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LIVRO-FONTE E LABORATÓRIO DA ESCRITA: 

PRÓLOGO DE UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A OBRA DE

 MARIA GABRIELA LLANSOL

RESUMO

Esta  pesquisa  investiga,  de  forma  conjunta  e  comparada,  as escritas  de  O  Livro  das

Comunidades (1977) e de Uma data em cada mão - Livro de Horas I (2009), ambos de Maria

Gabriela  Llansol,  no  que  concerne  ao  fato  de  a  segunda  obra,  de  traço  ‘referencial’,  ser

laboratório  físico e,  especialmente,  subjetivo que  possibilitou  sua  escritora  engendrar  a

primeira  obra,  de  rubrica  declaradamente  ‘ficcional’.  Ambas  são,  ao  mesmo  tempo,

‘ficcionais’ e  ‘referenciais’,  pois  nelas  mesclam-se  ficções  e  elementos  biografemáticos.

Assim, se por um lado, o movimento da autobiografia flui da vida para o texto; por outro, o da

encenaçãoperformance do eu (sub)verte os escritos llansolianos para a vida. Dessa forma, por

meio  de  viés  comparativo  entre  as  duas  escritas,  tentar-se-á  mapear  e  analisar  recursos

imagéticos  que transladam de uma obra para outra,  buscando-se descrever,  com apoio da

teoria, seus efeitos.

PALAVRAS-CHAVE: Llansol; livro-fonte; laboratório da escrita; ficcional; referencial.



BOOK-SOURCE AND LABORATORY OF THE WRITING:

 FOREWORD OF AN INVESTIGATION ON THE WORK OF

 MARIA GABRIELA LLANSOL

ABSTRACT

This  research  investigates,  in  a  joint  and  comparade  way,  the  writings  of  Livro  das

Comunidades (1977) and of Uma data em cada mão – Livro de Horas I (2009), both by Maria

Gabriela Llansol, as concerning at the fact the second book (an referential touch writing) to be

a work of that other, physical and, especially, subjective laboratory that enabled to that writer

to produce the first of the two books, a work of officially ‘fictional’ rubric. Both books are, at

the same time, ‘fictionals’ and ‘referentials’, because in them they mix themselves fictions

and biographematics  elements.  Thus, if  on the one hand, the movement of autobiography

flows from life to the text; on the other, that of staging (performance) of the myself overflow

and subvert  the  llansolian  writings  for  life.  In  this  way,  by means  of  a  comparative  bias

between the two writings, an attempt will be made to map and analyze imaging resources that

passed from one work to another, seeking to describe, with the support of theory, its effects.

KEYWORDS: Llansol; book-source; laboratory of the writing; ficcional; referential.
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ALINHAVO

Começo a tecer  eu, que sei tão pouco de costura  
o tecido da minha meditação.

Maria Gabriela Llansol
In: Uma Data em Cada Mão

Livro de Horas I (2009)

Deleuze e Guatarri (2014a) defendem que desterritorializar a língua é ato 

político de resistência e, por conseguinte, ato revolucionário. Maria Gabriela Llansol 

revoluciona a língua pátria (língua maior), pois faz a ‘língua menor’ que criou escapar 

da impostura da ‘língua maior’ e sistemas vigentes. Escapar do comumente 

estabelecido, conhecido e aceito. Ao minorar a língua maior, Llansol cria ‘devir em 

simultaneidade’1 uma vez que possibilita àqueles que escrevem, às figuras textuais e aos 

leitores  por ela denominados respectivamente: escreventes, figuras e legentes  serem 

estrangeiros na língua pátria. Tal língua menor é postura de quem aceita e defende o 

não-lugar como seu deserto. É nesse deserto que mediante ‘escrita nómada’2 

escreventes, figuras e legentes peregrinam em busca do ‘poder libidinal da palavra’ e do 

‘encontro inesperado do diverso’.

Leitores apresentados à escrita não-representativa de Llansol experimentam, 

inicialmente, certo desconforto, posteriormente, ao se questionarem sobre possibilidades 

de tal escrita, inebriam-se; e, quando não mais neófitos  banhando-se na legência 

(verbete também criado por Llansol)  extasiam-se em acolhimento e afecção aos 

vazios, lacunas, fraturas e silêncios oferecidos. Esse é o padrão subjetivo de resposta de 

leitores aos escritos llansolianos.

“Caso mais revelador de um processo de mutação da novelística portuguesa 

contemporânea”3, “próximo mito literário da literatura portuguesa”4 e “nunca será uma 

autora fácil e consensual”5 são qualificativos que revelam, em boa dose, a valia e a pena 

heterodoxa dessa escritora.

1“Espaço trans-histórico de grande complexidade que compreende o ‘real’ e o ‘irreal’ indiscerníveis”. 
(sic.) (LOPES, 1988, p. 49).

2 GUERREIRO, 1986, p. 66-69.
3 SEIXO, 1986, p. 29.
4 LOURENÇO, 2008, p. 39.
5 Idem.
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Após dois livros de pouca repercussão (Os pregos na erva – Portugália Editora, 

1962 – e Depois de os pregos na erva – Editora Afrontamento  Editora da Autora, 

1973), Llansol publica, em 1977, sua obra nuclear: O Livro das Comunidades (Editora 

Afrontamento), doravante denominado LC.

Primeiro de três volumes que compõem a trilogia intitulada Geografia de 

Rebeldes6, com LC, Llansol realiza a revolução em sua língua e escrita lançando o que a 

escritora denominou o ‘livro-fonte’ de sua Obra. Com o ‘livro-fonte’ e outros que o 

sucederam até sua morte, em 2008, Llansol deixa um conjunto alçado à categoria de 

gênero inclassificável. 

Escrevendo compulsivamente em tudo (papéis, cartas, envelopes, marginálias de 

livros, guardanapos, agendas, cartões postais, etc.) e em toda e qualquer ocasião (em 

casa, em cafés, no campo, etc.), Llansol foi um ‘animal de escrita’7. Ao morrer 

(03/03/2008), deixou espólio literário contendo escritos que foram digitalizados e estão 

sendo examinados e estudados, por conterrâneos e estrangeiros, assim como compilados 

em ‘publicações póstumas’8. Muitos desses escritos remontam a datas anteriores à 

publicação do ‘livro-fonte’. 

Assim, é crível supor que escritos de Llansol  alguns já publicados mediante 

compilações  possam ter sido experimentações para a consecução de sua 

revolucionária escrita. Sob esse entendimento, esta pesquisa focalizará o ‘livro-fonte’ e 

a primeira das compilações: Uma Data em Cada Mão - Livro de Horas I (Editora 

Assírio & Alvim), doravante denominado LHI.

6 O Livro das Comunidades (1977), A Restante Vida (1982) e Na Casa de Julho e Agosto (1984), todos 
lançados por Maria Gabriela Llansol e Edições Afrontamento.

7 BARRENTO apud RIBEIRO, 2011, n.p..
8 A saber: Uma Data em Cada Mão - Livro de Horas I (2009); Um Arco Singular - Livro de Horas II 

(2010); Numerosas Linhas - Livro de Horas III: (2013); A Palavra Imediata - Livro de Horas IV 
(2014); e O Azul Imperfeito - Livro de Horas V (2015). Todas as compilações foram organizadas por 
João Barrento e/ou Maria Etelvina Santos e lançadas pela Editora Assírio & Alvim.
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Com esse agregado de informações e comentários, tem-se como apresentar a 

questão que move a pesquisa, qual seja: observar de que modo LHI é laboratório físico 

(palpável: papéis com registros de Llansol) e, especialmente, subjetivo (não palpável: 

imagens, pensamentos, desejos, aprendizagens e experiências, de escrita e leitura) que 

contribuiu para a construção de LC, o ‘livro-fonte’.

A pesquisa tem duas justificativas fulcrais. A primeira é confirmar que, 

subjetivamente, ideias de LHI fecundam, geram, desenvolvem, frutificam, acolhem e 

nutrem pensamentos, sentimentos, desejos, afetos, conhecimentos e aprendizagens de 

escrita e de leitura realizadas por Llansol, eus e outros que povoam o ‘livro-fonte’. A 

segunda justificativa é comprovar que o ‘laboratório da escrita’ possui suficientes 

evidências de que  de forma palpável (em Cadernos9 e materiais avulsos, mediante 

materialidade de palavras) e não-palpável  em seus escritos foram (re)trabalhadas 

imagens que afloram do amálgama de tudo aquilo acima sobreimpresso na escrita e na 

leitura.

Destarte, o Objetivo Geral da pesquisa é observar de que modo os escritos em 

LHI são laboratório físico e, especialmente, subjetivo que possibilitou Llansol 

engendrar LC, uma vez que naquele  como se demonstrará  estão registrados aspectos 

que transmigraram para esse, com destaque às imagens que irrompem em 

sobreimpressão a um certo real e a um certo eu mutuamente dependentes. 

E para atingir tal Objetivo Geral, são assumidos os seguintes objetivos 

intermediários: 1) definir o estatuto da imagem e sua relevância na escrita llansoliana; 

2) analisar a problematização da escrita de si nos dois livros; 3) urdir fragmentos de LHI 

e LC que enfatizem a criação de imagens em entre-lugar cujas indecidíveis fronteiras 

mesclam o referencial e o ficcional nas duas obras; e 4) mostrar que LHI e LC foram 

escritos por impulsos e intuições que extravasam a representação tradicional.

Esta pesquisa é conduzida segundo a concepção de que fragmentos são: “... 

todos os acontecimentos do texto que impedem de o ler como um todo coeso: a sugestão 

9 Como referem João Barrento e Maria Etelvina Santos (na introdução de LHI) e consagrado em estudos 
llansolianos, o vocábulo ‘cadernos’ é utilizado para designar os originais manuscritos de Llansol e seus 
escritos de cunho diarístico (não sendo diários) ou hypomnemata (LLANSOL, 2009, p. 11-16). 
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de incompletude, o inacabamento sintáctico de frases ou palavras, a auto-descrição do 

texto como mero esboço ou projecto de uma obra por vir ...”10. 

Ainda: dos ensinamentos científico-metodológicos de Vergara (2006) também 

decorrem a elaboração da hipótese, da metodologia e da trajetória assumidas.

A hipótese assumida é a de que avulsos não publicados em vida por Llansol são 

experimentações da escritora para a criação de escrita revolucionária levada a cabo em 

LC. Ao final desta dissertação, a confirmação (ou não) da hipótese permitirá (ou não) a 

propositura de novos estudos visando identificar a possibilidade de outras  e, caso 

confirmada a hipótese, quais outras  compilações póstumas também terem contribuído 

para o ‘livro-fonte’.

A metodologia adotada11 é descritiva, explicativa e predominantemente (mas 

não exclusivamente) comparativa entre LHI e LC, a fim de  tentando vasculhar 

conhecimentos acadêmicos existentes sobre a escrita de si, autobiografia, diário e 

hypomnemata, formas de escrita do eu supostamente real ou fictício  pinçar e urdir 

fragmentos literários e críticos daquelas obras com considerações e reflexões (de 

cânones, doutores, mestres e pesquisadores obtidos em pesquisa e revisão bibliográfica) 

que lhes são afetas. 

Referências e exemplos foram remetidos  de forma prioritária, mas não 

exclusiva (como em casos de possíveis ambiguidades)  para Notas de Rodapé com o 

propósito de robustecer considerações e reflexões, não desviar o foco do leitor da linha 

de desenvolvimento do raciocínio apresentado e facilitar a leitura da dissertação. 

Certos fragmentos (críticos e literários), bem como determinadas considerações 

foram colocados em Notas de Rodapé, com a finalidade de prestar breves e tempestivos 

esclarecimentos e/ou inserir reflexões complementares ao cerne do raciocínio 

desenvolvido e cujas inclusões no corpo da dissertação interromperiam a construção 

argumentativa do texto e a fluência da leitura. 

10 EIRAS, 2005, p. 35.
11 VERGARA, 2006, p. 28.
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No desenvolvimento dos Capítulos, buscou-se oferecer passagens de LHI que 

evidenciem terem engendrado escritos de LC. Não obrigatoriamente as passagens 

apresentadas tiveram respectiva contrapartida (motivadora, explicadora, justificadora ou 

robustecedora). Há ocasiões contendo passagens apenas de LC, de LHI ou de outras 

obras e escritos (llansolianos ou não). Agiu-se, assim, com os propósitos de perscrutar a 

hipótese e explorar amiúde os escritos llansolianos sem estender, em demasia, a 

pesquisa.

No Capítulo II, Notas de Rodapé contendo passagens de LHI e LC visam 

incorporar e robustecer considerações expostas e não confrontar escritos das duas obras 

investigadas. Entretanto, tal confronto ocorre em passagens inseridas no Capítulo III. 

Optou-se por tal estratégia para manter os propósitos citados no parágrafo anterior. 

Constar em Nota de Rodapé nada assinala como acessório o conteúdo nela 

apresentado. É, tão somente, uma opção da pesquisadora na elaboração de seu texto; 

esse em consonância ao raciocínio, concisão e precisão que se desenvolve e deseja-se 

expor. 

Destarte, é dessa forma que se buscará aprofundar o conhecimento acerca de 

discursos que produzem imagens do eu e do mundo e atingir os objetivos estabelecidos.

Em linhas gerais, a trajetória para a concretização da pesquisa compõe-se de três 

partes, a saber: Alinhavo, Cosedura e Cerzido. 

Iniciando a pesquisa, após antelóquio ecfráctico, apresenta-se  mediante 

sequência de pontos largos tal como em um alinhavo  a questão que move a pesquisa 

bem como a contextualização metodológica indispensável ao entendimento do 

Desenvolvimento. 

E, ao longo desse, contextualizações teóricas são efetuadas pari passu à costura 

de considerações, reflexões, pinçamentos e urdiduras de fragmentos (críticos e 

literários) afetos aos objetivos. Tais contextualizações poderão (ou não) serem 

remetidas para Notas de Rodapé; também com a finalidade de facilitar a leitura, bem 

como proporcionar fluidez, concisão, precisão e completude ao fio condutor do 

raciocínio. A fim de facilitar o entendimento das argumentações que respaldam o 

atingimento dos dois últimos objetivos intermediários apresentados – quais sejam: a 

urdidura de fragmentos e a exposição de que LHI e LC estão imersos em (e geram) 
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tensão entre elementos ficcionais e referenciais; esses dois objetivos são tratados em 

capítulo comum.

Destarte, a Cosedura (i.e., o Desenvolvimento) da pesquisa terá três Capítulos, 

assim designados: Capítulo I - O Estatuto da Imagem; Capítulo II – A Problematização 

da Escrita de Si; e Capítulo III – Urdiduras de Fragmentos enfatizadores da criação de 

imagens: tensão entre elementos ficcionais e referenciais. Por sua vez, cada Capítulo 

será subdividido em tópicos cujas denominações indicam aspectos afetos aos objetivos 

intermediários buscados. 

Por fim, em Cerzido, apresentam-se ‘Conclusões’ que, arrematadas em permeio, 

respaldam o cumprimento do Objetivo Geral da pesquisa.
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COSEDURA

CAPÍTULO I

O ESTATUTO DA IMAGEM

Um detalhe conquista toda minha leitura; trata-se de 
uma mutação viva de meu interesse, de uma 
fulguração. [...] Essa alguma coisa deu um estalo, 
provocou em mim um pequeno abalo, [...] a 
passagem de um vazio.

Roland Barthes, 
In: Câmara Clara (2009).

No estudo de uma obra literária é indispensável investigar a linguagem utilizada 

por seu escritor, pois nos pormenores da materialidade discursiva encontra-se não 

apenas o dizível (i.e., o explicitado), mas, principalmente, aquilo que está incrustado, 

marchetado e entremeado na tessitura textual. E para esse tipo de leitura, é essencial que 

o leitor desfie a malha textual da obra, esmiuçando-a, revirando-a, articulando-a, a fim 

de procurar, encontrar e conhecer nos fios textuais potencialidades linguísticas, pois “o 

texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu 

trabalho”12, sem contar que “desde sempre, o Homem tem analisado textos à procura de 

significados ocultos”13.

No estudo de Uma Data em Cada Mão – Livro de Horas I (LHI) e de O Livro 

das Comunidades (LC), constata-se que nos enunciados irrompem imagens de um eu 

sob suspeita (não identificável), em face de suas múltiplas e infindáveis significações 

que, apesar de serem respectivamente referenciais e ficcionais, encontram-se em tensão 

e propõem desafios de leituras manifestados em fissuras e fraturas textuais, jogos de 

vazios, interstícios, diferentes níveis e potências imagéticas. Nos dois livros, 

encontramos aquilo que Levy refere a “palavras soltas, numa estranha disposição pela 

página, sem conexões sintáticas e, sobretudo, desprovidas de seus significados. Llansol 

pretende, assim, esvaziar os signos de suas marcas de poder, trazer à literatura as 

palavras em seus estados nascentes”14.

12 ECO, 1994, p. 9.
13 GARVEY et STANGROOM, 2013, p. 310.
14 LEVY, 2001, n.p..
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Como veremos nesta investigação, esses e muitos outros aspectos fazem com 

que as imagens nos escritos llansolianos irrompam em sobreimpressão, ganhem vigor e 

tornem-se pujantes. Assim, cabe apresentar e explicar aspectos correlatos da escrita de 

Maria Gabriela Llansol.

Segundo Carneiro15, Llansol escreve uma língua (“um pedaço de pele”16) não-

representacional ao buscar a palavra enquanto coisa. Sua escrita atravessa  e como será 

visto ao longo dessa pesquisa: viola, rompe, infringe, transgride  o objeto representado, 

tornando-se escrita-objeto, ao invés de escrita-representação. Nesse processo ocorre, de 

forma inexorável, a absorção da imagem representada pela escrita. E, assim, apartando-

se da escrita mimética, o texto conquista consistência figural.

Dentro desse escopo flui o pensamento de Agamben17 para o qual a imagem é 

potência, vazio, suspensão e dialética, conceito que encontra ressonância em Didi-

Huberman18 em relação ao fluxo da história. É dessa maneira que os escritos de Llansol 

fogem à hermenêutica gadameriana de que se pertence à história e, em face disso, não 

se possa compreender o mundo fora de preceitos e predisposições de uma época 

histórica particular. Os textos llansolianos são, principalmente, uma “conversa com a 

história”19 na qual são montados ‘mapas culturais’20 posto que Llansol bebe  e, 

sobretudo, embebe seus escritos  de pensamentos, ideais e afeições de variadas fontes 

históricas, filosóficas e literárias.

De sua parte, Benjamin21 crê a ‘imagem dialética’ como um esforço de re-

memoração, de vibração da memória, um modo de ver o mundo, na contramão da 

representação mimética. A estética faz-nos seres vibrantes quando sentimos a 

intensidade das coisas com as quais convivemos diuturnamente. “O mundo é 

profundamente estético e sensitivo”22. É nessa perspectiva que fluem LHI e LC, escritas 

à margem da língua e do padrão narrativo mimético. Escritas que renunciam à 

15 CARNEIRO, 1988, p. 51.
16 LHI, 2009, p. 80.
17 SOARES, 2009, p. 129.
18Imagem atravessada por uma inquietação e capaz de engendrar um diálogo a partir de seu potencial de 

linguagem (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 95)
19 OLIVEIRA, 2011.
20 GUERREIRO, 2016, n.p..
21 SOARES, 2009, p. 136.
22 SANTOS, 2012, p. 36.
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impostura da língua e tudo que cerceie afetos e/ou a potência desses e que se fazem 

lugares de pensar onde para tudo há vez, exceto o enquadramento, a regra e a autoridade 

(LEVY, 2011, n.p.).

LHI e LC provocam crise na representação em face dos textos que os compõem 

não serem retrato da realidade conhecida, mas de níveis (aparentemente incompatíveis 

de outra realidade) responsáveis por jogos imagéticos urdidos ao texto ficcional em cada 

uma das fraturas da estrutura textual. E, nessa estrutura, cada imagem nunca é  e nem 

será  bastante, posto que sempre convide todos (Llansol, figuras e legentes) a outras 

imagens que  vibrando e interrompendo-se  voltam-se a si mesmas, escondendo-se e 

somando-se a outras que reaparecem em flashes (em ‘eterno retorno’23): “Comunidade 

de singularidades/ País/ Eterno retorno”24,25. Contudo, se é correto que toda imagem é 

um retorno, é correto, também, que ela não implica retorno ao idêntico. Aquilo que 

retorna na imagem é a possibilidade do passado, por isso, as imagens ─ “na sua 

dimensão de memória ou de tempo histórico condensado”26 ─, “criam, [...] 

determinadas circulações, imbricações de tempos, intervalos e falhas, que vão 

desenhando um percurso, um regime de verdade, uma densidade constelacional 

própria”27. Em outras palavras, a imagem implica ‘ausência de um tempo empírico’, de 

encadeamentos racionais, de critérios lógicos, de verdades ─ uma vez que rompe o 

23Teoria pitagórica e estóica segundo a qual, depois de um período de vários milhares de anos (O Grande 
Ano), as coisas voltarão exatamente semelhantes àquilo que foram. É com Nietzsche que o ‘eterno 
retorno’ encontra especial vigor pela sua dimensão moral e porque constitui o equivalente a um salto 
para a eternidade ou para a imortalidade, simultaneamente compatível com o pessimismo face ao seu 
mundo contemporâneo e à espera do super-homem (DUROZOI et ROUSSEL, 2000, p. 145). O ‘eterno 
retorno’ é um conceito não acabado em vida por Nietzsche e que pode ser observado em vários de seus 
textos. Um aspecto do ‘eterno retorno’ diz respeito aos ciclos repetitivos da vida, i.e., estamos presos a 
um número limitado de fatos que se repetiram no passado, ocorrem no presente e se repetirão no futuro 
(p.ex.: as guerras, as epidemias). Outro aspecto refere-se à ‘vontade de poder’ (Nietzsche denomina-a 
‘vontade para o poder’) que é, primeiramente, a vontade de se desprender de todas as determinações 
habituais para obedecer exclusivamente ao princípio “Torna-te aquilo que tu és”. E graças a esse 
princípio, o indivíduo deve assumir suas escolhas, a sua diferença, a indissociabilidade do seu corpo de 
seu pensamento, a ‘gaia-ciência’ que a liberdade lhe confere (DUROZOI et ROUSSEL, 2000, p. 278). 
Com o ‘eterno retorno’ nietzschiano questiona-se: a ordem das coisas; e o mundo feito de pólos opostos 
e inconciliáveis, passando-se a admiti-lo como um constructo (LEFRANC, 2005) caracterizado pela 
“rejeição absoluta de todas as doutrinas morais de caráter racionalista ou cristão, marcadas por um 
ascetismo que suprimiria a plenitude dos instintos humanos e a afirmação integral da vida” (HOUAISS, 
2009, n.p.).

24 LHI, 2009, p. 58.
25 “Na Comunidade, o que é silêncio e voz é também aquilo que vem dos tempos para chegar ao Tempo. 

Vem dos tempos da história, para chegar a um outro Tempo, pelo qual se rege a Regra da Comunidade: 
o do instante que é, a um tempo, nunc stans e nunc aeternum e permite que se leve a cabo a criação em 
nós, legentes” (BARRENTO, 2008, p. 171).

26 ANTELO, 2004, p. 9.
27 Ibidem, p. 9-10.
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vínculo com o mundo no qual o leitor se habitua a olhar, posicionando cada leitor num 

nível superior ao promover o impensado em pensamento. 

Dias defende que as reflexões llansolianas consignam o que denominou ‘síntese 

do ausente’: 

... interrogação de um tempo de passagem entre passado e futuro, que 
procura empreender uma história feita dos ‘elos de ausências presentes’ 

[...] que a sua escrita-da-memória recupera e liga. Assim, ver, contar a 
história é, para Llansol, ‘nomear os lugares e os acontecimentos / coser’ 

[...], isto é, dar-lhes um nome e uni-los, dispersamente, a partir do que 
escreve, da sua história, uma temporalidade feita de múltiplas temporalidades 
e memórias em simultâneo, conjugação das quais se produz a tensão face ao 
futuro. (DIAS, 2011, p. 107)

Nesse ponto, vale ressaltar que não é na cabeça ou no espírito do legente que se 

produz a indiscernibilidade entre realidade e imaginação, presente e passado, mas se 

constitui o caráter objetivo de certas imagens existentes, duplas por natureza, imagens 

mútuas (imagens-tempo28) tão entrelaçadas a ponto de não ser possível dissociá-las e, 

por conseguinte, lê-las separadamente. Há, também, o caráter tátil da obra de arte, 

próximo tópico a discorrer.

I.1 O caráter tátil da obra de arte

De Spinoza, expõe-se que o conceito da imagem ocorre como afecções do corpo, 

que a engendra a partir do contato com as coisas29 em face de “as imagens, portanto, 

subordina[re]m-se à natureza e ao estado em que se encontram os corpos que as 

formam, assim como também dependem das naturezas dos corpos que produzem essas 

afecções”30 (interpolação nossa). 

Segundo Didi-Huberman (1998), “o que vemos só vale – só vive – em nossos 

olhos pelo que nos olha. Inelutável, porém, é a cisão que separa dentro de nós o que 

vemos daquilo que nos olha. Seria preciso, assim, partir de novo desse paradoxo”31. Isso 

convida-nos a refletir sobre a existência de um olho não passivo, de um olho que olha e, 

concomitantemente, é acolhido... cingido, exatamente pelo que vê. Entende-se Didi-

28 RODRIGUES, FARIAS et FONSECA-SILVA; 2010, n.p..
29 SPINOZA, 1992, p. XXVII.
30 SALLES, 2014, p. 164.
31 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 29.
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Huberman propor “o ato de ver só se manifesta[r] ao abrir-se em dois”32 (interpolação 

nossa). Nesse ponto reside o paradoxo do ato de olhar: o afastamento da crença que 

sugere a visão depender exclusivamente daquele que olha. Ao defender o que nos olha, 

o filósofo rompe com o subjetivismo do olhar (daquele que olha e acredita, por 

exemplo, conseguir tornar as coisas inexistentes pelo fato de decidir fechar os olhos). 

Tal entendimento se distancia da convicção de tudo ser  e estar!  visível aos olhos, 

tão-somente à espera do olhar iluminado (ilustrado, instruído) do olhante. O que, por 

oportuno, ressalta-se: trata-se de reducionismo33 e de pretensão inadmissíveis. Por isso, 

Didi-Huberman propõe o rompimento com duas ideias clássicas na filosofia do olhar 

segundo as quais na visão de Chauí “ou a visão depende das coisas (que são causas 

ativas do ver), ou depende dos nossos olhos (que fazem as coisas serem vistas)”34. Duas 

questões logo se impõem: por que se fala em olhar, quando se trata de uma cisão, de um 

abrir-se em dois? E por que se trata de um ato que nos é inelutável? Para buscar 

possíveis respostas a tais questionamentos, refletir-se-á, preliminarmente, sobre alguns 

aspectos concernentes.

O ato de ver implica ‘ganhos’ e ‘perdas’, uma vez que não se trata de uma 

escolha, mas sim, uma ‘cisão do ver’. Explica-se: segundo Didi-Huberman, permanecer 

aquém da visão significa, tão-somente, “ater-se restringir-se ao que é visto”35 

(interpolação nossa). Por outro lado, permanecer além da cisão “consiste em querer 

superar exceder – imaginariamente – tanto o que vemos quanto o que nos olha”36 

(interpolação nossa). E o historiador francês da arte instiga o leitor a não permanecer 

nem aquém (a restrição, ‘a perda’), nem além (o excesso, ‘o ganho’) da cisão – 

“abramos os olhos para experimentar o que não vemos”37. ‘O que nos olha’ – ou 

melhor, aquilo com potência de nos olhar, intensamente e, em razão disso, mobilizar o 

leitor –, seja aquilo que menos ‘volume’ detenha e, para sua inquietação, mais ‘vazios’ 

(volumes não preenchidos, dimensões não apreensíveis em sua totalidade) de 

superfícies que se expõem, por vezes violentamente, os (e aos) ‘vazios’ que as povoam. 

32 Idem.
33Para este trabalho entendido como a contenção de um domínio do conhecimento a outro mais particular, 

tido como mais fundamental (p.ex.: a matemática à lógica formal e a linguística à semiótica).
34 CHAUÍ, 1988, p. 40.
35 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 38.
36 Ibidem, p. 40.
37 Ibidem, p. 34.
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Por isso, tal cisão é inelutável. Em face disso, se queira ou não, algo sempre escapará ao 

ato de ver.

“A arte não reproduz o visível, torna visível”38. Partindo da reprodução do 

visível, a arte torna visível outros olhares contidos na imagem. Trata-se da instauração 

da imagem como dispositivo de ver através, aquilo que Barthes (2009) conceituou 

punctum e refere a aspectos subjetivos mobilizadores do olhante.

Se, em Merleau-Ponty (2005), o que vale é “o somos olhados” por um mundo 

onividente e, em Lacan, volta-se o olhar para tê-lo como objeto pulsional inscrito no 

campo do Outro e, em face desse revirar, “ser olhado”39, mobilizado e afetado por esse 

Outro; para Benjamin (1985), a obra de arte deve ter a capacidade de, com a violência e 

a intensidade de um tiro, atingir o espectador. “Tudo o que é percebido e tem caráter 

sensível é algo que nos atinge”40. E, se o percebido é algo que atinge o leitor, existe algo 

carnal que se manifesta na visualidade e, por meio dessa, torna-se corpo em cena. Isso é 

a qualidade tátil da obra: algo que surpreende e viola o olhante.

Semelhantemente à teoria do choque41 de Benjamin, Didi-Huberman utiliza 

outro conceito, o sintoma, para revelar o poder da imagem de fragmentar e desordenar o 

curso normal dos acontecimentos. Dessa forma, o sintoma representa, ao mesmo tempo: 

desorientação, crise, ferramenta de interrupção do tempo linear e obturador de revelação 

de uma multiplicidade de tempos. É a própria abertura da imagem em sua relação com a 

história. É um nó temporal que convoca o olhante ao passado e ao futuro.

Ainda sobre o conceito de sintoma, uma imagem  mesmo simples ou 

superficial  pode trazer consigo algo tão inquietante que faz o olhante refém de uma 

despossessão42 do olhar. Mourão (2003b) diz que a ‘des-possessão’ (sic.) não trata “... 

de apropriação ou de incorporação do outro em si mesmo, mas de um mútuo movimento 

de deslocação para um ponto em que aquele que lê passa a escrever [...]”43. Para 

investigar esse poder da despossessão e, por consequência, apoderamento da imagem, 

38 KLEE, 2002, p. 37.
39 CESAROTTO, 2011, p. 100.
40 BENJAMIN, 1985, p. 191.
41 Teoria que deslinda o componente revolucionário e violento da imagem para revelar o poder dessa e 

constituir a ‘imagem dialética’, instrumento operador da quebra na continuidade da história que faz o 
olhante emergir num outro tempo (PEREIRA, 2008, n.p.).

42 LOPES, 1988.
43 MOURÃO, 2003b, p. 49-50.
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Didi-Huberman recorre ao conceito (de Walter Benjamin) de aura44, mas ao mesmo 

tempo se descola da visão benjaminiana da obra de arte única (não reprodutível), 

definindo a aura como uma espécie de atributo. É sobre essa aura que se discorrerá a 

seguir.

I.2 O caráter aurático da obra de arte

Ao se contemplar um objeto artístico, captura-se-lhe com o olhar. A aura desse 

objeto é o corpo que se irradia pelo olhar e com ela nasce a expressividade do corpo, 

pois distingue-se de qualquer signo expressivo45. A aura tem o poder de levantar os 

olhos sobre o olhante46, uma vez que é no instante do olhar  enquanto ato de visão  

que se abre dimensão indizível na qual esse é devolvido ao olhante sob a égide do 

objeto que o aprisiona. Assim, Gil e Didi-Huberman articulam tal conceito de suas 

reflexões. Especificamente o último associa a dinâmica de aproximação e a distância ao 

caráter aurático da obra de arte. Em outras palavras: a aura é a germinação e a irradiação 

do corpo no olhante, pois a aura é diferente de qualquer signo. Para tanto, Didi-

Huberman propõe que, no entanto:  

É preciso secularizar a aura; é preciso, portanto, refutar a anexação abusiva 
do aparecimento ao mundo religioso da epifania. A Erscheinung47 
benjaminiana refere por certo à epifania – aí reside a sua memória histórica, a 
sua tradição–, mas refere também, e literalmente, o sintoma [...], ou o valor 
de sintoma que assumirá fatalmente toda a epifania (DIDI-HUBERMAN, 
2011, p. 129) (Nota de Rodapé nossa).

E ao embate no qual a dinâmica de aproximação e o distanciamento do caráter 

aurático da obra coexistem e interagem dialeticamente, Didi-Huberman denomina 

‘dupla distância’. Nesse ponto, reflete-se que esse outro conceito além de configurar a 

dialética do ver, dissocia a crença em relação ao ato ver ser algo entrincheirado 

[encapsulado] numa linearidade histórica. E, nesses aspectos, fundamenta-se a defesa 

daquilo que o filósofo adjetivou como secularização da aura, não mais a concebendo 

sob os vieses das condições materiais inerentes à obra de arte ou de seu valor de culto.

44 “É uma teia singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 
distante, por mais perto que ela esteja.” (BENJAMIN, 2012, p. 184).

45 GIL, 2005, p. 57.
46 Ibidem, p. 61.
47 Verbete afeto ao idealismo filosófico alemão. É usado para indicar o ‘aparecer’ como o mostrar-se do 

objeto ou o dar-se da essência como aparição, fenômeno – um ‘aparecer’ positivo e exaustivo. Essa 
reflexão benjaminiana coloca-se contra toda a estética que identifica, simplesmente, a beleza com o 
aparecer.
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Ainda pode-se refletir que é justamente segundo essa dinâmica – a dialética 

entre proximidade e distância que a obra de arte propicia – que se descortina uma 

‘perda’ implicada na visualidade, pois as imagens são fugidias48  “São João da Cruz, 

voltando a baixar os olhos para a folha, como tendo visto e não tendo visto // a 

multidão que ululava”49 (grifos nossos). Essa ‘perda’ decorre da aparição de algo que se 

apresenta, ao mesmo tempo, distante, único e estranho. Algo que aparece ao olhante, 

mas impede-lhe seu reconhecimento. Algo que problematiza a ordem do saber. A partir 

dessa ‘perda’, Didi-Huberman evoca outro aspecto da aura: “o poder do olhar atribuído 

ao próprio olhado pelo olhante: ‘isto me olha’”50.

Ainda segundo Didi-Huberman, é devido ao seu caráter aurático que, diante 

dela, a imagem é capaz de nos olhar, violentar e silenciar. O filósofo também alerta para 

o vício de reduzir as imagens a dilemas que as enclausuram em jogos binários e 

dualismos simplistas. Conceber a imagem sob mera e exclusiva percepção de sua 

aparência é simplificar por demais a questão, uma vez que: subjuga-a à coisa 

representada; reduz sua visibilidade; vasculha-a sob a ótica míope de uma monocrômica 

realidade autônoma; e, acima de tudo, ignora sua relação sinestésica com quem a olha. 

Por isso, não devemos compreender a imagem como tão-somente o que ela mostra (i.e., 

o seu conteúdo visível), pois uma imagem é, primordialmente, aquilo que olhantes veem 

e, sobretudo, sentem ao estabelecerem uma relação com ela. 

Arrematando este subitem, releva registrar a aura brotar da alma (i.e., do caráter 

aurático) dos objetos e dos seres, apesar de manifestar-se no indizível sentimento da 

experiência do olhante que a visualidade das imagens não exaure. Pensa-se assim, pois 

se acredita as imagens serem dialéticas desde a origem. Com a finalidade de robustecer 

tal entendimento, alude-se que, por mais que sejam reproduzidas, as imagens terão sua 

aura preservada entre atores pelo poder da distância que cada um deles possui 

ingenitamente. E entre quais atores e como ocorre essa preservação é o que veremos no 

tópico seguinte.

48 A pesquisa debruçar-se-á com maior detalhe na fugacidade ingênita das imagens no item I.3 (Eu e 
outros na foto da capa de LHI e na pintura Madam Jeantaud ao espelho).

49 LC, 1977, p. 36.
50 DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 148.
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I.3 Eu e outros na foto da capa de LHI e na pintura Madam Jeantaud ao espelho

Antes de morrer (2008), Llansol contribuiu para a publicação, em 2009, de LHI. 

A capa da 1a edição desse livro é uma dessas contribuições. Nela percebe-se uma 

mulher (imagem fotografada de Llansol)51 que olha para o espelho e cuja imagem 

refletida, olha-nos. Vê-se a fotografia na ilustração 1:

Ilustração 1 - Fotografia da obra Uma Data em Cada Mão – Livro de Horas I

Autor: Augusto Joaquim (foto tirada por), 
Lovaina C., 1972.

Vis-à-vis, a situação é também observada na pintura Madam Jeantaud ao 

espelho (1875), do pintor francês Edgar Degas52. 

51 Na capa: Maria Gabriela Llansol, Lovaina C. 1972. Fotografia de Augusto Joaquim.
52 Edgar Hilaire Germain Degas (Paris, 19/07/1834 - Paris, 27/09/1917).

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgf_NlZvUAhXCfpAKHeNbAbQQjRwIBw&url=http://camelecocacola.blogspot.com/2010/08/maria-gabriela-llansol-uma-data-em-cada.html&psig=AFQjCNEnSf2beg1YXS24lNikG-C2kAA-Dw&ust=1496355718497655
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Ilustração 2 - Pintura Madam Jeantaud ao espelho (1875), pintura a óleo.

Autor: Edgar Degas

Tanto na foto do livro quanto na pintura, olha-se a modelo que olha para o 

espelho, e cuja imagem refletida, por sua vez, olha para cada olhante, i.e., cada um de 

nós. Primeiramente, abordamos a foto, depois a pintura e por último, mas não em menor 

importância, explicitam-se possíveis comparações entre ambas.

No caso da foto, vemos que a imagem de Llansol frente ao espelho olha para a 

imagem (refletida) de si mesma. Sobre isso, existe dupla representação retroalimentada 

no sentido que (ambas as imagens: de Llansol e a refletida pelo espelho) se “olham” 

simetricamente, não havendo o desvio para o olhante como na pintura. Nesta foto há um 

terceiro eu (embutido) na figura espelhada: aquele que olha a foto (cada pessoa  

olhante  que fita a foto impressa na capa do livro). O espelho fascina e capta aquele 

que o fita, mostrando ao olhante aquilo que não se é ou imagina-se. O espelho inquieta 

o olhante, pois, a cada experiência, introjeta-o a outras imagens (novas ou não). Ainda 

sobre esse caso da foto: o legente inclui-se como um terceiro (um eu de representação 

fotográfica) que lê (vê) uma imagem (LHI) que se lê (vê) a si mesma. E o que é um 

Livro de Horas senão um diário no qual o sujeito tenta se ler (ver) a si mesmo? Será que 

isso é plenamente conseguido? A resposta é não, pois  como já exposto nesta pesquisa 

 as imagens levadas a cabo no processo da escrita são fugidias.
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Continuando a analisar conjuntamente foto e pintura, é correto afirmar que a foto 

possui um grau menor de deformação da imagem da pessoa fotografada em relação 

àquela que é pintada. Em face disso, a foto possui maior grau de imersão de 

pensamentos, sentimentos e representações, no sentido de que a figura olha-se a si 

mesma, implicando certo ‘autismo’, esse entendido como alguma perda de relações com 

o mundo circundante. Nesse escopo, é possível aventar outra problematização: será que 

tal ‘autismo’ poderia – já na capa de LHI – apontar aos leitores para alguma condição 

(ou estado) de independência (entendida como certo grau de autonomia) da imagem em 

escritos de LHI (laboratório da escrita) e, por conseguinte, LC (livro-fonte) decorrente 

daquele laboratório? Fruto dessa problematização, outra questão relevante apresenta-se: 

teria a foto vínculo com o “existente-não-real” dos escritos llansolianos, diferentemente 

da pintura que se mostra uma promessa de representação e, como tal, porta-se como um 

“real-não-existente”? Para respondermos, vale observar que, segundo Amaral, a 

definição desse real remete a “ficções que percorremos através de palavras e que 

constituem ‘geografias espirituais’ sem suporte exterior à linguagem”53. Para aquele 

estudioso, estamos perante uma ideia de escrita como intensidade, pois “fora do texto, 

esses reais são evanescentes, tudo se resumindo assim à experiência-limite que é a 

escrita”54. Afirma ele isso, pois “[...] só graças a ela [a escrita como intensidade, 

enquanto experiência-limite] podemos não apenas perguntar o que será o real, como 

sobretudo atingir um real unicamente perceptível por esse processo”55 (interpolação 

nossa). Assim, manifestam-se – fulgurantes e fugazes – um certo real e um certo eu 

mutuamente dependentes. Portanto, cremos que as respostas às questões formuladas 

nesse parágrafo sejam negativas, porque as imagens  independente da autonomia e 

fugacidade ingênitas  sempre dependerão daquele que as olha.

Analisando a presença de reais-não-existentes e existentes-não-reais na foto e na 

pintura, as imagens localizadas à direita tanto na capa de LHI quanto no quadro de 

Degas são reais-não-existentes. E as imagens espelhadas localizadas à esquerda dessas 

manifestações artísticas são existentes-não-reais. Apegamo-nos à Llansol para, 

novamente, explicá-los: “A narratividade tem como órgão a imaginação emotiva, mas 

controlada por uma função de verdade, a verossimilhança. O que se chama ficção não é 

53 AMARAL, 1988, n.p..
54 Idem.
55 Idem.
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mais do que a abordagem do real-não-existente”56 e “O dom poético é, para mim, a 

imaginação criadora própria do corpo de afectos, agindo sobre o território das forças 

virtuais, a que poderíamos chamar os existentes-não-reais”57.

Agora mirando a foto, a imagem refletida no espelho pode ser uma pista da 

existência de uma personalidade duplicada em LHI, tal como um possível alterego de 

Llansol. Na foto, o jogo imagético que ocorre – e, como veremos, perpassa todos os 

escritos de LHI e LC – envolve biunivocamente reais-não-existentes (o ‘como se’) e 

existentes-não-reais (a textualidade) em eterno retorno do mútuo, “o que implica um 

legente perceptivo, um legente que se embrenha no fluxo da escrita, que penetra nos 

interstícios da linguagem sem se limitar a chegar a um sentido”58.

Sobre o ‘como se’ e a ‘textualidade’ podemos efetuar as seguintes 

considerações. No ‘como se’ o representado – tanto na direita da foto como na pintura, 

respectivamente, a escritora Maria Gabriela Llansol e a elegante Madam Jeantaud – são 

seres reais que não existem, i.e, reais-não-existentes. A textualidade faz com que o leitor 

veja (e entenda) as imagens reflexas da esquerda (da foto e da pintura) como seres que 

deseja-se que existam, mas que não são reais, i.e., existentes-não-reais. Seres que, em 

verdade, são resultado do contrato de leitura estabelecido pela escrevente com o legente. 

Antecipamos aqui parcela de ensinamento de Augusto Joaquim (esposo de Llansol) 

sobre esse contrato de leitura que transcrevemos integralmente no tópico III.8 (Fractais):

A este contrato chama-se estilo do [autor], que é, na realidade, o lugar onde o 
autor vê o leitor, o lugar onde o coloca e onde este, por disposição, aceita ser 
colocado. [...] [Esse lugar, coextensivo da verossimilhança, mas] de 
intensidade rar[a], consiste em provocar no leitor um desejo de mais-real. 
Consiste em mostrar fulgurâncias-de-Belo tais que o leitor é levado a com-
partilhar o real que se desvenda no texto, mas sem intriga, sem apoio de 
identificação, sem ficção, mas em figuras [que são existentes, mas não reais]. 
(JOAQUIM, 1987, p. 179-219). (interpolações nossas)

Voltando o desenvolvimento de nosso raciocínio ao último período do segundo 

parágrafo retro, no que concerne ao embrenhar-se (por parte do legente) no fluxo da 

escrita, o esquema abaixo ilustra, nas linhas pontilhadas, fluxos imagéticos de reais-não-

existentes (na direita da tríade Llansol, figuras e legentes) e de existentes-não-reais (na 

esquerda da tríade), bem como onde se origina a ocorrência de afecção nos legentes, 

i.e., o ato/movimento de olhar não se dá tão-somente pelos leitores, posto que as 

56 LLANSOL, 2014, p. 128.
57 Ibidem, p. 129.
58 MOTTA et BUSATO, 2011, p. 30.
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imagens também olham. Tais fluxos enriquecem a interação entre imagens e legentes 

face ao movimento biunívoco de transmutação de ambos no realce do (e com o) Outro.

Ilustração 3 – Fluxos imagéticos de reais-não-existentes e existentes-não-reais

Autora: a Mestranda

No sentido do fluxo de imagens do legente para as figuras, têm-se reais-não-

existentes que são todas as possibilidades do real não sinônimas de realidade. Nesse 

fluxo, temos o ‘como se’ da narratividade.  

No sentido do fluxo de imagens das figuras para os legentes, têm-se existentes-

não-reais, posto que são fruto da criação textual llansoliana. Nesse segundo fluxo, temos 

o mundo criado pela ficção, a textualidade. Nessa textualidade, encontramos as figuras 

que podem “abrir-se para o novo e o insólito59 afirmando-se apenas como entidades de 

texto [p.ex.: um Nietzsche que teve a cabeça rapada, um Müntzer segurando sua cabeça 

decapitada, etc.] com capacidade de pertencer a todos os tempos e lugares”60 

(interpolação nossa). 

É assim que reais-não-existentes e existentes-não-reais interagem com o legente 

e deambulam no devir como simultaneidade. 

59 “Como em todas as manhãs que acordo, em casa, para aí permanecer, há um pássaro que me transporta: 
uma ideia nasce, uma visão, um sentimento, depois não sou senão um outro ser que coincide comigo.” 
(LHI, 2009, p. 227) (Nota de Rodapé nossa). 

60 MOTTA et BUSATO, 2011, p. 30.
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Importa ressaltar que o esquema da Ilustração 3 não reproduz a foto ou a pintura, 

mas sim, a relação entre Llansol, figuras e legentes. Tríade que espelha, contempla e 

completa-se em saberes, desejos, sentimentos e pulsões. Assunção do nó inextricável 

entre o eu e o Outro, tais contemplação e completude proporcionam libertação do eu, 

via existência em devir. Nó no qual o eu e o Outro estão de modo tão entrelaçados a 

ponto de não ser possível dissociá-los. Uma ocorrência desse nó se dá em: “e 

perguntava-lhe quem é que ele libertaria”61. Nó que lança o legente à ascese62 de uma 

experiência de linguagem e é  por sua complexidade  desencadeadora (ou 

intensificadora) de problematizações bem como acesso ao limite em que o sentido toca 

o não-sentido (LOPES, 2012a, p. 88). “Na escrita de Maria Gabriela Llansol, o eu não é 

mais que um sinal entre outros nessa geografia. Por isso, não se tem, e assim pode falar 

de si”63. 

Tanto a foto quanto a pintura evidenciam que não importa o quão diferentes 

tantos eus povoam cada sujeito e eles possam sê-los, em realidade, todos residem e 

estão intimamente relacionados dentro desse Outro, mediante polifonia que é a imagem 

olhando o olhante. A figura a seguir mostra esquema com as visões frontal e de topo da 

pintura indicando o Outro e as parcelas que o constituem, quais sejam: o legente e todos 

os eus que povoam Madam Jeantaud.

61 LC, 1977, p. 17.
62 Verbete utilizado para esta pesquisa na acepção de “dedicação ao exercício das mais altas virtudes” 

(HOUAISS, 2009, n.p.).
63 BARRENTO, 2008, p. 227.
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Ilustração 4 – O Outro e as parcelas que o constituem

Elaboração: a Mestranda

Outras similitudes e diferenças existem entre a foto e a pintura. 

Uma dessas similitudes é a existência de um eu e do Outro, respectivamente, 

aquele que espelha (Llansol e Madam Jeanteaud) e a pessoa espelhada (parcela do 

Outro). Em atos de ler fotografia e quadro, vê-se que leitura é imagem e pode-se ler não 

exatamente o que se manifesta explicitamente, pois cada olhante (um elemento terceiro, 
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no caso da foto, o legente) amalgama, no ato de leitura, suas experiências e percepções. 

Além disso, a imagem tem forte apelo à visualidade.

Outra similitude diz respeito a, na foto, uma mulher encontrar-se em postura 

investigativa  o que estimula o legente a pensar sobre possíveis diálogos que estejam 

acontecendo entre figuras espelhadas e não espelhadas. Em tais diálogos, não se sabe 

qual seja  se é que há, tal como será desenvolvido no subitem II.2 da Cosedura  a 

verdade: o que espelha ou o que está espelhado 

Por existir forte apelo à visualidade, foto e pintura apontam para jogo 

autobiográfico que se manifesta na duplicação do jogo do eu, jogo entre imagens (em 

constantes movimentos de vibração devido à sensorialidade das mesmas) criando novas 

possibilidades de leitura. Para a própria Llansol a palavra começa na intensidade do 

olhar (LLANSOL, 2011b, p. 66). E isso é um jogo no qual a imagem é resultado do que 

essa espelhou. Nesse escopo, o legente olha mais do que está colocado na foto, o que 

nos faz aludir ao conceito de visuel de Didi-Huberman, visto que o ato de olhar 

ultrapassa a dimensão do olho  entendido como elemento meramente físico, o globo 

ocular  indo além da visão e impressionando aquilo que se vê. As imagens estão em 

constante deslocamento do olhar, pois sempre escapa algo delas e são atribuídas a elas 

diferentes olhares. “A imagem é o resultado de uma dobra sobre si mesma, a imagem 

refratária, devolvida pelo espelho que se dobra perante o olhar”64. 

Na pintura a imagem refletida olha o terceiro (o olhante). Ocasião em que o eu 

vê a si mesmo (manifestação da escrita de si). Assim, rompe-se com a reprodução 

mimética no espelho, visto que o olhante lê uma multiplicidade de outros que, 

simultaneamente, povoam e constituem o Outro. 

Uma diferença entre a fotografia e o quadro que podemos comentar é a seguinte: 

por ser fotografia a capa de LHI não sofre deformações como ocorre na tela pintada. 

Afirma-se isso, pois, enquanto ciência-arte que mescla elementos de expressão plástica 

e conceitos de linguagem criativa, a foto capta uma imagem e congela-a sob o ponto de 

vista do fotógrafo. Em outras palavras: o que esse vê são tão somente aparências obtidas 

de ordenações luminosas apresentadas aos seus olhos (RIBEIRO et OLÍMPIO, 2015, p. 

64 TAVARES, 2012, p. 53.
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119). Sentidos captados propiciam associar ópticas às possibilidades de criação como 

ocorrem em um quadro ou fotografia, cujas imagens  mediante pinceladas ou cliques  

são concebidas pelo olhar do artista. É assim que, realçando cores e mudando formas, 

aparências e ângulos, o artista  seja pintor, fotógrafo ou quaisquer outros artistas, entre 

esses, escritores  surpreende o olhante com as imagens transmitidas.

Fotografia e pintura podem ser concebidas sob a óptica da problematização, i.e., 

do questionamento da representação. Essas duas formas artísticas fazem o objeto 

representado se representar no espelho, tal como vemo-los nas figuras apresentadas 

neste tópico da pesquisa. Entendemos que, na fotografia, a representação é mais fiel ao 

objeto. Na pintura, o artista deforma-lhe mais, logo a verossimilhança é parcial. Assim, 

a pintura consegue desconstruir com maior intensidade a ideia de representação que a 

fotografia. E a problematização da ideia de representação ocorre mediante deformação 

do traço da pintura e desfocamento da fotografia.

Há, portanto, tanto na fotografia como na pintura, processo de interferência do 

olhante sobre o trabalho artístico.

Grosso modo, a arte amplia-se e sobrevaloriza-se pois destaca o artista  para 

esta pesquisa: Llansol  como criador, alterador do real e propiciador de novas 

experiências. Fato é que a própria liberdade literária permite ao artista transfigurar a 

realidade exterior e organizar um mundo próprio, uma realidade segunda.   

Por isso, a escrita de si deforma o real apontando para o que diz respeito ao que 

espelhou. O espelhado é sempre outro (e parcela do Outro!). Explicando: aponta-se para 

o entendimento da potência do falso desenvolvida por Nietzsche. O sentido de positivo 

do falso se faz tanto na fotografia quanto no quadro. Tal sentido ocorre por meio de 

forças complementares em jogo de composição de um corp’a’screver, eus são criados e 

‘ajustados’ pelo olhante mediante véus que se sobrepõem na linguagem e nos jogos 

imagéticos que fluem  de forma consciente ou não  no sentido de desvelar coisas que 

(nos instigam e) queremos conhecer. 

Outra diferença: o olhante olha para imagens espelhadas, mesmo que na foto a 

imagem não espelhada olhe de frente para a espelhada. Na pintura, a imagem espelhada 

aparentemente não olha para aquela não espelhada. O que não difere é o olhante olhar 
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para essas imagens. Além disso, o fato de Llansol ter contribuído com a escolha dessa 

foto, torna-se mais forte do que a imagem pintada  significativo porque houve uma 

interferência biografemática (termo que será esmiuçado no subitem II.2.2 da Cosedura).

Conclui-se que a despeito das similitudes e diferenças, aquilo que mais ganha 

relevo é o aparecimento de imagens espelhadas, as quais são lidas de distintas maneiras 

por cada olhante: olhar e ser olhado por imagens; apagamento do eu; a multiplicação de 

si; e a alteridade do eu sob suspeita (não identificável). Logo, a escrita de si é escrita do 

Outro. Por isso, pode-se entender que escrita é volúpia, delírio e mergulho  entrar, 

povoar e constituir-se mediante outros (alteridade), pois a escrita tem o poder de 

transformar sujeitos. Se por um lado existe redenção, por outro lado pode assustar 

escritores em face do assombro causado pela vibração de vazios, silêncios e imagens  

“ Há vidas cujas dificuldades tocam o assombro: são as dos pensadores”65.

I.4 Vazios, silêncios e a vibração das imagens

Sobre vazios, Gonçalves66 proporciona reconhecer que a vertente semiográfica 

─ em conjunto com a verbal ─ desempenha em LHI e LC papel fundamental na 

construção textual e que muitos processos ligados a essa, assim como à construção de 

sentidos relacionam-se ─ de modo direto e íntimo ─ com a presença de elementos 

semiográficos. Em LHI e LC observam-se espaços vazios como elementos 

semiográficos de construção textual mediante processo ambivalente de construção-

descontrução (errância)67. Em espaços vazios são inseridos a instabilidade da escrita e 

o significante vacilante que possibilitam que cada imagem saia do vazio e retorne a 

ele causando inquietação. Assim, o que menos importa é o significado literal da 

escrita. Por isso é que depois de ler-se LHI e LC, permanece a inquietação que 

estimula o legente a questionar sobre aquilo que o rodeia.

