecido pelos estudiosos medievais para quem “ler um 

texto é comentá-lo” (LLANSOL, 1988, p.44).  

Todavia, até uma leitura que “comenta” o texto pode não ter um “final feliz” (Cf. 

ECO, 2012, p. XXII). O desejo de estar perto do texto não elimina o risco de penetrarmos 

em alguns desvios como a simples repetição e a incongruência do pensamento. Existem 

muitos elementos que nos afastam do texto, tais como o peso das leituras que fizemos e a 
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impostura presente na linguagem que nos acompanha e nos molda. Além disso, o texto o 

todo tempo nos escapa como se quisesse nos lembrar de que nada o pode esgotar. Consciente 

desta dificuldade, a própria narradora parece nos indicar o caminho: “Procuramos ler como 

quem se torna descendente do autor do texto”. (LLANSOL, 1988, p. 65)  

No entanto, a “descendência” não elimina a complexidade dos nós que atam as partes 

do texto. Inicialmente, a pesquisa na esteira de outros trabalhos sobre a técnica llansoliana 

de escrever indicava o problema da definição do gênero. Segundo a autora, trata-se de um 

diário. Contudo, diferentemente do que Blanchot postula a respeito deste gênero, não está 

em questão salvar a vida cotidiana. De fato, Llansol amplia, consideravelmente, as 

possibilidades deste gênero. Por conseguinte, a vida que se inscreve no diário não é a que se 

espera encontrar em uma típica escrita de si.  

Em seu diário, a narradora não faz do texto uma “arqueologia” da vida, nem a 

transforma em um mito a ser transmitido para outros.  Obviamente, a vida cotidiana não é 

eliminada, a vida deixa rastros. Por outro lado, há uma afinidade entre a vida e a escrita. A 

narradora chega a declarar que “escrever é o duplo de viver” (LLANSOL, 1988, p. 73). Sob 

esse aspecto, a escrita faz parte dos hábitos mais cotidianos da vida como “abrir a porta da 

rua, dar de comer aos animais, ou encontrar alguém que tem o lugar de sopro no meu destino” 

(LLANSOL, 1988, p. 73). 

Em contrapartida, a escrita não é uma cópia da vida. Do mesmo modo, os traços de 

subjetividade que observamos no texto, não se referem a um sujeito que se destrua para 

transformar-se em objeto. Isso nos aproximou de uma teoria da tradução. Não de uma 

tradução que nos informa o que o outro é, ou que tenta suprimir as dificuldades, aplainando 

os caminhos, abolindo o sentido da diferença entre o original e o traduzido, mas de uma 

tradução que introduz na linguagem “uma instância que lhe era exterior”56.  

A vida traduzida conserva uma certa distância da vida que pretende traduzir, em um 

caminho que enriquece e ameaça a linguagem. Obviamente, em uma escrita fragmentária, 

existe o risco do sujeito estilhaçar-se e tornar-se incomunicável. No entanto, as fraturas, mais 

do que um obstáculo, são o campo em que se delineia a “verdadeira vida ausente”57. Esta 

ausência, por sua vez, é o que torna necessária a transformação da narradora em figura: 

                                                 
56 GAGNEBIN 2013, p.25 
57 “La vraie vie absente”, expressão empregada por Rimbaud em Une saison en enfer, adotada por Lévinas 

e reproduzida pela narradora de Maria Gabriela Llansol em Um Falcão no Punho. A este respeito, conferir 

o apresentado no capítulo 1 deste trabalho, na p. YY 
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“dentro do silêncio eu ia me transformando em figura, entrava na ordem figural, ou na vida 

natural da figura” (LLANSOL, 1988, p. 67). 

Por outro lado, a vida que se revela neste diário é também a vida dos seus textos. 

Cabe ressaltar que o livro não é o resultado de um único ato de criação. Dessa maneira, Um 

Falcão no Punho atua como o registro da sua produção e do desenvolvimento que os seus 

textos receberam. Em certo sentido, é possível observar duas dimensões na escrita de 

Llansol. A primeira característica revela um lado experimental e uma preocupação técnica 

que se manifesta nos múltiplos desenvolvimentos em que biografemas e hypomnematas 

combinados com os fragmentos dos cadernos e dos outros livros se compõem para formar o 

texto do primeiro diário.  

O segundo aspecto, aliado à preocupação técnica, é a forte dimensão especulativa 

relacionada ao ser do texto que não é um artefato pelo qual acessamos os pensamentos (Cf. 

TAVARES, 2014), mas um ser. O reconhecimento do texto como um ser amplifica as 

tensões presentes em sua escrita. A primeira tensão é tatear o sentido que Llansol atribui a 

palavra ser. Em razão da força que o pensamento metafísico exerceu sobre a história da 

Filosofia, recorremos ao pensamento de Platão e Aristóteles. Além disso, o pensamento de 

Heidegger foi importante. Para o filósofo alemão, o ser havia caído no esquecimento. Um 

Falcão no Punho não repete esta afirmação. No entanto, é possível pensar que devido à 

impostura da língua, o ser do texto acabe por cair também em uma espécie de esquecimento. 