65 LHI, 2009, p. 210.
66 GONÇALVES, 2007, n.p..
67 “Na errância, o fato de estarmos a caminho sem poder jamais nos deter, transforma o finito em infinito. 

A isso se acrescentam trações singulares: do finito, que é, no entanto, fechado, podemos sempre esperar 
sair, enquanto a vastidão infinita é a prisão, porque é sem saída; da mesma forma, todo lugar 
absolutamente sem saída se torna infinito.” (BLANCHOT, 2013, p. 137)
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É no efeito inquietante que a escrita causa, que Llansol coloca em sua escrita 

de acolhimento sempre um espaço, um sinal ─ bosquejo de ‘mapas culturais’ 

conformadores de constelações de tempos históricos. Como ela mesma diz, trata-se de 

uma história (de histórias) “que a escrita, desconstruindo-se e reconstruindo-se, 

compôs”68. Por esta obra de alheamento e espanto, concomitante poesia do humano e 

do divino, entre a vigília, o sono e o sonho, Llansol religa a ficção poética à tradição 

duma espiritualidade críptica69. Isto ocorre porque o espaço vazio desempenha um 

papel particular no texto, visto poder representar não só a ausência ou um silêncio – 

como se poderia pensar em primeira abordagem – mas, ainda, a presença do não-dito 

ou de algo a ser dito pelo legente. LHI e LC dizem o indizível, indo além de si, 

“navega[m] para uma enseada que ultrapassa o limite do sujeito, mas o que alcança 

está intimamente ligado à vida e às coisas que fazem pulsar a escrita”70, pois é no 

pulsar da escrita que “as obras vivas constituem uma tensão incessante entre os 

contrastes do espírito e da sensibilidade”71 (interpolação nossa). É o que se observa 

em LC na passagem: “o meu espírito e o meu sentimento viviam sofredores”72. “Entro 

aqui e ouço o tom de O Livro das Comunidades”73, passagem essa que liga o LHV 

(outra compilação póstuma) a LC.

A base da escrita de LC pode ser dividida em três etapas distintas: o vazio 

provocado, o vazio continuado e o vazio vislumbrado (OLIVEIRA, 2011, p. 108).

O vazio provocado é a mutação. “O fora-de-série, que traz a série consigo”74: o 

texto que se ancora em escrita não-representacional, embora ainda literário. 

O vazio continuado é a tradição da Restante Vida. E Llansol contrapõe essa 

tradição à “tradição segundo a trama da existência”75. Para Castro, trata-se de “uma 

continuidade específica entre o existente e o real. O real do espaço edênico é dado a 

cada instante pela revelação do eterno retorno”76,77 e na intensidade que se intenta 

68 LLANSOL, 1973, Prefácio.
69 COELHO, 1979, p. 248.
70 N. OLIVEIRA, 2011, n.p..
71 CANDIDO, 1961, p. 33.
72 LC, 1977, p. 14.
73 LHV, 2015, p. 312.
74 LC, 1977, p. 9.
75 Ibidem, p. 9-10.
76 CASTRO, 2007, p. 95.
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propiciar ao fulgor. Em outras palavras, LC é ab-rogação à representação da palavra 

sobre a coisa, um abandono ao repouso perpetrado pela impostura da língua.

E o vazio vislumbrado é um corp’a’screver, a concretização do projeto escritural 

onde se realiza a passagem da travessia possível. Mediante o fascínio da escrita, 

desencadeia-se o movimento puro e convidativo da travessia78. Como dito pela 

escritora, em entrevista a João Mendes: “vão-se revelando textos escritos em aberto, 

dispostos a dialogar com o meu a abrir-se. [...], um texto, se fascina, é porque pensa. A 

sua natureza é a da pergunta que continua posta. Quando isso se dá, a pergunta posta 

encontrou sua resposta; e tens duplas ou ambos”79.

Retomando o raciocínio à possibilidade do espaço vazio poder transmitir não só 

a ausência ou um silêncio, mas, ainda, a presença de algo não dito ou a ser expresso 

pelo leitor, essa pesquisa proporcionou conhecer trabalho intitulado Os rostos do 

silêncio (para uma semiótica do silêncio) que assim se manifesta:

O silêncio, na interação social é a ausência de fala. Enquanto modo de 
representação, o silêncio prende o sujeito emissor ou receptor, criando uma 
relação nova com o espaço e o tempo em que evolui. [...] Fisiologicamente, o 
silêncio é o resultado de hesitação, autocorreção, ou de deliberada 
interrupção da fala com o fim de clarificação ou de processamento de ideias. 
Há silêncios curtos e silêncios longos, em intenção e em extensão. O silêncio 
interativo [na escrita] manifesta-se nas funções interativas, reativas, ou de dar 
lugar à fala do outro. (MOURÃO, 2009, p. 114) 

Assim, os silêncios ─ levados a cabo no texto por meio de vazios ─ 

consubstanciam exímia estratégia de escrita e comunicação, pois, bem diferente da 

narratividade vinculada ingenitamente ao processo metafórico, cada legente é instigado, 

tacitamente, ao procedimento do ‘encontro inesperado do diverso’80. E, em face de tais 

imagens criarem aberturas para a fuga do comum (do esperado, do concordante) 

asperge-se ilegibilidade e estranheza aos escritos que compõem LHI e LC. Assim, as 

duas obras estão impregnadas de vazios e silêncios que incitam questionamentos ao 

legente.

77Em face de sua relevância aos escritos llansolianos; dedicar-se-á, oportunamente, no Capítulo III desta 
pesquisa, tópico específico para caracterizar e apresentar considerações sobre o espaço edênico. 

78 CASTRO, 2007, p. 96.
79 LLANSOL, 2011b, p. 29.
80 “Uma ficção não pode ser simples, é o encontro inesperado do diverso.” (LLANSOL, 1996, p. 18).
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Não se pode negar o poder que possuem metáforas de estabelecer analogias, 

contudo, elas são impotentes para vencer as ‘linhas de significação dominantes’, uma 

vez que não conduzem a sentidos não embotados pela impostura da língua. 

Diferentemente, por ser inequivocamente simbólica – uma vez que renuncia às 

categorias de personagem e de narrativa –, a escrita realizada em LHI e LC liga-se, 

precipuamente, às imagens, às figuras, à montagem e ao Lugar. Assim, essa escrita 

realiza-se segundo um pensamento anárquico esboçado pela via da errância. Explica-se: 

a escrita organiza passagens entre figuras e apresenta conexões, desconexões e saberes 

que, entrecruzando-se, concretizam a comunicação e a expressão da linguagem não em 

relação ao incognoscível, mas ao imperceptível. Esse pensamento anárquico ─ que se 

entende ser o da errância ─ combate a realidade que se encerra sobre si mesma e, assim, 

se deixa petrificar. Em LC, “o pensamento não é o raciocínio, é um feixe de reflexões, 

de sentimentos, de visões que se encadeiam e abrem caminho”81. A própria Llansol 

(1994) oferece ensinamento sobre isso:

Detenho-me no modo de separar tantas razões, num único lamento, no modo 
de separar uma parte do todo, como se fosse a resolução desta operação a 
determinar o aparecimento do dom [poético], em toda a sua claridade e 
nobreza, e, por si só, arrastasse o prosseguimento do texto (LLANSOL, 1994, p. 
25).

De Hans Belting, revisita-se noções ligadas à natureza da imagem, 

especialmente a que concerne ao vazio e à ausência.

Logo tornou-se claro que eu havia por acaso encontrado um exemplo crucial 
para o entendimento da criação das imagens. O corpo e o meio estão 
igualmente envolvidos no sentido das imagens em funerais, à medida que é 
no lugar do corpo ausente do morto que são instaladas as imagens. Mas essas 
imagens, por sua vez, permaneciam na carência de um corpo artificial, para 
ocupar o lugar vago do falecido. ... A presença icônica do morto, todavia, 
admite, e até mesmo encena intencionalmente, a finalidade desta ausência – 
que é a morte. (BELTING, 2005, p. 69)

A Arte coloca o vazio não para impor a presença de uma ausência, mas sim, para 

predispor a vibração de imagens libertas das forças impostas pelo mundo. Nas palavras 

de Llansol: “A violência causada, também, pelo vazio destina-se a criar pujança e não 

criar submissão. Quanto maior a pujança, maior irradiação criativa imagens libertas das 

forças impostas pelo mundo”82 (interpolações nossas). E “há duas maneiras de pensar a 

imagem: [a primeira] como ilusão ‘que se deve submeter à inteligência que a domestica, 

a ensina falar, e [a segunda] como sensível e ser de sensação que afirma o real como 

81 LLANSOL, 1985, p. 40.
82 LLANSOL, 2011b, p. 14-15.
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novo’”83 (interpolações nossas). Capta-se a ilusão pela sensação e pela imaginação. Faz-

se necessário, portanto, inteligência para reconhecer  admitir, aceitar  a ilusão como 

‘objeto próprio’ (domesticado). Para tanto, recorre-se às imagens, pois permitem captar 

a essência dessa ilusão. Nesse sentido, a escrita llansoliana ─ fugidia irrefreável da 

ilusão que domestica ─ urde e tensiona sucessivos nós textuais que rebentam 

imageticamente em cenas fulgor84. 

Como propõe Didi-Huberman85, a imagem é qual uma borboleta: vivente 

passível de fugaz contemplação e que só apresenta sua capacidade de verdade como 

aparição. Verdade decorrente de experiência contemplativa que engrandece o espírito.

Quanto à fugaz contemplação, Santo Tomás de Aquino defende que a maior 

felicidade do homem não é encontrada nos bens exteriores, ou nos bens do corpo, ou 

nos bens da alma. A felicidade depende da postura moral e de seu exercício, mas ela só 

acontecerá após a aparição da verdade mediante encontro contemplativo daquele que a 

busca (RASSAM, 1988, p. 94-95). Em LHI: “É evidente que posso morrer por querer 

tanto o Sol. Mas não será esta recusa o culminar de um desejo de viver e a última 

forma de clarividência...?”86 e em “A continuidade e a interdependência, melhor, o 

viver e o desenvolver-se em conjunto, sem predominância de valores”87. Em LC: “O 

texto mergulhado no sangue dos cavalos conta a aventura do deserto e como ele 

libertou a mente de todas as imperfeições espirituais e de todos os apetites terrestres”88. 

Assim, voltando o raciocínio à imagem da borboleta citada no segundo 

parágrafo retro, tal como no intermitente bater de asas dos lepidópteros em vôo, a 

imagem é, também, uma intermitência: um corpo saltitando sobre uma zona de 

intervalos, de jogos de vazios,

[...] um modo de se desdobrar visualmente as descontinuidades do tempo da 
obra em toda a sequência da história. São intermitências que invocam da 
imagem aquilo e pode ser uma de suas operações anacrônicas porque toma 
outras temporalidades para além daquelas que estão inscritas apenas em 
quadros descritivos. (JORGE, 2012, p. 127)

83 PARENTE, 1993, p. 30.
84 Tópico específico deste Capítulo caracterizará e apresentará considerações sobre cenas fulgor.
85 DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 146.
86 LHI, 2009, p. 57.
87 Ibidem, p. 75.
88 LC, 1977, p. 48.
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Tais jogos de vazios requerem o próximo tópico a desenvolver: a construção das 
imagens.

I.5 Construção das imagens

Possibilidades de sentido e interpretação das imagens são construídas em jogos 

de vazios, fissuras, interstícios e diferentes níveis e potências imagéticas, pois nesses 

jogos há incontidos segredos, surpresas infindáveis (por vezes indecifráveis) e 

magníficos detalhes que se escondem (eou se oferecem) na ausência das palavras e no 

silêncio entre elas. Em suma, “a presença muda de tudo”89.

Acrescentando: “todas as formas são sinais diante de sinais, silêncio que 

comunica com o silêncio, véus que se desvendam”90. Nesse sentido, a introspecção e os 

véus que o jogo dos vazios oferece aplacam inquietudes da mente, bem como 

abandonam erros históricos e enganos rotineiros que a impostura da língua incute. 

E, a partir dessa aplacação e desse abandono, será preciso ouvir murmúrios que 

os escritos llansolianos fazem ao consciente e inconsciente. Murmúrios que abrem 

portas de ascese a experiências de uma realidade transcendente que comunidades 

comungam no sagrado templo interior, na subjetividade que essas comunidades 

compartilham. “À prática da vida tibetana onde ela (eu) transcendia a sua própria 

existência individual”91. Não estamos cativos à imutabilidade da existência, mas sim, à 

possibilidade de transcendê-la.

Os textos llansolianos nada ensinam àqueles não dispostos a dar passo no sentido 

de uma despossessão do mundo, posto que tais textos não prometam redenção ou 

utopias, mas, tão somente, “uma vontade de, pela escrita, mostrar a quem aprendeu a lê-

los a necessidade de um desvio, quase imperceptível, mas que faz toda a diferença [...] 

na percepção do intenso e do belo que há nas coisas, nas suas relações e em nós 

próprios”92.

Nos textos llansolianos ocorre sobredeterminação por imagens de diferentes 

temporalidades, pelos repertórios iconográficos (do artista e daquele que lê) e pelo 

conhecimento do autor que realizou a obra. Essas imagens acabam por residir, 

89 COMTE-SPONVILLE, 2006, p. 27.
90 LLANSOL, 2014, p. 154.
91 LHI, 2009, p. 143.
92 BARRENTO, 2008, p. 317.
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simultaneamente na memória do leitor, não como passados, mas sim, presentes 

reminiscentes. Dessa forma, semelhanças são deslocadas na memória e a construção das 

relações entre essas imagens montam malhas, costuras e nós sinergéticos de anacrônicas 

imagens. O leitor tem liberdade de escolher caminhos, definir ênfases, optar por certos 

sentidos em relação a outros. Tudo em um processo psíquico de recognição mnemônica 

 não feita por analogia, mas sim, por ‘contiguidade’93. Em face disso, Didi-Huberman 

diz que:
É preciso uma estranheza a mais, na qual se confirma a paradoxal 
fecundidade do anacronismo. Para acessar aos múltiplos tempos 
estratificados, às sobrevivências, às longas durações do mais-do-que-passado 
mnemônico, é necessário o mais-do-que-presente de um ato reminiscente: um 
choque, um rasgo do véu, uma irrupção ou aparição do tempo, tudo isso de 
que Proust e Benjamin falaram tão bem sob a designação da “memória 
involuntária” (DIDI-HUBERMAN, 2000, n.p.).

Em síntese, o texto llansoliano clama por novo tipo de leitor: o legente  aquele 

que se desprende dos tradicionais moldes de leitura e torna-se proativo no ato criador. 

Aquele que, sinestesicamente, integra-se a metonímico processo de construção textual94. 

Processo esse requerido pelas cenas fulgor. 

I.6 Cenas fulgor

O processo de construção textual é muito requerido em LHI e LC, uma vez que 

as duas obras investem em nervuras de ‘espaços em branco’ tal como se observa em 

passagem de LC: “teve que percorrer muitas linhas até o encontrar no meio da página 

depois de um espaço horizontal branco que parecia uma outra margem de outro ‘rio da 

escrita’95 que pode ser LHI? ali na página”96 (interpolação nossa). É nesse percorrer de 

linhas até o espaço em branco que o laboratório da escrita constrói, sinergeticamente, 

sentidos para o livro-fonte e vice-versa.

E as duas obras também investem em cortes fulminantes na linearidade do 

tempo e segundo simultaneidade própria de diálogos e encontros inverossímeis de 

figuras que desenham novos axiomas, como se percebe na passagem: “se eu me 

concentrar num fragmento do tempo não é hoje, nem amanhã mas se eu me concentrar 

93 PUGLIESE, 2005, p. 7-8.
94 PITERI, 2009, p. 1.
95 (Nota de Rodapé nossa). Para esclarecimentos sobre o uso da expressão “de outro ‘rio da escrita’”, 
vide, no subitem I.7, Nota de Rodapé sobre o vocábulo ‘devir’.
96 LC, 1977, p. 14. 
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num fragmento do tempo, agora, esse fragmento revelará todo o tempo”97. E, no que 

tange às figuras, ‘gaguejando suas próprias línguas’, ‘quebram (fraturam) a imagem’  

abrindo fendas e espaço para novas leituras  mediante a ausência de palavras. E essa 

quebra altera, também, a natural marcha do olhar e da compreensão do leitor que, ao 

estancar o seguimento da linha de raciocínio daquilo que ele está lendo, volve-se – 

inconscientemente ou não – para o interior do texto mediante o deslizamento 

(associativo e crítico) de imagens dialetizadas e de montagens que podem ser 

condensadas, mas não imediatamente expressas. Em alguns momentos de LC, as 

palavras se associam a traços, impregnando ao trecho certa simultaneidade verbo-visual 

que realça a materialidade da palavra, objeto que se faz em si e por si, em evidente 

priorização do significante98. Essa foi a forma idealizada por Llansol para fundar seu 

Lugar e criar uma epifania a qual denominou cena fulgor.

Para compreensão da cena fulgor, faz-se necessário discorrer acerca de dois 

aspectos: a evidência e a realidade. Quando a evidência da ‘presença que se faz 

imagem’ torna-se irrefutável em uma cena fulgor, essa (imagem) impõe-se ao leitor 

como realidade. E tal incontestabilidade ocorre nas proximidades do ponto voraz – 

outro conceito criado por Llansol –, “que é simultaneamente a fonte de luz intensa que 

ilumina a cena fulgor, e o lugar onde ela se anula”99. Dessa forma, a escrita llansoliana 

surpreende, desassossega e desequilibra, na medida em que leva ao des-conhecimento, à 

‘despossessão’100 uma vez que não nos deixa cair na tentação do óbvio ou de seu uso 

tradicional. A leitura de LHI e LC não traz apaziguamento, conforto, mas sim, abalo, 

agitação e perda  marcas próprias do real sem mediação simbólica. 

A cena fulgor contém em si a concentração da imagem liberta de 

condicionamentos do espaço, do tempo e da impostura da língua enquanto forma de 

poder. E a partir dessa ferramenta libertária da narratividade instaura-se o poder ─ 

fragmentário e errante ─ do fazer poético. Por isso, “a cena fulgor é espaço da escrita 

subversiva, que luta contra a significação convencional”101 e emerge como uma 

apresentação (composição) de elementos que circunscreve, a partir de si, um Lugar. 

97 LC, 1977, p. 76.
98 Ibidem, p. 1-2.
99 LLANSOL, 1985, p. 140.
100 LOPES, 2013.
101 SILVEIRA, 2013, p. 169.
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Mas este Lugar deve ser entendido, não na sua acepção mais costumeira da palavra – 

um local geográfico –, mas sim como um Local que instaura fraturas (fissuras, rupturas, 

interstícios, vazios) no espaço e no tempo, um sentido figurado onde todos ali existentes 

“com que se pode relacionar um ser, ou em que podemos situar, por exemplo: ‘Deus é o 

lugar dos espíritos’”102.

Em artigo intitulado A pele da imagem, Mourão (2003a) diz que é na cena fulgor 

(ou na imagem) que se concentra o redobramento do espaço e do tempo: “não se trata de 

deslocar o sentido, mas de construir uma iconografia dos pontos luminosos, dos 

momentos de júbilo”103. Desse fulgurante lugar a-histórico nascem imagens onde 

transbordam dom poético e liberdade de consciência.

Assim, a lógica do procedimento de escrita de Llansol é conferir  à luz da 

concepção das cenas fulgor  incomum acepção ao vocábulo lugar. Tal lógica faz com 

que LC seja dividido em representações de evidências imagéticas. Essas representações 

são os 26 Lugares (e não Capítulos) que compõem LC. Nesses Lugares, que estudiosos 

caracterizam como ‘encontros inesperados do diverso’, não há distinção entre humanos, 

animais irracionais e plantas. Nesses Lugares, todos podem comunicar-se entre si não 

pela via discursiva, mas sim pelas imagens e figuras de uma linguagem pré-discursiva e 

pela inflexão referencial que são operadas nas cenas fulgor ─ lugares fundadores de 

novos sentidos e onde emerge o real em toda a sua evidência irrecusável.

E, quando se fala em termos de sentido, a escrita llansoliana não se insere no 

horizonte tradicionalmente conhecido mediante a impostura da língua, pois oferece ao 

legente o espaço fundante, o Lugar. A construção de sentidos nos Lugares passa, 

inexoravelmente, pela sinestesia. E as figuras e imagens  elementos imprescindíveis à 

construção textual  que os povoam são sinestésicas.

LC é profícuo nesta inovadora escrita, uma vez que ele é dividido, não em 26 

capítulos, mas sim em igual número de Lugares. Esses proporcionam espaços de 

epifanias, nos quais imagens se constituirão mediante cenas fulgor.

102 DUROZOI et ROUSSEL, 2000, p. 241.
103 MOURÃO, 2003, p. 145.
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O ato poético perpetrado por Llansol em LHI e LC implica não-representação 

em imagens. Somente a concentração e a atenção do legente ao desenvolvimento da 

transversalidade (de imagens, figuras e temas que se metamorfoseiam), permitem-lhe 

entender essas obras e os procedimentos utilizados na escrita, cujas diretrizes ─ por 

oportuno, deve-se ressaltar ─ são esquivas, mas passíveis de serem vislumbradas: 

“Maneira original e segura de contar, um universo de tonalidades próprias, onde coisas 

e pessoas simples, humildes, se nimbam de transcendência. Uma escrita de frases 

concisas e fundas sugestões que mantêm o leitor em estado de surpresa e reflexão”104. 

LHI e LC têm diversas aberturas de atenção para outros escritos. Nessas aberturas 

inexiste passo a passo para a leitura, as frases simplesmente acontecem a partir da 

vibração de um corpo que repercute de modo imprevisível em outro(s) corpo(s). 

Destarte, ao escolher atravessar a linguagem ─ i.e., adotar a transversalidade (de 

imagens, figuras e temas) ─, Llansol abandona seu uso tradicional e, em face disso, sai 

em busca da paisagem adotando uma escrita alicerçada sobre vazios.

Magalhães ratifica os parágrafos anteriores quando afirma que:

[...] a obra de Llansol assume-se de algum modo como proposta de um 
percurso espiritual novo, em relação íntima ao cosmos, ao ínfimo presente, a 
cada coisa e voz, à escuta do que no universo converge. Perspectiva em que o 
humano parece-nos está em constante interface com o cosmos e o divino, 
apesar de os textos de Llansol serem sempre desconstruções, sem qualquer 
“sistema”. As múltiplas constelações de textos e referências que assomam 
alargam e expandem sentidos, a ligar muitos tempos, vozes e lugares. O 
modo narrativo recusado dá lugar a textualidades, onde “cenas fulgor” 
congregam e irradiam zonas de energia, contidas; mas explosivas, originando 
uma exigência ética radical, articulando palavra e ser ao indizível. É outro 
espaço, este, em que o leitor é convidado a entrar como “legente”, ativo e ele 
próprio detonador dos múltiplos sentidos. Acolhendo a superfície rugosa e 
resistente, posto serem textos fragmentários, lacunares, como voz em 
processo no coração da vida, do mundo, do cosmos. Em cada Lugar, cada 
legente receberá pela escrita-leitura / leitura-escrita uma proposta diferente, 
inesperada; todavia com uma similitude comum: a do silêncio como condição 
para o advento duma palavra que seja interior. (MAGALHÃES, 2009, p. 25)

Assim, o legado de LHI e LC é o processo de escrita textual fulgurante. Um 

processo que, literalmente, deixa costuras à mostra e rarefaz a linguagem tal como um 

tecido esgarçado que carece ser cerzido pelo leitor. Percorrer LHI e LC é: entranhar-se 

por imprevisíveis, desestabilizadoras e desafiadoras páginas; perder-se entre os fios e 

nós textuais da escrita de Llansol; e labutar para o encontro de nós mesmos. Entranhar-

se, perder-se e labutar possibilitam aos legentes vê-las (Llansol e sua escrita) como 

104 COELHO, 1979, p. 248.
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fonte de desafio e inspiração de uma cornucópia de expressão, pois lhes (aos legentes) 

permitem a montagem e a desconstrução de imagens de elementos do passado vivido e 

conhecido mediante a História.

I.7 Imagens do passado como procedimento da montagem e da desconstrução

No tomo I de L’oeil de l’histoire, 1 (Les Éditions de Minuit, 2010), Didi-

Huberman discute ─ com clareza, profundidade e, sobretudo, baseado em fatos 

ocorridos durante a 2ª Guerra Mundial ─ o problema de como olhar e se posicionar 

perante as imagens, a fim de extrair um saber, via montagem105 dessas imagens em uma 

série. Para tanto, a estratégia ─ essa entendida como conjunto de ações a realizar para 

atingir o objetivo almejado, qual seja, o saber ─ sugerida no livro é realizar uma 

‘arqueologia visual’106 (i.e., ‘remexer’ os arquivos de imagens, examiná-las, analisá-las 

e lê-las) até captar um modo de olhar para a história que seja uma tomada de posição 

ética e/ou política, e não um comprometimento simplesmente gnoseológico107. Tal 

posicionamento é atingido mediante o jogar, de forma anacrônica, imagens. Jogo que 

monta, desmonta e remontando-as com o intuito de criar, a partir da visibilidade e da 

temporalidade, sua legibilidade (i.e., fazer das imagens, via montagem, questão de 

conhecimento e posicionamento, não de ilusão).

Assim, em L’oeil de l’histoire, 1 (Les Éditions de Minuit, 2010), a montagem de 

Didi-Huberman consistiu em compor seu texto a partir de fichas colocadas sobre sua 

mesa de trabalho, numa busca perseverante entre a ordem do saber disponível e as 

associações que afloravam. Esse procedimento fica-nos claro quando, ao final de L’oeil 

105Compilação de memórias involuntárias e tempos heterogêneos que, “conforme Didi-Huberman, o 
trabalho artístico traz consigo uma organização de tempos impuros, implicando um procedimento de 
montagem, não científico, do saber” (JUNG, 2010, p. 146-147).

106Didi-Huberman deixa clara sua preferência pelo que chama de ‘olhar arqueológico’ sobre as imagens e 
o mundo, método inspirado no filósofo Walter Benjamin (1892-1940) e no historiador da arte Aby 
Warburg (1866-1929). Didi-Huberman aponta Warburg como um dos fundadores da ‘arqueologia das 
imagens’. Warburg via as imagens como objetos arqueológicos. Em cada imagem que se olha e 
relaciona com outras imagens e textos, pode-se descobrir pontos de convergência de múltiplas 
temporalidades diferentes. Didi-Huberman define o ‘olhar arqueológico’ como a capacidade de 
“comparar o que vemos no presente, o que sobreviveu, com o que sabemos ter desaparecido”. “Analisar 
imagens antigas é como andar por uma ruína. Quase tudo está destruído, mas resta algo. O importante é 
como nosso olhar põe esse algo em movimento. Quem não sabe olhar atravessa a ruína sem entender.” 
(DIDI-HUBERMAN, 2013, n.p.).

107Gnoseologia: teoria geral do conhecimento humano voltada para uma reflexão em torno da origem, 
natureza e limites do ato cognitivo, frequentemente apontando suas distorções e condicionamentos 
subjetivos, em um ponto de vista tendente ao idealismo, ou sua precisão e veracidade objetivas, numa 
perspectiva realista (HOUAISS, 2009, n.p.). Durozoi e Roussel (2000, p. 174) ensinam ser a teoria 
crítica do conhecimento que incide sobre sua origem, formas e limites. 
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de l’histoire, 2 (Les Éditions de Minuit, 2010), uma nota existente no livro aponta o 

itinerário fragmentado a partir do qual Didi-Huberman escreveu essa obra. 

Posteriormente, o filósofo avançou ao recontextualizar essas imagens numa montagem 

de outro gênero, com outros gêneros de textos  como, por exemplo, narrações de 

sobreviventes dos campos de concentração nazistas (DIDI-HUBERMAN, 2012) , 

possibilitando a abertura de múltiplas significações.

Na obra Images Malgré Tout (Les Éditions de Minuit, 2003), Didi-Huberman 

propõe, como forma para saber ver imagens do passado, “o procedimento da montagem, 

da desconstrução, enquanto gesto que implica novas associações, composições, de 

diferentes campos artísticos e temporais”108 com o propósito maior de “produzir uma 

memória que possa também ser tecida pelos silêncios, pelas imprecisões e pelo 

esquecimento enquanto potências significativas”109.

Uma simples imagem: inadequada, mas necessária, inexata, mas verdadeira 
[...]. A imagem é aqui o olho da história: sua vocação tenaz para torná-la 
visível. Mas também está no olho da história: numa zona local, num 
momento de suspensão visual, assim como se diz do olho do ciclone. (DIDI-
HUBERMAN, 2003, p. 56) 

Entende-se que o filósofo se refere às imagens naquilo que elas possuem de inquietante 

e imprevisível, pois estar no olho da história não é apenas gerar conhecimento sobre o 

passado, mas, também, fomentar problematizantes experiências do presente e do seu 

porvir. Estar no olho da história é, ainda, lidar com o resíduo que marca essas imagens 

(ao contrário de atenuá-lo), uma vez que as imagens decorrem de experiências e 

percepções. Resíduo do risco, do perigo e da urgência como vestígio que sinaliza para a 

própria complexidade da imagem. Em nosso entendimento: o olho do ciclone. [...] A 

história é concebida como um tempo de rupturas em que a relação é mais importante do 

que os termos isolados, pois cada instante carrega a emergência de algo novo, é sempre 

um presente que recupera algo de um passado e assim se transforma a si mesmo e, por 

conseguinte, o futuro110. Assim, compreender uma narrativa não é apenas seguir sua 

história, é reconhecer nela núcleos e descobrir seus encadeamentos horizontais do ‘fio 

textual’ sobre um eixo implicitamente vertical. Ler uma narrativa não é passar de uma 

108 DIDI-HUBERMAN, 2003, p. 56.
109 FRANÇA, 2010, p. 154.
110 Idem.
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palavra a outra, é passar de um nível a outro. A significação da narrativa não está no seu 

fim, mas atravessa-lhe todo o desenvolvimento111. 

Nesse desenvolvimento, como afirma João Barrento, em LC: “o texto fala, mas a 

sua linguagem é a de uma certa forma silêncio, se por silêncio entendemos, com 

Agamben, ‘a palavra a tornar-se visível: a ideia da linguagem. Assim, o silêncio do 

rosto é a verdadeira morada do homem’.”112. E, “na Comunidade, o que é silêncio e voz 

é também aquilo que vem dos tempos para chegar ao Tempo. Vem dos tempos da 

história, para chegar a um outro Tempo, pelo qual se rege a Regra da Comunidade: a do 

instante que é”113.

Ainda sobre a configuração da imagem, LC “não é um livro como os outros, é 

um livro-fonte”114, uma vez que se embrenha no espírito da escrita não-representacional 

e, por isso, adota a postura de ser palavra. Para Llansol, a palavra é algo contornado e, 

até mesmo, esquecido a fim de provocar o desajuste no texto imagético que conduzirá o 

leitor à travessia, via linguagem do ‘assassinato diferido’ ─ conceito de Blanchot ─, da 

ausência e da dispensabilidade da criação estética. 

O aparecimento da linguagem ficcional exige a destruição, a negação da 
palavra, àquela que estabelece a ligação entre o receptor e o objeto evocado 
pelo nome (palavra). Um direito à morte, um assassinato diferido, para usar 
as palavras de Blanchot, que provoca uma transformação radical da palavra, 
i.e., o desaparecimento das suas funções de representar o objeto para as 
funções de criar, evocar uma realidade constituída a partir da (ir)realidade da 
coisa à realidade da linguagem (GIROTTO, 2008, p. 2).

Nesse desajuste textual, resgata-se a real dimensão da vida de cada ser (i.e., de 

seus respectivos ‘devires’115). Consoante a esse sentido, Heidegger defende a 

necessidade de se questionar intensamente a existência humana. Para tanto, ele entende 

111 BARTHES, 2001, p. 112.
112 BARRENTO, 2005, p. 22.
113 Ibidem, p. 22-23.
114 LLANSOL, 1987, p. 181.
115O vocábulo devir (ou vir-a-ser) surgiu com Heráclito de Éfeso propugnando, filosoficamente, a 

mudança constante, a perenidade de algo ou alguém. Heráclito exemplificou o devir pelas águas de um 
rio que continua o mesmo, a despeito de suas águas continuamente mudarem. Para Heráclito, o devir 
traduz-se como a eterna mudança; nada existe de definitivo e estável na natureza; tudo muda, sempre – 
assim pode-se dizer que não se banha duas vezes no mesmo rio. “Cada coisa é e não é, ao mesmo 
tempo. Todo o universo está submetido a um eterno fluir e a vida requer contradição, antagonismo. Nós 
mesmos somos e não somos, porque existir, viver, significa tornar-se, ou seja, mudar a própria condição 
atual por outra” (NICOLA, 2005, p. 19).
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ser valioso o uso da linguagem poética ─ por ser mais rica e profunda116 ─ uma vez que 

ela envolve de um modo que vai muito além da simples troca de informações 

transmitidas com as palavras.

“O próprio ser é devir, é movimento, é sempre outro, ainda que esse se mantenha 

coeso em seu caminhar pela existência”117. Nesse ponto, deve-se enfatizar que a coesão 

aqui afirmada não diz respeito àquilo que permanece igual, mas sim, àquilo que possui 

duração ininterrupta. Para o filósofo, durar é reconhecer-se mudando perenemente. 

Entende-se que mudar é aperceber-se das fases, etapas e estágios que se sucedem em 

cada sujeito. Por isso quando Bergson trata da diferença entre lembrança e percepção, 

mostra como o presente (que é aquilo que se percebe) não é algo que passa e apaga os 

anteriores, mas é um continuum, algo que se prolonga e que faz crescer o passado. 

Acredita-se isso ser o que se carrega atrás de cada sujeito, o que constitui em Llansol o 

ser em ‘devir como simultaneidade’, e vai ao encontro do pensamento tomista 

propugnador de “o caráter mais manifesto [espontâneo] do ser vivo [que] é conter em si 

o princípio do seu movimento”118 (interpolações nossas).

Por tudo até aqui exposto, é possível afirmar que algo sempre escapará ao ato de 

ver cada imagem em LHI e LC, por envolverem processo inacabado (e inacabável) de 

construção imagética. 

Destarte, finalizando este capítulo da pesquisa, afirma-se que as imagens 

convidam-nos a olhá-las e, fruto disso, a refletir sobre sua capacidade de atingir, 

sensibilizar, perturbar e (i)mobilizar. Reitera-se: o que vemos é também o que nos olha.

116 Na concepção heideggeriana, a linguagem poética é libertada da habitual rigidez conceitual para uma 
extrema maleabilidade, pois a vê como uma constelação onde, ao mesmo tempo, produz-se a ocultação 
e o desnudamento das verdades (MELLO, 2009, p. 93).

117 SCHÕPKE, 2006, p. 172.
118 RASSAM, 1988, p. 47.
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CAPÍTULO II

A PROBLEMATIZAÇÃO DA ESCRITA DE SI

O diário propõe um modo peculiar de leitura. O seu 
caráter fragmentário autoriza uma lição descontínua 
e não ordenada.

Clara Rocha, 
In: Máscaras de Narciso (1992).

[O texto é] um espaço de dimensões múltiplas, onde 
se casam e se contestam escrituras variadas, das 
quais nenhuma é original: o texto é um tecido de 
citações, oriundas dos mil focos da cultura.

Roland Barthes,
In: A morte do autor (2004a).

Inicia-se este capítulo abordando aspectos gerais relacionados ao ato de escrever 

e às escritas de si, tópicos relevantes ao desenvolvimento da problematização da escrita 

de si. Vejamo-los.

II.1 O ato de escrever

Escrever é uma forma de aparecer e oferecer-se ao olhar de outros que 

constituem o Outro. É desnudar-se119, expor-se120, (de)compondo-se121 por escrito ao 

leitor ao mesmo tempo que (re)construindo um sujeito mediante a (ir)realidade das 

palavras ((ORRÚ et ANDRADE, [s.d.], p. 4), (MARTINS, 2014, p. 235-236))122. O ato 

de escrever expõe entranhas do ser escrevente para o leitor. Esse, por sua vez, ao 

conhecer aquele  desnudo na intimidade  olha sobre a perspectiva do Outro, mas, 

119 “Escrevia completamente nua, o ar fresco sobre si, via o futuro sair de si própria e a chama do tempo” 
(LHI, 2009, p. 164). 

120 “Pegar na caneta e olhar o papel, olhar a própria face e a própria misericórdia.” (LHI, 2009, p.163). “O 
peso das palavras: As minhas palavras não têm grande peso.  (LHI, 2009, p. 44). “E eu que 
julgava o meu livro tão suave.” (LHI, 2009, p. 46).

121 “[...] faço parte de um conjunto múltiplo em que tenho muita e pouca importância.” (LHI, 2009, p. 
167).

122 Em LHI: “Uma das minhas presenças verdadeiras é a escrita” (LHI, 2009, p. 157). “O prazer de 
escrever [...], sem fronteiras, exactamente como quero, como preciso (a escrita)” (LHI, 2009, p. 98). 
“Não sou mulher mãe, sou uma mulher escritora, um ser humano que sobreviveu por graça da escrita, e 
o seu exercício falta-me terrivelmente. De facto escrevo, avanço, recuo, ganho e perco vitalidade, [...]” 
(LHI, 2009, p. 198). Escrita como manifestação orgânica vital. E em LC: “Disse ao novo ser, enquanto 
o acariciava:  Trabalhei entre os trinta e oito e quarenta e três; mas agora preciso de recriar um novo 
lugar de repouso destinado somente ao saber, como na adolescência e na infância.” (LC, 1977, p. 86). 
“Dantes, foi o tempo de aprender o que me ensinavam, agora é o tempo de conhecer o que, durante 
todos estes anos, me foi dito. Preparação valiosa da última etapa da idade adulta, abandono sereno e 
iniciático do labirinto” (LC, 1977, p. 87).
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também, é olhado e olha-se segundo a perspectiva de outros. Assim, escrever é forma 

arguta de contemplação. 

A ilusão da escrita basta ao leitor, pois, tornando acessória a autenticidade e 

reproduzindo com perfeição a ontologia da vida, proporciona o duplo do viver. Os 

escritos llansolianos não falam do ser humano, mas de ser-se humano. Neles, o 

importante é – desvinculando-nos da impostura da língua, perdermo-nos de nós mesmos 

– vivê-los e experimentá-los naquilo que podem oferecer em termos de dinâmicas, 

transformações e pujanças, vibratórias e imagéticas. Mobilizam-se fontes de vibração 

imagética e de conhecimento afetivo com (relação), no (afecção) e para (transformação 

de) o Outro, pois “sentir a vida, mais do que pensá-la, é vivê-la e passar com ela e nela, 

não por ela. Vivê-la de modo cientemente humilde através de uma tomada de 

conhecimento afectivo”123.  

E, independentemente de, para alcançar-se esse conhecimento afetivo, deva o 

autor morrer para ceder lugar ao leitor – pois a escrita é “[...] esse compósito, esse 

oblíquo para aonde foge o nosso sujeito [...] aonde vem a perder-se toda a identidade, a 

começar precisamente pela do corpo que escreve”124  é fato a obra literária inexistir 

antes da elaboração de seu texto, pois ela só ganha vida se lida125. É a partir do 

momento da leitura que o texto vive e, por isso, não mais pertence ao autor visto que 

esse não exerce controle sobre o processo de leitura. Esse é o genitor da obra, o leitor de 

primeira hora, mas não pai enquanto criador e detentor de todos os sentidos atribuíveis 

ao texto. Os textos não nos pertencem, mas sim – permita Gibran Khalil Gibran a 

analogia – à ânsia da vida por si mesma. O texto pertence a todos, pois somos nós – 

autores e leitores, os filhos da leitura – que temos, na fruição da leitura, essa ânsia da 

vida. E a nós cabe dar-lhe vida, lendo-o.

123 CHAVES, 2016, n.p..
124 BARTHES, 2004a, p. 57.
125 Hodiernamente, o fato de a obra literária inexistir antes da elaboração de seu texto (pois ela só ganha 

vida se lida) já vem sendo questionado. Exemplifica-se: Paula Sibilia no livro O show do Eu – A 
intimidade como espetáculo afirma que “[...] hoje esse tipo de leitura parece estar desfalecente, e a sua 
agonia também ameaça a própria existência da obra. O que não impede que o velho mito do autor 
continue a ser alimentado com os mais diversos recursos ficcionalizantes da intimidade, e com a ajuda 
do aparelho midiático que contribui para hipertrofiar a personalidade no âmbito privado.” (SIBILIA, 
2016, p. 243).
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Especificamente quanto à leitura das duas obras em investigação, fica patente 

que LHI e LC firmam uma escrita sem o peso da autoria. Apesar disso, carregam a 

corporeidade, a neutralidade e o permanente estado de metamorfose  o ‘devir como 

simultaneidade’  que caracteriza a imanência da vida, como assevera Deleuze: 

Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma matéria 
vivida. A literatura está antes do lado do informe, ou do inacabado, sempre 
em vias de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um 
processo, uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido 
(DELEUZE, 2006, p. 11).

II.2 Aspectos gerais sobre escritas de si

Exercício da modernidade literária, a expressão ‘escrita de si’ designa texto no 

qual realidade126 e ficção se misturam127 e (con)fundem. E, “confundindo as noções de 

verdade e de ilusão, o autor destrói a capacidade do leitor de ‘cessar de descrer’”128. O 

que importa não é mais a vida do autor, ou o que aconteceu, mas a criação, tal como 

registrado em: “Leio Sirius Como sempre, com um lápis na mão e o desejo de 

escrever entre as palavras”129 e em “O coração de João da Cruz excedia o texto, 

afundava-se no pêlo do urso”130.

A escrita de si ganha espaço e relevância no ambiente literário com: a ascensão 

da classe burguesa; o crescimento das metrópoles; e a frieza dessas. Tais aspectos 

contribuíram  e, ressalto, ainda contribuem!  para criar e formatar um mundo 

civilizado que, em grande medida, cerceia o indivíduo a não expor quem realmente é131. 

E a escrita de si vem, mediante profunda e despojada sinceridade, por às avessas esse 

‘processo civilizatório’. Klinger defende que tal processo “[...] se inscreve no coração 

do paradoxo deste final de século XX: entre o desejo narcisista de falar de si e o 

126 Em LHI: “Os livros para mim são tão reais que parece que li essa parte da minha vida num livro como 
Jean-Cristophe.” (LHI, 2009, p. 214). E em LC: “[...] ali copiavam a Subida do Monte Carmelo, de São 
João da Cruz, riam, ouviam a voz que lia pausadamente o que elas tinham escrito e que, no fim, até 
mesmo lhes imitava o riso” (LC, 1977, p. 12).

127 “Estado de perda de mim. Tudo comigo permanece ao longe e próximo, abolidos o espaço e o tempo; 
desejo de conhecer, de inquirir, de reter, de olhar e de ver, de formular perguntas: quem, como, porquê, 
onde, o quê, aonde. Incomensurável tristeza, porque por tudo passar é impossível.” (LHI, 2009, p. 120). 
“Eu, Tomás Műntzer, reduzido a um corpo de criança, cujo tamanho não excede o da minha cabeça 
decapitada depois da batalha de Frankenhausen; eu, Tomás Műntzer de Stolberg,” (LC, 1977, p. 34).

128 KLINGER, 2006, p. 54.
129 LHI, 2009, p. 154.
130 LC, 1977, p. 49.
131 ARAÚJO, 2011, p. 92-93.



53

reconhecimento da impossibilidade de exprimir uma verdade escrita”132. Em suma, a 

questão cerne da escrita de si representa-se e problematiza-se na pergunta: em que 

medida a enunciação do que digo é somente eu e a minha verdade Tal como registrado 

em LHI: “Medo da verdade programada: processo de carga, descarga, metonímia, 

metáfora”133 e em LC: “Abandonara-me a habitual sonolência, suspensa do deslizar da 

água, sentia-me desperta para sempre. Embora este estado fosse mais descansado que o 

sono, sem nenhum dos sonhos que não queria ter. É o futuro, pensei”134.

Observa-se que, em oposição ao denominado ‘processo civilizatório’ entra em 

cena, também, contraponto dicotômico envolvendo a questão da autenticidade. Em 

outras palavras, implica outras perguntas: não se tendo a certeza daquilo que digo sou 

eu; o que é verdade E o que é a Verdade Tal dicotomia reflete-se em perda do eu 

autoral. E essa perda lança o leitor a perguntar-se: quem está falando... O autor... O 

Outro... Os outros A perda ocorre tão subitamente no texto que sequer se lhe 

apercebe. Tal perda caracteriza um dos princípios éticos da escrita contemporânea. 

Princípio que não marca-a como um fim  i.e., um efeito desejado a ser alcançado , 

mas domina-a como prática (KLINGER, 2008, p. 15).

Foucault defende que “a escrita de si não é apenas um registro do eu, mas  

desde a Antiguidade Clássica até hoje, passando pelo Cristianismo da Idade Média  

constitui o próprio sujeito, performa a noção de indivíduo”135. Ainda segundo Foucault: 

“O papel da escrita é constituir, com tudo o que a leitura constitui, ‘um corpo’ [...] como 

o próprio corpo daquele que, ao transcrever as suas leituras, se apossou delas e fez sua a 

respectiva verdade: a escrita transforma a coisa vista ou ouvida ‘em forças e em sangue’ 

[...] Ela transforma-se, no próprio escritor, num princípio de acção racional”136. 

A ‘escrita de si’ sinaliza uma tentativa de organização do ‘eu literário’ pós-

moderno. Um ‘eu’ fragmentado e descentrado cujas múltiplas137 identidades 

132 KLINGER, 2006, p. 24.
133 LHI, 2009, p. 29.
134 LC, 1977, p. 22.
135 KLINGER, 2012, p. 22.
136 FOUCAULT, 1992, p. 143.
137 “[...] havia muitas vozes que, dos vários cantos, pareciam todas vir ao seu corpo e que se não calavam 

quando falava” (LC, 1977, p. 12) e também em “Esta é a minha aliança porque agora as obras que 
escrevo e tenho para escrever são múltiplas, como o silêncio.” (LHI, 2009, p. 232) e em “Eu, Tomás 
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metamorfoseiam-se em torno de núcleos caóticos138 e labirínticos139 que se interligam 

compondo um todo com devir em simultaneidade140. Na escrita de si uma ‘atmosfera de 

pequenas percepções’141 (uma cortina de fumaça) asperge desestabilização ao 

referencial e ao ficcional engendrando espaço de significação que problematiza a ideia 

de referência metafórica, como registrado em LHI: “A água, a sua transformação em 

nevoeiro verde, tem muito a ver com o meu pensamento sobre os tecidos e a costura”142 

e em LC: “quando o tempo começou a escurecer, este rio escoou verticalmente. Ao cair 

no pátio, provocava um estremecimento na camada que já lá se encontrava”143. 

A escrita de si age de forma especialmente estonteante sobre a autobiografia 

quando  ressaltando elos e aberturas entre o que é realidade e o que é ficção  deixa 

patente a impossibilidade de uma representação escritural plena da realidade144,145. “Não 

Műntzer, reduzido a um corpo de criança, cujo tamanho não excede o da minha cabeça decapitada 
depois da batalha de Frankenhausen; eu, Tomás Műntzer de Stolberg,” (LC, 1977, p.34).

138 “Como estava distante da luz a escrever, quando a sombra me fatigava os olhos ________”. (LHI, 
2009, p. 106) E em “Nas paredes que determinavam esse espaço descomunal vibravam as vozes de 
João sobre a boca de Nietzsche:” (LC, 1977, p. 82); “[...] havia muitas vozes que, dos vários cantos, 
pareciam todas vir ao seu corpo e que se não calavam quando falava” (LC, 1977, p. 12); “Mas era 
impossível que estivesse a morrer pois escrevia a meu lado e as páginas das obras completas caíam, 
retroactivamente, à volta do espelho enquanto tudo aquilo se passava com ligeireza e brevidade: eu 
sonhava que, no meu quarto, ele ia principiar a escrever o que já escrevera. [//] Sentei-me a seu lado 
dizendo [//] eu escrevo pela primeira vez o que escrevo. A minha observação não lhe interessava.” (LC, 
1977, p. 17); “Como a vela se apagava, disse a sua mãe que amanhã lhe trouxesse outra vela; 
mergulhou na escuridão de cego, no silêncio em que a admiração se perdia.” (LC, 1977, p. 29). (grifos 
nossos).

139 [...] o texto ao engendrar-se é um afirmação de labirinto, de desordem calculada, de redução a um caos 
que deve organizar-se, escrevendo-se de maneira imprevisível (LHI, 2009, p. 61).

140 “O meu corpo benevolente reina sobre esse pensamento, ou seja, aniquila a inquietação do espírito, 
perde-o, esquece-o, atravessa-o e não vai muito longe, mergulha num círculo perante a visão [//] dos 
seres [//] em devir.*” (LHI, 2009, p. 162). E em LC “sento-me ao tempo sem movimentos e torno-me 
ligeira aparência até uma nova célula da nova casa estar escrita  terá de ser uma célula em que haja um 
túmulo erguido sobre o lugar em que me sentei, túmulo de sonho evidente e aromático onde te vejo em 
várias pessoas e em vários momentos da tua vida.” (LC, 1977, p. 19-20) e também em “[...] comecei 
então a acumular as recordações do futuro numa grande meditação” (LC, 1977, p. 22).

141“Olhar é entrar numa atmosfera de pequenas percepções; porque olhamos um olhar, oferecendo, 
portanto, a outrem o nosso próprio olhar atmosférico. A atmosfera compõe-se de miríades de pequenas 
percepções, uma <<poeira>> atravessada de movimentos ínfimos. Na atmosfera nada de preciso é ainda 
dado, há apenas turbilhões, direcções caóticas, movimentos sem finalidade aparente. Contudo, a 
atmosfera anuncia  ou pré-anuncia, faz pré-sentir  a forma por vir que nela se desenhará: a atmosfera 
muda, então, torna-se clima, define-se, assume determinações e formas visíveis.” (GIL, 2005, p. 52) 
(grifos nossos).

142 LHI, 2009, p. 155.
143 LC, 1977, p. 24.
144 Em LHI: “Mas já não suporto ser privada dos meus prazeres pela mercadoria e pelo dinheiro. Que 

vergonha não deve ter caído sobre uma laranja para que ela possa ter um preço! É evidente que posso 
morrer por querer tanto o Sol. Mas não será esta recusa o culminar de um desejo de viver e a última 
forma de clarividência* Poderes invasivos: mercadoria e dinheiro Sol como iluminação espiritual: 
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se trata da sujeição de um sujeito a uma linguagem, trata-se da abertura de um espaço 

no qual o sujeito que escreve não deixa de desaparecer”146  jogo de vazios, fissuras, 

fraturas, interstícios e diferentes níveis e potências imagéticas. O que se observa em: 

“Sinto que me torno cada vez menos importante, apago-me, deixo o meu eu e apodero-

me da minha matéria”147. Nesta passagem ocorre a despossessão da noção de autor visto 

que não há posse nem autoridade (BARRENTO, 2013, p. 7).

Diferentemente daquilo que, ao primeiro momento, pode a expressão sugerir, a 

‘escrita de si’ não denomina a narrativa da individualidade de quem escreve. Sequer 

somente operacionaliza-se num modo de falar em primeira pessoa. A matéria da escrita 

de si é a memória148, que não necessariamente é a memória de coisas vividas149. “O 

próprio escritor é uma folha em branco na qual se constelam vozes alheias”150.

Pragmaticamente, a escrita de si amalgama intimidade e distanciamento de 

dados autobiográficos e de vozes daquele que escreve com outros e o Outro, pois 

marcheta figuras, fatos, pensamentos, ideais e ideias que podem ser 

compreendidas/percebidas por cada um de nós como nossos. Tal como registrado em 

LHI: “Tempo excepcional, embora duro, por vezes. Não vou à escola, nem às reuniões, 

penso nos livros que gostaria de escrever, na casa humana, num jardim, na vida simples, 

próxima das coisas e de pessoas que gostam de (sabem) dirigir-se às coisas”151 e em 

duas passagens de LC: “Durante três séculos, o teu pátio influenciou o estilo de viver 

dos irmãos e irmãs que formam a comunidade: a nossa regra abrangia o noviciado, as 

forma de clarividência.” (LHI, 2009, p. 57). E em LC: “a morte de minha filha única, meu segundo luto 
Don Luis Del Mercado confiou-me a educação de minha sobrinha Inês” (LC, 1977, p. 18).

145 ARAÚJO, 2011, p. 8.
146 FOUCAULT apud KLINGER, 2012, p. 29.
147 LHI, 2009, p. 162.
148 “ Nós passamos diante da casa com saudade, a ler, por toda a parte, à luz do rio, a escrita que faziam 

as patas do cavalo [...]” (LC, 1977, p. 38). E em “quando a última recordação de vós se esbateu, reparei 
no dia e na verdura que, da terra, penetrava na água;” (LC, 1977, p. 21). “Alguns caules de arbusto são 
vermelhos e lembro-me do nosso cordão umbilical: retiro do meio do caminho um ramo porque me faz 
muita pena” (LC, 1977, p. 28); “lembrou-lhe o esperma depositado no ventre da mãe, sua mãe do 
livro;” (LC, 1977, p. 29) e “– Donde vens – Do corpo. Do lugar das recordações e das vibrações.” (LC, 
1977, p. 68). (grifos nossos)

149 “Lendo encostada a essas almofadas, não paro de escrever. De um lado da medalha a escrita, do outro 
a leitura. Um nada imperceptível as separa e as liga. Ao escrever tenho a impressão de que, afinal, só 
leio. E muitas vezes, ao ler, por detrás da leitura, já ouço a voz que escreve.” (LHI, 2009, p. 133).

150 PETRONIO, 2013, n.p..
151 LHI, 2009, p. 65.
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preces, o modo de vestir, o sono, as viagens, o silêncio e o proferir da palavra”152 e 

“situo-me historicamente ao lado de outras mãos que bordariam tecidos de outra 

época”153.

A escrita de si tem dois papéis e respectivos valores.

O primeiro papel é a subjetivação da Verdade, do discurso verdadeiro  a 

objetividade de maior grandeza , de um conhecimento que só é construído se 

impulsionado pelo não saber, de um lado; e, por outro, pela negação de algo já 

estabelecido (aí incluída a impostura da língua), até porque isso faz parte da natureza 

humana, que está sempre em direção ao devir, que jamais chega a uma finalização, a 

uma conclusão definitiva154. “Ao escrever tenho a impressão de que, afinal, só leio. E 

muitas vezes, ao ler, por detrás da leitura, já ouço a voz que escreve”155.

O segundo papel é a objetivação da alma  a maior de todas as subjetividades. A 

alma não vive sem imagens. As imagens são o alimento da alma , enquanto abertura de 

si ao Outro. “Cada prato é para um conviva d’O Livro das Comunidades”156. Abertura 

que confere o segundo valor à escrita de si: a escrita como busca de transformação157, de 

um trabalho de construção subjetiva na experiência da escrita em que se abre a 

possibilidade do devir158, de ser outro159 distinto do que se é160 ou que se julga ser. 

Abertura ao que não está em si, ao que é considerado estrangeiro, exterior.

152 LC, 1977, p. 20.
153 LC, 1977, p. 66.
154 PERROTTA, 2004, p. 46.
155 LHI, 2009, p. 133.
156 LHV, 2015, p. 217.
157“Ter à mão todos os livros que me marcaram, olhar-lhes a face, autores e texto. Os dois o mesmo. 

Nenhum esquecimento. Transformar-me neles, eles transformarem-se em mim, mas guardando os 
devidos lugares e distâncias.” (LHI, 2009, p. 108). E em “deitou-se então sobre o papel, o corpo 
tomando as proporções de uma criança recém-nascida.” (LC, 1977, p. 25).

158“Quando a nostalgia, dez anos depois de ter partido do meu país, me pareceu o eterno retorno, tive, 
numa noite, a ideia de que seria necessário encontrar a minha máquina de fazer infâncias. Pouco a 
pouco tornara-me consciente de que tinha afinidade com muitas situações e civilizações: a civilização 
dos Maias, a tibetana, a indiana, a situação de ser Sol, claridade, escrita, animal, canto.” (LHI, 2009, p. 
58). E em “Tudo está a ser dito e o resto do comentário não descreverá um momento da História.” (LC, 
1977, p. 29).

159“apercebo-me então da escrita tal como ela é, um tecido de desejos através do qual nos deslocamos, 
luta entre o estabelecido e as recordações que querem libertar-se no arquivo do texto” (LHI, 2009, p. 
82). E em “ Hoje, nada me satisfaz longe da tua companhia. Dei várias voltas à ilha até ficar neste 
lugar. A multidão afastou-se e ninguém poderá impedir que nos escrevamos, penetremos mais adiante 
na espessura.  Tinha um trato e conversação agradáveis.” (LC, 1977, p. 39). “Coração do Urso sobre a 
campa colocava uma pedra onde João da Cruz escrevia o epitáfio: este é eu, e eu sou ele próprio.” (LC, 
1977, p. 53) (grifos nossos).
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Atravessada por (e pendulando entre) esses dois papéis e valores do autor para o 

leitor, a escrita de si torna-se um composto oblíquo161 para aonde foge162 o sujeito e 

instiga o leitor adentrar um Oriente, esse, um lócus para onde identidades  do autor, do 

leitor e do Outro  se dirigem e perdem-se, começando pelo corpo que escreve 

(KLINGER, 2008, p. 17). Tal como constante em passagens de LHI e LC, a saber: 

“João da Cruz não tinha vindo, ainda não estava presente, ainda escrevia seu livro”163; e 

Mas era impossível que estivesse a morrer pois escrevia a meu lado e as 
páginas das obras completas caíam, retroactivamente, à volta do espelho 
enquanto tudo aquilo se passava com ligeireza e brevidade: eu sonhava que, 
no meu quarto, ele ia principiar a escrever o que já escrevera. [//] Sentei-me a 
seu lado dizendo [//] eu escrevo pela primeira vez o que escrevo. A minha 
observação não lhe interessava. (LC, 1977, p. 17) (interpolações nossas)

Nesse corpo que escreve (e se inscreve) a escrita de si, o fazer do sujeito-autor 

busca sua Verdade desvelando meios de (re)produzir ‘verdades’ para si e para outros 

sujeitos. Tal desvelamento é um retorno a saberes164, posições-sujeito165, 

singularidades166 e alteridades167 da memória (re)construídos pela escrita de si em 

160 CUSTÓDIO, 2014, p. 74.
161“Sinto que me torno cada vez menos importante, apago-me, deixo o meu eu e apodero-me da minha 

matéria.” (LHI, 2009, p. 162) e “ Sentei-me à beira da cama e adormeci pacificamente, não sabendo 
que corpos abandonávamos. Já estávamos muito habituados aos prazer da contemplação.” (LC, 1977, p. 
85).

162“Esta manhã parecia que sentia o prazer dos filólogos, dos eruditos que perfazem o conhecimento dos 
textos, para ser mais precisa, dos textos orientais. Desejaria ser um deles, repousar e retomar o caminho 
entre livros, incansavelmente. Todas as hipóteses, todas as tessituras. Reparo nos tecidos amplificados, 
só são fibras.” (LHI, 2009, p. 129).

163 LHI, 2009, p. 181.
164Palavra aqui utilizada como soma de conhecimentos adquiridos; sabedoria, cultura, erudição 

(HOUAISS, 2009, n.p.). Exemplos: “20 de Abril de 1975, já em Jodoigne [//] Esta casa. Venho a 
esta casa, principalmente para escrever, perscrutar a história, receber, pesquisar, ler nos livros, cada 
página demoradamente como convém” (LHI, 2009, p. 69). E em “Hadewijch [//] Morta durante [//] 
quinhentos anos [//] ninguém dela [//] se lembrava, [//] somente em seus manuscritos [//] ignorados [//] 
ela ainda se encontrava.” (LHI, 2009, p. 73). E em “Fixando a mão direita desse ser, viu João da Cruz a 
soletrar num livro lendo o primeiro ritmo das suas palavras; quando ergueu os olhos para uma das 
múltiplas testas viu a cabeça de Műntzer a cavalo, num equilíbrio estável, mas mantendo-se sempre 
direita, por milagre; as suas pálpebras abertas e cerradas depunham Nietzsche no seu colo.” (LC, 1977, 
p. 85-86).

165Palavra aqui utilizada como posicionamento sobre algo ou alguma coisa. Exemplos: “Depois de Prunus 
Triloba, que em meu pensamento já se deu em escrita,” (LHI, 2009, p. 152). E em “o papel ficou 
pousado sobre o livro aberto de São João da Cruz [//] a Viva Chama e leio, a meio da página, que a 
condição da união é a semelhança quem se assemelha junta-se o semelhante é conhecido pelo 
semelhante.” (LC, 1977, p. 49). E em “Zaratustra era o lugar que habitava e o gato que possuía. Na 
extremidade da secretária tinha um livro que lançava um anátema sobre ele, Friedrich N. Abria-lhe as 
páginas e mergulhava o rosto. Tinha também o escrito de Ana de Peñalosa e muitos mais papéis entre os 
quais se encontrava” (LC, 1977, p. 61-62).

166Palavra aqui utilizada como qualidade daquele ou daquilo que é fora do comum, surpreendente, 
espantoso (HOUAISS, 2009, n.p.). Exemplos: “Fazer o pão, desenhar no pão sinais, liberta-me as 
mãos dos movimentos de minha rota. E a escrita se transforma num outro traçado, e tudo noutro mundo 
elaborado, histórico e livre.” (LHI, 2009, p. 116). E em “Continuo, [//] a olhar em volta [//] o que acabo 
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representações não-metafóricas. E, ao ocorrerem tais representações nos processos 

discursivos dos textos que compõem LHI e LC, elas colocam em jogo uma miríade de 

relações do sujeito-autor (a escrevente) com o sujeito-leitor (o legente) e o outro-sujeito 

(o Outro), ou aquilo que os exprime no texto. Essa miríade  conjunto a-limitado de 

relações de conhecimentos e não-saberes  produz incessante rede de auto-

representações em diferentes práticas escriturais (SCHONS et GRIGOLETTO, 2008, p. 

417). Na escrita de si levada a cabo em LHI e LC a associação entre esses sujeitos oscila 

aleatoriamente num jogo. As peças de um quebra-cabeça de enigmáticas168 imagens 

não-representacionais169 com o qual, por vezes, a escrevente distancia-se de si mesma, 

escrevendo-se como outros e o Outro, problematizando170, assim, a ideia de 

autobiografia (ZÍNGANO, 2010, p. 188). Em oposição à suposta transparência das 

informações transmitidas nos textos representativos, LHI e LC são escritos opacos, pois 

chamam atenção para si ao criar combinações mentais originais mediante múltiplas 

possibilidades expressivas do jogo de potencialidades das palavras. Esse criar provoca 

estranhamento.

de ler [//] e chego ao momento em que digo [//] a fecundidade do dom é a única retribuição do dom [//] 
parece-me, antes de mais, que a regra deve repousar [//] sobre si mesma” (LC, 1977, p. 49). “Tinham a 
impressão de caminhar através do tempo, o espaço não era nada; deixaram a casa, a janela, o rio, o 
deserto, o bosque, as regiões polares e concentraram-se na palavra. Coração do Urso iluminava, à 
frente, sempre com Tomás Műntzer deitado sobre as patas.” (LC, 1977, p. 54) . E em “Acende-se a luz 
na gaiola dos pássaros e distingo sobre a sua mesa de trabalho o meu livro aberto, sublinhado no início 
da Viva Chama, com a sua mão nele abandonada; estou fascinado pelo sossego do quarto e reparo que 
um único anel lhe ocupa a mão assim como a mão ocupa a página; pego-lhe na mão infringindo a 
regra e a sua mão contém uma palavra com que ela, também infringindo a regra não desci o rio de 
barco para assistir à tua morte.” (LC, 1977, p. 21) (grifos nossos).

167Palavra aqui utilizada como aquele ou aquilo que, em determinada situação tem relevante contraste 
(distinção) em relação a outros (HOUAISS, 2009, n.p.). Exemplos: “Um dos meus amigos verdadeiros 
é a colecção dos livros perdidos (os livros adquiridos por meu pai e que tive de vender quando vim para 
Bélgica. Esses livros vendidos transformaram-se na Bélgica, deram-me a Bélgica). [...]” (LHI, 2009, p. 
157). E em “reparei no dia e na verdura que, da terra, penetrava na água; o barco azul oscilava no 
sentido da árvore a que fora amarrado e oscilava também no sentido da foz, comecei então a acumular 
as recordações do futuro [é o ontológico, aquilo que, em devir, aspira-se o mundo deva ser] numa 
grande meditação” (LC, 1977, p. 30) (interpolação nossa).

168“No fim de tudo, a comunicação. Atravesso um caminho deserto e repleto de enigmas onde à mesma 
hora me encontram a alegria e o medo. Como hoje. Como sempre. Mas hoje de forma contraditória e 
fulgurante, sobrepostos numa mesma imagem.” (LHI, 2009, p. 166).

169“Para procurar a sua significação tenho que atravessar o livro, repleto de outras imagens.” (LHI, 2009, 
p. 164).

170“Estou no interior de um sítio e, ao mesmo tempo, no interior azulado e diáfano do entardecer. Não sei 
realmente se sou eu, mas uma rapariga muito jovem aí está por mim, na companhia de uma mulher 
madura de atitudes e aspecto benignos.” (LHI, 2009, p. 141).
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Nesse ponto, cabe observar que o conceito do ‘estranhamento’171 vincula-se à 

desautomatização de percepções do leitor sobre o real por meio da forma dificultada que 

prolonga a duração delas. Tal conceito faz o leitor refletir sobre automatismos da vida 

psíquica, uma vez que a celeridade do mundo contemporâneo, inconscientemente, 

automatiza suas percepções.

Tanto em LHI como LC, o estranhamento vai sendo substituído por deleite 

estético de modo a chamar a atenção para o apelo e a confissão, em substituição às 

pretensas informações claras, organização e estruturação dos textos que compõem os 

dois livros. Tudo isso abre possibilidades de imergir na escrita de si e realizar suas 

próprias leituras.

Tal possibilidade da escrita de si já fora antevista no ensaio A morte do autor 

(BARTHES, 2004a) quando afirmou a escritura ser destruição de toda voz, de toda 

origem. Nesse sentido, a escritura é esse neutro, esse composto (KLINGER, 2008, p. 

17), por nós qualificado de subjetividade polifônica. Tal como se observa em duas 

passagens de LHI (ambas em (LHI, 2009, p. 181)) e em uma de LC (LC, 1977, p. 17) já 

apresentadas no Capítulo II desta pesquisa.  

Se o inconsciente é polifônico e diversos eus falam na escrita de si, como é 

possível determinar a autoria do escrito? Nesse escopo, Petronio afirma ser complexa a 

questão, pois não se trata (na escrita de si) de entender a autoria como um conjunto 

consciente de atos daquele que concebe. O argumento sustentador de tal premissa é a 

existência de “camadas infinitas de leituras e releituras que se ocultam sob a cifra 

transparente de cada palavra, de cada frase, de cada página”172. São imagens que se 

(con)fundem em variegados planos da História, do cotidiano e da mente de Llansol, 

figuras e legentes. E, nesse processo, a regra é a imaginação sem limites em ampla 

meditação. 

A própria Llansol confirma a autoria como um conjunto intencional de atos 

quando diz que: “[...] A autoria é quando eu me aproprio do meu desejo na escrita. 

Quando sou a linguagem173 que se escreve em mim” (Nota de Rodapé nossa). Em Um 

171 Cf. TOLEDO, 1973, p. 39-56.
172 PETRONIO, 2013, n.p..
173“* Todos os meus escritos são, por assim dizer, tarefas que me foram impostas do interior. Nasceram 

por imposição de um destino” (LHI, 2009, p. 130). E em “– Trata e prova de que ainda as visões ou as 
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falcão no punho, Llansol fornece evidência que fortifica esse conjunto de atos: “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”174. É a escrita inscrita em seu corpo. Nesse ponto, há que 

ser ressaltada a existência de um encontro que envolve solução de compromisso entre 

submissão e liberdade em seu (dela, a escrita de si) corpo a corpo com a linguagem. E 

tal solução de compromisso é aquilo que se denomina heterografia: a escrita do outro.

A heterografia175 escapa das determinações da linguagem e desvanece-se no eu 

autoral, transferindo a esfera subjetiva para um registro impessoal. Não se trata de falar, 

genericamente, em primeira pessoa. A heterografia consiste em criar uma ficção de si. 

Falar de si em terceira pessoa. Ficcionalizar-se. Tal como se percebe em LHI: “A 

história e as histórias não têm fim, os acontecimentos não terminam, são imortais. Tudo 

cresce para o mesmo ponto imperceptível do encontro e do repouso, da fala nos corpos 

adormecidos. Eu, uma mulher, escrevo cosendo. [...]”176 e em LC: “Ao cair da noite, a 

mulher caminhava ao lado do cavalo, Müntzer e São João da Cruz estavam próximos 

mas eram invisíveis. A mulher era doce mas era dura”177. 

Conhecidos aspectos gerais das escritas de si, passa-se a esmiuçar algumas 

formas de interesse de tais escritas para esta pesquisa.

II.2.1 Algumas formas das escritas de si

Há várias formas de manifestar a escrita de si, entre elas: autobiografia, diário e 

hypomnemata. Nesse trabalho serão abordados aspectos de interesse e correlações 

pertinentes em LHI e LC sobre tais formas citadas.

Autobiografia

A autobiografia apresenta-se como uma forma da escrita de si  mais contínua e 

linear que o diário  na qual se relata começo, meio e fim da vida de uma pessoa. 

palavras que vêm da parte da tempestade sejam verdadeiras, te podem, apesar de tudo, enganar” 
(LC, 1977, p. 44) (Nota de Rodapé e grifos nossos).

174 LLANSOL, 2011a, p. 14.
175 PETRONIO, 2013, n.p..
176 LHI, 2009, p. 132.
177 LC, 1977, p. 45.
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Comparada ao diário, a autobiografia permite ampliar a retrospecção de experiências 

vividas178.

Lejeune, um dos principais teóricos do gênero autobiográfico, define-o como 

uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história da sua 

personalidade”179. Essa forma da escrita de si centra-se na vivência do autor que se 

propõe a narrá-la segundo discurso próprio no qual o autor é, concomitantemente, 

destinatário e personagem-objeto da narração. Sendo inexequível a narração da 

totalidade vivenciada, o autor escolhe eventos com os quais constrói quadro 

personalístico que delineia ao leitor esboço de seu perfil, em face da 

multiplicidade180,181 e da variedade que o circunda182. Especificamente sobre LHI e LC 

não se percebe a constância de um movimento autobiográfico, por isso não se pode 

afirmar que Llansol escreve uma autobiografia. E tal afirmação é confirmada com 

Zíngano quando, abordando as figuras existentes nas duas obras, diz: “[...] a prática de 

uma escrita erótica com uma comunidade de afetos, composta por escritores de suas 

leituras íntimas que passam a (con)viver juntos em seu texto, [...] reescrevem a noção de 

autoria: a escrita de si, autobiográfica, passa a ser atravessada pela escrita de Outros, 

sobreposição de vozes em variações da alegria”183. Vê-se a escrita de Outros em LHI na 

passagem: “Com as plantas há uma relação mais subtil, como se elas fossem os meus 

livros e textos de hoje. Olho-as e leio o que posso ainda escrever. Há muitas ideias que 

perco, para um encontro mais tarde”184. E, em LC, na passagem: “– Que os que se 

sentem fracos me escrevam com amizade; eu, sem resposta, os consolarei”185. E vê-se a 

sobreposição de vozes em variações da alegria no Lugar 1 de LC quando as crianças 

brincam  o ‘jogo do dicionário’  com as palavras, inscrevendo entre essas o seu riso e 

178 (ALVES, 2006, p. 80); (JOVIANO, 2008, p. 7).
179 LEJEUNE, 2008, p. 14. 
180“Pensar multiplicidades é saber que, ao invés de definições fechadas e de conceitos prévios, o que se 

tem são agenciamentos, conexões entre todos os lados, hibridações que mudam de acordo com os novos 
acontecimentos que se criam.” (FERREIRA, 2008, p. 34).

181“Os dias são diferentes nos diversos lugares, nas diversas vidas; a multiplicidade sempre me causou 
angústia ____________” (LHI, 2009, p. 173). E em “À porta da casa, Ana de Jesus deixava as mãos 
sobre o vestido e tentava escutar o ciciar das vozes            que se afastavam.” (LC, 1977, p. 41).  E em 
“a saia abriu-se numa rosa: as pétalas multiplicavam-se tantas quantas as areias do deserto.” (LC, 1977, 
p. 44) (grifos nossos).

182 ALVES, 2006, p. 76.
183 ZÍNGANO, 2010, p. 188.
184 LHI, 2009, p. 182.
185 LC, 1977, p. 40.
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rebeldia. Ratifica tal entendimento a passagem: “é preciso saber que para estas crianças 

este riso não significava escárnio”186. E, nesse jogo, as crianças descobrem caminhos de 

aprendizagem e fascínio na oscilação entre saber e não-saber (LC, 1977, p. 12).

Autobiografia e ficção compartilham zonas discursivas que, transpassando-se 

sinergeticamente, têm como elemento comum um ‘eu cambiante’. É por isso que toda 

autobiografia mostra-se fragmentadora de um sujeito em ‘pedaços’ articulados sobre 

‘identidade móbil’ que vai sendo ‘construída’, ‘inventada’. Isso confirma a 

possibilidade do autor não ser a pessoa que escreve, mas aquela que vai se transmutando 

na linguagem. Trata-se, assim, de falarmos sobre “o sujeito fragmentado, que vai além 

da simples contradição porque são muitas as pontas que constituem seu ser, o eu é uma 

invenção constante em seu devir”187.

 “Toda autobiografia, qualquer que seja sua ‘sinceridade’, seu desejo de 

‘veracidade’, comporta sua parte de ficção”188. O ser humano é incognoscível: ele não 

atinge a verdade. Em nossas palavras, a imaginação é intrínseca à existência do ser 

humano e expressa a necessidade que o Homem tem de fantasiar, abstraindo-se em 

mundos ficcionais. Llansol confirma tal assertiva quando diz que: “... não é um texto 

que brotou da imaginação, é um texto que brotou de uma aproximação permanente com 

o fluir da própria vida, e é disso que o texto nasce”189. 

Diário

Diários remetem o leitor à transmissão e valorização de uma intimidade na qual 

se pode observar-se e conhecer-se. Produzidos a partir dos registros da relação (objetiva 

e subjetiva) da pessoa com o seu entorno, os diários reúnem fragmentos de uma 

vivência que aprofundam e perseguem o indizível, revelando significações naquilo não-

dito, não-escrito, mas que aflora nas entrelinhas, nos vazios dos espaços literários.

O diário íntimo, que parece tão livre de forma, tão dócil aos movimentos da 
vida e capaz de todas as liberdades, já que pensamentos, sonhos, ficções, 
comentários de si mesmo, acontecimentos importantes, insignificantes, tudo 
lhe convém, na ordem e na desordem que se quiser, é submetido a uma 
cláusula aparentemente leve, mas perigosa: deve respeitar o calendário. Esse 
é o pacto que ele assina. O calendário é seu demônio, o inspirador, o 
compositor, o provocador e o vigilante. Escrever um diário íntimo é colocar-

186 LC, 1977, p. 12.
187 FIGUEIREDO, 2013, p. 21.
188 NORONHA, 2014, p. 121-122.
189 BARRENTO, 2009, p. 43.
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se momentaneamente sob a proteção dos dias comuns, colocar a escrita sob 
essa proteção, e é também proteger-se da escrita, submetendo-a à 
regularidade feliz que nos comprometemos a não ameaçar. (BLANCHOT, 
2013, p. 270)

Se, como disse Llansol, “o preço da liberdade é uma certa solidão”190, ao menos 

subjetivamente, o diarista se confina ou vive a exilar-se. Mas, nesse exílio, a troca de 

correspondência que o diarista propicia coloca em prática um oferecer-se ao olhar do 

outro, pois “é impossível, e até impróprio, em alguns casos, tudo retirar de si 

mesmo”191. Dessa forma, ao tornar públicos escritos diarísticos, há uma exposição 

subjetiva por parte de seu autor que torna possível o diálogo acerca da existência de seu 

(e do) ser.

Os diários têm como principal característica a presença de um cotidiano 

individualizado. E esse é marcado pelo conteúdo narrado centrar-se na vivência e no 

intelecto daquele que escreve e pela organização dos escritos segundo datas 

apresentadas, normalmente, sob alguma ordem. Tais conteúdo e organização acabam 

estabelecendo, na mente do leitor, uma linearidade e continuidade  mesmo que 

aleatória  a eventos muitas vezes díspares192. E, assim, o leitor apropria-se do visto ou 

ouvido, metamorfoseando em outro que não é ele, mas gostaria de vir a ser.

Se no diário o importante é a existência de páginas abertas às quais, livremente, 

“se recorre consoante as circunstâncias ou as motivações de momento”193; na 

autobiografia, a importância recai sobre a leitura do todo que, mediante ordenamento do 

passado, aspira a um fio de coerência e confere sentido à vida do autobiografado194.

“Os Cadernos manuscritos de Llansol [ especificamente para esta dissertação, 

LHI ] são registros de cunho diarístico, mas não típicos diários, pois não funcionam 

como pura tagarelice que colmata o medo do vazio [...]”195 (interpolação nossa). 

Embora se concorde com tal posição, entende-se o diário ser forma que, dependendo do 

trecho de texto analisado, qualifica e tipifica escrita de si em LHI e LC, pois possibilita 

espaço de expressão e de auto-reflexão. Assim, “o diário íntimo tem um caráter frouxo, 

190 LHIII, 2013, p. 246.
191 ALMEIDA et ALMEIDA, 2011, p. 37.
192 JOVIANO, 2008, p. 8.
193 ALVES, 2006, p. 80.
194 Idem.
195 OLIVEIRA, 2010, p. 60.
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fragmentário, às vezes tão referencial que o leitor não entende o sentido de algumas 

frases”196. Sob esse escopo, os escritos de LHI aproximam-se de Livros de Horas  

livros de devoção criados no final da Idade Média e que continham orações e salmos 

para as diversas horas do dia. Os Livros de Horas “são mais do que simples registos 

diarísticos, são um objecto compósito, fragmentário, incluindo comentários desconexos, 

esboços narrativos, notas dispersas de leituras, fragmentos, frases soltas, textos poéticos, 

cartas, listas de compras, planos vários, esquemas, desenhos, porque tudo o que vem à 

rede do corpo no oceano dos dias se transforma em matéria de escrita”197. Em face dessa 

corporeidade é possível inferir que, tal como Guerreiro198, estudiosos tenham 

qualificado Llansol escritora póstuma  ou mesmo, inseriram-na na categoria formulada 

por Nietzsche de ‘homens póstumos’, pessoas que só a morte eterniza e diviniza  o 

que, em boa dose, pode ser explicado pela relação particular que a escrevente (Llansol) 

teve com seus escritos: uma máquina de escrever, sempre em tom aberto, sincero e, 

sobretudo, confessional. “Tenho vários textos escritos dispersos”199 e “... imensas 

páginas para ordenar”200. “No quadro da literatura ‘nacional’, serei sempre a esotérica 

de serviço. A minha literatura e a dos que escrevem no campo em que me situo será 

sempre marginal, intemática, incompreensível”201.

Hypomnemata

Foucault202 afirma que gregos já utilizavam na Antiguidade a escrita de si com 

os hypomnemata. Esses podiam ser livros de contabilidade, registros notariais ou 

cadernos203 pessoais204 que serviam de agenda205.

196 FIGUEIREDO, 2013, p. 38.
197 BARRENTO, 2015, p. 67-68.
198 GUERREIRO, 2016, n.p..
199 LHI, 2009, p. 122.
200 Ibidem, p. 101.
201 Trecho de carta aberta, datada de 25 de novembro de 1999, enviada a Eduardo Prado Coelho.
202 PUC-RIO, [s.d.], p. 24-26.
203 Em LHI: “Tenho pressa de chegar ao fim deste caderno, o próximo já foi comprado e está por 

escrever. Continuo o livro sobre a Quinta de Jacob, tomo menos notas para os meus textos mais 
pessoais.” (LHI, 2009, p. 200). E em LC: “O meu texto é completamente transparente e percebo a 
topografia das primeiras palavras” (LC, 1977, p. 65); e “Com um livro escreve-se outro livro. Como um 
livro é vegetal” (LC, 1977, p. 67) (grifos nossos).

204 Registros das sensações corporais, dos estados psíquicos e dos atos cotidianos.
205 CARNEIRO, 2009, p. 310-311.
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Tais registros constituíam memória material das coisas lidas, ouvidas ou 

pensadas possibilitando, assim, sua releitura. Todavia, isso não é consenso, pois há 

quem defenda os hypomnemata não servirem apenas como substituto ou auxílio à 

memória, mas, também, como suporte ao exercício da leitura, releitura, aprendizado, 

tranquilidade, reflexão e meditação ulteriores206. Atividades que, àquela época, 

funcionavam como entretenimento a sós ou nas ágoras207.

Nesse diapasão, Foucault208 defende que o uso dos hypomnemata contribuía, de 

forma direta, para uma prática que os gregos reputavam ser fim último e maior do 

aprendizado da arte de viver: o ‘auto-adestramento’.

De forma indireta, o uso dos hypomnemata proporcionava o reconhecimento e o 

engrandecimento da identidade de seu autor perante a comunidade circundante, pois 

quando lidos por outrem, reforçavam a comprovação da existência das qualidades 

praticadas pelo escritor no ambiente social. Cabe destacar que tal contribuição indireta 

não surge como ato autônomo, isolado, mas sim como constructo a ser cultivado e 

buscado pelos cidadãos, a partir de informações do mundo disponíveis nos 

hypomnemata (em discursos de outros).

Após apresentação individualizada de considerações sobre esses três conceitos 

de formas da escrita de si, inicia-se abordagem de aspectos envolvendo tais formas, 

agora sob ótica amalgamada, em escritos de LHI e LC. 

II.2.2 A consciência de Llansol como escrevente

Llansol concebe escrevente como “aquele que consigna em texto a sua 

experiência, para que ela fique sobre esta Terra e possa ser ligada à experiência de 

outros”209. De acordo com esse entendimento e considerando inexistir a constância do 

206 Em LHI: “* Parámos, fico à espera no carro. Passado algum tempo deixo de esperar. Começo a tecer  
eu, que sei tão pouco de costura  o tecido da minha meditação. *” (LHI, 2009, p. 92). Em LC: “(Mais 
tarde, Ana de Peñalosa esquecera por completo o que julgava ver nesse olhar e nem o silêncio 
meditativo de São João da Cruz fizera recordá-la. Letras nítidas e imperceptíveis.)” (LC, 1977, p. 73); 
“Ana de Peñalosa não tinha livro, espetara a agulha no tecido e contemplava o deambular do peixe” 
(LC, 1977, p. 66); e “Debruçada à janela, contemplou-os no pátio. Sem luz, continuavam a escrever:  
É a noite radiosa. Não haverá muitas noites assim.” (LC, 1977, p. 68) (grifos nossos).

207 BARROS, 2011, p. 154.
208 FOUCAULT, 1992, p. 132.
209 LLANSOL, 2011, p. 66.
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movimento autobiográfico, assevera-se que não se pode classificar escritos de LHI e LC 

como autobiográficos. De fato, elementos biografemáticos se manifestam na 

‘consciência de Llansol como escrevente’ e mesclam-se210 com ficções. Tal consciência 

manifesta-se em situações como: (a) o ato de Llansol produzir pães (“Fazer o pão, 

desenhar no pão sinais, liberta-me as mãos dos movimentos da minha rota. E a escrita se 

transforma num outro traçado, e tudo noutro mundo elaborado, histórico e livre.” (LHI, 

2009, p. 116)) para garantir a própria sobrevivência; (b) quando escrevia em cafés; (c) 

em momentos vivenciados com o esposo (“Comprei um alfinete de fechar um xaile, ele 

veio até nós na brocante de Monika. Era tão natural, na sequência dos meus 

pensamentos sobre o tecido. Na sequência de Florbela Espanca sobre a qual hoje li um 

artigo na antiga Modas e Bordados. Florbela Espanca antecede a minha obra, fui sua 

causa imediata, uma figura e uma época que desencadeiam uma pulsão  o livro quase 

completamente por escrever, como o baptizou o Augusto. Bebíamos café Aux 

Délices. Hoje. Mas  há dias, quando íamos a Lovaina, disse ao Augusto, na paragem 

do autocarro, o que era  a obra. A escrever, não sei se voltarei a encontrar os mesmos 

sentimentos e ideias. Tudo partiu do retrato de Florbela Espanca, se fez em torno de um 

olhar seu baixado sobre um livro.” (LHI, 2009, p. 157)); e (d) quando Llansol afirmava 

que não tinha tempo para escrever, uma vez que o ato de pensar requer tempo  “Por 

que é que o trabalho, na maior parte dos casos, só ocupa o tempo e garante o ganho, em 

vez de ser uma forma de expressão, ou uma participação directa na vida comum” (LHI, 

2009, p. 221). A urdidura textual precisa de criatividade e tempo para ser tecida.

Nesse ponto, vale apresentar a origem do verbete biografema e o conceito que o 

delimita. 

Inveterado inventor de neologismos, Roland Barthes, enuncia, em Sade, 
Fourier, Loiola, livro de 1971: “(…) Se fosse escritor, e morto, como 
gostaria que a minha vida se reduzisse, pelos cuidados de um amigável e 
desenvolto biógrafo, a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas 
inflexões, digamos: ‘biografemas’, em que a distinção e a mobilidade 
poderiam deambular fora de qualquer destino e virem contagiar, como 
átomos voluptuosos, algum corpo futuro, destinado à mesma dispersão!; em 
suma, uma vida com espaços vazios, como Proust soube escrever a sua, ou 
então um filme, à moda antiga, onde não há palavras e em que o fluxo da 
imagens (esse flumen orationis, em que talvez consista a ‘porcaria’ da 
escrita) é entrecortado, como salutares soluços, pelo rápido escrito negro do 
intertítulo, a irrupção desenvolta de um outro significante (…)”. Grafado 
entre aspas, o neologismo “biografema” passou a fazer parte da teoria 

210 Relembrando: a pesquisa demonstrará que, em LHI e LC, discursos irrompem imagens do eu sob 
suspeita  em face de suas infindáveis significações, e apesar de serem de categorias ‘referenciais’ e 
‘ficcionais’  encontram-se em permanente tensão e propõem desafios de leituras.
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literária, inserindo-se na crítica como aquele significante que, tomando um 
fato da vida civil do biografado, corpus da pesquisa ou do texto literário, 
transforma-o em signo, fecundo em significações, e reconstitui o gênero 
autobiográfico através de um conceito construtor da imagem 
fragmentária do sujeito, impossível de ser capturado pelo estereótipo de 
uma totalidade. Mais tarde, em 1980, o semiólogo francês define, em A 
câmara clara, seu novo neologismo; “(…) Gosto de certos traços biográficos 
que, na vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; 
chamei esses traços de ‘biografemas’; a Fotografia tem com a História a 
mesma relação que o biografema com a biografia” (p. 51). O biografema 
será, pois, um fragmento que ilumina detalhes, prenhes de um “infra-
saber”, carregado de, barthesianamente falando, certo fetichismo, que 
vem a imprimir novas significações no texto, seja ele narrativo, crítico, 
ensaístico, biográfico, autobiográfico, no texto, enfim, que é a vida, onde se 
criam e se recriam, o tempo todo, “pontes ... entre realidade e ficção”. 
(CEIA, 2010, n.p.) (interpolações e grifos nossos) 

Assim, é possível afirmar que, com o biografema, a escrevente oferece um olhar 

fragmentário, disperso, superficial  algo em permanente construção. “Não é a narração 

que transmite a experiência de uma vida, mas é a construção de uma ficção que faz da 

vida experiência”211. Costa Lima diz que “[...] não há matéria ficcional que não 

contenha um fundo de história vivida. Só que essa matéria ficcional recebe o impulso do 

vivido para fazê-lo experimentar outras trilhas”212. E, daquilo que está sendo 

transmitido, o legente captura o punctum  detalhes, traços, pequenos elementos e 

aspectos subjetivos que mais lhe cativam, encantam, pungem.

E, também, não se pode afirmar LHI ser escrito sob a forma de diário. Há certa 

similitude com esta forma de escrita de si que funciona como cena primitiva – 

metaforicamente, um manancial que contribui para depuração de ideias (i.e., a gestação 

de LC). Em um diário típico, inexiste tal possibilidade de depuração. Assim, os escritos 

de LHI são registros de cunho diarístico, mas não típicos diários visto que além deste 

meio de depuração, não se observam todas as entradas (i.e., registros de datas). E, por 

sua vez, essas são apresentadas sem linearidade temporal. Ademais, por não ser típico 

diário, LHI não colmata o medo do vazio por ingressar na complexidade daquilo que 

Blanchot denomina narrativa em oposição ao diário.

Diários aproximam-se dos hypomnemata, pois esses serviam de matéria-prima 

para aqueles. Por isso, é identificável certa semelhança entre as duas obras. Ademais, 

enquanto os hypomnemata produzem registro introspectivo daquele que escreve, diários 

211 LOPES, 1988, p. 85.
212 COSTA LIMA, 2010, p. 164-165.
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perfazem caminho inverso. Ambas essas formas de escrita de si adentram a mente do 

leitor e se aprofundam, sinergeticamente, em diferentes e aleatórios graus.

Escritos de LHI e LC não podem ser classificados como autobiografia, diário e 

hypomnemata, pois elementos ‘referenciais’ e ‘ficcionais’ existentes naquelas duas 

obras transmutam-se, continuamente, como os movimentos de um ser semi-submerso 

em sítio movediço213. Movimentos salpicados que não nos permitem identificar onde 

começam e terminam  se é que começam e terminam!  elementos ‘referenciais’ e 

‘ficcionais’ encontrados naquelas três formas de escrita de si. Assim, autobiografia, 

diário e hypomnemata são conceitos por demais limitados, encapsulados e cristalizados 

para transmitir elementos ‘não capturáveis’ nos escritos de LHI e LC.

Arrematando este capítulo da pesquisa, asseveramos que constituintes de LHI 

são, aleatoriamente, incorporados aos escritos de LC, pois ideias daqueles fecundam, 

frutificam, desenvolvem-se, alimentam-se e são (re)trabalhadas, de forma palpável (em 

cadernos e materiais avulsos, mediante materialidade de palavras) e não-palpável 

(pensamentos, sentimentos, sensações, experiências de Llansol, outros eus, figuras e 

imagens que afloram do amálgama de tudo). Ideias que acabam sendo transmitidas para 

LC e propiciam: conexões rizomáticas214 entre LHI e LC, problematizações e tensões 

nas formas de escrita de si.

213 “Caminhando por entre areias movediças, a introdução nesse novo meio não terminava;” (LC, 1977, 
p.33).

214 No Capítulo III, será desenvolvida abordagem sobre o processo rizomático de criação da escrita 
llansoliana. 
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CAPÍTULO III

URDIDURAS DE FRAGMENTOS ENFATIZADORES DA CRIAÇÃO DE

IMAGENS: TENSÃO ENTRE ELEMENTOS FICCIONAIS E REFERENCIAIS.

Qualquer aprendiz imagético, quando sobe ao meu 
quarto e atravessa meu escritório, tem o sentimento 
de que <<que belo luxo de imagens se criou aqui>>. 
Se for menos inocente dirá: <<que belo luxo de 
imagens>>. Eu diria: aqui está a raiz de qualquer 
livro.

Maria Gabriela Llansol
In: Uma Data em Cada Mão

Livro de Horas I (2009)

Ninguém conhece o que é um homem. Os limites da 
espécie humana não são consequentemente 
conhecidos. Podem, no entanto, ser sentidos. 

Maria Gabriela Llansol
In: O Livro das Comunidades (1977)

 

Afirmamos no Capítulo II que, por inexistir a constância do movimento 

autobiográfico, não se pode classificar escritos de LHI e LC como autobiográficos. De 

fato, elementos biografemáticos manifestam-se na ‘consciência de Llansol como 

escrevente’ e, salpicados, mesclam-se com ficções. Para Maria Lúcia Wiltshire de 

Oliveira, Llansol:

... se apóia na possibilidade de uma leitura conjugada de sua obra a partir de 
cortes sincrônicos de sua vida, sem esquecer, evidentemente, que entre os 
diversos cortes acontecem imensas contaminações e transformações. Isto 
permite ao futuro leitor uma experiência viva de simultaneidade entre vida e 
obra, substituindo a narratividade fechada e circunscrita por uma textualidade 
espraiada e exposta em sua permanente mutação. (OLIVEIRA, 2012, p. 64)

III.1 ‘Ficcional’ e ‘Referencial’

Na parte que ora se inicia, dedicamo-nos a realizar abordagens e reflexões sobre 

a inexistência de limites, i.e., começo e fim entre ‘ficcional’ e ‘referencial’. Tal 

inexistência proporciona reconhecer que mais importante do que encontrar resposta  

se, de fato, ela existir  é o aprendizado de que tal questionamento advém de a fantasia 

ter inúmeros laços com a realidade e toda gama de riqueza física e subjetiva advinda 

dessa questão. Explica-se: o legente lê em LHI e LC não apenas a materialidade das 
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palavras oferecidas, como também, elementos biografemáticos (esses podem ser de 

Llansol, que se manifestam em sua consciência como escrevente, e de outras figuras 

como Ana de Peñalosa, Tomás Müntzer, Nietzsche, Hadewijch) e, ainda, a partir de 

eou mesclando experiências que ele (o legente) vivencia. E essas leituras se dão 

mediante múltiplas associações entre fantasia e realidade, laços entre imaginação e 

realidade concreta do mundo. Linha tênue entre o que seja ‘ficcional’ e ‘referencial’ que 

induz a questionar fronteiras entre aparentes dicotomias. E a linguagem em LHI e LC 

oferece possibilidades de questionamento e reflexão acerca dessas supostas divisões, tal 

como Llansol admite em:

Quando me perguntam se escrevo ficção tenho vontade de rir. Ficção 
Personagens que acordam, dormem, comem Não, não tenho nada a ver com 
isso. Para mim, não há metáforas. Uma coisa é ou não é. Não existe o como 
se. O que escrevo é uma narrativa, uma só narrativa que vou partindo, aos 
pedaços. (LLANSOL, 2011b, p. 48)

 LHI e LC provocam variadas leituras, questionamentos e reflexões. Além disso, 

Llansol oferece escrita (o conjunto) e escritos (os fragmentos de LHI e LC) que 

possibilitam ascender a um mundo ‘mais-humano’. “Para além de realizar a travessia de 

um espaço universal sem perder de vista o particular ... querer a escrita significa torná-

la produtora de devires não-humanos, capaz de extrair os afectos de outros seres 

reunidos em torno da leitura  os objetos da Casa, os animais e as plantas”215. Isso 

indica ser relevante, a partir daqui, discorrer sobre extratos biografemáticos de 

intensidade variada nas duas obras em exame.

III.2 Extratos biografemáticos de intensidade variada

LHI e LC constituem-se corpos em movimento que se nos oferecem a leituras, 

reflexões e questionamentos. Os dois livros são, ao mesmo tempo, ‘ficcionais’ e 

‘referenciais’, pois neles se mesclam ficções e elementos biografemáticos que produzem 

extratos biografemáticos de intensidade variada e tensão entre si.

Na passagem “A minha escrita nasce quase sempre de uma revolta”216, externa-

se revolta, pois se justifica que “A palavra é a escrita dos meus desejos e dos meus 

conflitos”217. Por oportuno recorre-se a LC. A Comunidade é constituída por figuras 

215 GUIMARÃES, 1997, p. 223.
216 LHI, 2009, p. 31.
217 Ibidem, p. 28.
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excluídas: a Geografia de Rebeldes. LHI e LC não são povoados por personagens, mas 

sim “módulos, contornos e delineamentos” ou “nós construtivos do texto”218. A revolta 

de figuras excluídas refere-se à manifestação subjetiva da comunidade de rebeldes, a 

qual traz em seu bojo o desejo por mudanças, nelas incluídas as sociais e as políticas. 

“Pascal refere que o desejo do que sentimos ter perdido é aquilo que funda 

verdadeiramente a condição humana. Somos, afinal, na medida em que não somos, e 

somos apenas enquanto procuramos.”219. A escrita llansoliana é a manifestação desse 

desejo, uma necessidade ‘orgânica’ de se expressar contra a impostura da língua a 

serviço dos príncipes, em busca do local onde impera o des-hierarquizado e plural.

Fugir à impostura da língua equivale a perder-se nela, atravessando a linguagem 

e ultrapassando as costumeiras acepções ou linhas de significação das metáforas, a fim 

de criar novas cadeias de sentido. Fugir à impostura da língua é a força motriz capaz de 

gerar diversidade subjetiva em cada legente. Fugir à impostura da língua é o espaço 

imaginante que Llansol proporciona aos legentes opondo-se ao discurso hegemônico e 

utilizando a escrita como instrumento de conforto e mitigação.

Em LHI, Llansol diz: “A minha escrita nasce quase sempre de uma revolta”220, 

citação que se reflete em “[...] compreendi que nenhuma meditação, nenhum texto, me 

serviriam além da minha própria escrita”221. No entanto, em aparente contradição, a 

escrevente consigna: “abrir o livro, ver a folha em branco, pegar em qualquer 

instrumento que escreva é de uma grande consolação”222. Em LHI afirma-se: “a palavra 

é a escrita dos meus desejos e dos meus conflitos”223. Essas assertivas dialogam entre si 

e são, respectivamente, instrumentos de confronto, de conforto e de busca de soluções 

para enfrentamentos do eu que escreve. Trata-se de uma textualidade fora da luz comum 

que lida com a palavra como algo vivo do discurso e de seu movimento. Os 26 Lugares 

ou cenas que compõem LC não abordam como fazer mundos, mas, de habitá-los, 

vivendo a escrita e sua dinâmica.

218 LLANSOL, 2011a, p. 121.
219 VASCONCELOS, 2016, p. 88.
220 LHI, 2009, p. 31.
221 LC, 1977, p. 85.
222 Ibidem, p. 53.
223 LHI, 2009, p. 28.
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Muito é proporcionado ao leitor: textos des-hierarquizados lançam-no na escrita 

imagética, alçando-o na praxia da legência mediante questionamentos e criações 

textuais.

Dizer que LHI e LC fogem à tradicional escrita é pouco, pois têm qualidade, 

força e mobilidade textual para trespassarem gêneros literários, não se sujeitando a 

algoritmo que os subjugue a qualquer um deles.

Em realidade, Llansol inova, pois nas duas obras deixa de ser ela mesma para 

tornar-se outro que, na busca por (re)leituras224, mergulha em sua (dela) escrita de si e, 

ainda, atrai o legente  esse uma parcela da outra metade que a constitui  a também 

fazê-lo. “Olhávamo-nos mutuamente, trocando visões e recordações. Tinha a presença 

corpórea do livro sobre a mesa, ou seja, do outro, e o todo fazia parte da mesma voz”225. 

E isso é feito por meio de escrita impregnada da necessidade de se libertar, de se 

destituir da ‘impostura da língua’. “[...] compreendi o que é um verbo. Mergulhar 

alguém na ausência, falhar alguma coisa, mudar de vida, quebrar os hábitos”226 e em 

“Sempre à beira da escrita. São João da Cruz caminhou com eles dias e dias, sem ter 

tempo de se sentar por terra e escrever. [...] Sempre à beira da escrita            era um 

cavalo do deserto.                  Pégaso”227. 

O alçar do leitor  mediante vôo tal qual do mitológico cavalo alado  à 

categoria de legente se galga com a ruptura da ‘impostura da língua’. Assim nasce o 

legente: à custa da morte do leitor e diluição do autor na escrita. A escrita faz nascer e 

liberta. “Enquanto falamos, o outro [aqui manifestado pela parcela Pégaso] levanta vôo, 

porque meu pensamento foi cortado para deixar falar o outro [aqui, a outra metade de 

Llansol, nela inclusa a parcela legente]”228 (interpolações nossas). 

Sobre Pégaso, vale observar a existência de várias lendas ressaltando a 

participação desse animal no cumprimento de missões – e o devir é, dentre elas, talvez a 

maior das missões – do homem. Em uma delas, o equino alado ajudou o herói 

224 “Mais do que produzir imagens por uma ação intencionalmente direta do sujeito, o texto se produz sob 
a força violenta das imagens que irrompem e configuram o seu objeto: um certo eu e um certo real 
articulados entre si e interdependentes” (OLIVEIRA, 2014, p. 4).

225 LHI, 2009, p. 113.
226 Ibidem, p. 60.
227 LC, 1977, p. 43.
228 LHI, 2009, p. 28.
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Belorofonte a livrar o país da ameaça das Quimeras. Em agradecimento, Pégaso foi 

levado para o céu, mas um moscão enfureceu o animal que jogou Belorofonte – o 

Homem – de volta à Terra. Assim, com a utilização da figura de Pégaso por Llansol, 

entende-se que o Homem pode retornar ao Céu com auxílio desse mito, pois além de 

incorporar certa dose de simbologia do cavalo (beleza, lealdade, força, resistência e 

velocidade) há outras dimensões que lhe podem ser associadas às asas (imortalidade, 

vôos maiores, liberdade, espírito altivo, ligação entre o mortal e o divino). Ligação entre 

a Terra (o mundo onde o animal, aí incluído o homem, cavalga) e o Céu (o divino, onde 

animal, aí incluído o homem, intenta alcançar mediante seus vôos aquilo que sonha). E 

sempre o Homem buscará alcançar o sonho, mediante um dom poético, ponte entre o 

profano e o sagrado.

A escrita llansoliana decorre de sua consciência como escrevente, se engendra e 

deriva a partir de um todo que inclui processos como a inspiração e a atenção. Processos 

que são para-leituras229 correlatas  de si, do mundo, de outros textos, figuras e coisas  

não objetivantes, mas impregnadoras de sentidos. Como afirma Albalat:

Eis aqui imagens, imagens da imaginação, que surpreendem pelo seu 
imprevisto, pela qualidade que sentimos difícil encontrar por nós próprios 
[mediante nós textuais próprios], que revelam o gênio, e de que não pode 
ensinar a arte [mas sim apresentar seu caminho].

[...] Uma imagem é uma relação de comparação e essa relação varia 
infinitamente conforme o cérebro que pensa e os olhos que vêem. 
(ALBALAT, 2015, p. 278) (interpolações nossas)

Segundo Lopes, são “textos que deixam ver outros por baixo [da superfície textual]”230 

(interpolação nossa). Existem dobras dentro de (e entre) LHI e LC, propiciando-lhes 

intratextualidade, pois uma obra manifesta-se vergada à outra. A leitura é dobra de 

escrita. “[...] bordo e penso que sei bordar; [...]”231. O ato de escrever implica ver e 

penetrar matizes de outros textos que se lhes interpenetram: ‘manuscritos’ que foram 

‘desmanchados’ para serem ‘entremeados’ e ‘recobertos’ por ‘fios textuais’ de um 

‘discurso insinuado’. E, nesse processo, produz-se um bordado, uma reduplicação 

textual. Bordar é uma trama na qual “leituras-encontro desprovidas do tradicional 

229O prefixo grego utilizado relaciona-se à possibilidade de realizar múltiplas leituras derivativas (i.e., 
para-leituras correlatas de enésimas ordens).

230 LOPES, 2003, p. 216.
231 LC, 1977, p. 66.
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sentido de apropriação [...]”232 engendram a escrita de si com o Outro. Pela leitura, a 

imagem do Outro desperta imagens em legentes.

Nesse sentido, a escrita llansoliana é suporte, físico e subjetivo, para construção 

de uma existência maior, algo em eterno acontecer: o encontro com uma vida a devenir, 

em permanente porvir. “Penso e estudo textualmente. Visiono uma escrita viva que 

possa tomar por um encontro.”233. Isso também se confirma em: “Compreendi que 

nenhuma meditação, nenhum texto, me serviriam além da minha própria escrita”234, 

pois, a nosso juízo, esse é o lócus de construção do espaço edênico idealizado por 

Llansol. Assim, passemos a discorrer sobre tal espaço. 

III.3 Espaço edênico

A trama que, em incessante deambulação (espaço-temporal), urde-se em LHI e 

em LC, entretece figuras (de diferentes épocas), experiências (de escrita e leitura) de 

subjetividade polifônica e seus afetos.

Em resumo, comprei este caderno [Lovaina (<<Brasseur>>), 12 de 
Novembro de 1974] para poder efectuar uma síntese e observar o círculo 
montante que conduz à velhice, tal como a concebo [ela, Llansol]: a imensa 
reflexão sobre o passado, a paz dos contrastes, a concentração no presente em 
que o futuro (imaginável), já está a fazer-se para sempre [devir] (LHI, 2009, 
p. 60) (interpolações nossas).

Essa trama faz aflorar no leitor  em distintas formas e graus de intensidade  variadas 

sensações e percepções, conferindo aos textos um cunho eminentemente errático, 

viajante, algo que o crítico literário António Guerreiro denominou ‘escrita nómada’. 

Como diz Barrento, “em Llansol, a viagem não é a da memória (resultando em escrita 

limitadamente autobiográfica), mas a do próprio texto, lugar que viaja, explorando a 

superfície profunda do mundo, para chegar ao que ela não mostra ao olhar comum”235. 

A escrita llansoliana assemelha-se a uma instigante imagem caleidoscópica 

constituída por um número incontável de luminosas pastilhas (as cenas fulgor) de um 

fragmentário e especialmente lacunoso mosaico em contínua movimentação rizomática.

232 LOPES, 2003, p. 216.
233 LHI, 2009, p. 46.
234 LC, 1977, p. 84-85.
235 BARRENTO, 2016, p. 66.
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O conceito literário de rizoma alude a ‘um mapa com múltiplas entradas e 

saídas, com suas linhas de fuga’. Mapa que deve ser produzido, construído, 

perpetuamente desmontável, (intra e inter) conectável, não finalizável, reversível, 

modificável. O mais importante no rizoma “são os decalques que é preciso referir aos 

mapas e não o inverso”236. E o processo rizomático de criação da escrita llansoliana faz 

com que as imagens se (con)fluam e (con)fundam incansavelmente em movimentos 

paradoxais (vide tópico III.12 – O silêncio em LHI e LC). Esses movimentos trazem 

consigo o devir que se repete e reafirma  mas sempre de uma forma distinta  para a 

construção do espaço edênico.

O espaço edênico da escrita llansoliana é “um convite a uma realidade a ser 

construída com a linguagem, a singularidade e o desconhecido que existem no ser 

humano. A linguagem estética não é aqui um Éden que ingenuamente foge do ruído do 

mundo.”237. Llansol diz que “[...] o texto que eu quero tecer, que eu sinto o impulso de 

tecer, é um mundo, um Espaço Edénico [...] em que essa violência, essa agressividade, 

esse mal-querer não tem lugar [...]”238. Esse tecer significa satisfazer pulsões filológicas 

apurando, literariamente, a escrevente e o Outro. E, no entendimento de Oliveira, “a 

violência reside na força do texto ao se mostrar como imagem inédita que rompe as 

formas convencionais de contato [...] entre o autor e o leitor”239.

Como a escrita llansoliana é anti-mimética, o que mais importa é a força, o 

vigor, a exuberância, o viço que o texto pode provocar no Outro. E tais qualidades são 

encontradas naquilo que Blanchot chamou de ‘lugar da imantação’, onde

[...] abre-se na vida de quem encontra o acaso, como na de quem encontra 
“verdadeiramente” uma imagem, uma lacuna imperceptível que o obriga a 
renunciar à luz tranqüila e à linguagem usual, para manter-se sob a fascinação 
de uma outra claridade e em relação com a dimensão de uma outra língua. 
(BLANCHOT, 2013, p. 271-272)

Por isso, o espaço edênico’ é, também, alimento à ‘potência de afetos’240, lugar 

no qual Llansol influencia e sensibiliza, em amplitude e profundidade, o leitor quanto a 

236 DELEUZE et GUATTARI, 2014b, p. 32-33.
237 BETHONICO, 2013, p. 226-237.
238 LLANSOL, 2011b, p. 65.
239 OLIVEIRA, 2011, p. 203.
240 O fazer poético é ‘potência de afetos’ (PAZ, 1994) algo que alcança o ser, em significativas 

abrangência e verticalidade. As obras llansolianas são formas de comunicação e transmissão de 
experiências humanas que enriquecem a vida interior do legente, fomentando reflexões a partir de 
marcas de subjetividades instáveis, mediante distintas vozes enunciadoras.
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imagens e sinestesias transmitidas, algo que alcança o ser, em significativa abrangência 

e verticalidade. Em tecido de desejos, a linguagem do corpo aflora com intensidade na 

escrita llansoliana: “Apercebo-me, então, da escrita tal como ela é, um tecido de desejos 

através do qual nos deslocamos, luta entre o estabelecido e as recordações que querem 

libertar-se no arquivo do texto”241. Eis o desejo libertário que faz da escrita um eterno 

devir. O desejo pulsa entre as palavras que, de forma imprevisível, escorre pela folha de 

papel criando, rizomaticamente, imagens. Assim, “o texto a engendrar-se é uma 

afirmação de labirinto, de desordem calculada, de redução a um caos que deve 

organizar-se, escrevendo de forma imprevisível”242. Passagem que muito diz respeito à 

pulsão da escrita de Llansol: “<< Era pequena, brincava na praia>> - este texto ensinado 

pela avó Maria em voz alta quando eu ainda não sabia ler, orienta a minha pulsão de 

escrita”243. Tanto que a escritora registra em LC: “Dantes, foi o tempo de aprender o 

que me ensinavam, agora é o tempo de conhecer o que, durante todos estes anos, me foi 

dito. Preparação valiosa da última étapa (sic.) da idade adulta, abandono sereno e 

iniciático do labirinto”244. 