Por outro lado, é possível pensar que existe uma incoerência e até mesmo uma 

inconsistência no emprego de termos que fundamentam uma construção metafísica. O 

pensamento metafísico, recorda-nos Derrida, é a origem de inúmeras formas de violência 

que atuam sobre a linguagem e a própria Maria Gabriela Llansol combate arduamente a 

opressão presente no discurso. Em razão disso, esta herança metafísica nos trouxe algum 

desconforto.  

Sendo assim, procuramos estabelecer se ela seria, de fato, uma escritora metafísica. 

Pensando com Aristóteles, a resposta é não. Primeiramente, Llansol não está preocupada 

com o estudo do “ser enquanto ser” (Cf. ARISTÓTELES, 2005, p. 271), mas com o ser que 

é linguagem, ou seja, por um ponto de vista particular.  

Obviamente, o termo traz um peso metafísico, mas apenas como um “núcleo 

conceitual para construir conhecimentos” (Cf. REALE, 2005, p.271). Isto ocorre porque há 

momentos em que o texto ultrapassa a medida de todas as ciências empíricas. Há momentos 
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em que a linguística, a psicanálise, a sociologia e a teoria do conhecimento não conseguem 

dar conta da linguagem e, mesmo assim, é preciso pensar. Não é propriamente a metafísica 

o que Llansol deseja alcançar, ela tende a se aproximar de uma experiência que assume 

contornos semelhantes à da Noite Escura de São João da Cruz e do êxtase de Santa Teresa 

d’Ávila. No entanto, ela não espera alcançar a Deus, o que anseia é o “ponto mais obscuro 

da palavra” (LLANSOL, 2012, p.99). Sob esse aspecto, ela se aproxima de uma mística mais 

próxima daquela entendida por Wittgenstein. 

Por certo, nem a filosofia nem o texto de Maria Gabriela Llansol apresentam uma 

resposta definitiva sobre o problema do ser. Contudo, podemos pensar que o ser de um texto 

se origina em uma relação de fidelidade do texto ao pensamento, uma característica que 

permite que o texto escape da “impostura da língua”. Por sua vez, o pensamento não é uma 

realidade abstrata, mas algo que atua sobre o corpo e sobre as suas sensações; à semelhança 

do sangue e da linfa que percorrem as veias.   

Por outro lado, cabe ressaltar que Llansol rejeita a ideia de seres absolutos e 

imutáveis. Até mesmo Deus é destituído de sua eterna imutabilidade para acolher a mudança. 

A narradora subtrai a letra “d”, restando por diferença os “eus” (Cf. LLANSOL, 1988, p.16).  

Se para o Nietzsche de A gaia ciência e Assim falou Zaratustra era necessário afirmar a 

morte de Deus, o mesmo não acontece no texto da escritora portuguesa. Em Um Falcão no 

Punho, a partir de uma “etimologia” que compreende a vida presente nas palavras, liberta o 

caráter múltiplo e a potência de transformação antes aprisionada por um “d” que lhe servia 

de anteparo.  

O texto de Maria Gabriela Llansol acolhe as possiblidades de crescimento trazidas 

pelo devir. A peculiaridade do devir llansoliano é que este se estabelece em uma relação de 

simultaneidade em que as diferentes manifestações operam de modo simultâneo, sem que 

exista necessariamente uma relação de causa e consequência entre elas. O que também é um 

sinal de liberdade, ou uma tentativa de “escapar dos efeitos do Poder” (PEQUENO, 2010)58. 

Sob este aspecto, é possível identificar além do devir que opera sobre o texto, o devir 

das palavras e um devir escritor. Como apresentamos no capítulo primeiro, o devir atua 

intensamente sobre o texto. Isso acontece, sobretudo, porque o texto de Um Falcão no Punho 

                                                 
58 Disponível em:  http://www.ufjf.br/darandina/files/2010/01/Tatiana-Pequeno-da-

Silva.pdf .  

Acesso em 3 de maio de 2015. 
 

http://www.ufjf.br/darandina/files/2010/01/Tatiana-Pequeno-da-Silva.pdf
http://www.ufjf.br/darandina/files/2010/01/Tatiana-Pequeno-da-Silva.pdf
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é também um testemunho dos outros textos produzidos pela escritora. Esses textos sofrem 

deslocamentos e reinterpretações que proporcionam novos sentidos trazendo à luz as 

possibilidades produzidas pelo movimento.  