Os principais constituintes do espaço edênico são o conhecimento, a abundância, 

a generosidade, o prazer do amante e a alegria de viver, elementos que são 

indispensáveis tanto para as comunidades de escrita como as de leitura. Ianelli endossa 

tal entendimento ao afirmar que:

Para Llansol, não existe o ‘como se’; para ela, ‘uma coisa é ou não é’, o que 
no texto se manifesta em um lugar de envolvimento afetivo com a beleza, a 
vida e o pensamento [...]. Nesse espaço, o que importa é a misericórdia, o 
princípio de bondade e a vontade de conhecer. (IANELLI, 2011, n.p.) 

Tal como visto na passagem: “Ele uma voz indefinida toma-me a mão sem se zangar, 

inabalável na sua misericórdia”245 (interpolação nossa).  

O espaço edênico foi assim mencionado (e caracterizado) por Llansol: 

[...] se conseguires imaginar um espaço edénico que não esteja na origem do 
universo, como diz o mito;

que seja criado no meio da coisa, como um duplo feito de novo e de 
desordem;

241 LHI, 2009, p. 82.
242 Ibidem, p. 61.
243 Ibidem, p. 59.
244 LC, 1977, p. 87.
245 Ibidem, p. 63.
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que sempre existiu e não só no princípio dos tempos;

que está correndo o risco de desaparecer aqui e a novidade de aparecer, além, 
incógnito e irreconhecível;

que não é fixo, como sugere a tradição, mas elaborável segundo o desejo 
criador do homem, compreenderás o que entendo por espaço edênico. 
(LLANSOL, 2011, p. 22) 

No espaço edênico o futuro está escrito e se inscreve, em cada fugidia e 

convidativa fratura textual. E, por isso, o devir inscreve-se  de forma bela e fugaz  no 

vazio e no silêncio que se enlevam a cada imagem não-representativa que se abre para 

fruição do legente. 

A partir desse ponto, volvemos o raciocínio a outro tópico fortalecedor da defesa 

de LHI ser fonte física e, sobretudo, subjetiva de LC: a cena primitiva. Tal tópico é mais 

que relevante, é nuclear à pesquisa, pois, como será demonstrado ao longo de seu 

desenvolvimento, LC é retorno à cena primitiva germinada em LHI.

III.4 A cena primitiva

Cena primitiva é a modelagem mais adequada para os fantasmas inconscientes 

que atemorizam cada sujeito (WINOGRAD et MENDES, 2012, p. 229). 

Para Lacan, “fantasmas são começos de simbolização dos desejos inconscientes; 

colocando-se, portanto, entre o desejo e a demanda”246. Assim, segundo o entendimento 

de Lacan, cada sujeito ouve o discurso do Outro e, também, olha-se segundo a 

perspectiva do Outro. Nessa ótica, 

[...] a construção do sujeito se dá pela exterioridade  seja pela marca 
originária, aquém ainda das identificações, seja pela organização da imagem 
própria, surgimento do eu. Não havendo resposta em si mesmo, é no Outro 
que se encontra seu desejo (“desejo do homem, desejo do Outro”), do Outro 
marcam-se as constelações significantes que fazem história, e faz a estória do 
sujeito  exterioridade íntima, extimidade (sic.). (CESAROTTO, 2011, p. 21)

Diz Llansol em LHI: “Pensei na minha morte por ter escrito uma data. Pensei nela 

porque a escrevi numa data,  no dia do meu nascimento , em que estive diante da 

cena primitiva”247. 

A cena primitiva apresenta um caráter mítico pelo fato de que todos os seus 

representantes são transposições mais ou menos deformadas de tais fantasmas. É 

246 FARGES, 1977, p. 53.
247 LHI, 2009, p. 31.



78

caracterizada pela fascinação do sujeito, que nela se acha envolvido na condição de 

testemunha, como discute Augusto Joaquim, marido da autora, seu primeiro legente:

Quem não vencer o medo, não escreve, como escreveu algures Maria 
Gabriela Llansol. Como também escreveu noutro passo Há, pela última 
vez o digo, três coisas que metem medo. A terceira é um corp`a screver. Só 
os que passam por lá, sabem o que isso é.  Mas nada impede que os que 
andam por perto procurem entender. Para quê acolher cínica, ou rejeitar 
criticamente, essa presença Ela é real. Teme-se que por esse meio se infiltre 
uma qualquer transcendência Não é um receio que se justifique, desde que 
se procure entender a natureza do corpo sonoro ou a sonoridade do corpo de 
afectos. (JOAQUIM, Augusto. In: LLANSOL, 1996, p. 171)

Para Freud (2006), a cena primitiva trata de fatos e cenários – esses, a 

imbricação de dois ou mais daqueles – da vivência de cada ser. E o olhar de cada ser 

(i.e, cada sujeito) é sobredeterminado por imagens de diferentes temporalidades que 

residem em sua memória habitando-a não como passados sepultados, mas como 

presentes reminiscentes. Consoante a essa visão, a cena primitiva nunca deixará de ser o 

elemento fundador da elaboração inconsciente de ‘outros’ fatos e ‘novos’ cenários que 

continuam a desenrolar-se ininterruptamente na mente, não em mera repetição das cenas 

que os compõem, mas algo angustiante como se o presente do passado pudesse 

apresentar-se, ainda, como presente fantasmático. “[...] Acordei sabendo que tinha 

sonhado com a cena primitiva”248. E, assim, a linguagem literária é feita de inquietudes. 

A literatura é a linguagem que se faz ambigüidade. A língua comum não é 
obrigatoriamente clara, nem sempre diz o que diz, o mal-entendido é também 
um dos seus caminhos. Isso é inevitável, só falamos fazendo da palavra um 
monstro de duas faces, realidade que é presença material, e sentido que é 
ausência ideal. Mas a língua comum limita o equívoco. Prende solidamente a 
ausência numa presença, põe um termo no entendimento, no movimento 
indefinido da compreensão; o entendimento é ilimitado, mas o mal-entendido 
também é limitado. (BLANCHOT, 1997, p. 327)
 

Na escrita llansoliana  trabalho que não hesita em mergulhar nos fantasmas 

primevos , isso não ocorre de forma diferente, mas de modo especial, pois ela acaba 

sendo instrumento de retorno da lembrança do gozo249 imbricado com desassossego250 

que dá a dimensão dizível ao indizível. Esta escrita compulsiva é rabiscada ao sabor das 

248 LHI, 2009, p. 30.
249“Se desejo ser reconhecida como escritor, não é por soberba. É para que outros possam testemunhar 

que escrever é a fonte do meu prazer.” (LHI, 2009, p. 24). “Não penso no amor de um casal como numa 
casa fechada, isto, pela minha própria definição de amor, pela pulsão de amor, que não existe se não for 
comunicável.” (LHI, 2009, p. 25).

250“O que me desespera é que eu própria não seja um codicilo, um caderno, um livro, onde tudo o que 
acontece possa, a todo momento, ser escrito.” (LHI, 2009, p. 27).
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idas e vindas do cotidiano251 e das meditações no trabalho escritural e fruto de 

fantasmas. Diz Llansol: “Os fantasmas para mim são os discursos ...”252. Segundo 

Mexia, “há toda uma teoria da escrita nestes textos; uma ‘abolição do tempo’ que se faz 

‘conversação espiritual’, um ‘uso inabitual’ das palavras em torno de uma ‘comunidade’ 

de fantasmas”253.

Para Mourão, a propósito de LC:

O texto [fragmentos que compõem LC] assegura a regularidade do 
fantasma (o do corpo como objecto, como labirinto). O fantasma é, como se 
sabe, uma figura da sombra, das ruínas. É uma figura iterativa, obsessiva, do 
gênero dos quase-objectos. É uma ‘coisa’ que não coisa, que não é sinsigno. 
Pressente-se, imagina-se, teme-se. Há barulhos, ça parle Inominável. O modo 
de pressentificação do fantasma é da ordem do qualisigno: é uma impressão 
vaga, icônica, remática. Não é uma substância mas pode ser constante. É uma 
instância, a condição de possibilidade da diferença. É uma força em relação 
estreita com a sensação. Uma casa assombrada exorciza-se, foge-se dela. O 
que falta ao fantasma é a aparição, a carne. O fantasma vive dos seus crentes 
e do seu poder de sedução. Maior porém que o fantasma do texto é o 
fantasma da escrita (‘eu próprio escrevendo e vergado sob o poder da escrita’ 
que visiona ‘escrita viva’ (p. 61) ou ‘voz’ (p. 42). Mas o corpo escrito será 
sempre um fantasma real, por esta razão: o corpo não é, nem sequer 
fantasmaticamente, o lugar dum abandono da escrita. O corpo é o lugar da 
nascença da alegoria254. Aquela que, no texto, diz ‘eu’, escreve a 
determinado momento: ‘Compreendi que nenhuma meditação, nenhum texto, 
me serviriam além da minha própria escrita.’ (p.74) O ritmo está na escrita, 
não no texto. (MOURÃO, 2003b, p. 89-90) (interpolações, Nota de Rodapé e 
grifos nossos)

Assim, o ato de escrever acaba tornando-se manifestação orgânica vital 

salvadora da própria escrita e, sobretudo, da sua própria vida cotidiana  aquela 

entendida como permanente instrumento de elaboração (‘perlaboração’)255.

Consoante a esse pensamento freudiano, a ideia de angústia provinda da libido 

(e, consequência dessa, a fruição e o gozo) e de outras pulsões (de vida e de morte), 

confunde e desassossega o ser em face da constatação de sua pequenez existencial 

frente à busca de soluções para enfrentamentos que se lhe apresentam (MELLO NETO 

et MARTÍNEZ, 2002, p. 48-49). Aí residem muitos dos fantasmas que cercam e 

251“Alheamento da vida de trabalho de todos os dias: actividade da Escola, compras, preparação da 
comida. Esqueço-me de tudo isso, e só vivo conduzida pelas vozes destas páginas” (LHI, 2009, p. 25).

252 LHI, 2009, p. 32.
253 MEXIA, 2005, p. 2.
254 Enquanto modus operandi de procedimento estético da modernidade, “a alegoria conhece muitos 

enigmas, porém, nenhum mistério. O mistério, ao contrário, sempre foi evocado pela imagem do véu, 
este velho cúmplice da distância. A distância aparece velada.” (BENJAMIN, 2009, p. 411).

255Verbete utilizado por Sigmund Freud para designar o trabalho de integração das experiências vividas, 
sejam excitações somáticas, estímulos externos ou informações, ao mundo mental (LAPLANCHE et 
PONTALIS, 1976).
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inquietam o ser, o eu. Llansol arquiteta sua escrita  atravessada por pulsões de vida 

(Eros) e morte (Tânatos)256  como um modo de acolhimento e salvação (e 

possibilidade de sublimação), via devir, de confronto com os fantasmas que criam 

desconforto para sua vida. Mesmo que a própria Llansol admita que “a vida eterna não 

existe”257 e que, carnalmente, ela não mais se faça presente, “*É preciso compreender, 

simplesmente: não vou estar aqui para sempre”258, o corpo de sua escrita é eterno259. 

Isso configura uma forma de eternizar a escrevente  “a vida a respirar quotidiano e 

eternidade”260  , proporcionando acolhimento e salvação. “Ser destinado à morte (de 

facto, assim era) necessitava de, já em vida corporal, mergulhar no sentido eterno”261. 

Com uma escrita pulsante em energia, Llansol liberta-se do tempo linear, transpondo a 

morte e permanecendo viva através de seus escritos.

Em A interpretação dos sonhos (Ed. Imago, 2006), Freud faz uma descrição que 

assemelha o sonho aos fantasmas inconscientes das cenas primitivas que acompanham a 

existência do ser, do eu. Para o psicanalista, o sonhar, em seu conjunto, é  em última e 

maior análise  uma regressão à condição mais primitiva do ser (enquanto eu sonhador, 

aquele que aspira, almeja por meio da busca de soluções por algo melhor), das moções 

pulsionais que o governam e dos modos de expressão de que dispõe para externar suas 

inquietudes.

Nesse sentido, LC é retorno à cena primitiva anunciada em LHI, uma vez que 

aquele é derivado desse como fábrica, fonte geradora e acolhedora de sonhos da 

escrevente e de todos os eus. Para Llansol, o momento de escrever é especial: “Sentou-

se arranjando as saias, para assistir à produção do texto [LHI]”262. “Este texto [LHI] é 

um texto que assiste à produção do texto [LC]”263. “Este texto [LHI] é a cena primitiva 

256“A escrita llansoliana tem assim tanto de vida como de morte, sabe que o que se apaga reacendendo é o 
seu mais autêntico domínio, conhece e reconhece que os seus limites são os que o poder da 
metamorfose requer: afirma a escrita como a aventura do devir, [...]” (VASCONCELOS, 2016, p. 86).

257 LHI, 2009, p. 23.
258 Ibidem, p. 135.
259“Vida e morte de Augusto e Gabriela, desejo de, quando esta minha forma humana nos deixar, a mim e 

ao Augusto, perspectivar nossa época nos confins de um livro. Admito que possa vir a encontra-me 
numa planta, por isso queria deixar o sinal da passagem por este tempo de homem.” (Ibidem, p. 157).

260 LLANSOL, 2003a, p. 341.
261 LHI, 2009, p. 137.
262 Ibidem, p. 23.
263 Idem.



81

[elemento fundador, fonte geradora, laboratório físico e subjetivo] do texto [LC]”264 

(interpolações nossas).

Llansol reflete sobre esse momento especial da escrita em: “Ponho a costura 

sobre o livro. Há uma relação que se estabelece, divagando. Assim lendo e cosendo 

encontro uma paz moderada ao fim do trabalho que já se continua noutro tecido, e 

noutro lugar______”265. 

Em outras palavras, LHI  escrita de si, de traço266 ‘referencial’  dialoga com 

LC, obra nitidamente ‘ficcional’. LHI foi escrito por impulsos, mediante fragmentos 

grafados por “fulgurantes intuições que extravasam o contexto de imagens e 

representação”267.

Nas mãos de João Barrento e Maria Etelvina Santos, os escritos de Llansol que 

constituíram LHI foram laboratório físico e, especialmente, subjetivo, que 

possibilitaram Llansol engendrar LC: “Se não escrevo n’O Livro das Comunidades, 

escrevo aqui. Se não posso correr n’O Livro das Comunidades, tenho o contacto menor 

desse texto”268. Isso ocorre porque Llansol está sempre buscando fragmentos perdidos. 

“Eu, convosco, ando sempre à procura de fragmentos perdidos”269.

Diante de tudo isso, percebe-se a criação de imagens por Llansol em entre-lugar 

cujas indecidíveis fronteiras mesclam, já na cena primitiva de LHI que deu origem à 

LC, o referencial e o ficcional que interligam e mantêm diálogo entre os dois livros 

revelando elementos inovadores e explorando o estar entre, a tensão entre imagens. 

Assim, as imagens não se encontram materialmente nas duas obras, mas, em potência, 

sempre a vir, aparecendo como epifanias. Há nas imagens de ambos os livros algo que 

atinge o leitor afetando-o, sensorialmente, de maneira intensa, fugaz, singular e, 

sobretudo, indizível. Há nas duas obras uma dimensão sôfrega, deslizante e escorregadia 

tal qual a água de um rio que, de forma irrefreável, escapa entre os dedos da mão 

264 LHI, 2009, p. 23.
265 Ibidem, p. 132.
266 A pesquisa utiliza o termo ‘traço’ em substituição a ‘intenção’, em face de não se ter conhecimento das 

verdadeiras intenções do autor. Ademais, não se pode questionar o autor sobre algo que, na escrita, 
escapa-lhe. Ainda: a Psicanálise já tornou evidente através de provas que, até se pode ter a intenção de 
dizer algo; mas, inexoravelmente, acaba-se por dizer outra coisa, posto que o ser humano não controla 
seu inconsciente. (FIGUEIREDO, 2015, p. 40). 

267 CANTINHO, 2004, p. 82.
268 LHI, 2009, p. 61.
269 Ibidem, p. 172.
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quando, sedento, o legente quer sorvê-la. Assim, a água é lócus de possibilidades de 

existência (a vida) e transformação (a mutação). A água pode significar, também, 

transparência do olhar llansoliano  um olhar para elementos simples do cotidiano 

(p.ex.: objetos, plantas, animais, etc) que ganham dimensões universais. Mourão 

confirma essas duas últimas assertivas quando diz que, em LC:

... o texto é o rio por onde descemos (p. 54), à procura do lugar (p. 56), é ele 
que escreve (p. 42), que conta (p. 50), sendo ao mesmo tempo narrador, o 
‘libertador’; ele é a ‘escada’ e o ‘segredo’, a fonte de todas as mutações. [...] 
(MOURÃO, 2003b, p. 89-90)

Em LC, a imagem do rio270 pode ser percebida em “meteu a mão na água, ficando duas 

mãos aparentemente decepadas à altura dos punhos”271.

Imagem entendida como a própria escrita de Llansol que foge a si (também ao 

leitor-legente) entre seus dedos. “Mulher [Llansol] que não existe [na escrita], pois 

[Llansol] é escrita por __________ [legentes por todos os eus que porventura 

surjam].”272 “A multidão afastou-se e ninguém poderá impedir que nos [Llansol e 

legentes, i.é, os membros da Comunidade] escrevamos [Em LC Nas legências] 

[...]”273 e “[...] principiou a bordar palavras com dedo sobre o corpo incompleto de 

Müntzer”274.(interpolações nossas). Para a escrita de si, aprende-se que as palavras, os 

significados, as fraturas estão em permanente mutação. Ademais, “a imagem é algo 

sensorialmente híbrido, que não se reduz a metáforas, metonímias e demais figuras de 

linguagem”275, o que abre inúmeras possibilidades de leituras.

Doutro modo, não se necessita de mãos para escrever, havendo a possibilidade 

de outras expressões do corpo para isso. “[...] João da Cruz escrevia sem mão, sem 

caneta e sem livro, o dedo decepado a tocar cada labareda. [...]”276 Llansol e sua escrita 

partem – e são partes – de um mesmo corpo que se textualiza: um corp’a’screver. 

“Corpo que não fala, corpo que não age              eco da própria fala solitária, 

270 LC, 1977, p. 39.
271 Idem.
272 LHI, 2009, p. 23.
273 LC, 1977, p. 39.
274 Ibidem, p. 57.
275 OLIVEIRA, 2014, p. 4.
276 LC, 1977, p. 47.
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interlocutor”277. Corpo que escreve com fragmentos, ausências, descontinuidades, 

falhas, rupturas, fraturas, desvios: “[...] metera um anel cuja pedra era a sua cabeça             

como esconder-se para escrever [...]”278. Corpo em confluência, busca por harmonia, 

como registrado na passagem: “Nascido sem agonia, o rosto de João estava cheio de paz 

e contentamento”279. Adite-se que “humanos não são centro de uma cadeia hierárquica, 

mas um elo anel na grande Cadeia interação harmoniosa entre todas as formas do 

vivo do ser”280 (interpolações nossas). Segundo Oliveira, uma “proposta de 

horizontalização entre todos os seres vivos”281.

A partir daqui, a pesquisa volve-se a desenvolver considerações e reflexões 

sobre aspectos que desconstroem a concepção tradicional de diário enquanto forma de 

escrita de si. Denominamos tal tópico de Maus Diários, expressão essa que nos 

permitirá, como veremos, urdi-la àquela usada por Llansol em LHI: mal diário.

III.5 Maus diários

Voltamos ao tema do diário para seguir de perto Blanchot quando aborda o 

diário íntimo  que parece tão livre de formas escriturais e tão receptivo a toda sorte de 

liberdades  é submetido a opressora cláusula: “respeitar o calendário ... esse é o pacto 

que ele o Diário Íntimo assina. O calendário é o seu demônio, o inspirador, o 

compositor, o provocador e o vigilante”282 (interpolação nossa). No diário estabelece-se 

um pacto diabólico com os dias, o qual é selado com indispensável sinceridade 

(“ninguém deve ser mais sincero do que o autor de um diário ... é preciso ser 

superficial para não faltar com a sinceridade”283). Para aquele teórico, essa é uma 

grande virtude que exige coragem. Em LHI vê-se que essa coragem impulsiona a 

escrevente a uma escrita precipuamente em devir, segundo construção imaginária 

ligada, de alguma forma, ao mundo idealizado por Llansol. Acredita-se que Llansol não 

assume nenhuma postura política, social e religiosa, mantendo-se apartada de tudo que 

não contribua para a busca do espaço edênico, seu mundo em devir. Nesse escopo, os 

277 LHI, 2009, p. 27.
278 LC, 1977, p. 37.
279 Ibidem, p. 26.
280 BARRENTO, 2017, p. 7.
281 OLIVEIRA, 2015, p. 54.
282 BLANCHOT, 2005, p. 270.
283 Ibidem, p. 270-271.
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escritos llansolianos coadunam-se ao pensamento do ensaísta francês que explora a 

ideia de que tentar eternizar um fato é um dos vários motivos que faz com que o diário 

seja uma ‘empresa de salvação’284. E Llansol faz de sua escrita diarística ‘empresa de 

salvação’ à superficialidade de um diário tradicional, pois, como o próprio Blanchot 

ressalva: “a profundidade exige a resolução de não manter o juramento que nos liga a 

nós mesmos e aos outros por meio de alguma verdade”285. É por isso que Llansol diz: 

“Os bons escritores fazem os maus diários. Aceito fazer um mau diário”286. Trata-se de 

sutil e poética ironia. Llansol sabe que maus diários são ótimas narrativas, pois essas 

são livres e ultrapassam a superficialidade daqueles os quais encarceram o escritor. 

Como aponta Guimarães (1997, p. 222), Llansol abandona a frágil proteção do 

calendário e, até mesmo, as datas da história e transforma-se em combinatória irregular. 

Com a profundidade de seus escritos, Llansol faz bem  e não mal  diário ao legente, 

pois inquieta-lhe a existência ao expressar sua (dela) revolta ao ‘padrão dominante’. “A 

minha escrita nasce quase sempre de uma revolta”287, fazendo-os se questionarem e 

confrontarem-se com a ‘impostura da língua’. Os escritos de Llansol destituem a língua 

de sua impostura quando  aproveitando-se da ideia barthesiana de trapaça com a língua 

  jogam com os signos desviando-a de seus mecanismos estereotipados (LEVY, 2001, 

n.p.). Trapaça que investe na “potencialidade da palavra de ser dirigida a alguém e ser 

escutada por alguém outrem: Interlocutor”288 (interpolação nossa). Impostura que 

escritores de maus diários contribuem para a manutenção da habitualidade de uma vida 

sem contestações e/ou inquietações. “[...] tão ausente com a boca penetrada de 

silêncio”289. A resignada vida do ‘assim foi... é... e será!’. “O discurso que é só 

expressivo não cria interlocutores, cria ouvintes. O discurso para a eficácia cria 

adversários, adversários/escutadores. É o discurso mais equilibrado, é o que seria capaz 

de uma justa medida em torno do sentido”290. “E, por isso, quero fazer comunidade com 

284 BLANCHOT, 2005, p. 274.
285 Ibidem, p. 271.
286 LHI, 2009, p. 61.
287  Ibidem, p. 31.
288 Ibidem, p. 27.
289 LC, 1977, p. 54.
290 LHI, 2009, p. 29.
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as plantas e os animais; com os homens, gostaria apenas de comunicar através das 

atitudes (do silêncio, e de algum amor)”291. 

O (pseudo) mau diário (a inquietação) aceito(a) fazer por Llansol é produzido(a): 

dissociando o tempo292,293 e o espaço294; fragmentando aquilo que poderia ser seu 

enredo; e, acumulando  em metamorfoses295  as passagens que o constituiriam. “[...] 

Tinham a impressão de caminhar através do tempo, o espaço não era nada; deixaram a 

casa, a janela, o rio, o deserto, o bosque, as regiões polares e concentraram-se na 

palavra”296. “[...] Mais do que uma escrita metafórica, a escrita de Llansol é uma escrita 

metamórfica, ‘em que tudo se transforma em tudo, em leves metamorfoses em que só 

perdemos os sentidos’297 e em que a representação ‘se faz ao nível da palavra’298 

[...]”299.

Em LHI, Llansol desconstrói a expectativa por um tradicional diário, uma vez 

que ultrapassa padrões textuais, ‘facilidades da escrita’300 e a impostura da língua. 

Consequentemente excede301 a prática da leitura quando lança o leitor à escrita 

imagética, alçando-o à categoria superior mediante a praxia da legência de textos plurais 

e des-hierarquizados. “________ a primeira imagem do Diário não é, para mim, o 

291 LHI, 2009, p. 112.
292“Consciência corporal, que se situa no nível da pele, como inscrição. Não necessidade de olhar, mas 

profusão de tempo e de lugares. Um desejo de sair, de banhar-se no futuro.” (LHI, 2009, p. 44-45). “[...] 
Por escrever está o nosso futuro” (LC, 1977, p. 73).

293 “Com quarenta anos, o passado amplifica-se e perde os limites. Sobrepõe-se ao futuro, que emerge já 
no ciclo do tempo. Não é o meu futuro, mas o da comunidade das coisas e dos humanos.” (LHI, 2009, 
p. 58) “Mas se eu me concentrar num fragmento do tempo,              Agora,         Esse fragmento revelará 
todo o tempo.” (LC, 1977, p. 76). 

294Llansol dissocia o espaço (vinculando-o ao domínio da escrita e do corpo) do tempo (correlacionando-o 
ao poder e à história). Em LC, concebe os Lugares sobrepondo tempos, em multiplicidade ou 
simultaneidade. Dessa forma, esfacelando a identidade e implodindo a continuidade narrativa, via 
silenciosa de negação da continuidade espaço-temporal, a escritora desenvolve sua (des)construção do 
literário, aprofundando o texto de LC no espaço-tempo da errância; esse, um instrumento valioso para a 
palavra sujeita perenemente à metamorfose e ao ‘devir como simultaneidade’.

295 “Comprei este caderno para que, de certo modo, a experiência do tempo possa ser recuperada. [...] um 
dia, ler estes textos acumulados em estreita correlação com a ‘minha tensão de esvair-me e acumular-
me em metamorfoses’ me poderia proporcionar um prazer semelhante.” (LHI, 2009, p. 60).

296 LC, 1977, p. 54.
297 LHI, 2009, p. 145.
298 Ibidem, p. 32.
299 MATEUS, 2015, p. 69.
300 É inequívoco ser difícil ao leitor ‘levantar o véu’ dos textos llansolianos.
301 “A língua do texto llansoliano faz uso de uma energia tensiva que procura dar a ver a coisa não através 

da representação, mas pela sua presentificação. Exercita-se no texto pela escolha de uma escrita da 
imagem e não da metáfora. A metáfora ‘possui’ a coisa; a imagem ‘dá a ver’ a coisa.” (SANTOS, 
2008a, p. 19).
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repouso na vida quotidiana, mas uma constelação de imagens, caminhando todas as 

constelações uma sobre as outras”302.

A sobreimpressão é o modus operandi no qual, em contínua transmutação, 

Llansol povoa o mundo de cada ser. É uma técnica visual em que paisagens irrompem, 

deslizam e imbricam umas sobre outras conferindo substância, corporeidade e vida aos 

fragmentos. Os fragmentos detêm uma textualidade luminosa que se inscrevem na 

mente do leitor. São reais-não-existentes que se interpenetram em cada cena fulgor 

elaborada pela escrevente e lapidada pelo legente. “Cada um não é apenas a razão que 

aparentemente domina, nem fração daquilo que, acumulado, seria a razão universal – na 

escrita como gesto de dirigir-se a outro, o corpo que escreve é também aquele que, 

desconhecido de si mesmo, implica-se nessa oferta”303.

Nessa oferta de si, Llansol tentou escrever LHI e LC todos os dias304. Como 

escrito por ela, esse ‘mau diário’ não somente registrava o resumo de atividades do seu 

cotidiano, como fugia à linearidade temporal de um dia a dia fechado. “A inscrição 

recorrente das datas evidencia a proposta de fazer da escrita um exercício repetido, 

marcado pelo desejo de aprendizagem [...]”305.

Inicio neste momento [23 de Junho de 1976] um texto que certamente não 
terá fim ______ (LHI, 2009, p. 167). 

[26 de Julho de 1976 [...]] Estou hoje transformada numa sombra enorme; 
corrijo as provas d’O Livro das Comunidades e de manhã houve um 
acontecimento triste, que no princípio foi desesperante. Deixou-me numa 
tristeza abandonada. Mas compreendi, apanhei numa iluminação que a minha 
escrita não é um efeito, o efeito do meu penoso carácter. Ela existe, ela é a 
causa, o que antes de mim me dividiu em acidentes de uma geografia 
sentimental e perceptiva tão global e globalizante na sua ausência de 
estruturação, que é quase impossível ter por suporte um ser humano. (LHI, 
2009, p. 172)

Passei, neste dia [3 de Setembro de 1976, sexta], por uma cadeia de desejos: 
curar, aprofundar, alimentar, interrogar e conhecer a matéria de que faço 
parte. (LHI, 2009, p. 176) (grifos nossos)

302 LHI, 2009, p. 19.
303 FENATI, 2016, p. 164.
304“O diário, como a palavra indica, é uma escrita que se faz no dia a dia: na definição de Lejeune, ‘uma 

série de vestígios datados’ (LEJEUNE, 2008, p. 259). O diário se caracteriza por ter data e pequenas 
anotações que Lejeune chama de entradas ou registros. O diarista não escreve necessariamente todos os 
dias, mas existe uma preocupação de marcar a passagem do tempo. Como diz Blanchot, o diarista tem 
de respeitar o calendário, este é o pacto que ele assina, o calendário é seu demônio (BLANCHOT, 2005, 
p. 29).” (FIGUEIREDO, 2013, p. 29).

305 FENATI, 2014, p. 251.



87

É certo que em LC a produção literária deu-se de forma aleatória  pois não 

seguia a fixidez de um tradicional diário  e com menor frequência em relação ao LHI, 

como assinalado por Llansol em: “[23 de Outubro de 1976 [...]] Há muito tempo que 

não escrevo n´Geografia de Rebeldes . Hoje devo escrever; entre mim e eles, como 

figura, está a terra do jardim, com suas flores e vegetais no exterior, com seus bolbos 

nas caves do Outono e da geada”306. A figura do jardim é um mundo-outro onde se 

inscrevem (e escrevem) os corpos que ali povoam. O jardim é um espaço potencial 

cujos horizontes (éticos e estéticos) produzem ideias e beleza  recuperadoras e 

reafirmadoras  daquilo que o passado tem para oferecer de libertador e formador de 

consciências (BARRENTO, 2017, n.p.). 

Entretanto, Fenati diz que Llansol “distingue a escrita dos diários [entre esses, 

LHI] da escrita dos livros – o contato com os diários é menor, nada tem a ver com o 

ritmo da escrita dos livros (quando não puder correr em O Livro das comunidades, 

escreverá no diário – diz ela)”307 (interpolação nossa). “Se não escrevo n’O Livro das 

Comunidades, escrevo aqui. Se não posso correr n’O Livro das Comunidades, tenho o 

contacto menor desse texto”308. Sobre isso, “pelas finalidades que Llansol anuncia, 

escrever o diário parece ser lançar uma âncora, um modo de criar estabilidade, longe 

daquele que seria o movimento errante dos entre livros LHI e LC”309 (interpolações 

nossas). Entende-se que tal movimento errante refere-se ao LHI e LC que se imbricam 

sob diversos modos, dentre eles, a subjetividade polifônica.

III.6 Subjetividade polifônica

Textos são escritos através de outros textos310, pois na escrita llansoliana estão 

refletidos vários textos/personalidades que comungam os mesmos tipos de problemas 

como, por exemplo, a investigação do devir humano por intermédio da arte, a busca 

pelo dom poético, a vida, a morte, a existência humana, os erros históricos, a perda da 

306 LHI, 2009, p. 180. 
307 FENATI, 2014, p. 249.
308 LHI, 2009, p. 61.
309 FENATI, 2014, p. 249.
310 Em LC (1977, p. 29) observa-se conexão textual urdida por Llansol, pois João da Cruz efetivamente 

redigiu comentários explicativos ao poema “Chama de Amor Viva” a pedido da Ana de Peñalosa 
(influente senhora da província de Granada que ajudou aquele frade espanhol na manutenção dos 
ameaçados conventos da reformada Ordem Carmelita). A “Chama de Amor Viva” passa por um 
processo de transformação no qual essa incorpora traços de Ana de Peñalosa ao decifrar no baralho de 
cartas o jogo de fazer amor (LC, 1977, p. 15). 
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identidade e a solidão da escrita. Sob esse enfoque, cita-se passagem em que São João 

da Cruz:
Colocou ‘A Viva Chama’ sobre ‘A Noite Obscura’ e ‘A Noite Obscura’ 
sobre ‘O Cântico Espiritual’; escrevia a súplica de Müntzer que o urso, à sua 
frente, transportava nas patas; escrevia um novo livro O Livro das 
Comunidades, desconhecido nas suas Obras Completas. (LC, 1977, p. 56)

Na passagem, o urso é a escrita. É o lugar permanente onde se apresentam (transportam 

nas patas) representações, sensações, percepções, imagens, ícones e mitos. ‘A Viva 

Chama’ são os ideais que nunca se apagam. ‘A Noite Obscura’, toda a sorte de erros da 

história. ‘O Cântico Espiritual’ é o murmúrio (vozes) de ‘silenciados e oprimidos’311. 

Como colocado na passagem, o ‘Cântico Espiritual’ foi sobreposto pela ‘Noite Obscura’ 

mas essa, por sua vez, o será pela ‘Viva Chama’ pois, na súplica de Müntzer (uma 

figura de ideais e acolhimentos – a súplica), o urso (a escrita) e seu coração (i.e., em seu 

cerne, a essência da escrita – como será apresentado oportunamente) brota a bondade 

em LC, o que é desconhecido nas Obras Completas (i.e., em outros documentos) da 

escrita.  Em síntese e perspectiva ampla: mediante imagens, Llansol opõe-se ao discurso 

dominante dos padrões literários e arquiteta subjetividade polifônica, para construir 

entre-lugar de indecidíveis fronteiras que mesclam o eu e o outro. “O Augusto e São 

João da Cruz salvam-me da solidão absoluta”312.

No diário LHI, Llansol começa a criar o conceito de figura, que estará em LC. 

Se por um lado há um chamamento de figuras individuais,

Existo [Llansol] em Jodoigne, ou num lugar por existir? Alguma vida, ao 
longe, me chama? (LHI, 2009, p. 129) (interpolação nossa)

Acendeu, então, a mão como uma tocha e ordenou, voltando-se para trás: 
segue-me. (LC, 1977, p. 31).

Por outro há figuras coletivas que chamam:
Esqueço-me de tudo isso, e só vivo conduzida pelas vozes destas páginas. De 
facto, é uma viagem em que posso olhar as ideias, os acontecimentos, as 
pessoas do passado como figuras reais. Estabelece-se entre todos uma 
dialéctica, juntos são uma presença que me dá um dos maiores prazeres que 
posso sentir. (LHI, 2009, p. 25)
[...] patas de cavalos de batalha, irmãos de Pégaso, podiam escutar-se, se 
alguém quisesse aplicar o ouvido. (LC, 1977, p. 47)
[...] Perguntou a si própria: <<Virão eles com alguém?>>, Trarão eles 
alguém? >>. Teve então a certeza de que eles trariam alguém e arranjou o 
cabelo para Nietzsche. (LC, 1977, p. 67)

311 No subitem III.17 são apresentadas considerações sobre Tomás Müntzer como uma figura em defesa 
de oprimidos e silenciados.

312 LHI, 2009, p. 50.
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[...] O vento sopra, a lua resplandece, ó meus longínquos, longínquos filhos 
por que não estais aqui? (LC, 1977, p. 73)

O derrame de vozes de figuras individuais e coletivas fica nítido quando diz que 

“A escrita /era as vozes em coro dos trinta mil camponeses / [...]”313, passagem que, 

grosso modo, alegoriza314 a escrita diarística llansoliana. Outra realização desse 

derrame: no Lugar 3315 interpenetram-se, mesclam-se, trespassam-se as vozes de Ana de 

Peñalosa, São João da Cruz e uma espécie de duplo de Llansol, manifestando assim a 

subjetividade polifônica. Em maior abordagem, tal subjetividade realiza-se ao longo das 

páginas em LHI e LC, envolvendo vozes de todas as figuras, posto que  uma voz se 

desdobra em outras vozes... experiências ... vidas. Cada eu não escreve somente sobre si 

ou a partir de si mesmo e falando-se de si. É assim que se alarga a alteridade dentro de 

si: eus concebidos em multiplicidade, superposição de vários seres em um. De forma 

múltipla e heterogênea, o eu e o Outro escrevem e inscrevem-se dentro de um mesmo 

ser onde inquietantes performances/encenações daqueles manifestam-se em mútua 

oferta e entrega de si. 

Mediante a ocorrência de inquietadores eus nos quais indeléveis marcas de 

subjetividades instáveis dissociam os fragmentos textuais da tradicional superficialidade 

diarística do eu único, Llansol arremessa o legente à confrontação da polivalência 

subjetiva. Como diz Barrento:
Ainda que de forma estilhaçada, os diários deixam assim entrever uma voz 
ela própria fragmentada, não apenas dupla mas impessoal e múltipla [...] e 
essa outra metade são vozes de peregrinos, dos vários rebeldes, que, vindo da 
origem dos tempos, de todos os tempos, nela vivem e têm voz, com ela 
constituem a trama da heresia. (BARRENTO, 2015, p. 70)

LHI tem várias passagens que confirmam a presença de inquietadores eus que podem 

povoar um mesmo ser. É o que se percebe em: “Todos os outros que, não sendo eu, me 

constituem, são a outra metade [pois é importante sentir e acolher o Outro dentro de si e 

deixar-se levar por ele em atos de amor, criação e transformação]”316 (interpolação 

nossa) e “Quando vêm Beatriz, o gato, Nietzsche ou Had[ewijch], eles não são vários, 

313 LC, 1977, p. 48.
314Essa alegoria é aqui entendida no sentido de processo que enlaça elementos do plano concreto 

(materialidade discursiva, o ato de se expressar mediante escrita) com aqueles do plano abstrato (como, 
por exemplo, ideias e concepções intelectuais de figuras notáveis (Spinoza, Nietzsche, Eckhart, 
Ruysbroeck e Tomás Müntzer, entre outros) ou anônimas (no fragmento em comento: trinta mil 
camponeses).

315 LC, 1977, p. 16-24.
316 LHI, 2009, p. 27.
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nem muitos. São uma parte de mim que sou uma parte deles”317, transmitindo ao legente 

estilhaçamentos e aberturas imagéticas  próximo tópico a desenvolver. 

III.7 Estilhaçamentos e aberturas imagéticas

LHI e LC experimentam as palavras como estilhaçamentos mostrando esses 

fragmentos e correlacionando a outros, transmitindo ao legente uma miragem do todo e 

a impossibilidade desse próprio todo, que está em permanente transformação. Em LHI, 

lemos: “Falar sobre a palavra é falar de estilhaçamento (e é o estilhaçamento a 

afirmação, e a negação que cria a palavra)”318, “eu, convosco, ando sempre à procura de 

fragmenos perdidos”319 e, ainda “É a palavra, é a sombra do não dito; falar sobre a 

palavra leva a uma grande dificuldade de comunicação.”320. Tal errância das palavras 

vê-se, também, em LC: “A Viva Chama não foi escrita a frio, diz o Prólogo.        Se as 

palavras têm um sentido: ultrapassa tudo o que se poderia conceber e estilhaça em que 

queríamos encerrar”321.

Como exposto no tópico A cena primitiva, LHI e LC foram escritos por 

impulsos, mediante fragmentos grafados por “fulgurantes intuições que extravasam o 

contexto de imagens e representação”322. Os escritos desses livros sempre estarão a 

inventar-se, maquinar-se e tecer-se na mente dos legentes a partir da sinestesia de uma 

totalidade que  de forma difusa e inquietante  trama processos como os da intuição e 

da atenção também para os legentes.

Esses processos tramados são para-leituras correlatas de enésimas ordens de 

outros textos, figuras e mundos envolvidos com a vivência do leitor, a partir de hábil 

convite silenciosamente urdido pela escrevente com falas daqueles. Segundo Lopes,

... o convite da obra à participação activa do leitor responsabiliza-o como 
segundo autor; a leitura não é rua de sentido único policiada por uma suposta 
intenção da autora, mas a possibilidade de o leitor estabelecer conexões 
laterais, ou ‘uma lógica da errância’ dos textos. Nada de os assinalar, de lhes 
respeitar uma autoria ou de lhes construir um sistema (...). Dá-se 
hospitalidade aos errantes. O devir-anónimo dá-se num processo de 
dispersão. (LOPES apud EIRAS, 2005, p. 539)

317 LHI, 2009, p. 173
318 Ibidem, p. 30.
319 Ibidem, p. 172.
320 Ibidem, p. 30.
321 LC, 1977, p. 29.
322 CANTINHO, 2004, p. 82.
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Em face do convite silenciosamente urdido, não é possível distinguir onde acaba 

um texto e começa outro, onde termina o que foi lido e começa outro que está sendo 

(re)escrito. Se é que, sob o enfoque de escrita rizomática, texto e leitura começam e 

terminam.

Como dito em LHI, “A fala é um vôo e uma violação do pensamento, do outro* 

[...]”323 porque quando alguém fala, outra fala deixa de se manifestar, para poder escutá-

la e “Saber falar é uma forma de saber escutar* o outro.”324. 

Em LHI encontramos a seguinte passagem: “A olhar demoradamente o peixe 

Silesius, naquele dia Ana de Peñalosa teve um parto (filho) de palavras”325. Aqui se 

pode realizar para-leituras do peixe Silesius, figura entendida como parcela do Outro 

que mergulha em sua vivência. O parto (filho) de palavras pode ser o convite à fruição, 

ao envolvimento corporal do leitor com a leitura, a releitura, a escrita e a reescrita, pela 

chegada ao mundo do recém-nascido, o ser em Tábula Rasa – essa no sentido de 

imaginarmos o ser como uma folha de papel em branco. Não há fronteiras para cercear a 

imaginação das crianças. “Deitou-se então sobre o papel, o corpo tomando as 

proporções de uma criança recém-nascida”326. Essa olha  com encanto e admiração de 

um ser que se depara pela primeira vez na vida com algo desconhecido  as coisas que o 

cercam diferentemente de adultos que, inconscientemente, automatizam suas percepções 

em face de ‘condicionamentos’327, de repetições imagéticas (rememoração de sensações 

já experimentadas pelo corpo) e do embotamento motivado pela celeridade do mundo 

contemporâneo. É dessa forma que, com o efeito desejado de um recém nascido em 

Tábula Rasa, LHI e LC incitam  reiteradamente!  o legente a olhar a vida com o 

frescor de uma perspectiva sempre nova. LHI e LC incitam o legente a trilhar novos 

caminhos que lhe chama.

Em LC: “Aproximou-se do braseiro e o calor da chama bateu-lhe no peito. Por 

cima da chama estava suspenso o retrato de Ana de Peñalosa                 (mesmo que eu 

ainda seja mais feliz aqui, ir-me-ei embora quando mo pedires)                         que 

323 LHI, 2009, p. 28.
324 Idem.
325 Ibidem, p. 52.
326 LC, 1977, p. 25.
327 “ Cansou-se de olhar o sítio repleto de colunas, edifícios, arcos do triunfo, estádios, observatórios, 

casas particulares, templos e pirâmedes gigantescas, santuários.” (LC, 1977, p. 87). 
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depois viu ser a própria Ana de Peñalosa; quis entrar no retrato e no fogo.”328. Aqui, o 

texto incita o legente a pensar e aproximar-se do braseiro, esse entendido como o 

elemento indicador da força das circunstâncias da vida. De sua parte, o calor da chama 

indica o acolhimento à ‘potência de afetos’ e ideais que podem bater no coração e na 

alma do legente. Em nível superior (no texto escrito “por cima da chama estava o 

retrato”) o legente terá Ana de Peñalosa  a Mãe dos legentes, possível alterego de 

Llansol  aludindo ao acolhimento que essa figura proporciona à ‘potência de afetos’.

No final desse fragmento, percebe-se a Mãe de Acolhimento mergulhar em si 

mesma (retrato) e nas para-leituras (o fogo que aquece, o acolhimento). “Voo de Pégaso 

para a legência”329, a figura de Pégaso expressa liberdade de pensamento e da 

imaginação que possibilita ao leitor alcançar maiores elevações espirituais e 

intelectuais.

Essas passagens mostram que para-leituras lançam leitores a interpretações 

difusas e não finalísticas de referências marchetadas de pontos de encontros e 

desencontros desprovidos dos tradicionais sentidos apropriatórios330. É o que se 

encontra em LHI: “Vejo-me rodeada [a desorientação] de folhas de papel 

[interpretações] que anunciam [referências] música, mobilidade e noite, não obscura; 

flutuo no ritmo de [pontos de encontro com] Nietzsche, livros [...]”331. Também em LC 

vemos: “comecei a acumular as recordações do futuro numa grande meditação 

[interpretações difusas e não finalísticas]; [...]”332 (interpolações nossas).

Fato é que, imersos em contexto fulgurante, LHI e LC dialogam e fazem o leitor 

experienciar a errância das palavras como estilhaçamentos de ideias, figuras e imagens. 

“A exatidão da palavra literária é a sua imperfeição, o seu desajuste em relação ao 

comum”333. Endossa-se tal assertiva ao dizer Llansol em LHI que: “As palavras leva-as 

328 LC, 1977, p. 31.
329 Idem, p. 31.
330 “Para [Wolfang] Iser, a forma com que experimentamos o imaginário é difusa, informe e sem um 

referencial específico que consiga moldá-lo de um modo objetivo. Todavia, ele é a condição para 
superar o existente e projetar o ainda inexistente, pois, sendo um espaço aberto, permite a invenção do 
possível como prenúncio de uma outra realidade. [...]”(OLIVEIRA, F., 2009, p.19) (interpolação nossa).

331 LHI, 2009, p. 50.
332 LC, 1977, p. 22.
333 LOPES, 2012, p. 37.
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o vento”334  que lhe mostram fragmentos e correlaciona-os a outros.  E tal afirmativa é 

retomada em LHI:
[...] sinto que me estilhaço docemente, à procura dos meus múltiplos prazeres 
(o máximo, o da sensibilidade do corpo). Tudo começa pelos olhos que 
distribuem temas de meditação aos outros sentidos. (LHI, 2009, p. 50)

Em LC quando: “Ana de Peñalosa estava suspensa na página e, ele, ao seu colo. 

Embalava-o, mas a amplitude da sua voz era a de um coro e principiou a aperceber na 

sombra as várias fisionomias dos irmãos [a comunidade de fantasmas] que cantavam”335 

(interpolação nossa). Suspensa na página  i.e., em vigília à legência  o acolhimento 

do espírito se dá mediante conversação entre espíritos (o coro) de Ana e seus filhos; 

aqueles que a têm como Mãe, a quem ela assiste. Assim, Ana fala pela Comunidade 

com aqueles (legentes) que estão em seu colo, a entenderem o uso inabitual das 

palavras. 

Assim, os escritos que compõem LHI e LC são exceção aos discursos da 

literatura realista como tradicionalmente se conhece. Estatuto excepcional que confere 

às duas obras em investigação um direito ilimitado ao universo de significações e 

impede que haja leituras conclusivas que façam de LHI e LC um todo (um sentido) e 

que, pelo contrário, preserva nelas o caráter de textos ausentes de convenções que 

suspendem o modo mais comum de ligação entre o discurso e o mundo. Textos 

eternamente abertos, inacabados e inacabáveis. Textos que não devem ser lidos como 

objetos interpretáveis, mas sim, como recursos de fomento à legência que, em sua 

operacionalização expõem a complexidade da linguagem, estimulam o pensamento, 

aliviam angústias existenciais, desmitificam a estabilidade do conhecimento do mundo 

mediante a abertura de perspectivas múltiplas. Transmitido a nós pelos sentidos, o 

conhecimento do mundo advém da interação de experiências individuais e coletivas. 

“Senão como vontade de dominar a sede de aceder ao poder”336, conhecimento do 

mundo não significa enriquecimento acumulativo, mas sim depuração. Depuração na 

qual se apela para o abandono dos territórios do humano em direção a um lócus além da 

impostura da língua. 

334 LHI, 2009, p. 28.
335 LC, 1977, p. 29.
336“O peixe Suso fora trazido para perto do rio. Do seu aquário, pensava na corrente, por que forma inata 

o homem. Habituado durante milênios à caça e à guerra, não sabia utilizar o conhecimento senão como 
vontade de dominar a sede de aceder ao poder.” (LHI, 2009, p. 35).
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‘Direito ilimitado ao universo de significações’, ‘textos eternamente abertos, 

inacabados e inacabáveis’ e ‘aberturas para perspectivas múltiplas’ foram expressões 

utilizadas no parágrafo anterior que endossam a apresentação e o desenvolvimento do 

próximo tópico deste capítulo da pesquisa, a saber: Fractais.   

III.8 Fractais

De forma tácita, a impostura da língua conduz o homem a ler e entender o 

mundo de uma forma por demais ‘regular’ e ‘formatada’. Cada qual segundo seu 

próprio curso, LHI e LC nascem, engatinham, erguem-se, caminham, crescem, 

desenvolvem-se, imbricam-se e urdem-se  tal como na teoria dos fractais de Benoit 

Mandelbrot337,338  em pontos de encontros e desencontros, com auto-similaridade, 

sinuosidade e simultaneidade. E essa urdidura entre obras é ‘encontro inesperado do 

diverso’339.

Uma rápida analogia: pela geometria340 o homem vê e descreve o mundo (e tudo 

aquilo que o compõe) por meio de suas formas regulares tais como retas, 

circunferências e cones. Mas será mesmo que uma nuvem é formada por esferas; uma 

montanha, por cones; e, continentes, por circunferências? Definitivamente não. Os 

flocos de neve, os alvéolos pulmonares, o intestino, a rede interligada de neurônios, as 

ondas do mar e os relâmpagos são alguns da miríade de exemplos a confirmar tal 

negativa. Existem fenômenos na natureza que são tão irregulares, tão ‘sem-formas’ ou 

‘não-formas’ (i.e., tão ‘não-representativos’) que fogem à geometria (euclidiana). Os 

fractais são essas ‘não-formas’, essas ‘não-representações’, que, à primeira vista, têm 

uma aparência confusa e caótica, mas quando olhadas de uma perspectiva maior (no 

caso do texto llansoliano, sob a ótica do ‘devir como simultaneidade’) sua análise (i.e., 

337 Benoît B. Mandelbrot (Varsóvia, 20/11/1924-Cambridge, 14/10/2010) foi um matemático francês de 
origem judaico-polonesa.

338 SECCO, ROCHA et BARRETO, 2014.
339“[...] com os anos, interiorizei que os corpos se podem acompanhar, mas quase nunca andam pelas 

mesmas paisagens. Só que se a Maria Gabriela Llansol estivesse a ver, como escrevia (coisa que nunca 
cheguei a confirmar!), a sua percepção directa da paisagem seria infinitamente mais directa do que o 
habitual. Eu envolvia o ver numa rede de percepção a priori, enquanto que aquela escrita parecia ter o 
condão de pôr o ver e a paisagem a vibrar em consonância. Eu via figuras geométricas, onde ela viria, 
digamos, gestalts. E que nós mesmos éramos um encontro inesperado do diverso, a criar a sua própria 
densidade virtual.” (JOAQUIM, Augusto. In: LLANSOL, 1996, p. 173).

340Geometria: ramo da Matemática (palavra de origem grega que significa ‘aquilo que se pode aprender’, 
‘ciência das construções possíveis’ (ABBAGNANO, 2012, p. 561)) que, por sua vez, é ciência derivada 
da Lógica (‘estudo coerente dos enunciados’ (Ibidem, p. 722)), uma das filhas da filosofia (O 
conhecimento para a busca de Verdades (Ibidem, p. 514)).
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sua legência) denota essas figuras fractais e apresenta comportamentos curiosos como o 

de auto-semelhança ao serem observadas de diferentes escalas de tamanho. É o caso da 

imbricação entre LHI e LC.

Imbricação que estudos podem apontar também ocorrer  com maiores ou 

menores frequências e intensidades  em determinadas imagens noutros textos 

llansolianos em para-leituras correlativas de enésimas ordens, pois toda leitura reifica 

um esforço para ordenar o caos onde o texto é seu estágio inicial. Na leitura, leitor e o 

texto unem-se para um jogo contra as forças da ‘confusão’. Essa ‘confusão’ ocorre 

devido a
[...] os limites do dizer e do significar perde[re]m a nitidez esperada e 
tranqüilizadora e toma[re]m a configuração porosa, indecisa, de fractais. 
Incauto, o leitor entra neste labirinto e logo sente o desamparo: segura o 
cordel que lhe deu Ariana, mas quando a mão mais se crispa sente o fio 
partir-se, enquanto novas pontas se lhe oferecem que tão-pouco o guiarão à 
saída sem esforço, deixando-o à mercê do Minotauro-aranha. (VIEIRA, 
2011, p. 56)

E sobre as para-leituras citadas no segundo parágrafo retro, volve-se o raciocínio 

aos fractais, conceito desenvolvido por Mandelbrot com base na teoria do caos 

(NUSSENZVEIG, 1999). A teoria do caos estuda sistemas não-lineares. Nesses, 

qualquer mudança, mesmo que infinitamente pequena na entrada, implicará uma saída 

completamente diferente (o chamado ‘Efeito Borboleta’). Caos é turbulência, 

aleatoriedade não desejada e falta de ordem. A teoria do caos deve ser entendida como 

um universo com sistemas extremamente sensíveis às condições iniciais341. É o caso dos 

fragmentos [iniciais ao legente] da escrita não-representativa llansoliana. “Imagine o 

leitor que toda matéria é energia, informação e ruído. Que tudo está em movimento. 

Que tudo corre e borboleteia. Que é força disponível. Que tudo é força à disposição de 

força. Potencial”342. Isso ocorre, pois

[…] cada um de nós tem uma história de vida, uma narrativa interna cuja 
continuidade e essência é a nossa vida. Pode-se dizer que cada pessoa 
constrói e vive uma narrativa, e que essa narrativa é ela própria, é a sua 
identidade. […] Biológica e psicologicamente não somos assim tão diferentes 
uns dos outros, [todavia,] historicamente como narrativas, cada um de nós é 
um ser único. (SACKS, 1990, p. 128-129)

341 SECCO, ROCHA et BARRETO, 2014, p. 3.
342 JOAQUIM, 1987, p. 210.
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Sistemas caóticos são indeterminísticos, sendo pouco possível prever seus 

resultados343. É o caso dos textos llansolianos. Nos sistemas caóticos o comportamento 

é não periódico e, portanto, não tem expressão que possa descrever, a qualquer 

momento, o estado do sistema344. Isso também ocorre com os fragmentos llansolianos: 

Ela vive num sítio heteróclito onde tudo é, ou está para ser _________ 
barraca, cozinha, assento da costura, capoeira, monte de tecidos, velha 
inclinada a coser, velho marido privado do uso da firmeza, que está a ser 
sustentado, e que morre de morrer. [...] O sítio é também uma cancela, uma 
árvore pálida, um cão e, por momentos, eu, o meu eu mais simples, que tenho 
o vestido aberto, e a quem ela diz:  A Senhora tem a pele tão branca. 
(LLANSOL, 2004, p. 47)

Enfim: tal como o universo dos fractais, a escrita llansoliana é uma escrita 

infinda, permanentemente inacabada e inacabável. Sua legência nunca esgotará ou 

acabará, uma vez que cada leitor poderá construir (e reconstruir) seu trajeto. E qualquer 

mudança, mesmo que infinitamente pequena na entrada, implicará uma saída 

completamente diferente. A montagem de fragmentos díspares  mas imbricados  

implicará significações em cadeia, fluxos de remissões que cada um deles aciona nas 

inquietantes ausências que os separam. Organismos e objetos heterogêneos que, 

mediante chaves mentais, irradiam uma vitalidade que o texto grafado sobreimprime e 

que articulam aberturas de pensamento propiciadoras de inúmeras possibilidades de 

leituras do mundo. “Ler é nunca chegar ao fim de um livro respeitando-lhe a sequência 

coercitiva das frases, e das páginas”345. Ler é um pensar criativo de novos sentidos que 

derivam fractalmente em similitudes e dissimilitudes. “As similitudes e dissimilitudes 

não encontram fim, / pois estamos passando, de um para outro, / organismos vivos”346. 

Augusto Joaquim, esposo de Llansol, discorre sobre esse ‘meio de fazer’ quando 

afirma que 

O conjunto destes meios constitui o contrato que o autor mantém com o 
leitor. A este contrato chama-se estilo do A., que é, na realidade, o lugar onde 
o autor vê o leitor, o lugar onde o coloca e onde este, por disposição, aceita 
ser colocado. Ninguém é obrigado a aceitar esse lugar, mas se o leitor não o 
ocupar, não vê. E se persistir em ler-fora-do-lugar, procederá a uma leitura 
irritada, porque está procedendo a uma distorção do ‘corpo’. [...] Há dois 
grandes estilos tipos de lugares, dois quais todos os outros, a meu ver, 
derivam. O primeiro é a verossimilhança, que consiste em aceder ao 
conhecimento pela ficção, pela metáfora do como-se. Neste contrato, se 

343 SECCO, ROCHA et BARRETO, 2014, p. 3.
344 Idem.
345 LLANSOL, 2000a, p. 45.
346 LLANSOL, 2007, p. 234.
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esgota quase inteiramente o romance, e o esgota, porque o leitor experiente já 
se encontra na posse de variada panóplia de o captar, e em vez de se deixar 
distrair, para poder ser ‘en-levado’, está captando a técnica dos meios 
empregues para o captar. Leitor e autor esgotam-se no contar histórias e a 
grande literatura degenera em artesanato honesto. O corpo torna-se um corpo 
de divertimento. [...] O segundo tipo de lugar, coextensivo do primeiro, mas 
muito mais de intensidade raro, consiste em provocar no leitor um desejo de 
mais-real. Consiste em mostrar fulgurâncias-de-Belo tais que o leitor é 
levado a com-partilhar o real que se desvenda no texto, mas sem intriga, sem 
apoio de identificação, sem ficção, mas em figuras. Tal como faz a grande 
poesia. (JOAQUIM, 1987, p. 179-219).

O contrato que Llansol propõe é leitores ocuparem lugar(es) nos escritos de LHI e LC 

com-partilhando o real que cada legente desvendará nos textos. Para tanto, necessitam 

estar cônscios que, ao imergirem naquele(s) lugar(es), não contratarão ‘fazer mundos’, 

mas sim os habitarão, desde que vivam a escrita e sua dinâmica.

A estampa apresentada a seguir ilustra um possível exemplo daquilo que se 

refere e constitui ‘o meio de fazer’ de similitudes e dissimilitudes da escrita llansoliana. 

Ilustração 5 – O ‘meio de fazer’ da escrita llansoliana

Fonte: Google (Imagens) 
Autor: Desconhecido

Como na estampa acima: “movo-me [em expansão, para as bordas] com 

segurança por entre pensamentos alternativos, com a certeza de que a ideia seguinte 

penetrará ainda mais no íntimo [aprofundando minhas ideias], e é o resultado de eu ter 

seguido o raio de sol [a luz do núcleo, a cena fulgor] no início”347 (interpolações nossas).

347 LLANSOL, 2004, p. 29.
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Esse modo de fazer a escrita pode ser comparado, também, a um Sol, caminho 

concêntrico-expansivo (das cenas fulgor) para atingir a clarividência defendida por 

Llansol  vista na passagem: “Como sempre que conservava durante muito tempo, que 

as palavras lhe caíam nos próprios olhos, os dilatavam e afundavam”348. “Mas no centro 

de tudo está o Sol”349. Na verdade, é o Sol que governa a rodopiante família [as para-

leituras correlatas de enésimas ordens] das estrelas”350 (interpolação nossa). 

Corroborando tal posicionamento, temos as seguintes passagens em LHI e LC: “é 

evidente que posso morrer por querer tanto o Sol. Mas não será esta recusa o culminar 

de um desejo de viver e a última forma de clarividência*”351 “A mulher compreendeu 

que poderia ver os pensamentos do cavalo, tantos outros pensamentos para-leituras 

correlatas, e baixou os olhos até os fechar morrer”352 (interpolações nossas).

... O sol de Maria Gabriela Llansol parece ser outro, as suas estrelas são as 
coisas de todos os dias, os objectos, os animais, as figuras, aureoladas por um 
olhar que lhes confere uma dimensão de espectralidade familiar, como se os 
astros, caídos de um céu invisível, se fossem atravessando no seu caminho, 
nos seus percursos do dia a dia, para neles tropeçar o olhar, e a nossa 
presença como totalidade ... (VASCONCELOS, 2016, p. 78) 

Nas palavras de Vasconcelos, “o fluir llansoliano é uma circularidade que progride fora 

do mundo habitual, algo que pode convocar tudo num momento, porque tudo é tudo, 

mas que se ressente da impossibilidade de espaço e tempo não se confundirem a todo o 

momento de um modo total”353.

Mesmo que não se possa afirmar Llansol ter conhecimento acerca da teoria dos 

fractais, a escritora utilizou-se deles em suas obras. Em algumas, chegou a esboçar 

fractais quando concretiza ‘desenhos a lápis com fala’ (Vide exemplos em LHI, 2009, 

páginas: 7, 17, 70, 71 e 165). E, no livro Desenhos a lápis com fala354, seu esposo 

Augusto Joaquim auxilia-a com bosquejo, expressões e considerações que enveredam 

pelo que podem ser considerados ‘pontos de encontros e desencontros, com auto-

similaridade, sinuosidade e simultaneidade’. “Quando, há vinte e três anos, li [eu, 

Augusto Joaquim] pela primeira vez Os Pregos na Erva, soube, logo então, que lera 

348 LC,  1977, p. 13.
349 LHI, 2009, p. 43.
350 Idem.
351 Ibidem, p. 57.
352 LC, 1977, p. 46.
353 VASCONCELOS, 2016, p. 84-85.
354 LLANSOL, 2008.
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textos de que parte substancial me ficara ocultada. Retive fragmentos”355 (interpolação 

nossa). Para Joaquim trata-se de “obra, finalmente, que eleva quem a lê e recebe, porque 

dá a sentir uma nova forma de soberania, um outro estar com o mundo, já que nela o 

impulso crescente sustenta uma trama que se expande, de livro para livro [...]”356 

(grifos nossos). Tal reflexão de Joaquim também robustece a hipótese assumida nesta 

pesquisa. 

Assim, “O diário [LHI] não é apenas o laboratório da escrita [de LC], mas o 

lugar em que ela [Llansol] opera uma espécie de erosão [i.e., desgaste fractal da palavra. 

Como já afirmado: na forma ‘regular’ e ‘formatada’ como tradicionalmente o homem a 

conhece mediante a impostura da língua], através da qual os fatos e os saberes não são 

reproduzidos, mas escavados pela força das palavras [i.e., a gestação de uma escrita que 

nasce e se propaga, fractalmente, em linguagem e corpo]”357 (interpolações nossas). 

Mutatis mutandis em Secco, Rocha e Barreto (2014), pode-se concluir que 

fractais são uma outra visão da geometria do mundo (e, também, a escrita llansoliana), 

uma nova maneira de ver e organizar velhas coisas. Os fractais da natureza (e os 

fragmentos llansolianos) não são tão legíveis/visíveis (para fácil e rápida assimilação 

pelos leitores) como os fractais gerados pelo homem com recursos computacionais. Por 

isso, até a primeira metade do século XX, erroneamente achava-se, que essas formas 

naturais não possuíam formas geométricas (i.e., como já afirmado: uma forma ‘regular’ 

e ‘formatada’ de entender as coisas do mundo) e, consequentemente, sua compreensão 

era dificultada. Em boa dose, isso contribui para explicar porque os escritos llansolianos 

ainda são poucos conhecidos no exterior e, especialmente, no Brasil.

Teorias foram criadas em cima dessas ‘não-formas’, mas não se conseguiu 

organizar ideias a ponto de criar uma definição formal do que viria a se tornar a teoria 

dos fractais. Mandelbrot foi o estudioso que obteve êxito quando uniu todos os 

fragmentos de ideias e produziu, com esse conjunto, uma ideia maior que originou tal 

teoria.  

Ponto importante para o sucesso de Mandelbrot na elaboração de tal teoria foi o 

uso de computadores para auxiliar os cálculos infinitesimais derivados (i.e., aquilo que 

355 JOAQUIM, 1987, p. 179. 
356 Ibidem, p. 182. 
357 FENATI, 2014, p. 254-255.
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aqui foi indicado como ‘para-leituras correlatas de enésimas ordens’) e simulações 

visualísticas (i.e., as fulgurantes imagens decorrentes). Ferramenta poderosa que se pode 

ter como a chave do sucesso dos estudos/teoria dos fractais. Afirma-se isso, pois fractais 

necessitam de muitos passos de iterações para serem gerados, visualizados e entendidos, 

tal como a legência. Em “O limite fluido”, Joaquim (1987) realiza estudo sobre 

conceitos de texto potenciométrico (realista) e texto orgânico (vibratogênico) de 

Llansol, texto esse que ‘obriga’ o leitor a pensar fractalmente e, colocar o pensamento 

em “novos limites, no equilíbrio instável entre o fulgurante efêmero, mas vibrante, e o 

culturalmente durabilizado e, pois, já finito”358 (interpolação nossa). 

Fractais auxiliam tanto a geração e a compreensão de imagens como o 

aprofundamento de estudos sobre sistemas (terrenos) complexos e não determinísticos 

como é o caso da escrita não-representativa llansoliana. Entretanto, essa escrita não se 

restringe à complexidade de tais sistemas, pois são corpos em desejo e em prática da 

escrita, corpos que fazem amor com as palavras, como será visto a seguir. 

III.9 Corpos que fazem amor com as palavras

Na escrita llansoliana, vidas, figuras e corpos (das figuras) são atravessados e 

fazem amor com as palavras.

Nesse escopo, em LHI e LC, escrita e leitura não são atividades que se 

restringem à acepção denotativa, direta e primeira, de tais verbetes. Nos dois livros, 

escrita e leitura são formas de criação e transformação das figuras, em amplitude e 

profundidade. Em ambos os livros, criação e transformação são atos de amor que 

propiciam o fortalecimento de vínculos de aprendizagens e de afetos entre as figuras. 

“Nesse lugar havia uma mulher que [...] tinha uma maneira distante de fazer amor: pelos 

olhos e pela palavra”359.

Nos dois livros afloram e amalgamam-se um sem número de sentimentos. “Nem 

sequer consigo ler; uma só frase, e já me perco no ritmo de mil visões, cada palavra 

reflecte uma nova sensação e um novo pensamento”360. São percepções e reflexões das 

figuras sobre aprendizagens de leitura e escrita. “* Todos os meus escritos são, por 

358 JOAQUIM, 1987, p. 182.
359 LC, 1977, p. 11.
360 LHI, 2009, p. 150.
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assim dizer, tarefas que me foram impostas do interior [...]361”. As figuras ampliam e 

robustecem vínculo íntimo com afecções. “O corpo  corp’a’screver, no dizer de 

Llansol  é menos a sede da consciência que se abre para o mundo do que a sede das 

afecções, receptor de imagens-afecções, aberto aos diversos regimes da duração”362.

E, por isso, a escrita llansoliana em LHI e LC realiza-se como atividade 

orgânica, i.e., um fenômeno fisiológico que passa, indispensavelmente, pelo 

corp’a’screver. “A palavra é uma escrita do corpo [...]”363. “*De facto, sou muito 

diferente dos homens. Sinto-me como um corpo à procura de caminho, não sem 

inteligência, mas como se toda a inteligência devesse passar pelo corpo”364  corpo que 

se manifesta fazendo amor com as palavras , pois as palavras conduzem-me a “figuras 

[que] se mantêm permanentemente abertas ao conhecimento do amor”365 ao ‘“poder 

libidinal da palavra’”366 (interpolação nossa). Palavras que influenciam, (trans)formam e 

(co)movem o ser libidinal (de emoções e pulsões) e a consciência ética existentes dentro 

de cada legente. “Sinto que me estilhaço docemente, à procura dos meus múltiplos 

prazeres (o máximo, o da sensibilidade do corpo)”367. 

Amante ou inquietante, esperado ou inesperado, o novo é um visitante, 
desejado ou não. A principal informação que a sua simples presença nos traz 
é dizer-nos o corpo que temos e qual a sua lei de escuta e de prazer. A sua 
simples presença revela e chama. (JOAQUIM, 1996, p. 173)

As diferentes vozes (figuras) utilizam-se da escrita e da leitura para “abrir sendas 

ou veredas, rios, jardins ou desertos no mundo”368 e, assim, construir e expandir 

caminhos do (e para o) encontro de novos saberes, de maneiras de produzir amor para 

Comunidades: “a boca suja do leite das palavras”369  alusão ao leite materno, alimento 

primeiro e nutritivo da vida humana, que desenvolve e fortifica o ser mediante novos 

conhecimentos. 

361 LHI, 2009, p. 130.
362 GUIMARÃES, 1997, p. 221.
363 LHI, 2009, p. 28.
364 Ibidem, p. 86.
365 GUSMÃO, 2004, p. 289.
366 LHI, 2009, p. 28.
367 Ibidem, p. 50.
368 GUSMÃO, 2004, p. 284.
369 LC, 1977, p. 24.
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Nesse trecho percebe-se, ainda, a recuperação da inocência das palavras, porque 

imagens inéditas surgem para serem faladas e pensamentos novos manifestarem-se. 

Imagem suscitada também em “[...] a segunda camada quebrada, apareceram em 

posição fetal, a boca suja do leite das palavras; subidos no ar, apagou-se a vela, 

extinguiu-se a lâmpada da sala, desapareceu a luz do dia [...]”370 e em “[...] A luz da 

lâmpada caia-lhe na mão e o rosto de São João da Cruz subia, a perscrutar todos os 

cantos da sala”371. 

“O ato inovador é parte especial do processo criativo”372 de Llansol em LHI e 

LC. É o que se percebe em LHI na passagem “*Eu: Continuo, recomeçando a ler.*”373 e 

em LC na passagem “Eu escrevo, depois leio o que escrevo como se não o tivesse 

escrito: [...]”374. Vale salientar que o ato inovador não é apenas um ato repentino e 

inesperado, mas algo que, sobretudo, requer amálgama de experiências tanto do 

escrevente como do leitor375. “Penso frequentemente num lago, o lago que já apareceu 

várias vezes n’O Livro das Comunidades, no lago que às vezes se transforma num rio, 

sempre em água na água”376. 

Na elaboração do ato inovador, o pensamento contemporâneo lança ambos os 

atores  escrevente e legente  à noção de criatividade: “[...] descobriu as evoluções do 

peixe Suso, a impressão de não existir por si própria, de ser uma transitória condição do 

tempo e do espaço [...]”377. O legente é sugado por um universo literário que o leva a 

criar táticas de leitura, instigando-o continuamente a exercer seu poder de legência. Por 

isso, o peixe Suso não apresenta contornos definidos, não tem identidade fixa. Logo, a 

figura do peixe Suso  e em outras criadas por Llansol  abre(m)-se para o novo e o 

insólito, afirmando-se entidade(s) do(s) texto(s), com a capacidade de pertencer a todos 

os tempos e lugares: “[...] a impressão de não existir por si própria [cada figura], de ser 

370 LC, 1977, p. 24.
371 Ibidem, p. 23.
372 CANCLINI, 2015, p. 8.
373 LHI, 2009, p. 87.
374 LC, 1977, p. 82.
375“Fazer o pão, desenhar no pão sinais, liberta-me as mãos dos movimentos de minha rota. E a minha 

escrita se transforma num outro traçado, e tudo noutro mundo elaborado, histórico e livre.” (LHI, 2009, 
p. 116).

376 Ibidem, p. 122.
377 LC, 1977, p. 87.
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uma transitória condição do tempo e do espaço”378 (interpolação nossa). E, em LHI, 

“Prunus Triloba vem da terra que, para mim, é encantadora, e aí mergulha as suas raízes 

[cf. o rizoma de Deleuze e Guattari379]. Antes, seria um animal, um insecto, um 

conceito, ar Seria o começo de um texto Não sei nada. [...]”380 (interpolação nossa).

Em face da criatividade, o enunciado requer do escrevente e do legente três 

características principais para tal processo. 

A primeira das características é a inovação, que se refere a um conjunto de 

iterações imagéticas geradoras de algo sempre novo e inexistente381. Diz Barrento:

[...] o movimento do texto [llansoliano], desenrolando-se num espaço que é 
um rio contínuo, é marcado desde o início por pergunta, que envolve uma 
dialéctica própria, a que cada livro responde de modos diversos e idênticos: o 
que é que o tempo do devir faz ao tempo da memória? A resposta parece ser: 
absorve-a no seu movimento infinito. Não há fim, tudo é ritmo... A chegada 
ao sentido significaria o fim da produtividade textual. (BARRENTO, 2008, p. 
36) (interpolação nossa)

Assim, o gesto de se deixar levar pelas imagens e pela abertura ao novo oxigena a 

criatividade, pois é relevante para libertarmo-nos do que iniba a inovação. A 

criatividade nasce e cresce de rupturas e da falta de controle sobre coisas. O que se 

percebe em LHI e reflete em LC é um trabalho estético que se faz à sombra: sombras do 

que não se vê  i.e., o ‘invisível’382 que pode causar assombro. Trabalho onde cada 

sombra é busca de manifestação por algo ainda não realizado e/ou desconhecido. Tem-

se em LHI a passagem: “Aqui, além, agora são uma precipitada fusão, as palavras do 

dicionário extinguem-se, mergulham na própria sombra, ardem no próprio fogo”383. E, 

em LC, a passagem: “Os ramos se aproximaram. Deve ser o efeito da sombra”384. 

Consoante a esse entendimento, deve-se compreender que são imprevisíveis os 

resultados de LHI e LC, posto ser impossível mensurar o que proporcionarão a cada 

legente. 

378 LC, 1977, p. 87.
379Gilles Deleuze e Félix Guattari situam o rizoma  em suas dimensões conceitual e imagética  como 

uma alternativa às formas tradicionais de representar e organizar o conhecimento. 
380 LHI, 2009, p. 103.
381 CANCLINI, 2015, p. 8.
382Como se pode constatar em LC na passagem: “A mulher compreendeu que poderia ver os pensamentos 

do cavalo, outros pensamentos, e baixou os olhos até os fechar” (LC, 1977, p. 46). 
383 LHI, 2009, p. 145.
384 LC, 1977, p. 28.
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[...] as criações ficcionais e poéticas podem atuar de modo subconsciente e 
inconsciente, operando uma espécie de inculcamento que não percebemos. 
[...] as camadas profundas da nossa personalidade podem sofrer um 
bombardeio poderoso das obras que lemos e que atuam de maneira que não 
podemos avaliar. (CANDIDO, 1999, p. 84).

Segundo Lopes, “[...] hoje, nenhum texto garante nada. O que importa é como é que 

mudamos com ele. Uma simples frase pode desencadear efeitos imprevisíveis, como um 

sonho também pode, ou um olhar, ou outro tipo de encontro”385. Trata-se de demandas 

subjetivas num interminável jogo de liberdade da alma: infindável construção de 

sentidos como vemos nos segmentos que se seguem, um de LHI e outro de LC:

Por que não aprendi a bordar, a coser, a fazer malha, a tecer, quando era 
criança e jovem Numa situação de aflição extrema fui destinada a procurar a 
compensação da escrita. Poderia ter procurado a do tecido. Mas tecido e 
costura sem linguagem são como coisas/objectos sem símbolos. É agora 
tempo de aprender a coser, encontrar-me com outras mulheres. Penélope 
também. (LHI, 2009, p. 137)

Passo da escrita ao bordado, traduzindo como se ambos fossem a minha 
palavra; por momentos, esqueço-me mesmo de que bordo, de tal modo os 
meus dedos se tornaram dextros e o meu pensamento, reflectido sobre o 
bordado, um pensamento. Com um livro [LHI, publicado postumamente] 
escreve-se outro livro [LC, publicado ainda em vida]. Como um livro é 
vegetal [i.e., pode renascer, revitalizando-se tal como uma árvore386 que gera 
frutos e sementes de ideias nos legentes, bem como expande seu rizoma]. 
(LC, 1977, p. 66-67) (interpolações e Nota de Rodapé nossas)

A imagem do ato de coser remete à ideia de um sujeito tecendo e destecendo, tal como 

Penélope. Nessa imagem, o legente vai construindo, desconstruindo e reconstruindo 

significados, (re)escrevendo-os, explorando suas potencialidades. A imagem de coser 

também pode ser entendida como manifestação de desejo e pulsão de Penélope investir 

em um vínculo amoroso.

A segunda característica que o enunciado requer do escrevente e do legente para 

o processo de criatividade é a incerteza, porque a atividade criadora transita por 

caminhos aleatórios387 e não programados388. E, como defendem Deleuze e Guattari, se 

as ideias transitam, então a noção de rizoma é muito acertada em relação ao 

385 LOPES, 2003, p. 204.
386“A árvore é o símbolo de uma linguagem tradutora que transmuta partes do seu ser noutros seres, como 

deve acontecer com as palavras que devem nomear o esmo no diferente [...]. A árvore é a imagem 
imediata da génese metamórfica das figuras em Llansol” (SANTIAGO, 2015, p. 114). 

387“Permaneço, longamente, sentada sobre o meu corpo de tempo, as folhas onde escrevo espalhadas pelo 
chão, à minha volta, à volta do tempo. Desvaneço-me, tão noitemente.” (LHI, 2009, p. 84).

388“Não tinha com que escrever, as palavras deslocavam-se diante da sua mão (não passavam ao papel)” 
(LC, 1977, p. 46-47).
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pensamento: algo que cresce em todas as direções sem qualquer espécie de organização 

interna ou previsível. 

“As entradas de um rizoma são múltiplas, fazendo com que ele seja a-centrado e 

que ele tome qualquer direção e forma. Não existe forma prévia, nem determinismos, as 

conexões são feitas por contágio ou contato”389. Trata-se, pois, de um modelo de 

pensamento não linear que abarca toda a multiplicidade de conhecimentos e conexões, 

sem privilegiar quaisquer dessas ou daqueles, mas demandando para sua legência em 

todas as direções. Tais caminhos aleatórios e não programados são histórias de não-

início até um não-fim de resultados  como já dito  não previsíveis390. “Inicio neste 

momento um texto que certamente não terá fim __________”391. “A história e as 

histórias não tem fim, os acontecimentos não terminam, são imortais”392. “Não suporto 

a palavra História, mas, no entanto, as pessoas irradiam”393. Toda história é janela de 

acesso para mundos carregados de pensamentos e imagens que afloram de novos 

olhares. Cada janela pode ser entendida, também, como o interior (subjetividade) de 

diferentes seres. Assim, inexiste conclusão fechada (exata) sobre elementos ficcionais e 

biografemáticos dos escritos de LHI e LC bem como onde começam (e se começam) e 

onde terminam (e se terminam) tais elementos.

Uma analogia que fortifica a possibilidade de construção de histórias de não-

início até um não-fim de resultados e a irradiação de acontecimentos, ideias e ideais 

imortais é a existência, nos textos de LHI e LC, de vertedouros – popularmente 

denominados ‘ladrões d’água’ – que nada mais são que aberturas, canos ou calhas por 

onde escoam águas em reservatórios quando esses excedem determinado nível. Tal 

como represas onde engenheiros projetam tulipas de concreto (vide Ilustração 6, foto à 

direita) que permitem escape de volume líquido excedente, a ‘superfície do texto 

llansoliano’ possui ‘ladrões de palavras’, quando ela  em fluxo mental amplo  se 

excede em imagens. Fissuras e fraturas textuais, jogos de vazios, interstícios e diferentes 

níveis e potências imagéticas são vertedouros que permitem aos legentes imergirem em 

atividade criadora.

389 FERREIRA, 2008, p. 34.
390 CANCLINI, 2015, p. 8.
391 LHI, 2009, p. 167.
392 Ibidem, p. 132.
393 Ibidem, p. 78.
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Ilustração 6 - Fotos do vertedouro da represa de Paraibuna (SP)

Autor: Reprodução / TV Vanguarda

A atividade criadora aprimora-se em constante experimentação de novas 

percepções e sensações, estimulando, por sua vez, que o legente adentre mundos. É o 

que se vê na passagem “dava-se-lhe a conhecer experimentalmente como se as ideias 

tivessem deslizado para dentro da casa e fossem a última luz que coroava os móveis”394. 

Diz Gusmão: “[...] a escrita [llansoliana] visa uma espécie de transformação (ritual) que 

inclui a configuração e reconfiguração em aberto do humano”395, pois o maior ato de 

liberdade das figuras é “[...] quem as chama [para adentrar inovadores mundos]. 

“Acendeu, então, a mão como uma tocha e ordenou, voltando-se para trás: segue-me”396 

(interpolações nossas). 

E quem as chama é outra [essa, uma das inúmeras partes que compõem o Outro: 

a atividade inovadora], ou outras figuras [quais sejam: novas percepções e sensações] à 

procura de dar vibração [fulgor]”397 (interpolações nossas). “Eu sou uma sala de espera 

para os meus companheiros, se vierem _____”398. Portal para mundo de ‘devir em 

simultaneidade’. Lugares aonde (con)fluem devires. As figuras apresentadas a seguir 

ilustram essa (con)fluência.  

394 LC, 1977, p. 51.
395 GUSMÃO, 2004, p. 288.
396 LC, 1977, p. 31.
397 LLANSOL, 1996, p. 194.
398 LHI, 2009, p. 232.
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Ilustração 7 – Foto do vertedouro Covão dos Conchos (Serra da Estrela, Portugal)

Autor: Helder Afonso

Ilustração 8 – Foto de pessoa à beira do vertedouro Covão dos Conchos

Autor: Paulo Azevedo

A terceira característica é entender que, nos textos llansolianos, o processo 

criativo não se limita a responder às condições de uma cidade ou de um país, mas a um 

horizonte muito mais amplo (CANCLINI, 2015, p. 8). A companhia de um escritor é 

sua imaginação e as manifestações dessa na escrita. E a escrita conquista sentido pujante 

quando suas palavras tomam forma dentro de nós e deslocam-nos para um horizonte 

vasto dentro de nossa interioridade. Manifestações desse horizonte que excede o texto 

são observadas em “Coração do Urso tornou-se um lugar permanente de representações, 
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sensações, percepções, imagens, ícones e mitos; habituara-se a nele ler textos e a ver 

animais. Sua pata enorme e frágil tinha olhos e garras quando escrevia na terra ou no 

papel”399 e, também em

No reflexo do branco e do azul caminhava a medo, mas com calma aparente; 
é uma voz, nada mais do que uma voz, mas ouvia Müntzer pregar; queria 
procurar a escrita para conhecer exactamente o conteúdo da pregação. 
Acontecia que escrevia sobre a página do manuscrito, o urso atento e sentado 
ao lado. O coração de João da Cruz excedia o texto, afundava-se no pelo do 
urso [...]. (LC, 1977, p. 48-49) 

Nós passamos diante da casa com saudade, a ler, por toda parte, à luz do rio, 
a escrita que faziam as patas do cavalo  [...]. (LC, 1977, p. 38)

Textos, Müntzer, batalhas seu campo verde e de cereais alagado de sangue, 
São João da Cruz, Rilke, frutos da terra e aves do céu, O Livro das 
Comunidades e planetas, cometas e sua cauda, iguais a mim e neste momento 
da minha vida encontrados, Pégaso, Coração do Urso, Lourenço de Médicis, 
Eckhart e Ana de Peñalosa, Hadewijch, sorriam de eles mesmos a si mesmos. 
(LHI, 2009, p. 205) 

LHI e LC utilizam imagens que dialogam, sensibilizando e influenciando às 

sinestesias transmitidas. Llansol impregna aos escritos que compõem esses dois livros 

marcas particulares de subjetividade, i.e., pessoalidades que se transpassam do íntimo 

da escrevente ao legente para que esse as capte em face de experiências, percepções e 

reflexões próprias. 

Marcas particulares de subjetividade (de Llansol e figuras, em LHI e LC) serão 

apresentadas e desenvolvidas nos próximos dois tópicos, quando discorreremos sobre 

aspectos afetos à ‘Escrita llansoliana em LHI’ e ‘Aspectos comuns entre LHI e LC 

sobre escrita llansoliana’. 

III.10 A escrita llansoliana em LHI

Os fragmentos que compõem LHI estão em devir, pois carregam corporeidade e 

ininterrupto estado de reconhecimento da contínua metamorfose caracterizadora da 

Vida: “Escrever é uma questão de devir, sempre inacabado, sempre a fazer-se, que 

extravasa toda a matéria vivível ou vivida. É um processo, quer dizer, uma passagem de 

Vida que atravessa o vivível e o vivido”400. Diz Llansol: “Em resumo, comprei este 

caderno para poder efectuar uma síntese e observar o círculo montante que conduz à 

velhice [i.e., a metamorfose] tal como a concebo: [...] a concentração no presente em 

399 LC, 1977, p. 52.
400 OLIVEIRA, 2011, n.p..
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que o futuro (imaginável), já está a fazer-se para sempre,”401 pois “o futuro é o mais 

actual dos tempos”402 (interpolação nossa). Essa é percepção do devir de Llansol. É o 

que se vê também no diagrama do devir, traçado em bosquejo na página 88 de LHI e 

reproduzido a seguir:

29 de Junho de 1975

O Livro dos Poderes do Livro

Para chegar a Pa
ra

 c
he

ga
r a

Humano Terra

Llansol se interrogava sobre a possibilidade de escrever de forma não-mimética: 

“[...] a minha língua materna é a portuguesa, portanto, escrevo em português, ou... se 

destruíssemos a regra, se rompêssemos a lei da similitude [...]”403. Dessa forma, ler 

fragmentariamente é ler em liberdade, despertando o leitor  enquanto ascende à 

categoria de legente  aderir a universo povoado por figuras. Ao se ler 

fragmentariamente, alça-se vôo. Para tanto, pensamentos (i.e., a imaginação) “abrem-se 

e fecham-se como um pássaro que estende as asas. Ou como as páginas de um 

caderno”404. Lemos neste Caderno: “Como em todas as manhãs que acordo em casa 

[elemento biografemático de Llansol] para aí permanecer, há um pássaro que me 

transporta: uma ideia nasce [vê-se LHI desenvolvendo-se como espaço físico e 

subjetivo de LC], uma visão, um sentimento; depois não sou senão um outro ser que 

coincide comigo”405 (interpolações nossas). Concordando com Barrento, “A literatura 

não se faz com abstracções, alimenta-se dos sentidos e da imaginação”406.

401 LHI, 2009, p. 60.
402 Ibidem, p. 98.
403 Ibidem, p. 26.
404 Ibidem, p. 67.
405 Ibidem, p. 227.
406 BARRENTO, 1996, p. 65.
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Consoante a tal aderência libertária, Llansol assume um modo de estar no mundo 

em incessante busca do devir, tal como defende Eiras: “[...] O fragmentário é um devir, 

não uma forma”407. Destarte, os fragmentos que constituem LHI mostram-se lócus de 

desejos e pulsões e não exatamente um modelo de escrita. 

Pela ocorrência do impulso escritural, percebe-se que o corp’a’screver age. 

Logo, o corpo é dinâmico em relação ao movimento da escrita. Pulsão de escrita que 

Llansol comungava, irrefreadamente, em seu quotidiano: “O que me desespera é que eu 

própria não seja um codicilo, um caderno, um livro, onde tudo o que acontece possa, a 

todo momento, ser escrito”408.

Ciente de que estava a escrever por força de sua singularidade e excentricidade, 

Llansol questiona-se sobre a viabilidade da publicação e o acolhimento de sua escrita 

por leitores: “Em que país poderia ser publicado esse livro Ou seria escrito para não ser 

publicado”409. Pairavam-lhe dúvidas e aflições acerca de como o público se portaria 

frente àquele livro não classificável em qualquer gênero literário, uma vez que ela 

[enquanto escrevente] fugia à imposição de signos linguísticos codificados (“As 

palavras saem do dicionário e caem.”410) à impostura da língua, “[...] mantendo-se à 

margem dos rituais de consagração e buscando novos caminhos para a escrita e para a 

leitura [...]”411. “Como ela é louca, como ela está louca, como ela é a-social, e ser 

único. Mas eu procuro a comunidade dos seres únicos [...]”412. 

Segundo Oliveira, Llansol tinha certa angústia por não publicar motivada, entre 

outras causas, face à 

... pulsão em confidenciar uma visão, porque a escrita precisa se processar 
em outras consciências para justificar a consciência de quem a disparou como 
um dardo em mutação, saindo da sua categorização aprisionante e atingindo o 
outro na forma de um convite também à escrita e à experimentação da vida 
como transformação perpétua de si e do mundo. (OLIVEIRA, 2012, p. 69)

Entende-se que, com Llansol, as comunidades são congregadas e erigidas com palavras 

que perderam seu sentido comum e ganharam força pulsante: “Morte ao livro. Mas vida 

407 EIRAS, 2005, p. 37.
408 LHI, 2009, p. 27.
409 Ibidem, p. 26. 
410 Ibidem, p. 40.
411 OLIVEIRA, 2015, p. 49.
412 LHI, 2009, p. 148.
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ao texto como faixa de claridade [cenas fulgor] que se estende para fora da casa.”413 

(interpolação nossa). Como Llansol, necessita-se reaprender a ler: “ Era pequena, 

brincava na praia  este texto ensinado pela avó Maria em voz alta quando eu ainda 

não sabia ler, orienta a minha pulsão de escrita”414. Explica-se: a pulsão da escrita 

contribui para reaprender a ler o sentido tradicional das palavras e, decorrência dessa 

desapropriação, aproximar-se, via força pulsante do texto, dos ideais das comunidades. 

“Reaprender uma estética (do fulgor da palavra e da língua sem impostura) e aceitar 

uma ética (não de grupos, não social) mas a da liberdade de consciência, a dos 

esquecidos da História na geografia de rebeldes da Europa”415. 

Compilando na mente constelações de fragmentos o legente forma imagens 

caleidoscópicas constituídas por um número incontável de luminosas pastilhas (as cenas 

fulgor) de um lacunoso mosaico em movimentação rizomática: “Pequenos textos [as 

pastilhas] para o Urso [a escrita]”416; e “O Urso está sentado na neve, tem frio [é a 

sensibilidade, a vulnerabilidade, a necessidade de se aquecer, de ter e receber afeto pela 

escrita], nós pensamos nele [o Urso, a escrita], ele pensa [instiga] em nós [pensar, 

interligação rizomática do devir, tal como no bosquejo já apresentado]”417 

(interpolações nossas). Assim nasce uma figura e sua escrita não-representacional. A 

figura ‘Coração de Urso’ como se vê é uma imagem, um lugar de afeto, no qual brota a 

escrita.

Em outros fragmentos, “Pequenos textos para o Urso              Os pequenos 

tapetes”418, o verbete tapete remete à ideia de retalhos de tecidos que se unem e à 

tessitura de linhas (significações) que interpenetram em LHI e LC. 

Esse e outros dinâmicos mosaicos existentes em LHI provocam em cada leitor 

sensações e reflexões de diferentes ópticas, formas, graus e intensidades. Por isso, os 

fragmentos de LHI requerem um leitor permanentemente participativo e, sobretudo, 

crítico. Um sujeito atento às sinergias de trechos que instigam e amalgamam, num 

mesmo cadinho, múltiplos campos da Vida (p.ex.: Verdade, afeição, pulsão de amor, 

413 LHI, 2009, p. 30.
414 Ibidem, p. 59.
415 BARRENTO, 2017, p. 7.
416 LHI, 2009, p. 41.
417 Ibidem, p. 42.
418 Ibidem, p. 41.
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efemeridade da vida, fruição da leitura) e áreas do Saber (p.ex.: filosofia, literatura, 

psicanálise, história, misticismo). É o que se confirma na seguinte passagem:

Foi por isso que pensámos em constituir uma oficina de línguas, mas com 
vários sectores. Vários códigos (os códigos específicos), a mesma vibração. E 
uma vez que leitura e escrita mais não são do que o decifrar de signos 
preestabelecidos, e que esses signos podem existir ao nível dos outros 
sentidos (o olfacto, etc.), pensou-se, nessa vontade [] de alargar sempre o 
nosso horizonte [i.e., a escrita não-representativa] e o nosso território do 
corpo [o corp’a’screver], em organizar colecções [o conjunto de figuras 
utilizadas por si], em aprender a penetrar noutros domínios semióticos [i.e., 
os múltiplos campos e áreas do saber] [...]. (LHI, 2009, p. 82) (interpolações 
nossas)

Os fragmentos urdem-se em conjunto situado no entre-lugar do pensamento de 

Llansol como escrevente e do impulso escritural. Unem-se e encaixam-se como 

multifacetado mosaico  como dito  ou um quebra-cabeça (“Pego numa frase aqui e 

ali”419) que pode ser interminavelmente montado e remontado, na mente do legente, 

constituindo miríade de sentidos para LC: “18 de Outubro de 1975 [...] Tenho imensas 

páginas esparsas para ordenar. Torno-me amante, mas incansável”420.  

No que tange aos fragmentos serem organismos vivos, cada palavra sempre se 

abre também para sentidos inusitados. “Cada palavra sugere uma pessoa, uma situação, 

um acontecimento”421. Na mente de cada sujeito, os organismos flertam com a 

produtividade da palavra, cabendo-lhe optar entre os diversos caminhos possíveis que 

cada palavra e suas leituras oferecem, captando e construindo a multiplicidade de 

sentidos. Igualmente é sempre possível retornar  tal como apresentado no bosquejo  

para chegar ao ‘Humano Terra’ e a ‘O Livro dos Poderes do Livro’, viragem que enleva 

no caminho para o devir. É sempre possível construir, tornar-se e oferecer-se um novo 

Outro em posterior momento de (re)leitura e (re)escrita. “Todos os outros que, não 

sendo eu, me constituem, são a outra metade”422. 

Nesta linha de compreensão, diz Llansol: “Todos estes textos integram o texto 

do meu livro. Livro único, que aparece publicado em lugares, datas, textos ou volumes 

diferentes. O volume da escrita não me largava ______________”423. Silenciosamente, 

419 LHI, 2009, p. 176.
420 Ibidem, p. 101.
421 Ibidem, p. 40.
422 Ibidem, p. 27.
423 Ibidem, p. 115.
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a densidade dos fragmentos de LHI vai convidando e ensinando o legente a desaprender 

a ler para ler de modo novo e criativo, quase a escrever. Daí surge a despossessão.

Percebe-se também que LHI constituiu-se exercício indispensável no quotidiano 

da escrevente o que explica os inúmeros suportes de escrita de Llansol tais como 

cadernos, agendas, marginálias de livros, cartões postais e guardanapos. Comprova isso: 

“O que me desespera é que eu própria não seja um codicilo, um caderno, um livro, onde 

tudo o que acontece possa, a todo momento, ser escrito”424. Por outro lado, há a 

consciência de Llansol como escrevente acerca da simultaneidade a ser registrada: o 

desejo invencível de escrever. Assim, Llansol não aspirava tão somente registrar um 

resumo das atividades diárias425, mas precipuamente atender à pulsão da escrita, essa 

enquanto processo dinâmico que se fulgoriza no seu organismo. É pulsão que, 

atendendo a uma necessidade orgânica vital, acaba por elevar seu estado de tensão ou 

excitação corporal − fontes do processo libidinal426 − à fruição, ao gozo. É assim que 

Llansol mergulha nas atividades cotidianas e não apenas descreve-as.

III.11 Aspectos comuns entre LHI e LC sobre escrita llansoliana 

Em LHI e LC, experiências e aprendizagens são manifestações amorosas 

vinculadas a desejos e pulsões. E todo ato de leitura é um ato de amor. Dos dois livros 

afloram   em prática da escrita  corpos em desejo: “[...] O texto acabara de fazer-se e 

caíra aos pés de São João da Cruz”427. Corpos que fazem amor com as palavras. “Ana 

de Peñalosa não amava os livros; amava a fonte de energia visível que eles constituem 

quando descobria imagens e imagens na sucessão das descrições e dos conceitos”428. 

Livros não são meros objetos, eles carregam a energia do corpo que os escreveu.

A escrita e o corp’a’screver são marcas de amor. Em LC, Ana de Peñalosa é 

uma figura que faz amor pelos olhos e pela palavra: “nesse lugar havia uma mulher que 

não queria ter filhos do seu ventre [...] tinha uma maneira distante de fazer amor: pelos 

424 LHI, 2009, p. 27
425 “O trabalho na padaria faz das minhas mãos outras mãos.” (Ibidem, p. 117).
426Segundo perspectiva freudiana, “[...] quando a libido se destaca não só de seus objetos próprios [i.e., 

sexuais], mas de todos os objetos, ela permanece indecisa, em condições particulares de tensão, 
acabando por ‘penetrar no eu’, o que a torna libido subjetiva”. (PESCH, 1986, p. 67).

427 LC, 1977, p. 75.
428 Ibidem, p. 86.
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olhos e pela palavra”429. Faz-se amor produzindo uma nova forma, um novo corpo, 

mediante modo profundo de se relacionar pelo ver e pelo sentir.

Leio um texto e vou-o cobrindo com o meu próprio texto que esboço no alto 
da página mas que projecta a sua sombra escrita sobre toda a mancha do 
livro. Esta sobreposição textual tem por fonte os olhos, parece-me que um 
fino pano flutua entre os olhos e a mão e acaba cobrindo como uma rede, 
uma nuvem, o já escrito. O meu texto é completamente transparente e 
percebo a topografia das primeiras palavras. Concentro-me em São João da 
Cruz quando o texto fala em Friedrich N. (LC, 1977, p. 57)

Em LHI essa forma de amar constitui-se pulsão de amor que só existe se for 

propagada: “[...] pela pulsão de amor, que não existe se não for comunicável”430. Por ser 

a escrita llansoliana não-representacional, o que mais importa é a força, o vigor, a 

exuberância, o viço que os textos podem provocar no Outro. E isso é uma maneira de se 

comunicar e, especialmente, fazer amor com Ele, como visto na passagem: “Alguns 

caules de arbustos são vermelhos cor que pode expressar amor e/ou luta] e lembro-me 

do nosso cordão umbilical que pode, também, exprimir a ligação íntima ‘mais intensa, 

forte, viva, pulsante e bem marcada’ com os filhos de Ana de Peñalosa, legentes de 

Llansol ...”431 (interpolações nossas). 

No que tange às marcas de instáveis subjetividades432, em LHI e LC, Llansol não 

é reproduzida, mas sim a imagem de outro. E cada imagem é um processo inacabado de 

subjetivação que incute atos de invenção. Afirma-se isso, pois nos dois livros não há 

apenas um eu: percebe-se claramente a existência de uma voz que se desdobra em 

outras vozes... experiências... vidas. Tais vozes apresentam-se como modulações 

(reverberações) de um devir-outro, caminhos do (e para) encontro de novos saberes, 

formas de produzir amor para as comunidades. E, assim, o eu torna-se o Outro (aí 

incluídos todos aqueles que O compõem) em sua escrita. Escrever é expor-se, desnudar-

se, revelar-se, oferecendo-se ao olhar do outro. Escrever é dialogar amorosamente com 

o outro (“Recomeçou na manhã seguinte o diálogo com o novo ser, diálogo mudo e 

constituído por olhares, carícias, ausências, pensamentos, sorrisos e medo.”433), 

interrogando-o e interrogando-se, alterando-se, tornando-se o outro: “À sua sombra, 

Nietzsche fora invadido pelo pavor de ser outro animal e não podia levantar-se da terra, 

429 LC, 1977, p. 11.
430 LHI, 2009, p. 25.
431 LC, 1977, p. 28.
432 Também denominada subjetividade polifônica ou polivalência subjetiva.
433 LC, 1977, p. 87.
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a coluna imobilizada  pelo peso dos anéis e pela multiplicidade das patas de que não 

sabia, logicamente, servir-se”434. Vale relembrar algo já afirmado nesta pesquisa: os 

textos llansolianos ‘conversam com a história’ e montam cartografia435 de visionários 

(‘mapas culturais’) posto que Llansol bebe  e, sobretudo, embebe seus escritos  de 

pensamentos, ideais e afeições de variadas fontes históricas, filosóficas436 e literárias. 

Uma dessas fontes é Nietzsche437 que, certa feita, disse: “Eu não sou um ser humano, eu 

sou dinamite”438. Nesta citação, o filósofo bem expressa seu pensamento rebelde e 

insolente. Um pensamento que desafia normas de sua época e declara guerra aos valores 

do seu e de outros tempos. É o que se observa em LC nas passagens: “Nietzsche 

trespassa com seus olhos cegos nosso futuro; vê o que é”439 e “Friederich Nietzsche 

deitado sobre o meu seio faz-me medo”440.  

Ao conversar com a história, Llansol embebe seu texto de ideais nietzscheanos, 

mas amaina a rebeldia do filósofo  com a qual cremos Llansol não comungar 

totalmente  criando, assim, mutantes. “Todos os seres vivos existentes reais são nada 

puro”441 e “este livro é um processo de mutantes existentes-não-reais, fisicamente 

escorreitos”442 (interpolações nossas). 

Como defende Eiras 

... a realidade do mutante é ética porque a perda da identidade, não sendo 
um sacrifício, constitui parte de um contrato ‘de bondade’. [...] Como no 
mandamento bíblico que convida a perder a vida para merecer a vida, no 
texto de Maria Gabriela Llansol o conhecimento depende da perda do 
objecto, da renúncia a uma atitude filosófica que pretendesse definir o mundo 
a partir de uma linguagem pré-formada pelo sujeito. A metamorfose pertence 
à ‘esfera dos afectos’, para usar uma expressão llansoliana, e só depois a uma 
ordem do conhecimento [...] (EIRAS, 2005, p. 548). 

Destarte, a disponibilidade para a metamorfose em Llansol aproxima-se do conceito 

434 LC, 1977, p. 72.
435 “Em que momento eu soube que só criando reais-não-existentes [...] abriríamos acesso a essas fontes 

[da alegria]? Fico perplexa ao ver que, fora do texto, esses reais são evanescentes. E que se os 
perdermos, ficaremos reduzidos ao caos, sem cartografia.” (LLANSOL, 2011c, p. 22) (interpolação 
nossa)

436 A despeito de a própria Llansol não se considerar uma filósofa (Vide LLANSOL, 2011b, p. 43). 
437 “Llansol Ana de Peñalosa Sentada solitariamente diante de Nietzsche, observava-o.” (LC, 1977, p. 

70. (interpolação nossa)
438 NIETZSCHE, 2008, p. 102.
439 LC, 1977, p. 73.
440 Idem.
441 Ibidem, p. 69.
442 Ibidem, p. 9.
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heideggeriano de existência como exposição para a verdade do ser.

Amaina-se a rebeldia quando Llansol transmuta o filósofo Nietzsche à figura do 

Urso, como observado na passagem: “a coluna i.e., a espinha dorsal do pensamento 

imobilizada  pelo peso dos anéis esses podendo ser compreendidos como o casamento 

com a comunhão de ideais das comunidades e pela multiplicidade das patas de um 

animal que é o urso o qual, como dito nesta pesquisa, é a escrita. Escrita que é o lócus 

onde são apresentadas representações, sensações, percepções, imagens e ícones 

(interpolações nossas).

Llansol comunga alguma rebeldia de Nietzsche, posto que: 
... eu, Llansol gosto da sua referindo-se a Nietzsche violência porque é 
pujança, é força contraditória, poder de arranque. Mas, quando essa pujança 
estabelece limites em torno do humano e das sociedades humanas, isso 
repele-me. A violência destina-se a criar pujança e não criar submissão. 
Quanto maior a pujança, maior irradiação criativa. Nietzsche precisava 
também de escrever por entre a natureza e por entre a matéria. Deslocava-se 
nos seus passeios e tomava notas, ou as notas tomavam-no a ele. Eu estou 
imersa quase na mesma realidade: vou passear, vou a mover-me e vejo, por 
entre o que atravesso, o que escrevo. (LLANSOL, 2011b, p. 14-15) 
(interpolações nossas)

Entende-se que, para Llansol, Nietzsche nunca será plenamente claro  no sentido de 

ser compreendido  pois estabelece aberturas rizomáticas de imagens e de expansões 

fractais de afecções (pontes e portas de passagem para Llansol, figuras e legentes) 

quando fala com outros seres e com o que ainda não existe, ou existe e nunca foi dito, 

encontros inverossímeis de figuras  o real-não-existente.  

Outra figura que remete os textos llansolianos conversarem com a história e 

montarem cartografia de visionários (‘mapas culturais’) é Giordano Bruno (1548-1600) 

 teólogo, filósofo, escritor e frade dominicano italiano condenado à morte na fogueira 

pela Inquisição romana com a acusação de heresia ao defender erros teológicos  como 

consta no Lugar 10, uma das muitas outras vítimas443 da História do século XVII, a 

saber:

Giordano Bruno, de prodigiosa memória, viu a sua testa reflectida na 
fogueira ... pressentiu que uma labareda subindo lhe ia dividir a fronte  
mas nas duas partes se lembrava que o universo é infinito, povoado de 
milhares de sistemas com os seus planetas e o seu sol. (LC, 1977, p. 52)   

443 No tópico III.16 (Potencial criativo e transformações) alude-se às perseguições, torturas e injustiças 
que, sob a forma de um presente fantasmático, influenciam nossos afetos, experiências, leituras, 
releituras e decisões.
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Vemos ainda em LC outra figura oprimida pelos poderes vigentes: Nicolau 

Copérnico444. Ele foi severamente criticado pelo segmento luterano da Igreja que 

alegava seu tratado de astronomia heliocêntrica ‘contrariar escrituras sagradas’445 

(GAJARDONI, 1989). “Mas, de modo algum, [eu, Copérnico] aceitarei ser criticado ou 

julgado sem testemunhos suficientes e à porta fechada”446 (interpolação nossa). 

Voltando o raciocínio às vozes (subjetividade polifônica), figuras escrevem-se e 

são escritas, de forma a contribuírem para o conhecimento das comunidades: “[...] Pôs-

se [São João da Cruz] a escrever o urso, andando à sua volta, e as últimas palavras que 

disse      Pega-lhe com as patas [...]”447 (interpolação nossa). Os seres ganham vida 

como figuras escritas, criadas com palavras: “Como um dicionário é belo, nela estão 

depositadas as palavras com que falo de Eckhart. De N., de Ana de Peñalosa, do urso. 

Nele estão depositadas as palavras com que eles me escrevem.”448 “ Que escreve ele 

 perguntou Ana de Jesus.                                                      Escreve-me  respondeu 

Ana de Peñalosa, [...]”449. 

Vale salientar que as inserções dessas figuras em LHI já apontam para essa obra 

como escrita-laboratório em sentido físico e subjetivo que engendrou LC, que se 

confirma em: “Com um livro escreve-se outro livro. Como um livro é vegetal.”450. 

Alude-se LHI ser concebido embrião para engendrar LC. 

O vegetal Prunus Triloba é elemento biografemático de Llansol. Ela manteve 

relação afetiva com essa planta no jardim de sua moradia em Jodoigne451. Prunus 

Triloba é um arbusto que, com o verde de sua clorofila, nutre e expande o vivo, com 

ramificações textuais, os escritos de LHI e LC. 

444 Mikolaj Kopernik (Toruń, 19/02/1473  Frauenburgo, 24/05/1543): matemático e astrônomo polonês.
445 Para Martinho Lutero e adeptos do protestantismo, a teoria heliocêntrica contrapunha-se à Bíblia. 

Explica-se, com exemplo: no episódio em que os judeus, de volta do exílio no Egito, lutaram para 
conquistar suas terras na Palestina, a Bíblia diz que uma batalha contra o povo amorreu não chegaria ao 
fim antes do anoitecer e, então, Josué (sucessor de Moisés na liderança dos judeus) ordenou: “Sol, 
detém-te em Gideon e tu, Lua, sobre o vale de Aijalon.” (Josué 10:12). Segundo a Bíblia, os dois astros 
mantiveram-se imóveis por quase um dia inteiro e a batalha foi vencida pelos judeus.  