Ademais, existe um devir observado nas palavras. As palavras possuem dentro de si 

a sua própria história, com significados às vezes esquecidos ou criativamente inventados. A 

autora parece se aproximar de antigas concepções da linguagem em que o nome conserva o 

ser da coisa nomeada.  Alguns exemplos disso podem ser observados no tratamento dado a 

“Eus”, a Müntzer e à palavra jarro. Retomando a uma tradição bastante presente nos sermões 

do Padre Antônio Vieira, Maria Gabriela Llansol cria novas etimologias como uma maneira 

de “saborear a transparência de cada palavra” (LAUAND). Com efeito, ela sente a 

necessidade de “ir à procura de outras fontes de saber, da origem das palavras, de associações 

não conformes” (LLANSOL, 1988, p.131). 

Por último, há um devir escritor experimentado pela narradora. À semelhança do que 

afirma Barthes, a experiência do texto é também a oportunidade de desenvolvimento da voz 

que fala no texto. A narradora/ escritora não é uma entidade pronta e determinada, mas uma 

figura que se desenvolve e se enriquece com o que o texto e a leitura dos seus próprios textos 

lhe concedem. No entanto, paradoxalmente, este devir é também uma forma de 

desaparecimento já que não se pode “separar a arte de acompanhar e de compor da arte de 

desaparecer” (Cf. LLANSOL, 1988, p.104) 

 Por outro lado, a compreensão do devir como simultaneidade exige uma percepção 

particular de tempo. O diário de Llansol é “uma tentativa de controle, ainda que mínimo, 

sobre a desorganização do tempo da vida, incomensurável e absoluto” (JACOB, 2012, p.69). 

Todavia, a necessidade de estabelecer um novo calendário indica que é preciso pensar o 

tempo além das perspectivas habituais. Nesse sentido, Llansol busca alternativas como a 

substituição do tempo pelo espaço. Isso, entretanto, também apresenta alguns problemas 

como o risco de entendermos o espaço como uma representação figurada do tempo. E o faz 

de forma que o próprio espaço seja uma figura dos seus textos, mas, no fundo, as palavras 

são o espaço proposto por Llansol. 

Ademais, o devir coloca em questão o problema da morte. A morte é um problema 

não apenas em razão de sua inevitabilidade, mas também porque é um dos motores da sua 

escrita, o que nos lembra a definição de pulsão de morte de Freud. Por outro lado, a narradora 

resiste à morte ainda no plano de suas personagens. Aliás, a sua escrita não produz 
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personagens, mas acolhe as figuras que surgem em seus textos, uma forma de permitir o seu 

desenvolvimento e evitar condená-las à morte. 

É importante ressaltar que, no texto de Llansol, o devir assume um caráter positivo. 

A mudança não é uma força degenerativa que atua sobre tudo e atesta a decadência e a 

finitude de tudo o que acontece. Pelo contrário, o devir é a realização de uma potência que 

atua sobre tudo no sentido de permitir um crescimento que a vida cotidiana não permitiu. 

Por consequência, existe nas páginas de Um Falcão no Punho um forte compromisso 

ético. Esta ética se refere, em primeiro lugar, aos usos da linguagem, enquanto instrumento 

de poder, e à literatura que se tem desenvolvido. A narradora chega ao ponto de negar a 

existência da literatura. Em contrapartida ela propõe “abrir caminho a outros” (LLANSOL, 

1988, p.55). É interessante observar que o seu texto não está preocupado em construir um 

caminho, mas de “abrir caminhos”. A ideia de abertura evoca a necessidade da liberdade. 

Esta, por sua vez, não parece ser uma liberdade fundada pela luta de classes, nem pelo 

combate a um dominador estrangeiro. De modo diverso, esta liberdade é alcançada pela luta 

contra a impostura da língua. Assim ela se destitui da literatura e procura a margem da língua. 

Por outro lado, ela rejeita a divisão paranoica entre a realidade e a ficção. O texto é, 

portanto, uma realidade. Assim, está em jogo a habilidade de “criar pontes entre esse real e 

aquele em que vivemos” (JOAQUIM, 1988, p. 156). Além disso, na esteira do pensamento 

de Lévinas, Llansol reconhece que o livro é uma modalidade do nosso ser. Sendo assim, o 

texto tem um papel importante na produção dos choques que nos levam a pensar.  

É, pois, o pensamento o que torna possível “abrir caminhos” em direção à verdadeira 

vida que está ausente, mas quer ser compartilhada. Sendo assim, afasta-se toda postura de 

indiferença em relação ao outro. A abertura ao outro, por sua vez, é uma maneira de lhe 

garantir a mesma liberdade que se deseja alcançar. Por fim, isso torna possível “um texto 

que se oriente para a imensa área dos afetos, tecendo-se à margem do poder” (ABREU, 2012. 

p. 19).  
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“É noite por detrás da escrita”.  

Llansol, Um Falcão no Punho.  
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