446 LC, 1977, p. 40.
447 Ibidem, p. 54.
448 LHI, 2009, p. 58
449 LC, 1977, p. 33.
450 Ibidem, p. 67.
451 Pequeno município belga localizado no distrito de Nivelles, província de Brabante Valão.
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Além de forma do vivo e do verde que contém a clorofila  seiva nutritiva, o 

fluido orgânico que é alimento  do recomeço e da regeneração, a figura Prunus Tiloba 

remete, também, a imagens que se desenvolvem soterraneamente ou não, pois crescem 

em partes (visível e não visível) do vegetal. “Prunus Triloba cresce tanto, imagino-a ao 

nível do primeiro andar parte visível do arbusto”452 e “Por detrás de nós está a curva 

da terra parte não visível da terra, Prunus Triloba cresceu loucamente e tem um 

homem imenso no lugar da folhagem”453 (interpolações nossas). Nesse sentido, 

entende-se o leitor não conseguir imaginar o que é o rizoma desse vegetal até vê-lo. E 

quando o vê, não consegue compreendê-lo... apenas sente-o, pois é um ser imenso na 

complexidade da natureza humana que introjeta o Outro dentro de si. “Com o tempo, 

tornei-me amável para com estas coisas: escutar as vozes verdes e mínimas. O verde é 

uma cor que me realiza”454. Ao afastar-se do vegetal, o rizoma funde-se com a floresta 

de pensamentos. E ao emergir desse rizoma e olhar para cima da árvore nutrida pelas 

ramificações subterrâneas, o leitor perde a visão do cume em um emaranhado de 

imagens, pois o que consegue ver é tão somente o seu tronco  assombroso caule 

nutrido pela miríade de imagens que o compõe. “Sem fascínio, não há credibilidade, não 

há tronco perceptível que atraia os corpos para o risco da passagem”455.

Ainda: “essa árvore não é verde ela verdeja”456 onde o verdejar são os Lugares 

de acontecimentos que dão sentido às coisas da vida, “é o resultado das ações e paixões 

dos corpos (interpolação nossa). O sentido não está no atributo, mas no verbo ...”457 

onde o acontecimento é definido como o devir ilimitado  o devir em simultaneidade  

“do futuro e do passado, do ativo e do passivo, da causa e do efeito”458. A capilaridade 

de sua raiz espelha a imbricação rizomorfa de escritos llansolianos  e LHI é um desses: 

“Textos novos a nascer”459, os quais, por sua vez, refletem comunicação fecunda com 

outras figuras, por meio de fissuras e fraturas textuais, jogos de vazios, interstícios e 

diferentes níveis e potências imagéticas que fortificam a ideia de uma rizomática 

452 LHI, 2009, p. 167.
453 Ibidem, p. 174.
454 Ibidem, p. 176.
455 LLANSOL, 2011b, p. 30.
456 DELEUZE et GUATTARI, 2014b.
457 ALLIEZ, 2000, p. 111.
458 Idem.
459 LLANSOL, 2003a, p. 162.
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escrita-laboratório. 

Os escritos de LHI e LC são textos rizomáticos que têm como substância 

(matéria-prima) pormenores revelados ou a revelar  por escrevente, figuras e legentes 

 em palavras novas presentes em escrita não-representativa e não plenamente 

codificadas. Justifica-se: um rizoma não começa nem conclui. Ele se encontra sempre 

no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. “A árvore é filiação, mas o rizoma é 

aliança, unicamente aliança”460. “[...] na filosofia de Deleuze e Guattari [2000] o rizoma 

é o modo de realização das multiplicidades; para [Bruno] Latour (1994), o parlamento 

[lócus de práticas dialogais] das coisas é o modo de realização da rede de atores [para 

esta pesquisa, entenda-se: Llansol, figuras e legentes]”461 (interpolações nossas). “Ergo 

os olhos para a cúpula da árvore. ... uma cidade-árvore que eu intitulara o Grande 

Maior, ... uma cidade invisível e que só eu via. A árvore, essa, poderia ser vista por 

toda a gente”462. A ilustração apresentada a seguir mostra desenho de uma árvore 

desenvolvida nas partes soterrâneas (invisíveis) ou não.

Ilustração 9 – Desenho de árvore (partes soterrâneas ou não).

Fonte: Google (Imagens) 
Autor: Desconhecido

460 FERREIRA, 2008, p. 31, Nota de Rodapé 3.
461 MORAES, 2000.
462 LLANSOL, 2001b, p. 11.
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Ainda: “[//] Ler é, constantemente, um trabalho de levantar, um acasalamento 

entre mentes/sementes, entre mentes e sementes, que se põe em determinado sítio da 

terra de uma e depois no húmus de outra, com paixão”463,464. Esse acasalamento 

acontece no processo gestatório de LHI para LC e na miríade de vínculos das figuras 

llansolianas. Nesse diapasão, os escritos de LHI e LC não são apenas textos 

rizomáticos, são também textos simbióticos, pois, sobrevêm a eles inexoráveis 

associações e complementaridades nas quais ambos escritos beneficiam-se e são 

beneficiados por aqueles que os lêem. Afirma-se isso posto que há em LHI e LC 

simbioses entre palavras não-representativas e visões de mundos profundos que 

mutuamente se convocam e convocam legentes. 

Vejamos mais três passagens que ratificam a ideia de escrita-laboratório entre 

LHI e LC: “Já não consigo dissociar a leitura da escrita”465, “Já não consigo ler senão 

escrevendo *”466 e “Chamo-me Ana del Mercado y Peñalosa. [...] Gosto perdidamente 

de escrever (e de desaparecer na escrita). Não gosto de ler. Gosto de ouvir música como 

se eu mesma a escrevesse. De hoje em diante, já não consigo separar a leitura da escrita. 

[...]”467. Nesta passagem, manifesta-se, também, a despossessão468. Leitura e escrita são 

atividades indissociáveis para as figuras que vivem na procura do conhecer e fazem do 

Lugar um lócus de amor em perene expansão. Esse espaço da (arte) escrita llansoliana 

firma-se sem o peso da autoria, introjetando vasta subjetividade polifônica. 

No que tange esta polifonia subjetiva, apresenta-se o caso de Ana de Peñalosa. 

Mãe daqueles que integram a árvore genealógica469 dos ‘irmãos do Vazio Principal’, a 

sua figura aproxima-se da essência da meditação, da mística, do ato de escrita e a sua 

voz funde-se indistintamente com figuras como São João da Cruz, Tomás Müntzer e 

Nietzsche.

463 LLANSOL, 2007, p. 182.
464 Vale relembrar: “A árvore não é verde ela verdeja” (DELEUZE et GUATTARI, 2014b).
465 LHI, 2009, p. 24.
466 Idem.
467 LC, 1977, p. 14-15.
468 Tal como comentando no subitem III.10 (A escrita llansoliana em LHI) para a passagem “Todos estes 

textos integram o texto do meu livro. Livro único, que aparece publicado em lugares, datas, textos ou 
volumes diferentes. O volume da escrita não me largava ______________” (LHI, 2009, p. 115).

469 “Teve então medo e o lápis pareceu-lhe a ponta de um seio, que levou à boca. Ana de Peñalosa estava 
suspensa na página e, ele, ao seu colo. Embalava-o,” (Ibidem, p. 29).
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Como analisado antes, leitura e escrita entre figuras são atividades amorosas 

indissociáveis. Uma das figuras como lócus de afeto no qual germina a escrita é 

Coração do Urso: “Quando chegou às regiões polares deitou-se pela neve e na manhã 

seguinte, nasceu aí; era grande, pesado como um coração sem corpo e em breve os 

caçadores e os outros animais lhe deram o nome de Coração do Urso”470. “O urso está 

sentado na neve, tem frio, nós pensamos nele, ele pensa em nós”471. As ‘regiões polares’ 

(de LC) e o ‘sentado na neve’ (de LHI) são passagens que, na gênese de sua elaboração, 

interligam-se mostrando desertos enquanto locais que se acham ocasional ou 

temporariamente vazios de pensamentos, sentimentos e afecções. Mas esses desertos 

são lócus para comunidades de amor e afetos fazerem seus convites a outros. Tanto que 

um eu sob suspeita (não identificável) constituído por subjetividade polifônica diz: “a 

neve, onde nasce o urso, é um deserto branco, como a página [em branco], um novo 

deserto.”472. É no deserto que se dão as maiores batalhas (carnais e espirituais) pois, 

neles, a neve (branca, a ausência de pensamentos e afecções) é fria... de sentimentos, um 

outro tipo de deserto. Inquietante e admirável pois, “no fim de tudo, [ele é e permite] a 

comunicação [de e para novas comunidades]”473 (interpolações nossas). O que, por si 

só, já justificaria o título O Livro das Comunidades para o livro-fonte e sua imbricação 

a escritos constantes na obra Uma data em cada mão – Livro de Horas I. Além disso, é 

mais uma evidência indicadora de LHI ser ‘laboratório da escrita’ de LC. 

 ‘Repleto de enigmas’474, esse deserto nos permite comentar a expressão 

‘caminhar pelo deserto’ presente em LC. Desterritorializadas, as figuras permitem a 

fluidez dos seus pensamentos à Llansol e aos legentes, tal como um ‘branco livre’, um 

deserto de alvas areias: “Olha para mim e diz-me que posso principiar a escrever. Eu 

agradeço-lhe a misericórdia e sento-me diante dele perscrutando a túnica, o branco do 

livro e o branco livre”475. 

Quando se trata deste exterior, não se fala de um mundo exato e claro, mas sim, 

de outro ‘repleto de enigmas’. Mundo que se encontra para além (ou aquém) desse que 

conhecemos. Fala-se precisamente de um mundo que é um ‘branco livre’, o qual se 

470 LC, 1977, p. 50.
471 LHI, 2009, p. 42.
472 LOPES, 2003, p. 223-224.
473 LHI, 2009, p. 166.
474 Idem.
475 LC, 1977, p. 63.
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desdobra quando nele caminhamos em devir com simultaneidade. E, nesse mundo, tudo 

se passa como se a literatura e o espaço, a linguagem e o tempo se fundissem num 

devir-imagem, em que o mundo se encontra desdobrado, refletido. Não se trata de 

outro(s) mundo(s) evocado(s) pela literatura, mas doutro povoado por mundos 

possíveis: o deserto, o espaço do exílio e da errância, o Fora.

[...] Llansol vive a experiência do exílio (que é errância no mundo e desterro 
do mundo) como condição. Condição que, por sê-lo, não é meramente 
circunstancial, exterior, determinada por vicissitudes históricas, como tantas 
vezes acontece, nos casos em que o exílio é distância geográfica e lugar de 
nostalgia, de lamentação, também de intervenção política, de escrita 
testemunhal, autobiográfica, quase sempre. (BARRENTO, 2016, p. 63)

Nas palavras de Oliveira: “A obra de Llansol estabelece uma relação intrínseca e 

necessária entre o texto e a vida como experiência exilar”476. É nesse exílio que ideias 

novas provêem do deserto no qual se aprende a perder-se, banhando-se no silêncio de 

múltiplos significados. Nele figuras agem como seres errantes, tal como a escrita 

nómada477,478 em LHI e LC vagueiam errantes para encontrar oásis, o imageticamente 

novo no saber. Assim, o deserto assemelha-se à folha de papel em branco que se vai 

escrever à medida que é explorado (o deserto) e preenchido (o papel) e a Vida (a folha) 

enche-se de possibilidades: “[...] a enorme extensão do deserto é benéfica para o espírito 

e corpo.”479. “[...] Estou bem, sem nada saber, e a vida do deserto é admirável 

[...]”480. Há, portanto, alegoria que aglutina e abre sentidos outros, tanto para o deserto 

quanto para a escrita e leitura que partem de um “lugar sem lugar da escrita, a não 

confundir com utopia ou quimera, mas fulguração real no ‘ex’ de um exílio. De um 

exílio que é, também para Nancy, ‘lugar do corpo, lugar da linguagem, lugar do 

com’”481.

Em LHI e LC vê-se que o deserto apresentado não é um acidente de percurso, é 

uma escola.

476 OLIVEIRA, 2015, p. 50.
477“Maurice Blanchot definiu o espaço literário como o espaço da errância e da verdade nómada [...]” 

(BARRENTO, 1996, p. 47). 
478“A escrita de M. G. Llansol e o trabalho actual sobre seu espólio no arquivo são, assim, um laboratório 

de possibilidades em que cada peça/fragmento é uma nómada, e o conjunto (que ainda não 
descortinamos completamente) uma constelação aberta.” (BARRENTO, 2015, p. 32).

479 LC, 1977, p. 24.
480 Ibidem, p. 30.
481 BARRENTO, 2016, p. 137-138.
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É nesse deserto que são apresentados momentos difíceis e, com eles, 

aprendemos lições de mundividência que restauram e fortalecem, posto que no deserto 

podemos trabalhar a nós mesmos para trabalharmos o mundo através de nós. Destarte, o 

deserto apresentado por Llansol não é a morada, o lugar definitivo de comunidades que 

comungam o livro-fonte, mas sim, passagem para terra a atingir e difundir. É o que se 

observa na passagem: “De lugar em lugares vão, o deserto. ... Até que o Poder perca a 

memória de nossos nós”482.

Para neófitos à escrita llansoliana (i.e., aqueles tradicionalmente acostumados à 

escrita representativa), os textos de LHI e LC são desertos que tendem a desanimar 

leitores posto que se passam em ambiente desconcertante. Desertos têm a reputação de 

serem lugares capazes de sustentar pouca vida como se vê em LC na passagem:

Não habitado, sítio árido, desertado, abandonado, paragens desertas; terras 
baixas, inacessíveis aos ventos húmidos que sopram do mar e submetidas à 
seca permanente. Do que resulta a ausência total de árvores e de outras 
plantas e um relevo que se forma ao sabor dos ventos e da erosão (dunas e 
encostas rochosas). Um clima sujeito a bruscas variações de temperatura, 
solidão absoluta, excepto nos oásis e nas franjas das regiões desérticas. (LC, 
1977, p. 41-42) 

Entretanto, é no calor escaldante desse lugar árido e desconfortável que legentes 

descobrem a fonte e o frescor da vida.

É no deserto exposto no ‘livro-fonte’ e no ‘laboratório da escrita’ que legentes 

são apresentados, preparados e fortalecidos a conquistar seus (deles) Lugares 

(idealizados)  que constituem o espaço edênico. 

Não se passa para um lugar definitivo sem antes: pisarmos em terra transitória, 

pensarmos e aprendermos  em batalhas carnais e espirituais travadas nessa terra. 

“Estremecíamos à ideia de entrarmos no deserto”483  para, preparados e fortalecidos, 

comungarmos com ela e por ela.  “  Pensa  disse Pégaso para a mulher.  Para eu 

saber sempre onde estás em termos de passagem transitória e de aprendizado.  A 

mulher baixou os olhos anuindo à Pégaso. Segundo a miragem o cavalo ia mergulhado 

na água no rio de Heráclito, imerso o devir interrogando as patas”484 (interpolações 

nossas). 

482 LC, 1977, Contracapa.
483 Ibidem, p. 38.
484 Ibidem, p. 45.
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Quanto mais intenso for o conhecimento e o aprendizado dos Lugares, das 

figuras e de si mesmos, melhor será a passagem, i.e., a peregrinação de cada legente por 

essa terra, o que contribuirá para melhor qualificação daqueles que atingem e 

comungam ideais (das figuras) e lugares que constituem o espaço edênico bosquejado 

no ‘laboratório da escrita’ e difundido pelo ‘livro-fonte’. 

Após termos discorrido sobre marcas particulares de subjetividade (de Llansol, 

em LHI e LC) daremos continuidade a esta pesquisa apresentando, nos próximos dois 

tópicos, aspectos afetos ao silêncio e ao ato de leitura nas duas obras.

III.12 O silêncio em LHI e LC

Filosoficamente, o silêncio não se constitui pela ausência de ruído, mas sim, pela 

falta ou supressão da linguagem e da fala. Contudo,
... existe a experiência positiva de certa qualidade de silêncio não 
desprovida de riqueza. Para além da experiência metafísica do silêncio, 
gerador eventual de angústia ─ “o silêncio dos espaços infinitos assusta-me” 
(Pascal) ─, convém observar a experiência interior enriquecedora do silêncio: 
ligada à prece, ao asceticismo e à solidão, o silêncio concebido como o 
invólucro de uma presença escondida é, para os místicos, o caminho do 
reencontro com o Outro ... (DUROZOI et ROUSSEL, 2000, p. 349-350).

Sob essa perspectiva, os fragmentos  e decorrentes lapsos de silêncio  em LHI 

e LC são corpos que criam conexões vitais com o Outro, outros corpos, textos e vidas. 

Dos fragmentos, o silêncio imerge nos espaços em branco, nas lacunas textuais. Imerge 

para ganhar (e dar) vida como uma experiência interior: “[...] um grande silêncio 

estendeu-se pelas zonas frias e invadiu o ouvido. (A batalha vinha, estava vindo)”485. E 

é no silêncio que o corpo da palavra se manifesta: “tão ausente com a boca penetrada de 

silêncio”486. O silêncio e as interrupções são abismos que ligam Llansol, figuras e 

legentes. O silêncio e as perdas de sentido abrem o pensamento para o mundo que os 

espera, sem linguagem ainda. Conjunção de sentido e não-sentido, o silêncio se 

constitui num continente em que o pensar das comunidades se encontram, comungam 

essências e se contrapõem à imutabilidade de verdades escritas. Sem a produção de 

silêncio, inexiste a possibilidade de reflexão.

Em LHI e LC, o silêncio ganha vida como uma experiência interior. Esse ganho 

vem com a própria imagem na qual se manifesta a presença do silêncio. Silêncio que 

485 LC, 1977, p. 50.
486 Ibidem, p. 54.
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realça, simultaneamente, a presença da imagem bem como sua visibilidade  o visível 

que se encontra no invisível. Mourão fornece exemplo disso, ao compará-lo à 

respiração: “quando inspiramos, é o ar, matéria da exterioridade, que vem penetrar o 

nosso corpo até as entranhas”487. Não há enredo em LHI e LC: a materialidade da 

palavra, seus traços, suspensões da respiração e silêncios são partícipes ingênitos da 

imagem que se exteriorizam.

Leituras de LHI e LC propiciam acolher hesitações que nos permitem digredir 

entre  e, especialmente, no entorno de  linhas, lacunas, travessões, voltas, cerziduras, 

nós e fios textuais que se urdem nos silêncios e espaços vazios488. Todo o entorno 

constitui-se por marcas caracterizadas como suspensão, um descanso da fala: silêncio489. 

Visualiza-se isso como tentativa de apalpar o lócus no qual as palavras não atingem: 

linhas de fuga do consenso. Dessa maneira, os fragmentos não podem apenas ser vistos, 

necessitam ser contemplados, ouvidos, tateados, percebidos sinestesicamente, dentro do 

campo de possibilidades, que é a própria vida. O texto llansoliano excede os limites 

restritos da unicidade do sujeito, concedendo à vivência a natureza de uma 

multiplicidade incontrolável, em devir490. As palavras vão além do possível, 

fulgorizam... e os textos se abrem em si e irradiam miríade de imagens, percepções e 

sensações. 

A experiência do silêncio como suspensão temporária da existência em 

linguagem é algo que fica indelevelmente inscrito em LHI e LC, como declaração de 

poética. Isso é feito sob a forma de uma constante progressão de sentido numa 

depuração da linguagem que busca atingir, com (e no) silêncio, um sentido maior: “A 

palavra suscita a não palavra, *o não dito não é todo o silêncio, é uma forma de silêncio 

487 MOURÃO, 2009, p. 119.
488 “A atividade básica do leitor reside na constituição de sentido, estimulada pelo texto, que advém da 

conexão dos seus elementos constitutivos, das articulações e da necessidade de uma combinação 
responsável pela coesão do texto, através do preenchimento de seus vazios, e de seus brancos (ou ‘não-
dito’, de acordo com Umberto Eco).” (OLIVEIRA, F., 2009, p. 25). 

489 “Se atender-se a que a distinção fundo/forma é ela própria uma relação, pode-se concluir que os vazios 
de significação, o silêncio ou inexprimível, constituem o fundo sobre o qual se recorta a significação, e 
que, por conseguinte, o inexprimível de uma frase, ou de um texto, existe no facto de este ser forma e 
fundo, compostos segundo certas operações que vão dando limites e desfazendo, deslocando, limites. O 
inacabamento é na leitura a actualidade de uma potência que não se separa do acto, embora não seja a 
sua determinação do exterior e nele se não conclua” (LOPES, 2012, p. 19).

490 SANTOS, 2012, p. 27.
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*”491. O silêncio acaba sendo o lócus no qual se visualizam os fragmentos como 

elementos em movimentos, podendo colaborar, de forma substancial, para a ampliação 

das percepções estéticas, sensoriais e emocionais. 

Ao afirmar “Tenho necessidade de dez anos de silêncio”492 Llansol referia-se, a 

uma mudança:

Quando a nostalgia, dez anos depois de ter partido do meu país, me pareceu o 
eterno retorno, tive, numa noite, a ideia de que seria necessário encontrar a 
minha máquina de fazer infâncias. Pouco a pouco tornara-me consciente de 
que tinha afinidade com muitas situações e civilizações: a civilização dos 
Maias, a tibetana, a indiana, a situação de ser Sol, claridade, escrita, animal, 
canto. (LHI, 2009, p. 58) 

Nesses dez anos de silêncio, a escrevente identifica a necessidade de tecer uma vida, um 

corpo, mesmo que em nome da ficção. Se há silêncio no texto, a vida e a morte 

inscrevem-se nele. ‘Tenho necessidade’ é a vida e ‘dez anos de silêncio’493, a morte. 

Desejos que, errantes e coexistentes, pendulam494. O silêncio é uma fenda de entrada 

para diversos mundos, não sendo apenas um espaço de movimento da linguagem, lugar 

vazio de palavras ou plena significação. Ao contrário, uma tentativa de atingir lugares 

onde palavras não alcançam. “A solidão é uma  destruidora de modelos, a morada 

criativa das percepções.”495. Segundo Santos, os textos de LHI e LC “habita[m] a 

brecha, a fenda na qual se inscreve o inominável, o não dito”496 (interpolação nossa). 

Em LHI e LC, o silêncio é, sim, lócus de trânsitos, movimentos, esperas e 

potencialidades significativas. Lemos em LC: “A solidão não é mais do que a 

salvaguarda da escrita quando o desejo se apresenta”497. “Só, no mesmo lugar em que 

outros estão sós, cultivar em comum mas longe; viver numa solidão original, mas não 

491 LHI, 2009, p. 28.
492 LHI, 2009, p. 56.
493 Entre 1965-1984, acompanhando o esposo Augusto Joaquim (que se negara participar da guerra de 

Angola), Llansol viveu em exílio, na Bélgica, onde deu início à sua produção literária.  
494“Para Llansol, a experiência do exílio [de Portugal] é também a vivência de um duplo movimento: por 

um lado, a língua portuguesa perde os limites de um território, e é silenciada em alguns dos seus usos; 
por outro, o exílio é simultâneo à decisão, sempre retomada, insistentemente refeita, de continuar a 
escrever em português. [...]. O português que Llansol costumava ouvir e falar silencia-se: não se escuta 
o seu murmúrio nas ruas, quase ninguém o fala, não é útil ao comércio, ausenta-se da paisagem. 
Todavia, é ainda em português que Llansol continua a escrever e a língua persistia, viva e ausente, 
destinada a partilha do mais íntimo.” (FENATI, 2016, p. 147-148).   

495 LHI, 2009, p. 118.
496 SANTOS, 2001, p. 53.
497 LC, 1977, p. 70.
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fechada a pensamentos e a actos produtivos de amor, ou a actos de amor produtivo”498. 

Assim, “o solitário é o libidinalmente activo, para quem o viver e a forma de viver são 

vivencialmente indissociáveis”499.

LHI e LC são livros dessossegos onde o fragmento e a metamorfose, o vazio e o 

silêncio amalgamam-se e corporificam-se em incompletude. O orgânico e o inorgânico 

não trazem consigo respostas aos sujeitos, mas instiga-lhes leituras e reflexões. Há 

vozes que falam em cada obra, subjetividade polifônica que se expõe, silêncios que se 

manifestam, palavras que se tocam e reverberam-se modulando-o em nuances 

conduzidas pelo fluxo descontínuo e silencioso de suas próprias margens. “A voz não 

está fora do texto. A voz não está dentro nem fora do texto... Ao mesmo tempo é uma 

voz extremamente corpórea, é muito objetal essa voz”500. 

Em LHI e LC, sulcados no papel antes em branco (um deserto para o cavalo 

Pégaso de LC) estão fragmentos, fraturas, lacunas e silêncios que são matérias primas501 

que se oferecem ao legente, “[...] Pégaso, o cavalo, enterrou-se na areia à espera de que 

quem sabia escrever viesse velá-lo [...]”502. As obras são máquinas antimiméticas que, 

não proporcionam uma para-realidade do mundo, mas apresentam-no segundo infinitas 

possibilidades de leitura imanente na busca interminável de um território por vir, onde 

“diferentes formas de vida503 tentam uma outra ocupação da Terra”504,505: uma ocupação 

em devir pela escrita.

Assim, dá-se visibilidade à invisibilidade da ‘potência de afetos’. Desse modo, 

chega-se a indecidíveis e não claros limites: do referencial e do ficcional; do dizível e 

do indizível; de conflitos, revoltas e consolações; da vida e da morte. E trespassa-se o 

tradicionalmente caracterizado como literário, ficando a realidade à livre percepção da 

498 LHI, 2009, p. 217.
499 LHI, 2009, p. 45.
500 LLANSOL, 2011b, p. 48. 
501 Matéria prima que se esquiva oferecer ao legente: a narratividade, a metáfora e a mimeses.
502 LC, 1977, p. 47.
503 Como as figuras: o cavalo alado Pégaso, a cadela Maia, o peixe Suso, a árvore Prunus Triloba, o 

decapitado Tomás Műntzer, São João da Cruz, Ana de Peñalosa e Llansol (Nota de Rodapé nossa).
504 LLANSOL, 2001a, p. 123.
505 “Tenho testemunhado, nos oito ou dez livros que até hoje publiquei, sobre a incompatibilidade radical 

entre o mundo dos Príncipes e o mundo das gentes. Incompatibilidade que, à medida que vou 
avançando na elucidação do objecto da minha visão, me parece não só radical mas igualmente 
insanável, uma espécie de ferida, marca distintiva que nos separa, entre os humanos, uns dos outros.” 
(LLANSOL, 2014, p. 91).
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escrevente e, especialmente, do legente para que esse último, em vôo de Pégaso no 

deserto, alce-se na construção do devir. Destarte, o leitor pode aspirar a existentes-não-

reais506 e, em face deles, ‘batalhar’507 para atingir reais-não-existentes508 alicerçados em 

imagens e escritas de si presentes nas duas obras. Nessa aspiração a existentes-não-

reais, “o legente é sugado por um universo literário que o leva a criar táticas de leitura, 

instigando-o, continuamente exercer seu poder de legência”509. Um jogo imagético que 

 como dito no 7o§ da Cosedura desta pesquisa  o receptor (enquanto legente) urde 

com o texto ficcional, implicando-lhe certa esperança de a ficção espelhar realidade 

extradiscursiva. 

Tudo o que é existe em dobra, e no reverso dessa dobra há prolongamentos, 
novas realidades, ecos de outros mundos. E uma das obras fundamentais, 
embora não mais importante do que outras, é naturalmente aquela que liga o 
ser humano ao outro ser humano, no eterno retorno do mútuo. (BARRENTO, 
2008, p. 356)

Em linhas gerais, é dessa forma que Llansol possibilita também ao legente 

inovar com seus escritos, uma vez que fazendo o escrevente agarrar-se às amarras da 

(ir)realidade, desfazendo-as e (re)atando-as a seu modo510 permite ao leitor (enquanto 

legente) (re)inventar sentidos para a existência dessa (ir)realidade e texto, 

experienciando transformações e pujanças vibratórias e imagéticas. 

III.13 Aspectos comuns entre LHI e LC sobre o ato de leitura

Como visto em outros parágrafos, experiências e aprendizagens de escrita e 

leitura entre figuras são atividades indissociáveis em LHI e LC. Uma dessas figuras na 

qual brota a escrita é Coração do Urso. Ele é um dos componentes em LHI, o que 

reafirma com a ideia de ser essa obra espaço físico e subjetivo que gerou LC. 

Analisou-se que em LHI, essa figura é assim descrita: “O urso está sentado na 

neve, tem frio, nós pensamos nele, ele pensa em nós”511. O urso sente frio, pois está 

vulnerável, necessita ter e receber algo, a fim de aquecendo-se, potenciar afetos. E 

envolver-se com a escrita é o modo de mantê-lo aquecido corporal e emocionalmente. 

506 Imaginação criadora própria do corpo de afectos, agindo sobre o território das forças não materiais.
507 ‘Batalhar’ outras ‘batalhas de Frankenhausen’. “Ler é ser chamado a um combate, a um drama.” 

(LLANSOL, 2000, p. 18).
508 Verossimilhantes que orientam a narratividade.
509 MOTTA et BUSATO, 2011, p. 30.
510Mediante escrituração de vazios, lacunas, fraturas e palavras soltas em estranha disposição pela página, 

sem conexões sintáticas e, sobretudo, desprovidas de seus tradicionais significados.
511 LHI, 2009, p. 42.
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Em LC, essa figura é concebida como: “[...] um lugar permanente de 

representações, sensações, percepções, imagens, ícones, mitos; [...]”512. Ao chegar às 

regiões polares, o urso propicia ao legente refletir a respeito de significações da neve. 

Como também indicado em outro parágrafo, esse é um deserto branco que pode ser 

preenchido por ideias e interpretações, tal como a Vida, com suas possibilidades. 

“Quando chegou às regiões polares deitou-se pela neve e na manhã seguinte, nasceu aí; 

era grande, pesado como um coração sem corpo e em breve os caçadores e os outros 

animais lhe deram o nome de Coração do Urso”513. O Coração do Urso significa a 

bondade que aflora da escrita. E Llansol aposta nessa bondade como observado em:

Coração do Urso, ele exprime a misericórdia, porque eu estava a sentir que 
vivia num mundo profundamente abalado por falta de misericórdia. Por isso 
Coração do Urso surgiu. ... Por isso, eu digo que esses textos não são 
ficção, na medida em que correspondem a abalos sísmicos interiores, a abalos 
sinergéticos extremamente fortes em que eu pressinto que esta terra onde nós 
estamos pode ser utilizada de outra maneira, com as plantas, com os animais. 
Por isso, eu não lhes chamo ficção, mas uma pulsão para o aprofundamento 
das fontes da alegria de viver. (LLANSOL, 2011b, p. 55)

Outras leituras possíveis ao Coração do Urso e à branca neve podem remeter a 

três dogmas arraigados na cultura ocidental514. O primeiro desses dogmas é a ideia de 

que a mente de um recém-nascido (o Urso quando chega às regiões polares) é uma 

Tábula Rasa (a branca neve), uma tela em branco a ser preenchida pelos pais (os 

caçadores que têm o Urso como um troféu; tal como o filho é o jubilo dos pais) e pela 

sociedade (os outros animais que deram nome Coração do Urso, i.e., aqueles que 

forjaram a personalidade dessa figura). 

O segundo dogma é a concepção de que o homem em seu estado primitivo (o 

Urso, enquanto animal que o homem tem como fera e a ele deve manter-se longe, 

afastado, distante) é um bom selvagem (o Coração do Urso, um lugar de acolhimento, 

afeto).

E o terceiro dogma é a crença de que a alma imaterial (o Coração) dotada de 

livre-arbítrio (a branca neve, aquela que não tem nenhum matiz, nenhum viés. O branco 

é a cor da qual derivam todas as demais cores do espectro ótico, as diferentes nuanças 

associadas pelo homem a diferentes tipos e graus de intensidade de seus sentimentos) é 

512 LC, 1977, p. 52.
513 Ibidem, p. 50.
514 PINKER, 2004. 
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a única responsável pelas ações do indivíduo (o Urso).

A escrevente também exprime seu vínculo com a escrita e a leitura, em 

manifestações orgânicas vitais e fontes de prazer:

Lendo encostada a essas almofadas, não paro de escrever. De um lado da 
medalha a escrita, do outro a leitura. Um nada imperceptível as separa e as 
liga. Ao escrever tenho a impressão de que, afinal, só leio. E muitas vezes, ao 
ler, por detrás da leitura, já ouço a voz que escreve. (LHI, 2009, p. 133) 

Comprei uma revista e um livro, retardo o momento de começar a escrever o 
livro, antecipo-me ao prazer de ler, escrevendo. Eu escrevo. Eu faço renda. 
Eu estou ao Sol, eu tenho Jade deitado aos pés, eu desapareço e renasço. 
(LHI, 2009, p. 139)

E, quando a escrevente afirma “ Era pequena, brincava na praia  este texto 

ensinado pela avó Maria em voz alta quando eu ainda não sabia ler, orienta a minha 

pulsão de escrita”515, reconhece-se que “escreve-se a escrita escrevendo”516. E Llansol 

escrevia quando havia necessidade de separar as palavras: “[...] O que é o movimento da 

caneta, o momento do contacto da caneta com o papel Escrever sem quase levantar o 

bico da caneta do papel. Só o necessário para a necessária separação das palavras”517. 

Essa escrita faz-se como uma prática que necessita envolvimento intelectual e 

corporal, de escrevente e de legentes (com a escrevente e as figuras). “Corporalmente 

me vejo escrevendo sem cessar, quer dizer, participando do eterno através da minha 

pulsão eterna de anotar, de receber companheiros [figuras] que se levantam do nada, de 

escrever”518 (interpolação nossa). “É então como se adormecesse nos restantes dias da 

semana até sábado, até domingo, até ao momento em que João da Cruz, por entre o 

silêncio dos remos na água, chega até nós, eu [Llansol] e a casa, com seus insuspeitados 

companheiros [figuras e legentes]”519 (interpolações nossas).

Como tal pulsão é recorrente, a ‘Máquina da Escrita’ visualizava obras que 

estava escrevendo e ainda a escrever: “porque agora as obras que escrevo e tenho para 

escrever são múltiplas, como o silêncio”520. Esse fragmento robustece o fato de LHI ser 

escrita-laboratório, oficina física e subjetiva que gestou LC. 

515 LHI, 2009, p. 59.
516 Ibidem, p. 156.
517 Ibidem, p. 148.
518 (LHI, 2009, p. 227); (LHV, 2015, p. 36).
519 LHI, 2009, p. 150.
520 Ibidem, p. 232.
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Além disso, Llansol pontua em LHI momentos que deixou, temporariamente, de 

escrever os livros da Trilogia Geografia de Rebeldes, pois estava a dedicar-se a outras 

tarefas. “Há muito tempo [23 de outubro de 1976, domingo] que não escrevo n´ 

Geografia de Rebeldes . Hoje devo escrever; entre mim e eles, como figura, está a 

terra do jardim, com suas flores e vegetais no exterior, com seus bolbos nas caves do 

Outono e da geada”521.

Em determinado momento Llansol escreve LHI e LC ao mesmo tempo. 

“Escrevo em dois textos simultaneamente [6 de fevereiro de 1977], é a primeira vez 

que isto me acontece”522. 

Na prática constante da escrita por Llansol (“Escreve-se a escrita 

escrevendo”523), LC foi continuamente engendrado na obra póstuma LHI, tendo 

recebido influências de Augusto, marido e legente de primeira hora. “O Augusto propõe 

este título para um dos meus últimos livros, O Livro das Comunidades, ou O Livro dos 

Poderes do Livro:        Geografia de Rebeldes ”524.

Nesse ponto da pesquisa, necessário se faz expor entendimento sobre a noção da 

experiência do ‘fora’ nas duas obras em investigação, uma vez que tal noção encontra-

se intimamente vinculada à questão do Outro.

III.14 A manifestação da experiência do ‘fora’

A fim de expor adequadamente a noção do ‘fora’ em Llansol, imprescindível é 

abordar, preliminarmente, a concepção e o papel das figuras nas duas obras 

investigadas. Vejamo-los.

LHI e LC são instrumentos que podem ampliar perspectivas de vida, frutificando 

questionamentos e ensinando a duvidar. Segundo Martins, “o texto de Llansol cria 

espaços de atração e de desvio em que figuras de mundividências diferenciadas 

interagem e se interpenetram, impelidas pelo novo. [...] O texto llansoliano não se 

inscreve no não-lugar, nem lugar-do-não por modelar figuras que estão por vir”525. 

521 LHI, 2009, p. 180. 
522 Ibidem, p. 219.
523 Ibidem, p. 156.
524 Ibidem, p. 138.
525 MARTINS, 2009a, p. 267.
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Nesse contexto, as figuras são inseparáveis e imprescindíveis cenas fulgor, pois 

se constituem (ao mesmo tempo e a um só tempo) elos de comparação, contraposição e 

questionamentos ─ semióticos e ontológicos ─, da imagem da própria figura da qual ela 

advém. Em visão ampla (i.e., em perspectiva macro), a cena fulgor é o logos do Lugar 

que origina um ‘redobramento do espaço e do tempo’ dos seres que ali convergem e 

comungam ideais. Concomitantemente, em visão focada (i.e., em perspectiva micro), as 

figuras que habitam esse Lugar (enquanto espaço edênico) “nada mais são do que 

personagens históricas ou míticas; plantas ou animais; um dispositivo de companheiros 

que tomam parte na mesma problemática”526. 

Na cena fulgor, essas figuras compartilham a técnica visual de sobreimpressão  

exposição simultânea e múltipla do que pode (ou não) ser realidade, que as propicia 

deslizar histórica, cronológica e idealisticamente umas sobre as outras e estas sobre 

textos e paisagens montadas no espaço circundante , pois, segundo Coelho, “não 

somente há a fusão da realidade com o sobrenatural, o fantástico, o sair do mítico, mas 

também coexistem as complexas explorações na linguagem que nos levam pelos 

caminhos difíceis do secreto [i.e., daquilo que não é revelado], do hermético 

[llansoliano]”527 (interpolações nossas).

As passagens abaixo endossam o afirmado no parágrafo anterior:
Sem querer, as minhas figuras tutelares, mesmo com aparência maléfica, 
começam a tomar corpo e espírito, e escrita. E, no entanto, não queria 
escrever-lhes, dedicar-lhes mesmo duas linhas; mas elas vêm, vêm sem ser 
chamadas, precisas, dar sentido a meu tempo de vida. (LHI, 2009, p. 149-
150) [exposição simultânea e múltipla do que pode (ou não) ser 
realidade]  

Ana de Peñalosa e seu amor último, Al-Halladj, de rasto e poder 
desconhecidos. Um a um se sentam pacificamente no interior de mim 

mesma, como em sua casa habitada. Falam de seus sonhos e desejos 
múltiplos, de suas batalhas, livros e épocas, de seus símbolos e quedas. (LHI, 
2009, p. 149-150) [o deslizar cronológico e idealístico]  

Escrevem seus tempos quebrados e seus espaços amplos de vivos. (LHI, 
2009, p. 149-150) [o deslizar histórico, cronológico e idealístico]   

Suavemente me interpelam, em voz baixa se reconhecem e marcam, num 
vibrante acordo, seus lugares à mesa do livro. (LHI, 2009, p. 149-150) [o 
deslizar sobre textos e paisagens montadas aos seus arredores] 
(interpolações e grifos nossos).  

526 LLANSOL, 1994, p. 129.
527 COELHO, 1979, p. 248.
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Por oportuno, o primeiro período das passagens expostas acima dialoga com 

outras de LHI, pois “as minhas figuras tutelares, com aparência maléfica, começam a 

tomar corpo e espírito, e escrita”528: “Deus não existe, é apenas de quem se fala e 

escreve”529, “Mas João da Cruz escreve... Deus não existe”530 e “Deus não existe, é 

apenas de quem se fala e escreve”531. Negando Deus, a escrita llansoliana confere 

existência e significação benéfica a Ele (‘figuras tutelares, com aparência maléfica’ 

ganham corpo, espírito e escrita para negar-Lhe). Essa alusão à aparência maléfica diz 

respeito, na concepção baudelariana, ao modo de apresentação de transfiguração 

fantasmática do espírito onde prevalece o horror perante a decadência da tradição e de 

valores (CANTINHO, 2003, n.p.). Em nossas palavras: se, outrora, Baudelaire 

utilizou-se do sobrenatural e do horror para levantar possibilidades e tentativas de 

explicação de fenômenos que não podem ser explicados (entre eles: a desordem 

estuporada da vida e a complexidade multiforme das realidades), em passado não muito 

distante, Llansol explorou  a seu modo e visão de mundo  o jogo verossímil da 

(in)credulidade do leitor quanto à existência de figuras e lugares que surpreendem 

realidades a fim de incitar, exortar e desdobrar inovadores olhares sobre o mundo, 

“evoca[ndo] uma realidade constituída a partir da (ir)realidade da coisa à realidade da 

linguagem”532 (interpolação nossa). E em face desses olhares, partilhar com 

comunidades de ideais e afetos um espaço edênico alicerçado sobre devires em 

simultaneidade.

A aludida complexidade multiforme das realidades é um processo complexo, 

sinergético, sarapintado de referências, inferências, inserções e lacunas, 

aperfeiçoamentos, modificações e ajustamentos que delineiam possibilidade de novas 

leituras, instigando estudiosos e interessados a aventar novos significados.

E, imersos nesses novos significados, o insólito e o absurdo convivem, 

ultrapassando a escrita e transpondo a ficção. Mais do que isso, insólito e absurdo 

conseguem transmitir dramas e inquietações universais da natureza humana.

528 LHI, 2009, p. 149-150.
529 Ibidem, p. 24.
530 Idem. 
531 Idem.
532 GIROTTO, 2008, p. 2.
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Cada qual segundo respectiva mundividência, diferenciações de Baudelaire e 

Llansol são exaltadas em (ir)racionalidades do referencial e afecções de (ir)realidades 

com que leitores/legentes tentam compreendê-las. Contudo, não sendo possível a eles 

compreender/optar por alguma delas de forma definitiva, permanecem hesitantes em 

entre-lugar de tensões difusas. Esse movimento dialético permite afirmar que o ato de 

imaginar modifica sujeitos que se ‘contaminam’ com o perceber e o sentir das 

(ir)realidades e (ir)racionalidades, possibilitando-lhes gerar multiplicidade de visões de 

níveis aparentemente incompatíveis de realidades e racionalidades. Assim, o apreendido 

não é o “verdadeiro” ou “definitivo”, mas sim o olhar de cada olhante ― aquilo 

transformado, metamorfoseado pelos próprios sujeitos. Tudo isso ensina a importância 

de olhar pormenorizadamente, ato que, excedendo o próprio olhar (objetividade) e 

ponto de vista (subjetividade), permite acesso aprofundado à textura interior de 

fenômenos não explicáveis.

Agora, volvendo o raciocínio exclusivamente a Llansol e suas duas obras em 

investigação nesta pesquisa, é correto dizer que desde seu início, LHI apresenta figuras 

que se tornam presentes em LC. Uma delas é S. João da Cruz: “Mas é escrito por S. 

João da Cruz.”533, figura a ser abordada ao se discorrer sobre figuras individuais. Por 

ora, comece-se com uma figura coletiva de LC: o grupo de crianças.

Em uma das cenas (Lugar 1) de LC, as crianças brincam o ‘jogo do 

dicionário’534 com as palavras, inscrevendo entre essas o seu riso535 e rebeldia. E, nas 

experiências de escrita e legência, todos os envolvidos  as crianças, Llansol e outros 

sujeitos  acabam sendo encantados pelo deleite estético que as palavras oferecem, pela 

descoberta de caminhos de aprendizagem e pelo fascínio atingido na oscilação entre 

saber e não-saber. Como se vê em LC: “a pergunta surgiu na mulher sob a forma de um 

sorriso”536. Enfim, o poder de atração das palavras, estimula a criação literária (i.e., a 

533 LHI, 2009, p. 24.
534 FENATI, 2014b, p. 4-6.
535Abre-se nota de rodapé para mostrar como o pensamento nietzscheano aflora em Llansol: “A única 

afirmação grande de Nietzsche é que a alegria é mais profunda que a dor, que a alegria quer profunda, 
profunda eternidade. Como todos os pensamentos fulminantes e fecundos dos grandes mestres, isto não 
significa coisa nenhuma. É por isso que teve grande ação nos espíritos: só no vácuo total se pode por 
absolutamente tudo.” (BARRENTO, 1996, p. 21). Releva, ainda, observar que Nietzsche herda certa 
alegria de Spinoza, pois segundo o pensamento desse: “apetite é a força [vontade de agir] pela qual o 
indivíduo, a um tempo, alma e corpo, preserva no ser; é modificado conforme as afecções do corpo.” 
(MOREAU, 1982, p. 56-57) (interpolação nossa).

536 LC, 1977, p. 14.
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inovação das possibilidades de seu uso) e, dessa criação, decorrem fruição, prazer e 

alegria como deduzido por Llansol em LHI: “Concluí que toda criança é rara e 

importante, e que a sua contemplação me ensinou a descondicionar o saber”537. Um 

descondicionamento que contribui para experiências contemplativas engrandecedoras 

de ser-se humano, tal como ocorre no budismo, não uma religião, mas sim uma 

filosofia de vida. É o que se observa na passagem: “e os monges guardavam silêncio 

com as mãos juntas assentes sobre a tábua”538.

Em tal passagem do Lugar 1 Llansol inova com o ‘jogo do dicionário’, pois nele 

derroca a tradicional ordenação léxica, morfológica e sintática, assim como não subjuga 

cada palavra aos conhecidos usos e acepções. Com tal jogo, instiga-se o leitor a romper 

com a impostura da língua e, decorrente disso, a descodificação e a organização do 

mundo como tradicionalmente é conhecido.

Nesse contexto, ao nosso juízo, as crianças são a imagem da tabula rasa, do 

novo e da rebeldia. Nesse diapasão, tem-se a criança como “reprodutora de 

conhecimento, identidade e cultura. A criança pequena é entendida como iniciando a 

vida sem nada e a partir de nada como um vaso vazio”539 (interpolação nossa). O 

fascínio é alcançado pela descoberta de caminhos de aprendizagem passando pela 

oscilação entre saber e não-saber.

No que se diz respeito às crianças serem a imagem do ‘novo’, tome-se o Lugar 1 

como “incipit desestruturador de uma voz narrativa estabilizada”540, i.e., a inserção de 

novos elementos (estímulos, sensações, percepções e perspectivas). Tal como 

navegantes que, em alto-mar, rumam em direção ao clarão de um farol ainda não visível 

em face de este encontrar-se abaixo da curvatura terrestre e, por isso, além do horizonte 

observável; a imagem atrai, aproxima e mostra, ao olhar do legente, o farol luminoso 

que revela caminho para sensações novas e não-codificadas. Essa curvatura terrestre 

pode ser entendida, também, como as partes não visíveis da árvore: “Por detrás de nós 

está a curva da terra, Prunus Triloba cresceu loucamente e tem um homem imenso no 

lugar da folhagem”541. Evidência do farol luminoso que revela caminhos para sensações 

537 LHI, 2009, p. 218.
538 LC, 1977, p. 51.
539 DAHLBERG, MOSS et PENCE, 2003, p. 65.
540 MARTINS, 2009b, p. 269.
541 LHI, 2009, p. 174.
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novas e não-codificadas é a passagem onde crianças copiam e declamam  em ato 

coletivo de construção e disseminação de saberes e conhecimentos  versos do poema 

Subida do Monte Carmelo, de autoria de São João da Cruz. 

[...] ali copiavam a Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, riam, 
ouviam a voz que lia pausadamente o que elas tinham escrito e que, no fim, 
até mesmo lhes imitava o riso        é preciso saber que uma alma                    
riso         deve geralmente passar primeiro por duas noites a que os místicos 
chamam purgações          riso      ou purificações da alma e a que nós aqui 
daremos o nome de noites     riso [...] (LC, 1977, p. 12)    

Essas cópias e declamações são caminhos que possibilitam atingir fontes da alegria, 

pois constituem atos de educar que excedem o expressar em palavras, ressoando saberes 

em Lugares e Comunidades  “Nas paredes que determinavam esse espaço descomunal 

vibravam as vozes de João sobre a boca de Nietzsche”542. Mediante (re)descobertas de 

formas de aprendizagem, crianças (discentes, hoje; docentes, amanhã) tecem 

conhecimentos em travessias, encontros e desencontros. “Adormeço sobre a sua mão, 

mas no sono continuo a sentir-lhe o ímpeto e à procura do lugar para onde ela se 

dirige”543.

Especificamente sobre o ato de copiar, Martins enfatiza que: 
[...] copiar é uma técnica de sobreimpressão omnipresente em Llansol, pois 
escrever um texto de outro à mão é entrar em ressonância com a voz e 
pensamento do autor, captar a energia transformante de cada fonema, é 
deslocar o texto entranhado e ter ‘a sua presença acentuada’ (MARTINS, 
2009b, p. 269)

Como toda criança traz em si certo caráter de rebeldia, a escola é o espaço de 

oposição e resistência  desejar, sonhar, investigar e experimentar , em ‘pedagogia 

diferenciada’544, posto que “uma educação nacional planificada é superstição”545. A 

Vida é a própria sala de aula onde, de maneira lúdica e ecfrática, investiga-se e 

(re)descobre-se ideias e ideais, por vezes, transgressores, em relação a ensino e 

aprendizagem. Enfim: educar é pôr ideias à disposição de potenciais legentes, uma vez 

que docentes têm a responsabilidade de estimular educandos pensarem e refletirem 

sobre aquilo que os inquietam e os chamam.

542 LC, 1977, p. 82.
543 Ibidem, p. 63.
544 Vale lembrar que, durante o exílio na Bélgica, Llansol e Augusto Joaquim fundaram escola de 

inovação pedagógica, a Escola da Rua de Namur e La Maison. Elemento que pode ser entendido como 
biografemático de Llansol nos escritos de LHI e LC.

545 LHI, 2009, p. 218.
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Martins defende o Lugar 1

[...] assentar-se numa pedagogia diferenciada, visto que crianças de estratos 
sociais e mundividências culturais diferentes ouvem a recitação da 
professora-amante que dá a conhecer um texto místico numa escola que 
funciona também como retiro espiritual. Pela mediação da leitura em voz 
alta, uma forma de orar a leitura, as crianças mergulham na voz de São João 
da Cruz porque ler tornou-se a vibração transmutante, um exercício de 
‘encantamento’ (SANTOS, 2008, p. 160). (MARTINS, 2009b, p. 269-270)

Outra figura a aparecer no Lugar 1 é São João da Cruz. Nesse Lugar há uma 

cena em que ele coloca o cordeiro no forno. Lopes (2003, p. 215) defende o ato 

corriqueiro de cozinhar transmitir violência associada à arcaica prática sacrificial de 

animal  i.e., o ritual como construção de imagem que vincula, de forma mitigada, algo 

terrível acontecido como, por exemplo, o destino dos milhares de derrotados na Batalha 

de Frankenhausen, o qual será vista no tópico III.17 (Tomás Müntzer, uma figura em 

defesa de oprimidos e silenciados).

No Lugar 2, retorna-se à figura de Ana de Peñalosa, educadora da Corte de 

Amor medieval, que “pedia aos homens que lhe trouxessem os filhos de suas mulheres 

para educá-los numa grande casa de um só quarto e uma só janela”546. Ana vai sofrendo 

uma transformação, pois com a chegada dos amantes e filhos (aqueles que amam Ana 

de Peñalosa – possível alterego de Llansol – e aqueles que têm Ana como Mãe, i.e., 

todos os legentes), todos abandonam as vestes (i.e., os textos anteriores): “À noite, ainda 

não toda fechada, reflectia-se no buraco; pouco a pouco, todos se despiam [além do 

abandono de textos ocorre também perda identitária] – Nietzsche, São João da Cruz, 

Tomás Müntzer e ela própria, Ana de Peñalosa”547 (interpolação nossa). E, em face do 

abandono de textos, multiplicam-se os aposentos da casa [i.e., possibilidades de 

experiências e aprendizagens de escrita e leitura] e a possibilidade de novos legentes: 

“havia um cortinado na janela que servia de lugar de retiro espiritual às crianças que, 

algumas vezes, desejavam partir para a mulher, em troca, receber novos amantes”548. 

Assim, a presença de uma casa e seus aposentos sugere não apenas descanso (refúgio) 

para corpos que nela inscrevem-se (adentram) e querem escrever, mas, também, 

intensifica a figura da existência de espaços circunscritos que (de)limitam a 

personalidade de cada um que dos que ali estão e os dá nome. É assim que a palavra é 

546 LC, 1977, p. 11.
547 Ibidem, p. 74.
548 Ibidem, p. 12.
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subvertida e o que poderia indicar tão somente cômodos de hospedagem, conduz ao 

lócus de amparo a personalidades  espaço construído por parcelas de perfis 

característicos de diversos seres  e de experiência da leitura e da escrita de 

corp’a’screver.

Tomados pelo ‘espírito de despossessão’549, indivíduos são desenraizados de 

suas terras, deixam suas nações nativas, sobrevivem em outras culturas, perdem a 

memória e entram serenamente no ‘grande exílio da Paisagem’550,551. Exílio e 

despossessão assim se expressam em LHI: “Ligo a ideia de orientação a essa sala, é lá 

que talvez eu tenha estado, consciente, de pé pela primeira vez. Sem dúvida é a casa do 

meu livro [um lócus, uma moradia de conhecimentos, de imagens], a grande casa 

[espaço de significações] de um só quarto e de uma só janela”552 (interpolações nossas). 

E, “escrever, como neste livro [LC], leva fatalmente o Poder à perca de memória”553 e 

ao espírito da despossessão: “Para fazer-lhe companhia nas longas noites em que não 

vinham vê-la, Ana de Peñalosa adoptou um peixe de cor vermelha e rosa avermelhado 

que refazia vários caminhos na água, já tomado pelo espírito da despossessão em face 

de tudo capaz de perturbar a sua serenidade”554 (interpolação nossa).

Por isso, não há dúvida de considerar Ana de Peñalosa a energia libidinal com a 

qual Llansol inaugura a escrita (e fruição) infinda, a prática de ler como técnica de 

escrita sobreimpressa: “Leio um texto [LC] e vou-o cobrindo com o meu próprio texto 

que [já tenho escrito: LHI] esboço no alto da página mas que projecta a sua sombra 

escrita sobre toda a mancha do livro [...]”555 (interpolações nossas).

Ana de Peñalosa é um possível alterego de Llansol  um eu idealizado pela 

escrevente como síntese de sua personalidade. “Não sou mulher mãe, sou uma mulher 

escritora Llansol e/ou Ana de Peñalosa, um ser humano que sobreviveu por graça da 

549 LC, 1977, p. 69.
550 Ibidem, Contracapa.
551 “O sentimento de exílio pode pois viver-se em cada momento, independentemente do lugar em que se 

esteja, porque ele é mais da ordem das paisagens em que o pensamento pesa, do que da ordem do peso 
quotidiano, fixo e apertado, constituindo um sentimento de não-pertença [...]. (VASCONCELOS, 2016, 
p. 80).

552 LHI, 2009, p. 30.
553 LC, 1977, p. 10.
554 Ibidem, p. 69.
555 Ibidem, p. 65.



139

escrita, e o seu exercício falta-me terrivelmente.”556 (interpolação nossa). Fêmea(s) que 

assume(m) uma condição maior para sua(s) existência(s): genitora(s) de legentes. Vê-se 

evidência dessa idealização personalística em: “nesse lugar havia uma mulher que não 

queria ter filhos do seu ventre [...] tinha uma maneira distante de fazer amor: pelos olhos 

e pela palavra”557. 

O exercício que faltava terrivelmente àquelas fêmeas  sobreviventes face à 

dádiva da escrita  faz-se útero do corp’a’screver. E o feto gestado (LC) nesse processo 

de desenvolvimento (LHI) da escrita até o seu nascimento ocorre, como afirmado por 

voz polifônica, mediante idas e vindas ao laboratório da escrita não apenas no âmbito 

dessa, mas, especialmente, no corp’a’screver: “de facto escrevo, avanço, recuo, ganho e 

perco vitalidade, [...]”558 e “suspendeu a gravura de uma placenta [LHI] encerrando um 

feto [LC] apenas algum tempo antes de nascer”559 (interpolações nossas). 

Especificamente sobre Ana de Peñalosa, essa é “mulher-mãe pela generosidade, 

pelo amor distribuído, princípio mágico de plenitude; [...] Ana de Peñalosa tem o dom 

de ser a fonte de onde brotam outras mulheres, tem o dom da ubiqüidade”560. Percebe-se 

isto em LC: “e este amor que os une tem o mesmo valor que num e noutro, a mesma 

igualdade”561. 

Fruto da ubiquidade, no Lugar 5, há outra Mãe: Ana de Jesus562. As duas Ana 

são corpos abertos ao amor e à metamorfose, tanto que em determinado momento, 

ambas seguram a mão de  i.e., ligam-se a outro companheiro de errância  São João da 

Cruz, figura que está em transe. Estado de sintonia com algo transcendente que alude à 

vida eremítica  partilhada pelo frade espanhol carmelita  dedicada à oração e ao 

silêncio, assim como a forma fulgurante e desorientadora de abstração que para-leituras 

556 LHI, 2009, p. 198.
557 LC, 1977, p. 11.
558 LHI, 2009, p. 198.
559 LC, 1977, p. 21.
560 LOPES, 2013, p. 106.
561 LC, 1977, p. 37.
562Ana de Jesus  também conhecida como Ana de Lobera  foi uma carmelita de elevada estatura 

humana e espiritual que viveu nos séculos XVI e XVII. Viveu em intensa oração e penitência. Fundou 
conventos nas cidades de Madri, Granada e Bruxelas. Cuidou de mulheres enfermas e dava esmolas aos 
necessitados. Enfim, Ana foi uma mulher que buscou seu lugar na Igreja, tendo encontrado-o no 
carisma e no reconhecimento da freira Teresa de Jesus. Ambas lutaram contra a perseguição e a 
incompreensão (FERNÁNDEZ, 2004, p. 251). Ana de Jesus escreveu declarações, cartas, atas e 
epistolário. Infelizmente, alguns de seus escritos desapareceram, mas não sua importância religiosa que 
permanece viva com seu legado.
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lançam o legente na escrita llansoliana. É o que se vê em: “[...] as mãos ondulavam 

sobre o lençol e leito e Ana de Jesus disse, em segredo, a Ana de Peñalosa    ... é preciso 

ter experiência”563. 

Pelas figuras acolherem e sentirem o Outro dentro de si, elas perdem suas 

identidades. Como defende Llansol: “Eu é o outro que eu vejo em mim. Um lugar não 

desmultiplicado, uno, amplo, criando sempre maior e mais amplitude, vivendo 

incansavelmente por dentro da natureza”564. Trata-se de experimentar-se como outro e 

usar a linguagem como espaço de transformações tendo em vista o texto literário não 

possuir marcas próprias; todavia, jogar com elas. Assim jogando, ele, o texto, 

problematiza toda e qualquer identidade, pois são construções, linguagens  não 

essenciais e mutáveis. “Em frente ao espelho [Nietzsche] submete-se ao corte do bigode 

e do cabelo, passam-lhe uma lâmina pelo crânio que fica completamente calvo”565 

(interpolação nossa). A imagem de ter a cabeça rapada remete à condição de estar 

pronto para ser outro e ao apagamento do eu (a ‘perda identitária’): “mesmo para mim 

própria, eu sou o outro e eu que passou”566. Lopes (2003, p. 201-235) fala que nenhuma 

escrita é imitação do Outro, mas sim a apropriação do Outro a si que é ao mesmo tempo 

desapropriação de si, acesso a outro estado, o do desprendimento de saberes e a 

experiência de si enquanto sujeito. Nessa apropriação do Outro, vozes apresentam-se 

como modulações de um devir-outro, caminhos do encontro, modos de fazer amor.

Essa desapropriação de si (experiência do fora) é se abrir, deixando-se levar pelo 

Outro, aquele que nunca se tornará idêntico, sendo diferente, estranho, desconhecido, 

atraente e fulgurante. A ética desse Outro pode ser resumida na seguinte frase: desejar 

que o outro permaneça sempre o Outro. Para Foucault, a experiência do Fora abre novas 

perspectivas, entendendo o Fora como uma matéria móvel, onde nada ainda aconteceu  

i.e., tudo sempre, a cada ocorrência (leitura) será novo, impregnado de frescor e 

fulgurância. E essa matéria móvel encontra-se imersa em um campo de forças (objetivas 

e subjetivas) no qual o saber (o conhecimento), o poder (de convencimento) e a leitura 

(e dentro dessa, a subjetivação) são explicados pelo modo como cada um destes três 

563 LC, 1977, p. 33-34.
564 LLANSOL, 2003b, p. 17.
565 LC, 1977, p. 62-63.
566 LHI, 2009, p. 190.
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estratos e as sinergias que os amalgamam funcionam (atualmente) e como funcionaram 

(em outras épocas históricas)567.

Por isso, Lopes considera que: “O LC não fala de Ana de Peñalosa, de 

Nietzsche, ou de São João da Cruz, o que há é presenças que nele se ‘desenham’, 

escrevem, como figuras, e para cujo ‘desenho’ (escrita) concorrem aqueles nomes”568. 

Assim, LHI e LC redimensionam o lócus da alteridade na vida de cada sujeito (legentes, 

figuras e Llansol) mediante práticas dialogais com o Outro (diálogo com e entre 

figuras).
Trata-se de um encontro entre forças não objectiváveis  a memória, o 
imemorial, o desejo. Enquanto processo de devir, ele desfaz as identidades do 
autor, do texto e do leitor, captando-os para sua verdade mais próxima “car je 
est un autre”. (LOPES, 2003, p. 202) 

Nesse ponto de desenvolvimento do presente tópico (“A manifestação da experiência do 

‘fora’ em LHI e LC”), relevante se faz tecer considerações sobre a relação existente 

entre subjetividade e alteridade na constituição do sujeito especificamente, com aquilo 

que vem a constituí-lo de fora de si. A subjetividade passa a não mais ser tão-somente 

interioridade, mas, especialmente, relação de inclusão com a alteridade, pois se é 

também o Outro que se manifesta no processo de (re)leitura e (re)escrita. Um eu que é 

levado ao encontro da própria alteridade mediante polifonia do Outro. Não importa 

quantos diferentes eus povoam cada sujeito e quem eles possam sê-los. Todos residem e 

estão intimamente relacionados dentro do Outro em face de esse ser um terceiro, 

excêntrico, descentrado, mas não ‘o excluído’ da combinatória de possibilidades e sim 

parte constitutiva do (eu em) movimento569. “Uma voz narrativa móvel, ubíqua, ou no 

dizer de Maurice Blanchot, voz fantasmática ou espectral, ao mesmo tempo descentrada 

e responsável por impedir que o texto venha a ter um centro”570. Nesse sentido, no 

Lugar 3, São João da Cruz e sua mãe Ana de Peñalosa habitam um ao outro quando, 

entrecruzando planos da escrita suas caligrafias unem-se para (re)escreverem a cena da 

criação evidenciando o nascimento da palavra na corrente da escrita. É o que se observa 

em:
O nome de João sulcava a água e a quilha do barco penetrava cada letra 
enquanto ele conversava com o livro, o livro aberto sobre os joelhos e 
coberto por uma espécie de sol; ouviam-se as vozes e o bater dos remos, as 

567 GIROTTO, 2008, p. 6.
568 LOPES, 2003, p. 211.
569 Cf. CARVALHAL, 2003, p. 104.
570 GUIMARÃES, 1997, p. 210.
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pálpebras descidas continuavam a permitir que ele pronunciasse a sua escrita 
sonhada. Quando pôs os pés em terra disse-lhe:

bom dia actor da palavra

e ele respondeu-me

bom dia, mãe (LC, 1977, p. 20)

[...]

O tampo da mesa era rectangular amarelo, a cor predominante do ar de 
Fontiveros e, feito água, converteu-se, na segunda camada, em espelho; 
perpassado um vento como o do rio, levantou-se uma onda, nela se acendeu a 
vela (extinguiu-se a lâmpada da sala, desapareceu a luz do dia): à luz da vela, 
o nosso rosto e as nossas caligrafias entrelaçam-se pousam na sombra, as 
nossas mãos esquerdas de Ana de Peñalosa recuadas substituem as páginas 
iguais; a segunda camada quebrada, aparecem ambos em posição fetal, a 
boca suja do leite das palavras. (LC, 1977, p. 24)

E o nascimento da palavra na corrente da escrita contribui para a manifestação da 

experiência do fora nas duas obras (LHI e LC), desde a imbricação de simples 

anotações do cotidiano até a linguagem do corpo à procura de caminho na escrita, o que 

se discorre no próximo tópico desta pesquisa.

III.15 Das simples anotações do cotidiano até a linguagem do corpo 

Percebe-se mediante investigações até aqui efetuadas que a escrita de si 

produzida em LHI é aquela na qual a linguagem do corpo aflora e o desejo pulsa entre 

as palavras que escorrem pela folha de papel, criando imagens, como expressa Llansol 

em LHI: “Corporalmente me vejo escrevendo sem cessar, quer dizer, participando do 

eterno através da minha pulsão eterna de anotar, de receber companheiros que se 

levantam do nada, de escrever”571. E em LC:

Enquanto cozinhava sobre as brasas, o mestre na arte de pensar experimentou 
o sentimento de ser rosa, de constantemente se abrir em pétalas e perfumes 
[afloramento do corpo], de ser a dama onde a fome monstruosa [o desejo] se 
acaba de poder com rapidez ter filhos, tirá-los debaixo da saia [pulsão do 
desejo], um instante apenas entre fazer amor e lançar crianças [enfatiza-se 
a pulsão do desejo]. (LC, 1977, p. 44) (interpolações e grifos nossos)

No parágrafo anterior discorreu-se sobre a linguagem do corpo aflorar na escrita. 

Como defendido por Piteri, Llansol perfaz: “[...] uma escrita em gestação, que se 

propaga em uma linguagem corporal que se contorce em frases fugidias de onde 

escorrem palavras que vibram ao toque sensualizado da folha de papel”572. Vê-se que, 

tanto em LHI como em LC, afloram manifestações da relação ser humano-corpo, 

entrelaçando desde simples anotações do cotidiano até à busca pela eternização da vida 

571 LHI, 2009, p. 227.
572 PITERI, 2009, p. 9.



143

mediante devir como simultaneidade. O cotidiano pode ser um fio condutor de textos. É 

o que se percebe, respectivamente, nas passagens “Tenho pressa de chegar ao fim deste 

caderno, o próximo já foi comprado e está por escrever. Continuo o livro sobre a Quinta 

de Jacob, tomo menos notas para os meus textos mais pessoais”573 e “Os livros voltaram 

a chamar-me às livrarias, ... a serem lugares magnéticos no meu quarto .... 

Tornaram-se fluidos, levam-me para longe e trazem-me o tempo todo ao tempo 

actual”574.

Tais manifestações advêm daquilo que Jean-Luc Nancy575 anotou como 

touchant, noção que alarga e esmiúça o sentido do tocar. “[...] escritor e leitor são 

personagens mutantes numa cena mútua. ‘Tocam’-se no sentido próprio daqueles que, 

contra ‘a impostura da língua’ no ‘devir como simultaneidade’, deixam-se alisar, tocar 

pelos dedos.”576. Em outras palavras, “profunda questão do sentido aparentemente o 

mais superficial”577, mas que “todos os sentidos estão incluídos neste corpus do tato, 

não somente tocar, mas também o olhar, o ouvir, o sentir, o gostar”578 (grifos 

nossos). Entendemos este aspecto em LHI (“Tudo começa pelos olhos que distribuem 

temas de meditação aos outros sentidos”579) como em LC (“Era o fim do texto, mas fim 

provisório.[//] Recomeçou na manhã seguinte o diálogo com o novo ser, diálogo mudo 

constituído por olhares, ausências, pensamentos, sorrisos e medo”580). 

O privilégio do touchant à corporalidade alargada ocorre em LHI: “[...] Sinto-me 

como um corpo à procura de caminho [busca por algo maior para o corpo], não sem 

inteligência, mas como se toda a inteligência devesse passar pelo corpo [e ser sentida 

pelo corpo, instrumento que flui, indispensavelmente, por meio da corporalidade para a 

busca da eternização da vida]”581 (interpolações e grifos nossos). E transmigra para LC 

em: “Assim Ana de Peñalosa lia [olhar] este escrito e só podia vê-lo por entre rendas 

[tessitura de saberes], vísceras do seu corpo; [...]”582 e também em: “São João da Cruz 

573 LHI, 2009, p. 200.
574 Idem.
575 Cf. DERRIDA, 2000, p. 9-10.
576 SILVEIRA, 2004, p. 21.
577 NANCY, 2000, p. 9.
578 DERRIDA, 2000, p. 90.
579 LHI, 2009, p. 50.
580 LC, 1977, p. 87.
581 LHI, 2009, p. 86.
582 LC, 1977, p. 76.
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ergueu o seu outro rosto, sentou-se onde havia lugar; principiou a bordar palavras 

[acolhimento da escrita, i.e., o gostar] com o dedo sobre o corpo [sentir] incompleto de 

Müntzer. Ana de Peñalosa olhava os seus dois filhos, lia a escrita que cobria as costas 

[tato] do decapitado”583 (interpolações e grifos nossos).

A utilização do touchant em escritas de si faz a corporalidade assumir lugar 

privilegiado ao falar do humano, pois, segundo Rocha, “[...] o dilema existencial do 

homem, que transcende tempo e lugar, consiste na necessidade de descobrir significação 

em uma vida que é finita, enquanto as aspirações e a imaginação humanas não o 

são”584 (grifos nossos).

Privilégios à corporalidade ocorrem em LHI e transmigram para LC como visto 

em: “[...] Começo a tecer  eu, que sei tão pouco de costura  o tecido da minha 

meditação. *”585 (LHI) e “lendo nos olhos desejosos de Maya, lembro-me agora que a 

primeira Meditação foi o Porco;”586 (LC) e “A segunda Meditação foi a própria Ana 

de Peñalosa.”587 (LC) e “Lembrei-me, lembrei-me com grande dificuldade que a 

terceira Meditação incidiu sobre uma reminiscência da minha infância:  Era 

pequena, brincava na praia,”588 (LC) (grifos nossos). Entende-se, em breves 

apontamentos, nesses fragmentos: o porco ser a fartura; Ana de Peñalosa, o amor e o 

acolhimento; e a criança brincando na praia, a inocência comungando felicidade em 

harmonia com a natureza. Vale relembrar assertiva de Umberto Eco apresentada no 

Alinhavo: “o texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de 

seu trabalho”589. Ou seja: na leitura de textos llansolianos, é necessário desfiar, 

esmiuçar, revirar, articular e, sobretudo, buscar e descobrir potencialidades que os 

materiais linguísticos de uma obra literária proporcionam. Completada a leitura, 

percebe-se a possibilidade – a grande ‘liberdade’ – de experimentar o ‘dom poético’ 

seja na escrita, seja na leitura. Como dito no Capítulo I desta pesquisa, “[...] desde 

sempre, o Homem tem analisado textos à procura de significados ocultos”590. Assim, se 

583 LC, 1977, p. 57.
584 ROCHA, 1992, p. 18.
585 LHI, 2009, p. 92.
586 LC, 1977, p. 81.
587 Idem.
588 Idem.
589 ECO, 1994, p. 9.
590 GARVEY et STANGROOM, 2013, p. 310.
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“todo texto é absorção e transformação de textos”591, temos que, especificamente, para 

LHI e LC, eles se alimentam, recíproca e sinergeticamente de forma inovadora 

propiciando para-leituras.

Nessas para-leituras, o legente  ponto de confluência do Outro  é edificado por 

inteligência que se acumula em depósitos de acolhimentos, experiências e saberes. 

Portanto, a postura em relação a tais depósitos constrói-se mediante anuências (ou 

discordâncias) que conformam e/ou inovam continuamente sua individualidade 

mediante intermináveis movimentos dialéticos. 

Tais movimentos contribuem para o potencial criativo e as inúmeras 

transformações que LHI e LC incitam. É o que desenvolveremos no próximo tópico.

III.16 Potencial criativo e transformações

Um aspecto que aproxima ambas as obras diz respeito às figuras592 como corpus 

a ser continuamente (re)pensado num plano plural e múltiplo que se metamorfoseia593. 

Corpus esse que, respeitando diferenças594, integra-as sem reduzi-las ou anulá-las595, 

591 KRISTEVA, 2005, p. 68. 
592 “O leitor caminha pelos textos llansolianos como pelo sub-bosque da mais densa floresta. Avança em 

ziguezagues, seguindo os trilhos possíveis, no meio das sombras e da profundidade indecisa onde se 
entrecruzam feixes de luz e se formam pontos corruscantes. A cada passo que o caminhante arrisca, 
levantam-se em corrida, para um lado e para o outro, seres enigmáticos que ali se ocultavam e que a sua 
caminhada, o avanço dos seus olhos leitores desencadeia, para seu pasmo e seu deleite. Estes seres 
furtivos e tão portentosos como licornes, animais heráldicos que o olhar legente desperta da 
imobilidade, são as presenças vivas e essenciais dissimuladas na espessura da grande floresta. Chegar 
perto deles e entrevê-los por instantes, é como um halali para o espírito do leitor. Por isso, apesar do 
percurso custoso, ele não pode já renunciar, nem sequer parar porque as presenças invisíveis se 
sucedem, e ele percebe que também habitam ocultas em si, como uma possibilidade, germinadas na sua 
imaginação, no fundo do seu desejo  e a leitura, como os passos prudentes do caçador, revela em quem 
lê os ecos do que o texto suscita. Estas são as penas e os frutos prometidos aos leitores de Maria 
Gabriela Llansol, formas de desvendamento a partir da sombra.” (BARRENTO et SANTOS, 2012, p. 
170). 

593“[...] Este plano múltiplo e plural não é propriamente novo; o que o é, contudo, é a forma não 
hierarquizada e, portanto, aparentemente irracional e caótica de registar na escrita essa pluralidade, 
resultando num texto que parece estar em bruto, não boleado, não acabado, não organizado. E, no 
entanto, não é assim; como se sabe e se tem vindo a estudar e a tentar decifrar no âmbito dos estudos 
llansolianos  há um olhar poético que contempla este corpo de afectos e o organiza num texto, texto 
este cuja matriz narratológica se não deve confundir com a chamada escrita automática, ou a corrente de 
consciência, ou com outros artefactos de escrita já classificados pelos estudos literários para designar ou 
dominar o real caótico emanado por outras ficções de outros escritores. O que aqui está em causa é a 
captação da mutualidade que mora em todas as coisas, por diversas que sejam [...].” (BARRENTO et 
SANTOS, 2012, p. 98).

594E o contínuo espácio-temporal, “[...] Este mundo textual, ‘difícil textualidade’ que conhecemos pelo 
nome ‘Llansol’ tende a ser a figuração intensamente metamórfica, ou regida por uma múltipla 
metamorfose de um espaço-tempo de várias maneiras compósito, transtemporal ou transmigrante. Esse 
espaço-tempo é ‘habitado’ por populações, cuja heterogeneidade não impede a comunicação entre os 
‘reinos’: o mineral, o vegetal, o animal e o animal-humano” (GUSMÃO, 2004, p. 284-285).
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mas estimulem o potencial criativo dos agentes envolvidos (Llansol, figuras e legentes) 

nos contextos transformadores que as unem. Se “[...] em toda forma, há vida e 

movimento, compreensão e projecto, percepção e sensibilidade”596, e cada corpo é 

repositório de experiências que geram pensamentos597, memórias598, afetos, imagens e 

figuras num ciclo de transformações, tal como a Vida, “praticar a arte de vida, tornar a 

vida uma obra de arte, em nosso mundo líquido moderno, equivale a estar em estado de 

permanente transformação, redefinindo a si mesmo de forma perene”599. Cada figura, 

por sua vez, é um corpo com potencialidades, a maioria dessas ainda por conhecer. Em 

LHI confirma-se isso:

Talvez eu não deseje realmente estudar, mas sentir sobretudo a emoção que 
produz o conhecimento. Como se fosse o conhecimento. Como se fosse o 
conhecimento  a própria planta, a própria História, o próprio Sol, os 
próprios livros, memórias e arquivos, presenças e sucessão de vidas. 
[transformações] Existo numa certa forma concreta, fonte de erros na 
percepção de mim mesma pelos outros. (LHI, 2009, p. 148) (interpolação e 
grifo nossos).

E em LC:
Disse ao novo ser, enquanto o acariciava:  Trabalhei entre os trinta e oito e 
quarenta e três; mas agora preciso recriar [potencial criativo e 
transformação] um novo lugar de repouso destinado somente ao saber, 
como na adolescência e na infância. (LC, 1977, p. 86) [Nessa tessitura, 
expõe-se, explicitamente, dados biografemáficos de Llansol, uma vez que 
a idade de quarenta e três anos coincide a idade de Llansol com a 
finalização de LC, ocorrida em 1974, uma vez que a escritora nasceu em 
1931] (interpolações, comentário e grifos nossos).

Os saberes que aprendera laboriosamente na adolescência e na infância 
abandonavam-na discretamente, sem deixar rastro. Não tinha pena, nem 
sentia necessidade deles. Reparou então que devia escrever, técnica de que 
ainda se lembrava, o que pensava. A mesma ou outra. Morria, mas 
metamorfoseava-se, tomava uma transitória forma absurda, passajada pela 
nova memória. (LC, 1977, p. 84) [Fala-se de Ana de Peñalosa. Nessa 
tessitura, expõe-se, também, dados biografemáficos de Llansol] 
(interpolações, comentário e grifos nossos).

595Como discorrido no tópico ‘Espaço edénico’, a escrita rizomática é uma maneira de expressar as 
multiplicidades sem ter que ligá-las à unidade.

596 BARRENTO et SANTOS, 2012, p. 162.
597 Em LC, “o pensamento não é o raciocínio, é um feixe de reflexões, de sentimentos, de visões que se 

encadeiam e abrem caminho aqui” (LLANSOL, 2011, p. 38).
598 “Ler é, pois, memória cultural em contínuo vaivém intra e intertextual. Numa palavra: visto que a 

leitura é um processo de conhecimento que exige a interação permanente entre duas forças de formação 
histórica e social – o escritor e o leitor –, ler é uma práxis revolucionária por excelência. Ler dá 
trabalho.” (SILVEIRA, 2004, p.14).

599 BAUMAN, 2011, p. 140.
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Estimulados por ‘potencial criativo’, tais agentes acabam por modificar campos 

identitários e mundos(s) em vivência600, assim como outros a povoar, por serem corpos 

em metamorfoses e em devir. 

No devir o que se evidencia é o encontro entre os corpos ─ algo não previamente 

determinado no tempo, capacidade de sair de um estado de menor pujança, de menor 

possibilidade de ação, para outro, de maior possibilidade. É pela relação entre os corpos, 

por meio dos afetos que se adivinham e complementam, que os encontros se dão.

A água, a sua transformação em noveiro verde, tem muito a ver com o meu 
pensamento sobre os tecidos e a costura. A água está aqui, num 
caleidoscópio, e volto a ler o livro (LHI, 2009, p. 155).

Com as plantas há uma relação mais subtil, como se elas fossem os meus 
livros e textos de hoje. Olho-as e leio o que posso ainda escrever. Há muitas 
ideias que perco, para um encontro mais tarde (LHI, 2009, p. 182).

Por outro lado, as figuras também portam o nada  i.e., agem de forma livre 

como Llansol e os legentes, respectivamente, em seus atos de escrita e leitura. Nesse 

‘nada portar’, as vozes (agentes / atores envolvidos): desempenham suas 

heterogeneidades, desnudam-se e esquecem-se da essência identitária incorporando 

elementos de outra(s) identidade(s) como ideia ou imagem que se concebe, de forma 

ontológica, do mundo ou de algo. Eiras defende que:

O mundo é indefinível porque destituído de forma fixa; se há individualidade 
dos seus habitantes, eles existem como formas em metamorfose/ 
fragmentação. Assim, as figuras não mantêm predicados: transformam-se, 
permanecendo reconhecíveis ou pelo menos conservando o antigo nome. 
(EIRAS, 2005, p. 546) 

Barrento e Santos endossam tal posicionamento quando afirmam que:
Nestas páginas a memória, atravessada pelo esquecimento, é transformada 
pela escrita que a relança em devir, há fragmentos de outros livros exilados 
de seu contexto e copiados, há os descaminhos da escrita, a dificuldade de 
escrever, escrevem-se os sonhos, arriscam-se combustões, há as cinzas do 
que não foi desenvolvido, há embriões de narrativas, há uma espécie de 
experimentação radical e perigosa, que não apaga a errância, e que valoriza a 
aprendizagem  ‘escrever é aprender a escrever’ (LHI, 2009, 82) [...] 
(BARRENTO et SANTOS, 2012, p. 150) (grifos nossos)

600 “[...] o substracto das figuras não é o contínuo espácio-temporal, mas o contínuo libidinal e mental.” 
Tanto que a voz enunciativa confessa: “Não cesso de rememorar, chamo, alguém me chama. O que se 
chama É um encontro da minha história pessoal com a história que sei.” (LLANSOL, 1996, p. 191). 
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Voltando a Eiras, “a busca ontológica não deriva da introspecção psicológica, mas da 

evidência de uma participação do homem no ser em plena metamorfose”601. É o que se 

vê em Llansol em:

[...] o nível psicológico não me determina (...) mas o que determina a minha 
escrita, penso eu, é o ser, o ser humano ou o humano a ser, o humano a 
evoluir porque há uma metamorfose e um caminhar possível de cada ser 
humano para muito mais longe do que aquilo que nós possamos imaginar. 
(LLANSOL, 1991, p. V)

Em outras palavras, o ‘nada portar’ é possibilidade de representação infinda. É o que se 

capta em LHI:
Ler, reter, situar, reflectir ao nível dos livros: em toda a minha vida já fiz mil 
programas. Começados e abandonados. Com que assimilei, à minha maneira. 
Mas agora parece-me que, mais importante do que estudar, descobrir seja o 
que for através da leitura, é seguir a revelação das mãos que manipulam, 
agindo na matéria [potencial criativo] Eu sou também matéria (LHI, 2009, 
p. 164) (interpolação e grifos nossos).

Tudo manifesta-se dentro do campo de possibilidades, tal qual a própria Vida. E essa 

assertiva encontra respaldo também em Barrento e Santos:  

É na vida que Llansol nos lança. É na vida que Llansol faz de nós todos 
iguais. Iguais e diferentes, únicos e universais. Mas a criatividade de Llansol 
não está aí para que a idealizemos e a coloquemos numa torre de marfim. 
Está aí para que vejamos como uma vida se desenrola, como aquilo que nos 
caracteriza, que caracteriza todo o ser humano se manifesta ali, e para que 
neste mostrar se evidencie o seguinte: aquela vibração, crepitar da 
criatividade que vemos em Llansol é algo que está presente em todos nós. 
Esta é uma constatação forte, uma mensagem de acção, de mobilização e de 
força. Força de quê e para quê Para a vida, para o concreto da realidade, 
para abertura ao novo e ao que é sempre diferente em cada dia que 
começa (BARRENTO et SANTOS, 2014, p. 43) (grifos nossos).

Dentro da concepção ontológica buscada nas transformações, o conhecimento 

do ser e de tudo que o envolve é aspecto abordado nos textos llansolianos. Llansol 

busca esse conhecimento: 

Necessito voltar a estudar. Torna-se urgente dar uma estrutura ao meu livro, 
que provoque consistência, sirva de suporte a um devir pessoal (o meu) 
[transformações]. Preciso da História como território (LHI, 2009, p. 177) 
(interpolação e grifo nossos).

Via conhecimento do ser, tais transformações são muito mais que estudo: elas 

engendram o reconhecimento da imprescindibilidade das emoções sobre tudo que 

compõem mundos (animal, vegetal e mineral) que cercam agentes (Llansol, figuras e 

legentes). Esse reconhecimento é patente em LHI, pois “em Jodoigne não há paixões; 

601 EIRAS, 2005, p. 553.
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desde que aqui me abro ao espaço criado pela casa, deixado em mim pelo jardim que 

paira no ar como um insecto repleto de metamorfoses, a guerra e a dor são 

impensáveis”602. Reconhecimento que se confirma em: “E fico uns instantes a 

peregrinar interiormente no vasto reino animal”603.

Para tornar efetiva em sua escrita essa via de conhecimento do ser, Llansol cria 

perceptos: conjunto de percepções e sensações que ultrapassam não-limites dos agentes 

que as sentem. Como defende Guimarães, “o conjunto de enunciados que formam uma 

imagem é, antes, um bloco de sensações, perceptos, afectos, paisagens e rostos, visões e 

devires”604. Em realidade, o que se conserva não é o material  quer esse seja um objeto 

tangível, um sentido (intangível) ou, até mesmo, um signo linguístico (um conceito) , 

mas sim o percepto ou o afecto605. Essa via de conhecimento do ser em LHI e LC é 

capaz de “arrancar o percepto das percepções do objeto e dos estados de um sujeito 

percipiente, arrancar o afecto das afecções, como passagem de um estado a outro”606. Os 

textos de uma obra (LHI) passam à obra de outro (LC). E isso não acontece somente 

com o material (o escrito), mas também com o subjetivo que os une, os legentes. 

Qualquer corpo se encontra com outro(s) e está a se encontrar607. Em tais encontros, o 

legente é capaz de percepções tanto mais variadas quanto o envolvimento das afecções 

corporais for mais complexo. Nessa complexidade de envolvimento de corpos (i.e., 

nessa urdidura de figuras), afloram potências criadoras afetas às diversidades e aos 

jogos de força vivenciados pelas comunidades. Em LHI e LC, figuras tais como Tomás 

Müntzer deixam de ser sujeitos históricos, uma vez que os poderes (o dinheiro, o 

consumo, o poder dos opressores) os ignorou e os vitimou. Assim, potências criadoras 

são corpos que metem medo a poderes invasivos, pois aberrando conhecimento racional 

alcançam conhecimento imaginativo (sensível). Müntzer é figura importante em LC, 

pois, em momento aberrante608, sempre está com sua cabeça à mão, ou a ler-se (expor-

se, desnudar-se), como se percebe em: 

602 LHI, 2009, p. 103.
603 LC, 1977, p. 66.
604 GUIMARÃES, 1997, p. 63.
605 DELEUZE et GUATTARI, 1992, p. 217.
606 Idem.
607 “... as crianças fazem jogos, chamam-no e chamam-se.” (LC, 1977, p. 16) (grifo nosso) 
608Seu conceito compreende síntese que as imagens (aberturas) dialéticas oferecem –, qual seja, uma 

fulgurante e patológica ponte que emerge à consciência, tendendo a ser colocada sob a história da arte, 
mas que retornando involuntariamente, lá se mantém latente e sobrevém como inquietações que se 
reconfiguraram na memória do legente (PUGLIESE, 2011, p. 27). 
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— Não, não é a noite — respondeu Tomás Müntzer que nunca lera o que S. 
João da Cruz escrevera. — É apenas o tempo que mudou inesperadamente: a 
temperatura desceu e a água condensada paira ao nível do rio e eleva-se sobre 
os cumes dos montes. A minha batalha já está perdida, posso lançar ao rio 
minha cabeça decapitada (LC, 1977, p. 40). 

A cabeça decapitada pode significar a experiência, a vivência do sujeito. No ensaio “A 

comunidade sem regra”, Lopes (2003) comenta que, ao longo de todo LC, permanece o 

enigma dessa cabeça solta  o que lembra uma imagem surrealista. A ensaísta levanta 

várias hipóteses para tal imagem: a ideia de morte do pai, o chefe; a de regressão a um 

universo feminino anterior, ou a um estado de fusão anterior ao nascimento; a 

necessidade de uma memória do horror das guerras  a cabeça como troféu ; o símbolo 

de uma entrega à ação, a uma causa; e a figura do sacrificado (LOPES, 2003, p. 232). 

Assume-se as duas últimas hipóteses, em face do conhecimento imaginativo (sensível).  

Ainda: recuperar a cabeça decapitada pode ser entendido como aquilo que o 

poder invasivo não conseguiu retirar da Comunidade. E, como as palavras estão 

impregnadas em nossas mentes segundo a visão histórica609, a potência do falso é o 

próprio tempo610 passado que vai se distanciando dos vencedores do conflito sendo 

imperioso desdizê-las. Tal assertiva confirma-se em: “Foi no livro [a visão histórica] 

que se disse. No livro [LC] será desdito.”611. “A história que eu quero não existe, não 

está escrita, é o meu livro [LC]”612 (interpolações nossas). A gigantesca pilha de 

escombros que todo passo do homem dá em direção ao futuro pode ser ignorada, mas 

não eliminada. Essa pilha sempre estará em nossas mentes sob a forma de um presente 

fantasmático e, de alguma forma, influenciará nossos afetos, experiências, leituras, 

releituras e decisões. Para o caso de vítimas da História como Tomás Müntzer e os 

609 “Não suporto a palavra História, mas, no entanto, as pessoas irradiam.” (LHI, 2009, p. 78).
610 O tempo não admite sucessão ou divisão; o ‘tempo maiêutico’ das concomitantes reminescências, 

revivecências e revive(r-es)sências ─ é a real duração. Essa indivisibilidade é a própria perpetuação do 
passado no presente e futuro. Quanto à duração desse tempo, Henri Bergson diz que: há o vício de abrir 
sempre diante do leitor o espaço e fechar atrás dele a duração (BERGSON, 1990, p. 290); e que 
nenhuma imagem substituirá a intuição da duração, mas muitas imagens diversificadas, emprestadas à 
ordem das coisas muito diferentes, poderão ─ pela convergência de sua ação ─ dirigir a consciência do 
leitor para o ponto preciso em que há certa intuição a ser apreendida (BERGSON, 1979, p. 144). A 
filosofia bergsoniana tem valor não apenas pelos questionamentos acerca do tempo (esse entendido 
como duração contínua e ininterrupta), mas, também, pelas reflexões sobre outros aspectos, entre eles 
um especial para esta pesquisa, qual seja, a memória. A imagem do passado (que se conserva) e a do 
presente (que, fugaz, passa) se diferenciam na atualização que se amalgama na mente do leitor; tendo 
ambas, simultaneamente, limites inassinaláveis e sinestesicamente intercambiantes até se tornarem 
indiscerníveis. Cada uma [pretérita e presente] apropriando-se do papel do outro, fundindo-se e gerando 
outras imagens. 

611 LLANSOL, 1982, Contracapa.
612 LHI, 2009, p. 75.
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derrotados na Batalha de Frankenhausen, a pilha  vocábulo que incute elevado grau de 

presenças por meio de ausências  envolve, também, perseguições, torturas e injustiças.

Ainda sobre a cabeça decapitada de Müntzer: uma vez ecoada pelo olhar 

llansoliano do mundo,

[a cabeça] contamina-se [e contamina o legente] com os propósitos e 
inclinações da escritora, e o discurso que então jorra é como tal discurso dos 
sonhos, que integra misteriosamente narrativas alheias numa única história 
que dirige o desejo, e inventa literariamente uma narrativa nova. A palavra 
desprende-se então como uma torrente e mostra a sua força impetuosa, 
indelével, como o prova a cabeça de Müntzer seguindo rio abaixo com as 
águas da História [...]. (BARRENTO et SANTOS, 2012, p. 175) 
(interpolações nossas)

Como visto, a força (torrente) da palavra está na obtenção de uma tradução 

adequada para que a afecção corporal propiciada por figuras transforme-se, na mente do 

leitor, em imagens que correspondam não ao conhecimento racional, mas sim ao 

conhecimento imaginativo (sensível) que acaba afetando o apetite do legente e  como 

já exposto nesta pesquisa abordando o ‘jogo do dicionário’ por crianças: por 

conseguinte, sua alegria. Sob essa ótica, “... tudo nos é dado a conhecer através do 

raciocínio; mas, também, das afecções que fazem parte do nosso quotidiano – o 

conhecimento é um todo, e nesse todo está o mais-saber o apetite”613 (interpolação 

nossa). As imagens criam afecções corporais que repercutem sobre o apetite alterando a 

vontade de ação614, lançando Llansol, figuras e legentes ao mais-saber. Em outras 

palavras, as transformações das figuras ocorrem em corpos de afetos que recebem, 

mesclam e retribuem, em ação: afetos, imagens, experiências e memórias. Cada corpo 

pode ser entendido como um organismo capaz de entrar em (rel)ação com outro(s) 

organismo(s) que passa pela observação do cotidiano e (contempl)ação de situações 

simples (“[...] olhou cada árvore demoradamente para reconhecê-las para sempre”615 

(LC), “olhando intensamente um objecto que eu própria escolho e que pode ser uma 

almofada, um candeeiro, um retrato ou um pureza e à fraqueza do meu amor,”616 (LC) e 

“[...] olhar para qualquer objeto ou algo simples do universo: “a luz duma vela, uma 

folha de erva, uma pedra, ou até uma máquina ou um grão de poeira”617 (LHI)). Se se 

613 SANTOS, 2008, p. 67.
614 MOREAU, 1982, p. 57-58.
615 LC, 1977, p. 85.
616 Ibidem, p. 15. 
617 LHI, 2009, p. 86.
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olha com atenção, então observa-se. Se se observa, contempla-se, o que, por sua vez, 

conduz à meditação. “Tudo começa pelos olhos que distribuem temas de meditação aos 

outros sentidos”618 (LHI). Uma das figuras que se dedicou a isso foi Copérnico: 

“Copérnico tinha cabelos compridos e um rosto doce. Tinha com certeza olhos azuis e 

olhava muito para o céu”619 (LHI). Esse hábito tornou-o conhecido como “Copérnico  

o autor do Sol”620 (LHI). Vaz diz que:

[...] a leitura não é uma observação da escrita (sic.); mas antes uma mutação 
em figura, por entre o mesmo corpo de figuras textuais. De facto, as 
figuras textuais acrescentam-se, uma após outra, como personagens de um 
grupo de iguais que crescem no interior da experiência entre o legere-et-
escribere. (VAZ, 2005, p. 37) (grifos nossos)

E LC registra que

Ana de Peñalosa deu-lhe o nome de peixe rosa-avermelhado [relação 
com o organismo animal], ou Suso. Examinava-o [observação] com 
atenção durante horas esquecidas [contemplação]: as escamas, o rosa e o 
vermelho. [potencial criativo e transformações, mediante tonalidades do 
peixe] Quando tinha passado muito tempo a observá-lo e ao seu itinerário, 
viu o começo de um traçado sair da sua cauda, como pérolas [relação com o 
organismo mineral]. Como o começo de uma escrita, pensou. Mas a escrita 
não se deixa caracterizar por uma só comparação [mescla afetos, imagens, 
experiências e memórias]. Era isto que estava escrito e que rapidamente se 
apagou [...]. (LC, 1977, p. 69) (interpolações, comentários e grifos nossos)

Vaz esclarece que:

[...] Na verdade, uma leitura que enverede pelas emoções ou conceitos 
filosófico-científicos vê-se impossibilitada, segundo a autora, de abrir 
caminhos perante os diferentes mundos estéticos. Para haver liberdade de 
consciência, teremos de abolir este tipo de leitura e atravessar as diferenças 
estéticas do mundo que acolhem as figuras onde todos somos 
contemporâneos do mesmo pensamento, embora pertencendo a épocas 
distintas. (VAZ, 2005, p. 39)

Cada corpo observa e assimila realidades, transformando-as em pensamentos, imagens, 

feixes de energia e estímulos. É o que se apreende em:

Acontecia que escrevia sobre a página do manuscrito, o urso atento e sentado 
ao lado. O coração de João da Cruz excedia o texto, afundava-se no pêlo do 
urso [...] (LC, 1977, p. 49).

Dessa forma, em LHI e LC cria-se o tempo todo, com o olhar, com o desejo, 

com a observação. É a partir da observação, que o cotidiano llansoliano nas obras se 

618 Ibidem, p. 50.
619 Ibidem, p. 43.
620 Idem.
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transformam em traço, forma, nota ou palavra. “E reparo nas folhas apodrecidas pela 

humidade e que ainda escondem o chão coberto de ervas”621.

Independente de qual seja o estímulo criativo  citado nos parágrafos anteriores 

, haverá sempre transformação do ser posto que, para ambos os casos (‘potencial 

criativo’ e ‘nada portar’), figuras efetuam travessias e eclodem em devir. Tanto que 

estão juntos

[...] desde o Prólogo d’O Livro das Comunidades, o corpo e a alma na sua 
indestrinçável conexão, o questionamento das suas potencialidades e dos 
seus limites, dos modos como actuam e das expectativas que a eles podemos 
associar na História humana. Se ninguém sabe o que pode um corpo é 
porque nele há mais potência do que podemos conhecer [...]. 
(BARRENTO et SANTOS, 2011, p. 93) (grifos nossos)

O que está em consonância ao pensamento tomista de que

O corpo é com a alma uma parte co-essencial da natureza humana. [...] 
Esta composição duma alma e dum corpo não estabelece nenhuma divisão no 
homem: a união da alma e do corpo é tão natural como substancial. A alma, 
substância incorporal, é a forma do corpo. Para compreender esta 
afirmação, é preciso libertarmo-nos da perspectiva cartesiana que 
identifica o corpo e o espaço, por um lado; e a alma e o pensamento, por 
outro. São Tomás de Aquino, em vez de especular acerca das noções de 
corpo e de espírito, parte da análise dos seres corporais e dos seres 
espirituais. (RASSAM, 1988, p. 47) (grifos nossos)

Em LHI e LC, observa-se o abandono da perspectiva cartesiana, dos tradicionais saberes 

em um corpo, implicando estágio de conhecimento de maior expressão. O 

conhecimento não é ação, mas sim, metamorfose do sujeito. Segundo LC:

Os saberes que aprendera laboriosamente na adolescência e na infância 
abandonavam-na discretamente, sem deixar rasto. Não tinha pena, nem sentia 
necessidade deles. Reparou então que devia escrever, técnica de que ainda se 
lembrava, o que pensava [autonomia de pensamento crítico]. A mesma ou 
outra. Morria, mas metamorfoseava-se, tomava uma transitória forma 
absurda, passajada pela nova memória. (LC, 1977, p. 84) (interpolação e 
grifos nossos)

É preciso colocar-se no nível do ato de existir para compreender a união da alma 

e do corpo como composto harmônico de matéria, forma e essência. “O ser espiritual é 

uma forma sem matéria. [...] A alma está unida ao corpo a título de forma 

substancial”622. Por isso, LHI e LC conquistam potencialidades uma vez que podem ser 

compreendidos como alicerces e pontos de partidas para questionamentos e buscas da 

união da alma com o corpo. Estão são tarefas que propiciam aos legentes aprimorar seus 

621 LC, 1977, p. 26.
622 RASSAM, 1988, p. 48-49.
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aprendizados, não buscando respostas, mas sim construindo perguntas. Cabe àquele que 

lê dissecar o corpus das figuras, retirando-lhe a derme e a epiderme, esgarçando-lhe as 

vísceras e, por fim, revelando segredos (do corpo e da alma) dos textos llansolianos e 

dos agentes envolvidos.

Assim sendo, tanto em LHI como em LC, Llansol, figuras e legentes tocam-se e 

continuamente reinventam-se, pois compartilham expressões de afetos, percepções e 

vivências. São ocorrências que, em seus nascedouros, permeiam práticas da escrita 

llansoliana e legências. Ocorrências que são meios de fomento à sensibilidade estética e 

reinvenção de tais agentes. Dessa forma, LHI “converge como para um atelier de 

escrita, ou para um laboratório [de LC], que é mais do que um lugar onde quem escreve 

observa e dá em observação um processo de escrita”623 (interpolação nossa).

Em LHI escritas de si e imagens manifestam-se e derivam da consciência da 

escrevente, envolvendo processos como os da inspiração e da atenção. “Os textos, este 

texto, não são apenas fruto de intuição, a um trabalho de profundidade do inconsciente 

junta-se uma actividade objectiva e reflexiva, o que me dá um enorme prazer”624.

Processos ligados à solidão são também recorrentes em LC:

Vive com o seu espírito e a sua solidão de que não se cansou durante dez 
anos: (LC, 1977, p. 74)

Esses processos foram explicados em LHI.
A solidão de tempos a tempos, para que o ser se penetre de si mesmo e se 
concentre  [p. 245] (LHI, 2009, p. 48)

Nas duas obras criam-se imagens o tempo todo, com tudo. São imagens que 

surgem com o olhar, a observação, o desejo, o amor e a escrita. E é a partir da escrita  

forma pela qual se materializa aqueles outros atos  que, em LHI e LC, o cotidiano se 

transforma em traços, formas, notas ou palavras que abrem portas convidando o legente 

a participar e compartilhar experiências.

Debruçada à janela, contemplou-os no pátio. Sem luz, continuavam a 
escrever:  É a noite radiosa. Não haverá muitas noites assim. (LC, 1977, 
p. 68)

Ana de Peñalosa sentou-se em frente do papel com a escrita, nessa posição 
em que desejava poder passar o resto da vida. Nesse instante não havia nada, 
a sua idade e morte tinham sido abolidas sem destino. [...] (LHI, 2009, p. 
158)

623 BARRENTO et SANTOS, 2012, p. 150.
624 LHI, 2009, p. 217.
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Penetra então no campo das suas imagens,                                 aspira à 
escrita, [...] (LHI, 2009, p. 233)              

E, ao adentrar no campo das imagens de LHI e LC, o pensamento bordeja por 

para-leituras  como já dito nesta pesquisa, de outros textos, figuras e mundos 

envolvidos com a vivência do legente  a partir de hábil convite silenciosamente urdido 

pela escrevente com falas daqueles (textos, figuras e mundos).

[...] à luz da vela, o nosso rosto e as nossas caligrafias entrelaçam-se; pousam 
na sombra, as nossas mãos esquerdas de Ana de Peñalosa recuadas e 
substituem as páginas iguais; [...] (LC, 1977, p. 24)

São João da Cruz olhou a vela como a perguntar-lhe [Ana de Peñalosa] o 
que, a seguir, iria escrever: o pavio não estava ao centro da chama e a cera, 
luzente na base, lembrou-lhe o esperma depositado no ventre da mãe, sua 
mãe do livro; havia duas velas mais baixas encostadas à vela acesa e o livro 
aberto apresentava as páginas ligadas por um sulco. (LC, 1977, p. 28-29) 
(interpolação nossa)

De vez em quando São João da Cruz, com os lábios com que ora, beija-lhe a 
boca e pressinto que uma palavra sua desliza, pela garganta de Müntzer que, 
nesta batalha, se volveu poeira. (LC, 1977, p. 53)

Melques diz que “o esperma é um dos desdobramentos do ‘leite das palavras’ e a cera 

luzente é o resultado do processo da queima”625. Entende-se o sêmen ‘depositado no 

ventre da mãe’ fecundar imagens que gestarão o nascimento de uma escrita tempestiva, 

fluida e nutritiva e, em maior análise, o livro-fonte (LC) que está sendo perenemente 

escrito.

Alude-se à escrita de LC ser tempestiva e perene, uma vez que para-leituras 

correlatas de enésimas ordens lançam  de forma desorientadora  o legente a 

interpretações difusas e não finalísticas das referências que estão cravejadas de pontos 

de encontros e desencontros desprovidos dos tradicionais sentidos apropriatórios das 

palavras. Isso diferencia e enriquece o valor dos escritos (em LHI) e das figuras e 

Lugares (em LC), além de lançar as duas obras à categoria de textos entrelaçados 

perpetuamente inacabáveis. Tais pontos de encontros são nós textuais que, em ‘potência 

de afetos’, entrelaçam LHI e LC. Tem-se o endosso de Barrento e de Santos com o 

seguinte posicionamento:

[...] lidamos com uma escrita que se gera a partir de uma inaudita 
permeabilidade ao que lhe é exterior, ou melhor, ao que é exterior ao corpo 
que escreve, e o afecta, ou mobiliza a escrever. Quando mergulhamos na 
leitura do Texto que resulta dessa extrema permeabilidade e o tentamos 

625 MELQUES, 2014, p. 8.
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dissecar, rapidamente concluímos sobre uma riqueza de planos dessa afecção 
 porque definitivamente se trata aqui de uma afecção espinosiana, ou 
melhor, de uma capacidade do corpo de se deixar afectar por tudo o que o 
envolve, que com certeza é anterior à própria recepção e leitura llansoliana de 
Spinoza [...]. (BARRENTO et SANTOS, 2012, p. 97)

LHI e LC incrustam-se na realidade humana, mediante rede de relações que se 

realiza num jogo de aleatórias operações do espírito. Como afirmado por Barthes, “o 

texto não é coexistência de sentidos, mas passagem, travessia; não pode, pois, depender 

de uma interpretação, ainda que liberal, mas de uma explosão, de uma disseminação”626. 

LHI e LC estabelecem proximidade na distanciação, instigando um vazio 

produtivo que se pode denominar ‘espaço de possibilidades’, porque transmite ao 

legente a percepção de que não tratam de fazer mundos, mas de convidarem à ocupação 

de discursos, fazendo-lhe vivenciá-los em suas dinâmicas. Ao ler os textos que 

compõem as duas obras, o legente vai incorporando a percepção de que nenhuma escrita 

─ a despeito de ingênitas referências ─ pode ser entendida (tal como discorrido no 

subitem III.14 - A manifestação da experiência do ‘fora’) em LHI e LC como: a 

imitação de outra; mas sim, a apropriação do Outro ao Lugar que é concomitantemente 

conhecimento daquele, desapropriação de si, acesso a outro estado d’alma, e 

desprendimento de saberes precedentes e experiência de si, enquanto legente, sujeito 

imerso no Lugar627.

A percepção de LHI e LC repousa sobre um processo de compreensão, não de 

reconhecimento. Os textos que compõem as duas obras são possíveis e prováveis, nunca 

precisos. Os textos são ambíguos e sempre susceptíveis de, em determinados aspectos, 

afastarem-se da realidade ou, até mesmo, conquistarem outros sentidos. Neles, a estética 

não aflora em primeiro plano, posto esse plano estar subjugado à mensagem de um 

conhecimento (e decorrente compreensão) indispensável, desenvolvido exteriormente a 

si. Em primeiro plano, emerge o conhecimento, que é independente da vontade da 

escrevente e que não se apresenta como esforço para reproduzir modelos, esquemas ou 

soluções, mas sim problemáticas humanas. O mais importante é “o que o artista fixa 

[em sua obra], não é o que ele viu ou apreendeu; é o que ele procura e o que ele quer 

revelar aos outros”628 (interpolação nossa).

626 BARTHES, 2004b, p. 70.
627 Cf. LOPES, 2003, p. 201-235.
628 FRANCASTEL, 1983, p. 41.
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Tal percepção contribui, também, para estreitar o vínculo do leitor com as duas 

obras e para enriquecer leituras dos textos que as compõem e permeiam, posto que 

oferecem não somente críticas de legentes, mas, também, seus olhares sensíveis  e sob 

diferentes perspectivas  aos textos, às imagens e às portas que abrem.

Mais que evidências, relatos da própria Llansol corroboram ser LHI oficina de 

LC, pistas nas quais a escrevente descreve o percurso de sua escrita. Algumas dessas 

pistas são modificações inseridas no decorrer da elaboração de versões e do 

aperfeiçoamento de LC. Tais modificações comprovam esse livro ser fruto de trabalho 

dedicado à escrita. Isso fez com que LC fosse desenvolvido já em LHI, i.e., desde antes 

de sua fase embrionária até atingir maturação. É o que se pode confirmar em:

Trabalho incessantemente, com uma capacidade e resistência de que não me 
julgava capaz. Continuo a escrever  A Quinta de Jacob , acabo de rever 
as provas d´O Livro das Comunidades (LHI, 2009, p. 209).

Estou hoje transformada numa sombra enorme; corrijo as provas d`O Livro 
das Comunidades e de manhã houve um acontecimento triste, que no 
princípio foi desesperante. Deixou-me numa tristeza abandonada. Mas 
compreendi, apanhei numa iluminação que a minha escrita não é um efeito, o 
efeito do meu penoso carácter. Ela existe, ela é a causa, o que antes de mim 
me dividiu em acidentes de uma geografia sentimental e perceptiva tão global 
e globalizante na sua ausência de estruturação, que é quase impossível ter por 
um suporte um ser humano (LHI, 2009, p.172).

Revejo as provas d`O Livro das Comunidades, e antes de adormecer 
continuo a ler Frère et Soeur, [...]. (LHI, 2009, p. 210) (grifos nossos)

Relembrando: nesta pesquisa comprova-se LHI ser lócus de formação, 

experimentações e aperfeiçoamentos (revisão de provas) de LC. Há evidências que 

permitem aludir momentos nos quais Llansol escrevendo LHI, em errância e solidão – 

essas entendidas como condição do desejo, movimento e caminho de escrita, ampliação 

do âmbito de liberdade da consciência, através do encontro com o dom poético – vai 

fragmentando o sujeito, abrindo brechas à legência e tangenciando Lugares, 

Comunidades e figuras que compõem LC. “Pôs-se a escrever o urso, andando à sua 

volta, e as últimas palavras que disse                              pega-lhe as patas,                     

partamos para o exílio”629. Sobre a errância e a solidão levadas a cabo por Llansol, 

Mateu entende que 

Na escrita de Llansol inscrevem-se nós, e ao mesmo tempo, irrompe dos 
escombros do cogito racionalista, dos estilhaços e do caos em que o mundo 
se tornara com a derrocada do positivismo e o advento do niilismo e do 
perspectivismo nietzscheano (Nietzsche será, aliás, uma das figuras tutelares 

629 LC, 1977, p. 54.
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desta escrita). Herdeira, em certa medida, da linhagem dos autores 
modernistas, a escrita llansoliana traduz um desejado e desesperado esforço 
de leitura e ordenação do caos, no qual se assiste [...] a um esvaziamento ou 
rasura do ‘eu’. (MATEU, 2012, p. 62-63)

Entende-se que qualquer ser seja ele (animal, vegetal e mineral) participa de níveis de 

significações humanas630 uma vez que Llansol deseja “fazer comunidade com as plantas 

e os animais; com os homens”631. Nesse sentido, Llansol possibilita contínuas 

metamorfoses entre (e no) texto e o leitor, nas quais a leitura advém de aprendizagem de 

des-leitura que propicia o “vazio que realiza e se retira incessantemente da escrita”632. A 

citação a seguir endossa esse posicionamento:

Escrever é agora um lugar fechado, um muro. Pego na caneta e o punho 
recusa-se porque o pensamento nada encontra, é distraído e vago. Só há as 
vibrações dos automóveis que passam, e a minha espera. Aqui, estamos 
irremediavelmente separados, e a escrita não se dirige a ninguém, é sem 
destino. (LHI, 2009, p. 158)

Figuras em LHI e LC expõem problemas, aguçam e iluminam633 a visão de 

mundo dos legentes, não lhes propõem concluir e solucionar algo. Sequer permitem a 

elaboração de esquemas explicativos para problemas do homem. Os livros não são 

formas de se obter soluções aceitáveis a problemas do mundo, mas formas de aliviar 

angústias, registrando aquilo que se aprende com a experiência e sugerindo modos de 

agir diferenciados a ‘problemáticas universais’634. É o que se percebe em passagens 

alusivas à comunidade de legentes em LHI:

Escrever pela manhã é como penetrar num banho. Banho lustral. Não foi 
para mim que suspendi o cortinado, foi para este caderno, para cobrir de 
iluminação a página. (LHI, 2009, p. 231)... Onde está a comunidade A 
comunidade silenciosa cuja face são os viventes meditativos e a que eu 
desejaria pertencer Não está em nenhum sítio. Porque nasci aqui, na Europa, 
e não na África ou na Ásia Uma comunidade visionária, discreta, 
itinerante. (LHI, 2009, p. 129) (grifos nossos)

E em LC:

630“Meu gato no meu colo é tão belo e abandonou-me o seu corpo, vive comigo enquanto escrevo. Seu 
sangue passa no meu espírito e suas patas andam na minha mão. [...]” (LHI, 2009, p. 136).

631 LHI, 2009, p. 112.
632 OLIVEIRA, 2010, p. 48.
633“Depois de viver um tempo de trevas passei lentamente a um tempo de iluminação. As coisas 

iluminadas, o espaço geométrico iluminado, as plantas e o meu cão iluminados. Sozinha, estou 
docemente convosco. Contar-lhes o que se passa, às pessoas que ainda não estão aqui.” (LHI, 2009, p. 
108). 

634“Pela sua função mediadora e pela sua natureza essencialmente metafórica e dissimuladora, a 
linguagem  e particularmente a linguagem literária  acaba por se transformar necessariamente no 
único instrumento viável, apesar de nunca fiável, para uma aproximação da verdade, obsessão eterna; e 
a verdade é para Nietzsche... a ilusão, a eterna aparência, [...] a verdade só pode estar na literatura, no 
reino da ficção deliberada”. (BARRENTO, 1996, p. 30).
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Tu procuras-me, mas eu te procuro ainda mais (LC, 1977, p. 29) 

Vejo à distância São João da Cruz que medita, o Sol de Copérnico batendo-
lhe nos olhos e prendendo-lhe a cabeça de Müntzer entre as mãos (LC, 1977, 
p. 53)

Por que se dedicava regularmente a este trabalho, à mesma hora, no mesmo 
lugar e quase na mesma posição, sobressaíam vocábulos e algumas 
expressões que ela interrogava com seu pensamento meditativo (LC, 1977, p. 
61).

Uma figura que povoa LHI e LC para aguçar e iluminar a visão de mundo dos 

legentes é Tomás Müntzer. O próximo (e último) tópico desta pesquisa vasculha 

aspectos acerca da vida desse pároco, expondo fatos, ideias e ideais que nortearam sua 

postura de vida em defesa de oprimidos e silenciados.

III.17 Tomás Müntzer, uma figura em defesa de oprimidos e silenciados

História e Literatura constroem seus discursos apropriando-se do viés do 

imaginário635. Bessa-Luís ratifica tal entendimento quando diz que “a História é uma 

ficção controlada”636. Há uma distinção crucial entre História e Literatura: enquanto 

naquela urde-se uma ficção subjugando-a a contornos factuais, nessa, a ficção 

estabelece a-limites posto que, poeticamente, apropria-se do imaginário.

Por intermédio da linguagem ficcional, a Literatura possibilita ao leitor um olhar 

incomum sobre mundo e fatos. E essa, ao impulsionar-lhe, faz com que a História 

travista-se. Isso possibilita ao leitor recontar (recriar) realidades, refletindo ─ sob 

variados pontos de vista, formas e matizes ─ a respeito do ‘é como se fosse’, ‘e se assim 

tivesse acontecido?’ e, até mesmo, do que ‘poderia ter ocorrido’. Reafirmando: a 

História é comprometida com o que de fato aconteceu, portanto, pauta-se no passado 

concreto (a ‘passeidade’), mesmo se feita sob diferentes ─ ou, até mesmo, antagônicas 

─ versões como, por exemplo, a visão histórica dos vencedores de uma guerra em 

contraponto àquela contada pelos derrotados, como se verifica em LHI e LC.

Assim, a historiografia ─ enquanto trabalho descritivo e analítico-reflexivo do 

historiógrafo ─ quer seja mediante narrativa de acontecimentos reais, quer seja por meio 

do discurso do historiador a partir dessa ‘passeidade’, vive da narração dessa e de suas 

recriações sob a forma de versões críveis. É esta peculiaridade que, sutilmente, 

635 LEMAIRE, 2000, p. 11.
636 BESSA-LUÍS, 1983, p. 207.
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aproxima e distingue aquele que historia o fato daquele que escreve ficção literária. 

Dessa forma, é possível ler a História como se fosse Literatura e vice-versa, pois se 

identifica a História que se escreve, assim como se percebe a tensão (mediante 

interpenetração) de discursos históricos e literários envolvidos que se amalgamam, tal 

como acontece em LHI e LC, no jogo entre o referencial e o ficcional. Nesse diapasão, a 

imaginação erige-se como uma forma de resistência, na qual derrotados e 

incompreendidos “ressuscitam como figuras extemporâneas e insólitas, como criações 

da resistência que emergem em plena pujança a quebrar paradigmas”637.

LHI e LC entrelaçam história e ficção, utilizando-os como alicerce para construção 

de universos que têm como ponto de partida outros textos (históricos e literários), num 

processo que ‘reduz a distância entre o passado e o presente’638, ao mesmo tempo em que 

reescreve acontecimentos do passado dentro de novo e contemporâneo contexto, 

possibilitando pulverização e direcionamento de olhares, principalmente às atitudes de 

oprimidos e opressores, o que  por intermédio dos lócus e interligações entre LHI e LC  

favorece o enaltecimento de vozes silenciadas.

Um dos silenciados que Llansol concede voz é o pastor saxão Tomás Müntzer 

(1490-1525). Nome não tão difundido hodiernamente na História da revisão teológica das 

doutrinas cristãs como os de Martinho Lutero e de João Calvino, Müntzer permite perceber 

outro aspecto relevante da Reforma Protestante ligado às transformações do mundo feudal 

ainda vigente no início da Idade Moderna, qual seja: a revolta sócio-religiosa que se 

alastrou por campos e cidades da Alta Saxônia (atual Alemanha) durante o período da 

Reforma Luterana.

Por ser potência criadora, na pena de Llansol, Müntzer  com seus pensamentos 

e ideais  enaltece no legente a ideia de ato revolucionário ao oferecer postura de 

resistência a poderes invasivos de elites.

Durante seus estudos teológicos, Müntzer aproximou-se da doutrina luterana que 

iniciava seu desenvolvimento. Porém, rapidamente o pastor afastou-se das posições 

luteranas, principalmente pelo fato de Lutero ter se aproximado da nobreza alemã.

637 OLIVEIRA, 2015, p. 57.
638“Todos temos um destino longo e imperecível, vindo da História e indo para a História.” (LHI, 2009, p. 

136).
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A crítica de Müntzer ao catolicismo não era apenas feita em decorrência de uma 

interpretação do evangelho, mas, também, em face da riqueza auferida pela Igreja 

Católica com aquilo que a História atualmente denomina ‘comércio’ ou ‘venda de 

indulgências’  tipos previstos de perdão papal e respectivos valores de pagamentos 

para expiação a atos de corrupção e de imoralidade acometidos.

As ideias de Müntzer uniram religião e política num período em que o 

feudalismo desestruturava-se na Europa ocidental. Essa postura conferiu àquele pastor 

caráter revolucionário, principalmente depois de seu contato com anabatistas639, o que 

criou, durante o século XVI, as bases teóricas das revoluções camponesas na Alta 

Saxônia.

Nesta dissertação consignou-se Müntzer ser potência criadora que resiste e 

amedronta poderes invasivos. Como indaga Levy: “que poderes é preciso enfrentar e 

quais são nossas possibilidades de resistência em cada época? ... quais são nossos 

modos de existência, nossas dobras, nossos processos de subjetivação?”640. Nesses 

processos “existe [tácito] medo [do homem] de encarar [resistir a] as estéticas do 

mundo”641, posto que este é predominantemente voltado às aparências, à beleza plástica 

das formas e coisas (interpolações nossas). E uma das estéticas levadas a cabo por 

Llansol é a desterritorialização da língua maior. Como dito logo ao início do Alinhavo: 

desterritorializar a língua é ato político de resistência e, por conseguinte, ato 

revolucionário. “Resistir é devir-outro, é despertar o outro que existe em nós mesmos, 

como o impensado que existe no pensamento. Resistir é tornar-se estrangeiro, estranho 

na própria cultura, é devir-menor, tornar-se nômade, exilado, errante”642. Assim, o outro 

é desconhecido, aquele essencialmente diferente de cada ser. A desterritorialização 

implica confronto à situação de submissão, permitindo a passagem do individual para o 

coletivo – como denominado por Llansol: uma geografia de rebeldes. É nessa geografia 

que aflora uma língua menor que escapa da impostura da língua, da territorialidade 

espaço-temporal forçada.

639 Adeptos da seita protestante originada no século XVI, que: desaprova o batismo da criança antes do 
uso da razão; e preconiza a reiteração do batismo na idade adulta, no caso dos que se houvessem 
batizado antes. 

640 LEVY, 2007, p. 72.
641 SILVEIRA, 2004, p. 49.
642 LEVY, 2007, p. 137.



162

A língua menor propicia fugas, buscas, encontros e agenciamentos entre o 

diverso e o inesperado. Nos agenciamentos (de enunciação) da língua menor, tudo 

adquire um valor coletivo. Os valores deixam de pertencer e sensibilizar, única e 

exclusivamente, a Llansol, para influenciar comunidades de afetos. Sendo assim, obras 

como LHI e LC não falam por si mesmas, mas sim, por uma miríade de seres; 

remetendo Llansol, figuras e legentes a um leque de inquietações que tais seres 

comungam. Logo, os agenciamentos da língua menor são coletivos. Mesmo que 

admitíssemos um agenciamento singular, fruto da pena da escritora, esse não poderia ser 

visto como individual e/ou individualista, pois o que expressa faz parte de muitos, e só 

pode ser visto como parte do todo.

O ato de escrever (e agenciar enunciados coletivos) nessa língua menor produz 

inconteste separação, pois leva escrevente e legentes a saírem de si e encontrarem novos 

devires em simultaneidade. Ato (de escrever) no qual tal exterioridade é algo que 

pertence tanto a ambos quanto ao Outro. E o contato com esse Outro é algo próprio, 

algo que pertence à vivência de cada um de nós.

Agora, com maior detalhamento, examinamos a ‘potência criadora de Müntzer’ e 

seu vínculo com os camponeses, bem como a luta deles pela liberdade de consciência para 

a causa de oprimidos e silenciados. Para tanto, preliminarmente, convém aludir à Guerra 

dos Camponeses (Alemanha, 1525), seus desdobramentos e alusões desse conflito em 

LHI e LC.

A Guerra dos Camponeses terminou na Batalha de Frankenhausen.

Um frio polar invadira o campo de batalha; os camponeses avançavam 
lentamente, as mãos tolhidas sobre os instrumentos que costumavam usar no 
trabalho da terra. Um cavaleiro aparecido de súbito entre eles anunciou-lhes a 
derrota e o massacre dizendo-lhes que, por um tempo tão frio, vence quem 
estiver sentado ao meio do sangue dos cavalos. (LC, 1977, p. 48)

A imagem do sangue dos cavalos pode remeter a conflitos, armamentos, guerras, 

transformações e consequências de conflitos. Em contraposição, o sangue do corpo de 

uma mulher escoa como forma de vida, pois transmite que o corpo está apto a gerar 

vida. É o que se observa na passagem: “nós sentíamos sob as pernas o calor do seu 

sangue”643. Ademais, sangue remete a afetos e ao amor.

643 LC, 1977, p. 37.
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Sobre a imagem do sangue como ideia de conflito, vale observar que na Batalha 

de Frankenhausen cerca de cinco mil camponeses foram mortos644 e seu líder Tomás 

Müntzer, preso, torturado e decapitado. Como resultado da batalha, os ‘vencidos’ foram 

subjugados, como servos, aos mandos e desmandos dos senhores feudais. O texto não 

conta a história do malogro dos camponeses, mas atravessa a batalha, não para recriá-la, 

sequer representá-la, mas sim, para construir, em montagem imagética, silêncios e 

vazios de suas mortes. Uma versão da História escrita a contrapelo em relação à versão 

histórica oficial europeia. É a História como lócus de ruínas marcado por rupturas e 

continuidades. Sabe-se que conhecimentos são extensões do corp’a’screver para 

realização de desejos, tal como vemos em LHI: “Necessito voltar a estudar. Torna-se 

urgente dar uma estrutura ao meu livro, que provoque consistência, sirva de suporte a 

um devir pessoal (o meu). Preciso da História como território”645. Por isso, lemos em 

LC: “Tudo está a ser dito e o resto do comentário não descreverá um momento da 

História”646.

Imagens da Guerra dos Camponeses e da Batalha de Frankenhausen são vistas 

em LHI e LC. Em LHI: “Liberto ideias nascidas de outras ideias. A minha alegria 

consiste em não interromper qualquer encadeamento de emoções ou de saberes.*”647. E 

em LC: “Ficaram a observar a cabeça de Tomás Müntzer que deslizava na água”648 e 

“Durante a batalha de Frankenhausen, no dia 15 de Maio de 1525, os camponeses foram 

definitivamente derrotados pelos senhores”649.

Nesse ponto, para aprofundar o presente tópico de que Müntzer é uma figura em 

defesa de oprimidos e silenciados, faz-se pertinente apresentar considerações 

relacionando-o a outras figuras citadas em diferentes Lugares de LC.  É o caso de, no 

Lugar 5, contracenarem Tomás Müntzer e São João da Cruz. Fenati expõe que:

Tomás Müntzer conversa com São João da Cruz e conta o percurso pelo qual 
foi punido, assim como o seu desejo de mostrar ‘a justeza dos [seus] 
princípios.’ (LC, 1977, p. 40). Na sequência da fala de Müntzer: “ Foi assim 
que eu fui” (LC, 1977, p. 40), inicia-se o momento de metamorfose, 

644“[...] recolho uma tristeza infinita dos mortos, colho e componho os seus membros, e recolho-os. Vejo à 
distância São João da Cruz que medita, o sol de Copérnico batendo-lhe nos olhos e prendendo-lhe a 
cabeça de Műntzer entre as mãos.” (LC, 1977, p. 53).

645 LHI, 2009, p. 177.
646 LC, 1977, p. 29.
647 LHI, 2009, p. 197.
648 LC, 1977, p. 41.
649 Ibidem, p. 58-59.
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anunciado pela mudança da Paisagem: “o tempo mudara tão completamente 
que parecia estar em outro dia” (LC, 1977, p. 40). São João da Cruz é um 
rosto que se via através da bruma e deslocava-se sorrindo e dizendo “ Mas é 
noite” (LC, 1977, p. 40). A noite, como instante de mutação, é abertura de 
um Vazio Provocado, intervalo aberto entre os instantes que compõem o 
percurso das figuras, e indetermina a sua destinação.

[...]

É esse o momento no qual Müntzer joga sua cabeça decapitada ao rio, 
selando a batalha perdida, momento em que também a sua história se liberta 
daquilo que sobre ela fora fixado  a perda da sua vida na vitória dos 
príncipes  e que ele se relança ao texto para o percurso do deserto. 
(FENATI, 2009, p. 47)

Anos depois, aprofundando seus estudos, Fenati esclareceu que Müntzer

[...] deu voz na sua época às pulsões apocalípticas que alastravam entre os 
pobres, nas cidades da Alemanha. Chefe dos Anabatistas, durante a Reforma, 
ele incitou os camponeses à revolta em nome da fundação de uma 
comunidade de iguais, sem Príncipes. Tendo perdido a batalha de 
Frankenhausen, em que os chefiava, Müntzer foi decapitado. Nessa cena, e 
ao longo de todo o livro, é como se estivesse ainda na eminência da batalha, 
que não foi cumprida no seu desígnio de propiciar a comunidade do ‘homem 
novo de que desde os anacoretas cristãos se ouve falar: “Sabiam/que ia 
travar-se/uma batalha./O cavalo/já chegada/a seu lado.” (FENATI, 2014a, p. 
76-77)

Expostas essas considerações, já se pode debruçar sobre o exame de ‘potência 

criadora de Müntzer’, sua afeição pelas questões campesinas e, em maior perspectiva, pela 

luta em favor de oprimidos e silenciados. A afeição e luta são evidenciadas em LC: “A 

escrita /era as vozes /em coro /dos trinta mil camponeses /que depois de abolirem os 

juízes /se dirigem para o massacre de Frankenhausen /e cujas pegadas ficaram perdidas 

no deserto”650. O coro é uma corrente de vozes que expõe o não-dito. O grupo de trinta 

mil camponeses é uma das figuras silenciadas, porque “as condições econômicas 

haviam criado um profundo descontentamento”651. Diante da crise social que se 

alastrava, Müntzer contraria opressores que ignoram e subjugam os camponeses. 

Müntzer e os camponeses resistem e amedrontam estruturas hierárquicas e poderes 

invasivos dos senhores feudais. Para Martins:

Ao contrário da História oficial, as palavras do texto não se cingem a um 
sentido unidimensional e concluso, elas prolongam o enigma, tal como ocorre 
na experiência mística e no texto literário. [Ana de Peñalosa interioriza a 

650 LC, 1977, p. 48.
651 Ibidem, p. 58.
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Alteridade, pois acolhe e sente o Outro dentro de si.] Absorve ‘o coro de 
vozes’ que remete para as homílias e para o canto subversivo dos camponeses 
de Frankenhausen, suturando as dobras que a História nunca fez. Por isso, 
nada foi, tudo está por ser reescrito [...]. (MARTINS, 2009b, p. 274) 
(grifos nossos)

Tomás Müntzer torna-se um nômade, exilado, errante: “quando atacou a 

opulência da Igreja e os ricos, expulsaram-no da sua paróquia. Fugiu para a Boémia onde 

publicou um Manifesto em que se considerava instrumento de purificação da terra e da 

Igreja”652. Vale registrar que, anteriormente à participação na Batalha de Frankenhausen, 

Müntzer elaborou missiva reivindicatória: “Tomás dedicou então, com todo o seu 

prestígio à revolta dos camponeses que alastrava na Turíngia. Redigiu a Carta de que 

constavam as suas reivindicações”653.

A afeição de Müntzer pela causa campesina ganha relevância pelo fato de ser 

pessoa engajada com a própria consciência da imprescindibilidade de ser elemento 

atuante e transformador de realidades, especificamente desigualdades sociais 

vivenciadas por camponeses: “[...] Tinha uma excelente formação intelectual. [...]”654 o 

que proporcionou-lhe, em maior instância, emancipar-se, educar-se, cultivar, desenvolver 

e ampliar conhecimentos e capacidades analítica, crítica e reflexiva, para apoiar e liderar 

a revolta dos camponeses. Aristóteles bem disse: a educação é um meio de conquistar 

virtude e sabedoria.

E, para tal conquista, existe luta pela liberdade de consciência. É o que se vê em 

LC, pois, como expõe Barrento,

[...] caminha-se para fazer encontros com os da mesma linhagem, para dar 
voz aos que a História silenciou, para completar o esforço dos que caíram 
antes de virar o rumo dos acontecimentos, para trazer do futuro esses-outros 
capazes de uma justiça des-hierarquizada e não da justiça que actua segundo 
as leis do Poder. No seio de Ana de Peñalosa, figura agregadora, terão abrigo 
todos os “pobres” da História, e esta poderá a vir a orientar-se pela liberdade 
de consciência; mas há ainda uma outra vontade, um outro caminho a 
percorrer – sabendo que o nosso vivo, como diz o texto, é apenas um dos 
muitos vivos que existem, de pouco nos servirá à liberdade de consciência se 
a não estendermos a todo o vivo, numa abertura de espírito e de diálogo com 
todos os que, diferentes por condição, fazem o todo que nos envolve; [...] 
(BARRENTO, 2009, p. 93-94)

Reconhecida desde os primórdios da História da Humanidade, a educação está 

longe de acontecer de forma abrangente (igualitariamente para todos), ampla 

652 LC, 1977, p. 58.
653 Idem.
654 Ibidem, p. 57-58.
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(ministrada em múltiplos campos de saber e áreas do conhecimento humano), 

humanizada e aprofundada (ensinada e aprendida de maneira criteriosa e meticulosa). 

Hodiernamente, as instituições de ensino privilegiam o saber como se cada disciplina 

fosse uma área estanque, o que tolhe o desabrochar da espontaneidade do ato criador. 

Em face de tudo isso, a educação acaba sendo instrumento de controle e domínio social, 

a serviço da imobilização, da permanência de estruturas injustas, da acomodação de 

seres a realidades.

Por outro lado, a educação pode estar a serviço da decisão, da transformação de 

mundos e da inserção crítica nesses, forjando pessoas ‘cônscias e proativas’ e, por 

conseguinte, tornando-as não submissas/silenciadas.

Em síntese, comunidades fomentadoras da educação como instrumento de 

transformação do mundo são necessárias, pois extrapolam as paredes das salas de aula  

i.e., ampliam o espaço tradicionalmente destinado a estabelecimentos de ensino , 

adotando inovadores locais, formas e objetivos para práticas pedagógicas. São 

ocorrências dessas inovadoras práticas: o ‘jogo do dicionário’, a declamação coletiva de 

versos do poema, Subida do Monte Carmelo, de autoria de São João da Cruz, e, em 

maior escopo, LHI e LC. Afirma-se isso posto que essas duas obras são originais formas 

de ensino para aqueles dispostos a dar passo no sentido de uma despossessão do mundo 

e do desapego à impostura da língua.

O mundo carece de modos de educar que não reproduzam estruturas sociais 

tradicionalmente aceitas, mantidas e cristalizadas. A propósito de lição dessa  e de 

outras  batalha(s), Llansol posiciona-se: “É minha convicção que, na linguagem dos 

homens, as palavras que nos libertam do Poder desde sempre lá se encontraram 

disponíveis, que lá repousam as palavras que darão outro desfecho à Batalha de 

Frankenhausen”655. Os modos vigentes de educação impõem mazelas, entre essas, 

ideologias dominantes e formas tácitas de silenciar sujeitos às estruturas sociais que, em 

maior análise, exacerbam desigualdades e injustiças, tal como aconteceu no período em 

que Müntzer viveu. Possuidor de formação educacional e consciência política robustas656, 

655 LLANSOL, 2014, p. 99.
656Müntzer estudou três idiomas na Universidade de Leipzig e Teologia em Frankfurt. A partir de 1514, 

passou a ter contato com Martinho Lutero que, três anos depois, iniciaria a Reforma. Como pregador na 
paróquia de Zwickau, Tomás Müntzer divulgou teorias da Reforma, acentuando-lhe o radicalismo. 
Contrariamente a Lutero, acreditava que as pessoas simples entendiam melhor sua pregação que os 
nobres e ricos. Por seu radicalismo, em 1521, foi afastado do sacerdócio por Lutero. Então, passou a 
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Tomás Müntzer usou-as como ferramentas de sua intervenção no mundo tentando 

desmascarar ideologias de princípios dominantes. É o que se constata em “*<<Escrevo 

para falar em nome dos meus antepassados que se calaram.>>*”657 e em “Quero 

demonstrar a justeza dos meus princípios”658. Dotado de elevada capacidade de oratória 

e empatia com o povo  pois falava em linguagem acessível aos servos  representava, 

por seu carisma junto aos camponeses e estratos mais baixos da população urbana, uma 

ameaça aos senhores feudais. “Acendeu, então, a mão como uma tocha [o fogo sagrado 

dos ideais, a Viva Chama] e ordenou, voltando-se para trás: segue-me”659 (interpolação 

nossa). Resultado dessa iminente ameaça aos príncipes, em 1522, “seis meses depois da 

chegada de Müntzer à pequena Allstedt, o conde Ernst von Mansfeld proibiu seus 

trabalhadores de frequentarem os ofícios religiosos do pastor”660. Mas tal proibição não 

foi suficiente, pois, em 1524, tendo Müntzer percorrido várias regiões com o propósito 

de divulgar seus pensamentos, camponeses do sul da região que viria a se tornar a 

Alemanha já tinham se aliado pelo levante.

Chegou a redigir Carta Reivindicatória em defesa de camponeses silenciados da 

Suábia661, documento sintetizado na máxima “Omnia sunt commmunia” (“Tudo é de 

todos.”). Em doze artigos Tomás Müntzer proclamou que os camponeses nasceram 

livres e, em face disso, reivindicavam: a abolição da servidão, o fim dos tributos 

religiosos, a diminuição dos impostos sobre a terra, a livre escolha dos líderes 

espirituais e a liberdade para caçar em florestas de nobres.

Em maio de 1525, na Batalha de Frankenhausen, os camponeses foram cercados 

e mortos aos milhares. “Das margens, a multidão continuava a soltar impropérios; mas a 

Viva Chama, caída labareda a labareda, tapava o corpo: o ulular das vozes descia de 

tom, [...]”662. Muitos foram mortos: “[...] a multidão dos vultos aglomerados à sua frente 

dedicar-se ao trabalho de pastor e pregador aos pobres (SANTOS, 2009, p. 76). “Em Zwickau, onde era 
pároco, conheceu pessoas iluminadas, que não admitiam diferenças entre as inspirações, profecias, 
revelações próprias e a Escritura. Meu filho ficou muito impressionado. Tornou-se um bom pregador. 
Ouviam-no os camponeses e os artesãos.” (LC, 1977, p.58).

657 LHI, 2009, p. 72.
658 LC, 1977, p. 40.
659 Ibidem, p. 31.
660 SANTOS, 2009, p. 77.
661 Região cultural, histórica e linguística do sudoeste da atual Alemanha.
662 LC, 1977, p. 36.
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não se movia. Decorrido muito tempo ainda permaneciam no mesmo lugar; fascinados 

pelo solo que abrira fendas donde saíam murmúrios [...]”663. “Tomás Müntzer levantou 

o tronco orvalhado [melancolia advinda da derrota] de água; o vociferar tornou-se 

único, atraía irresistivelmente a corrente; um pássaro [ícone da liberdade], vindo de 

dentro do rio [o local da batalha onde correu ‘rio de sangue’ – “o texto mergulhado no 

sangue”664 (interpolação nossa)], pousou no tronco; o barco [os ideais defendidos por 

Müntzer] continuou a deslizar sozinho, mas atravessado por chamas [os simpatizantes 

da causa que manterão vivos os ideais de Müntzer] [...]”665(interpolações nossas). 

“Decapitado, Müntzer continua a proferir Palavra Viva, entre seus companheiros de 

peregrinação que lhe guardam a Cabeça Caída Que Lê”666. 

Ao término da batalha, Müntzer foi preso e obrigado, sob tortura, a negar suas 

teorias. Após, decapitaram-no, sendo sua cabeça pendurada como troféu nos portões de 

entrada da cidade: “Imediatamente vimos Tomás Müntzer deitado no barco, a sua 

cabeça decapitada apareceu à nossa frente, as trevas pairavam [...]”667. Ficcionalmente, 

Llansol reduziu-o à sua cabeça [i.e., ao seu (dele) pensamento]: “Eu Tomás Müntzer, 

reduzido a um corpo de criança, cujo tamanho não excede o da minha cabeça decapitada 

depois da batalha de Frankenhausen; eu Tomás Müntzer de Stolberg”668 (interpolação 

nossa). Noutro momento, Müntzer lastima a derrota e a condição de oprimido: “A minha 

batalha já está perdida, posso lançar ao rio a minha cabeça decapitada”669. A imagem do rio 

pode ser entendida como um livro que se escreve  LC foi germinado em LHI , uma 

energia, um fluxo para expressar movimentos e mudanças. Ir além das possibilidades da 

língua mãe, deparar-se com a ausência de origem e deixar-se fluir no rio outro da 

linguagem, habitando outras moradas para abrigar a linguagem literária. Tanto que 

Llansol associa a escrita com um rio profundo: “Descubro as manhãs para escrever 

Geografia de Rebeldes e A Quinta de Jacob. [...] Fecho a porta, não ouso 

ainda acender a vela. A escrita está diante de mim como um rio profundo [...]”670.

663 Ibidem, p. 50.
664 Ibidem, p. 48.
665 Ibidem, p. 36.
666 Ibidem, Capa.
667 Ibidem, p. 37.
668 Ibidem, p. 34.
669 Ibidem, p. 40-41.
670 LHI, 2009, p. 219.
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Há momentos de LC nos quais a força subjetiva da luta de Müntzer é destacada por 

Ana de Peñalosa quando essa anuncia a decapitação e descreve a importância e a ação 

transgressora de seu filho: “ Cortaram a cabeça a Tomás Müntzer. A meu filho, Tomás de 

Peñalosa. Nasceu talvez em 1488 mas não me lembro como nasceu. Foi o iniciador desta 

reforma sócio-religiosa. Tinha uma excelente formação intelectual. Estudou os místicos 

alemães do séc. XIV [...]”671. Por fim, “[...] Durante a batalha de Frankenhausen, no dia 15 

de Maio de 1525, os camponeses foram definitivamente derrotados pelos Senhores”672. 

Se na afeição pela causa (coletiva) campesina Müntzer dá voz aos camponeses, Ana 

de Peñalosa, de sua parte, luta (individualmente) por seu filho ao reclamar injustiças 

cometidas pelos Senhores contra Müntzer: “O meu filho capturado, encarcerado e 

torturado, teve de declarar que reconhecia os erros de que acusavam e morrer decapitado a 

27 de Maio de 1525”673. Esta, tomada por uma dor praticamente inenarrável  “uma tristeza 

impossível de ser narrada”674, pois “a guerra e a dor são impensáveis”675  o quanto ele 

sofreu, tão somente para narrar sua condição de silenciado. Por nutrir amor tão intenso pelo 

filho, Ana de Peñalosa recolhe resquícios (poeira) do que outrora fora o corpo de Müntzer 

no curso da História: “Seu filho, João, não se admirou com o pedido e, uma noite, Ana de 

Peñalosa reuniu a poeira do corpo de Müntzer”676. Rememorando, nesta pesquisa, o 

esclarecimento de Fenati que

Tendo perdido a batalha de Frankenhausen, em que os chefiava, Müntzer foi 
decapitado. Nessa cena, e ao longo de todo o livro, é como se estivesse ainda 
na eminência da batalha, que não foi cumprida no seu desígnio de propiciar a 
comunidade do ‘homem novo de que desde os anacoretas cristãos se ouve 
falar: ‘Sabiam/que ia travar-se/uma batalha./O cavalo/já chegada/a seu lado.’ 
(LC, 1977, p. 41). [...] (FENATI, 2014a, p. 76-77)

Müntzer não foi o único sofredor, pois “nas cavernas em que vivem, São João da 

Cruz e Tomás Müntzer haviam-se tornando insensíveis às perseguições: [...]”677, i.e., outra 

figura (São João da Cruz) também foi silenciada. Outro trecho também confirma isso: “De 

vez em quando São João da Cruz, com os lábios com que ora, beija-lhe a boca e 

pressinto que uma palavra sua desliza [i.e., transmite seu pensamento], pela garganta de 

671 LC, 1977, p. 57-58.
672 Ibidem, p. 58-59.
673 Ibidem, p. 59.
674 Ibidem, p. 82.
675 LHI, 2009, p. 103.
676 LC, 1977, p. 55.
677 LC, 1977, p. 64.
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Müntzer que, nesta batalha, se volveu poeira [foi silenciada]”678 (interpolações nossas). 

A carne de Müntzer pereceu, mas seu pensamento e a resistência escoarão pela boca de 

simpatizantes de sua causa. O âmago que dá luz e move a resistência não é estético. É 

ético679.

Se, por um lado, os ‘vencidos’ tornaram-se servos dos senhores feudais; por 

outro, em LHI e LC não se relata o malogro dos camponeses, mas atravessa-se a 

batalha, não para recriá-la, sequer representá-la, mas sim para construir  mediante 

montagem imagética entre História e Literatura  silêncios, vazios e imagens que 

exortam a luta e a afeição de Tomás Müntzer em favor de oprimidos e silenciados. 

Assim, percebe-se que a condução de resistência pode convocar outras resistências em 

cadeia. Além disso, pode-se  rememorando entendimento de Levy (2007, p. 72)  

refletir por meio de Müntzer, que poderes é preciso enfrentar, quais são nossas 

possibilidades de resistência em cada época e quais são nossos modos de existência, 

nossas dobras, nossos processos de subjetivação?

Tanto que LHI e LC incitam reflexões (“Como poderá opor-se à linguagem dos 

detentores do poder (esses sismos do poder), pessoas para quem a linguagem e os gestos 

não mudam”680), fomentam e robustecem posicionamentos (“Como poderá inventar 

formas de comunicação de um grupo sem espaço”681) e ações de figuras em relação a 

opressores e estruturas dominantes, pois manifestam lócus para vozes silenciadas:

[...] a decadência deste povo sucedeu, quase sem transição,/ ao seu período 
áureo/ atribuíram a sua derrocada a epidemias/ desencadeou-se, nas regiões 
limítrofes, uma sucessão/ rápida de civilizações diferentes/ atribuíram a sua 
derrocada a um invasor vindo do Norte/ ou/ a revoltas populares 
[encorajamento e empoderamento de silenciados] contra os padres cujo 
sacerdócio, /além de poderoso, era opressor [...] (LC, 1977, p.78) (interpolação 
nossa).  

Tomás Müntzer e outras vozes não apagam o que, em termos históricos, 

expressou-se violência no corpo, mas incitam práticas performáticas de confrontação a 

regimes de poder. E tal confrontação (por parte de sujeitos oprimidos) faz-se mediante 

germinação de corpos como potências de afetos que emergem e agem de forma 

considerada revolucionária por elites dominantes.

678 Ibidem, p. 53.
679 BOSI, 2008, p. 118 e 134.
680 LHI, 2009, p. 89.
681 Idem.
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Em LC, há também espaço para externar, com ironia, o posicionamento de 

Senhores: “O que mais amava era a morte dos camponeses que enterrava em cada noite 

em lugares solitários; e separadas [//] as palavras [//] montanhas [//] e rios [//] e cabeças 

[//] e castigos”682. Esse lugar ficcional é impregnado de relações de poder que se 

expressam em discursos de dominação e resistência contra os camponeses e tentam 

angariar espaço nas duas obras para se “faze[re]m ouvir o inaudito e ver o 

imperceptível”683 (interpolação nossas). Diferentemente do lugar ficcional, a História 

mostra que os vencidos permaneceram sob o jugo dos senhores feudais e mantidos na 

condição de servos, mediante reforço do princípio luterano da passiva submissão à 

autoridade: “A volver-se poeira, Tomás Müntzer ouvia o tropel dos cavalos cada vez 

mais distante. Nunca morrera antes. Tinha a consciência de que Pégaso se afastava”684.

Enfim, LHI e LC não confirmam  de maneira sistematizada e com firmeza 

científica  o exposto como ‘verdades’ por ciências ou áreas de conhecimento como, 

para o caso de Müntzer e a Batalha de Frankenhausen, a História. No entanto, “as 

acções e decisões do nosso quotidiano não decorrem inteiramente da ciência e da lógica, 

mas sim de afecções que não são menos verdadeiras”685. Naqueles livros há ‘outras 

verdades’, tal como versões de ‘vencidos em guerra’. Nesse escopo, Llansol transmite 

leituras e compartilha-as com figuras e legentes para que  elevando pensamentos acima 

de rigores científicos  novos sentidos sejam construídos e palavras literárias adentrem 

e incutam-se na alma de cada ser transformando-lhe em corp’a’screver. E, assim, “as 

palavras se auto-tatuam em sua pele, desfigurando-o, despersonalizando-o, 

decompondo-o em vários elementos literários [...]”686.

Para se clarificar a questão da inexistência de verdade(s) nessas obras, 

exemplifica-se e explica-se a respeito da condição de um cego e o céu.  O cego não 

perguntaria como é o céu, pois esse, ele pode ter noção do que seja pela sensação de 

paz, harmonia, pureza, felicidade, calma (entre outras) que se pode atribuir ao céu (e os 

diferentes nomes que ele tem nas diversas culturas espalhadas pelo mundo como, por 

exemplos: Nirvana, Shangrilah, etc). O signo que lhe corresponde pode ser representado 

682 LC, 1977, p. 53.
683 PAZ, 1994, p. 11.
684 LC, 1977, p. 53.
685 LOPES, 2003, p. 214.
686 PIMENTEL, 2012, p. 12.
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pela sensação de paz e harmonia. O mesmo não acontece se o cego perguntasse como é 

o azul, visto que o signo que lhe corresponde está vinculado a uma percepção visual a 

qual não foi propiciada a um cego de nascença.

É o mesmo que tentar explicar aquilo que transcende a experiência sensível  

i.e., questões metafísicas , tal como: o que acontece depois da morte, a reencarnação, a 

vida em outro planeta e a existência de Deus. As verdades são aquilo em que se quer 

acreditar. Elas estão dentro de todos (Llansol, figuras e legentes). O céu está dentro do 

cego, a cor azul não está. Só ele (o cego) pode descrevê-la.

Pensando novos modos de existência que requeiram menos comunicação e mais 

criação (LEVY, 2011, p. 136), questões filosóficas e aporias trespassam LHI e LC. 

Especificamente para abordagem voltada a sujeitos silenciados, a Filosofia, a História e 

a Literatura são alicerces e/ou pontos de partida para outros questionamentos e 

posicionamentos que inquietam a existência humana e podem contribuir 

substancialmente para maior aprendizado humano acerca de aspectos que incitam todos 

nós. Uma das inquietações relaciona-se à busca de formas de convivência humana sem 

que tenhamos previamente reduzidas dificuldades de convivência com eus que nos 

povoam. Essa aporia desencadeia epidemia de desconexões subjetivas. Mas como 

pensar em coletivo nesse mundo hodierno que é precário do subjetivo? É necessário 

opor-se ao exercício narcisista e pensar o Outro em sua irrecusável diferença, acolhendo 

diferentes pensamentos. A aceitação do Outro é base para a coexistência humana. O 

acolhimento de diferentes pensamentos proporciona encontros de semelhantes nas 

diferenças e questionamentos de valores e certezas individuais (morais e éticas). Tal 

posicionamento é confirmado na escrita de si posto que:

Na experiência de se desdobrar para fora do mundo, nossos valores e certezas 
são questionados. Nesse sentido, a experiência do Fora nada mais é do que 
uma experiência revolucionária, contestadora. Como prática plástica, 
histórica e ética, o Fora põe à prova tudo aquilo que se acredita verdade 
universal e eterna. (LEVY, 2007, p. 38) 

Se se duvida, pensa-se; se se pensa, logo existe  como condição sine qua non 

ao Homem para ser existente. Vida é mais que lócus de possibilidades. A vida 

transcorre cheia de problemas, acertos e erros, certezas e incertezas, coerências e 

contradições. Vida é lugar de debates, pois eles criam e fortificam laços de 

entendimento e compreensão entre sujeitos (re)abrindo olhares acerca de processos 

coletivos de (re)exames, questionamentos e reflexões sobre assuntos, questões ou 
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problemas. Entendimentos regidos por óticas monocrômicas não podem tornar-se 

verdades, sequer engessar a reflexão.

Ler fomenta a capacidade do ser humano de pensar. Pensar transforma-o 

permitindo-lhe duvidar e questionar o mundo, afastando-o do subjugo ideológico, dos 

interesses espúrios de elites dominantes, do comodismo irresponsável dos ignorantes687 

e do senso comum688. Aquele que lê engrandece-se, tornando-se capaz de (re-)nascer, 

(re-)existir e resistir689. É preciso morrer para renascer. 

Também, na figura de Hadewijch690  a forma de resistência de uma “beguina 

morta durante cinco séculos”691,692, se dá em seus manuscritos, posto que exercem, um 

século mais tarde, uma influência notável de Ruysbroeck693, caindo depois no 

esquecimento694. Segundo Hadewijch tudo é visto à luz do amor que é, ao mesmo 

tempo, o meio e o fim. Tudo se reduz a este mistério límpido, tudo se traduz em 

amor695, como se percebe em: “Hadew[ijch] atravessa o deserto como se ele fosse uma 

casa; atrás dela, o cacto candelabro acendeu-se, iluminou o tecido e o texto [...]”696.

687 É possível referir-se à primal acepção do verbete ‘ignorante’: aquele que desconhece.
688Suposta compreensão do mundo resultante da herança fecunda de grupos sociais e das experiências 

atuais que continuam sendo efetuadas.
689“Devemos aos testemunhos de H. Arendt e M. G. Llansol a ideia-chave da possibilidade de re-nascer 

simbolicamente com cada resgate de momentos de um passado, com cada acto de risco, com cada 
transporte de novas aparições e inscrições no mundo das aparências”. (CADETE, 2016, p. 100).

690 “A vida da poetisa e mística flamenga Hadewich, a beguina mística mais famosa, sem dúvida de 
origem aristocrática, é-nos muito pouco conhecida. A sua obra, que é a melhor ilustração das tendências 
do movimento beguinal no século XIII, escrita entre 1220 e 1240, em vernáculo, inclui cartas, visões e 
poemas religiosos, num estilo próximo da literatura trovadoresca e dos menestréis. Conhece o latim e o 
flamengo, domina a arte epistolar e a retórica. Sabe-se que foi animadora de um grupo de devotas, 
provavelmente uma comunidade de beguinas.” (MOURÃO, 2011, p. 37).

691 LHI, 2009, p. 73.
692“[...] mulheres que nas comunidades medievais da Bélgica e da Holanda [viviam] de cuidar da terra, de 

tratar com zelo religioso os vivos e os mortos, mas não são santas, e escrev[iam] poemas...” 
(SILVEIRA, 2004, p. 19) (interpolações nossas).

693 Jan van Ruysbroeck (1293, Huysbroeck [pequena aldeia entre as cidades de Bruxelas e Hal], Bélgica – 
1381, Soignes, Bélgica). Pessoa simples e sem qualificação, durante a juventude e a meia-idade, 
executou as obrigações normais de sacerdote numa catedral de Bruxelas. Avesso à degradação corrente 
no meio eclesial, por volta dos 50 anos de idade, retirou-se para uma ermida afastada na floresta de 
Soignes. Lá iniciou vida austera, meio eremítica, meio conventual, alternando oração com o trabalho. 
Pessoa gentil e amigável, Ruysbroeck era procurado por inúmeras outras que buscavam orientação 
espiritual e mística. Faz parte da linha de heróis espirituais que oferecem ajuda e esperança aos seres 
humanos. O místico flamengo é um dos maiores dentre os contemplativos cristãos e constitui uma ponte 
entre a escola alemã dos místicos cristãos Eckhart Von Hocheim, Johann Tauler e Henrique Suso. 
(Fonte: O ornamento do casamento espiritual. Disponível em: <http://polareditorial.com.br/?product=o-
ornamento-do-casamento-espiritual>. Acesso em: 23 Mar. 2018.).

694 MOURÃO, 2011, p. 37.
695 Ibidem, p. 38.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
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Ainda sobre a figura de Hadewijch, podemos também associá-la ao poder 

libidinal da palavra, pois, como nas palavras da própria Llansol:

... comecei a pensar que poderia existir um grupo de mulheres aberto, a que 
se poderia chamar beguinas, precisamente porque elas tinham uma 
experiência diferente da feminilidade e do humano, da humanidade e da 
libido, do sexo. Porque têm dito muitas vezes que os meus livros são 
atravessados por uma corrente erótica fortíssima. Eu acho que o que eles são 
é atravessados por uma corrente libidinal. (LLANSOL, 2011b, p. 57)

Dito isso, se pode discorrer sobre razões a substituir, na Literatura, a conclusão 

cartesiana pela reescrita ‘Leio, escrevo, logo (re)existo ou resisto’ (OLIVEIRA, 2013, 

p.12). A condução de resistência pode convocar  e, nesse caso, convoca!  outras 

resistências em cadeia.

Aquele que lê e escreve: renasce; pois passará a ser e entender-se outra pessoa 

enriquecida em sua essência, seu âmago. Cônscio de tal enriquecimento, esse indivíduo 

poderá efetuar questionamentos sobre o como e o porquê de determinados fatos 

ocorrerem. Não são respostas que movem o mundo, mas sim, perguntas. Se não 

ocorrerem perguntas, respostas não serão necessárias, o que faria o mundo imergir, 

reductio ad absurdum, em inanição. Na busca de possíveis respostas a interrogações, o 

grande beneficiado não será apenas essa pessoa, individualmente; será – em maior 

análise – a existência humana. Dessa forma, compreende-se a leitura e a escrita serem 

atos libertadores.

Porém, a despeito de libertados com a leitura e a escrita, cada sujeito não é 

autônomo. É certo que ninguém cria nada sozinho. Todo ser necessita viver de forma 

coletiva; daí a imprescindibilidade de uma comunidade de afetos  idealizada por 

Llansol  ter sido germinada em LHI e frutificada em LC para outros frutos advirem 

naqueles que comungam tais afecções.

E aquele que lê e escreve: (re)existirá; pois aumentará o vocabulário, seu 

conhecimento geral e suas capacidades de abstração e de expressão. Passará a ter novas 

ideias, podendo assumir abrangentes, aprofundados e robustos posicionamentos. Estará 

mais habilitado a atuar, proativamente com capacidade de análise crítica e reflexiva 

perante realidades circundantes de grupos sociais que integra. E, em maior abrangência, 

do mundo que o cerca.

696 LHI, 2009, p. 131.

http://professortexto.blogspot.com/2010/02/nao-sao-as-respostas-que-movem-o-mundo.html
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Também resistirá e (re)existirá, pois clarificará e confirmará que sabe pouco ou 

quase nada sobre aquilo que o cerca. Cônscio dessa pequenez passará a entender porque 

é relevante desenvolver a capacidade de pensar por si só. Então reconhecerá que está 

imerso em espiral virtuosa cíclica que se move segundo o polinômio: existência, 

resistência, morte, renascimento e (re)existência.

Nesse ponto do raciocínio, respalda-se em Levy que defende ser necessário:

[...] nos introduzir a regiões de penumbra, a sombras, que a Razão triunfante 
não foi capaz de esclarecer, 
[...] pensar novas maneiras de existir. Inventar novas dobras, novos estilos de 
vida, novos modos de existência. 
[...] criar novas estratégias de subjetividade, para que se possa escapar do 
aprisionamento em que o presente nos confina.
[...] não nos falta[r] comunicação, ao contrário, nós temos comunicação 
demais, falta-nos criação. Falta-nos resistência ao presente. Abrir o 
pensamento ou a arte para as forças do fora significa chamar a vida à 
transformação, colocar em prática estratégias de resistência. Ou nas palavras 
de Deleuze e Guattari, fazer do pensamento e da arte verdadeiras máquinas 
de guerra. (LEVY, 2011, p. 136)

Imersos na espiral citada, LHI e LC convidam e fomentam o leitor a ampliar 

perspectivas, frutificar questionamentos, duvidar da História e cessar de descrer da 

Literatura, envolvendo problemáticas filosóficas e não estritamente literárias. Tudo isso, 

amalgamado, incita oprimidos  como proposto pela própria Llansol em excertos 

apresentados  a incorporarem novas práticas de escrita (“Hoje acontecia-me que, mal 

passava o ferro, mal lavava os pés (qualquer trabalho) tinha que pegar com a mão livre 

na caneta, deixar sempre outra mão livre para escrever”697) e de leitura (“Mas o livro 

tornara-se precioso, usara-o tantas vezes [em releituras e reescritas] que, agora, era 

impossível fechá-lo completamente [pois está rizomático] (interpolações nossas)”698) 

como meios de usar a linguagem para emergir e difundir a voz de silenciados.

Mediante urdidura de fragmentos correlacionados à imagem de Müntzer 

existentes em LHI com outros afetos a tal figura histórica que transmigram para LC, 

evidencia-se a ocorrência de transbordamento dos limites da História e da Literatura. 

Isso ocorre na medida em que, ultrapassando-os e transpassando-se são proporcionadas 

imaginativas leituras de ‘novas verdades’ sobre fatos e figuras históricas 

correlacionadas.

697 LHI, 2009, p. 144.
698 LC, 1977, p. 33.
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Além disso, tal transbordamento possibilita o enaltecimento  de forma 

inovadora  de sujeitos (notáveis e anônimos) e, por conseguinte, a comunhão deles em 

comunidades (atemporais) silenciadas que granjeiam estatura de visão própria e vozes a 

serem ouvidas.
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CERZIDO

Situo-me historicamente ao lado de outras mãos que 
bordariam tecidos de outra época.

Maria Gabriela Llansol,
In: Uma Data em Cada Mão

Livro de Horas I (2009)

Entre LHI (o laboratório da escrita) e LC (o livro-fonte, decorrente daquele) há 

processo sinergético de construção de sentidos daquela obra para essa (e vice-versa) no 

qual o legente é peça-chave, uma vez que os textos que as compõem são lugares de 

encontro de experiências, conhecimentos da escritora com leitores. E desses com outros 

textos e figuras que: habitam espaços de não-tempo, caminham errantes e convidam 

leitores a um ‘encontro inesperado do diverso’ para uma grande meditação. E nesse 

encontro assenta-se a causação da legência, tarefa que se permeia na leitura a partir da 

posição “da daquele que só é legente porque se deixou fulgorizar pelo texto; porque 

está a ser levantado pelo texto”699 (interpolação nossa). Trata-se de uma textualidade 

fora da luz comum.

Ao debruçar-se sobre as duas obras, foi imperioso adentrar na linguagem 

utilizada, vasculhando-a não somente no dizível; mas naquilo cerzido, entremeado, 

incrustado e marchetado na malha textual da fraturada escrita llansoliana. Para tanto, 

valioso se fez ler e refletir sobre fios textuais que compõem essa malha; esmiuçando-os, 

revirando-os, articulando-os e, sobretudo, buscando e descobrindo suas potencialidades.

O legado de Llansol em LHI e LC é seu processo de escrita concentrada, 

múltipla e intensamente imagética. Nesse processo, ficou patente que o legente vai 

sendo atraído por halo de imprecisão das palavras que lhe dizem algo mais do que 

parecem dizer, projetando o legente a uma zona de expansão de afecções (conhecimento 

sensível que não está acima ou abaixo do conhecimento racional) e saberes situada além 

de suas costumeiras fronteiras. Trata-se, assim, de uma escrita fulgurante que se 

concretiza mediante processo que convoca palavras para outros significados, rarefaz a 

linguagem, desestrutura o texto e deixa costuras à mostra tal como um tecido esgarçado 

que carece cerzimento.

699 CASTELLO BRANCO et ANDRADE, 2007, p. 11. 
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Nas duas obras investigadas Llansol instiga o legente a experimentar, com 

pensamentos e imagens, algo que ainda está em busca de expressão  emoções que 

aguardam oportunidade para vir à tona. Desejo de ver o invisível por trás das frestas do 

mundo.

Percorrer os textos de Llansol é: entranhar-se por imprevisíveis, 

desestabilizadoras e desafiadoras páginas; perder-se entre os fios e nós textuais de uma 

escrita infinda; labutar para o encontro de nós mesmos via oferta e desnudamento da 

escrita de si e do Outro; e buscar um mundo melhor (um ‘espaço edênico’) mediante 

exercícios de conhecimentos e saberes em permanente devir. Estar nesse cadinho 

permite ver Llansol e seus textos como fonte de criação, inspiração, questionamentos e 

desafios de uma escrita que é cornucópia de expressão.

LHI e LC clamam por leitores que se desvinculem dos moldes tradicionais de 

leitura e tornem-se proativos no ato criador. Os escritos de LHI e os 26 Lugares que 

compõem LC não conclamam sujeitos que se atarefem em buscar novos significados 

metafóricos à escrita; mas sim, aqueles que, sinestesicamente, integrem-se a 

metonímico processo de permanente construção textual.

Assim, LHI e LC são livros dessossegos onde o fragmento e a metamorfose, o 

vazio e o silêncio têm muito a falar quando se amalgamam e corporificam em suas 

incompletudes. LHI e LC são fendas de entrada para mundos povoados por 

comunidades de afetos e não apenas espaço para movimento da linguagem, lugares 

vazios de palavras ou plena significação. São, pois sim, lócus de trânsito, movimentos, 

esperas e potencialidades significativas para (re)leitura e (re)escrita.

Em face de suas múltiplas e infindáveis significações, e apesar de serem de 

categorias  ‘ficcionais’ e ‘referenciais’  em permanente tensão, nos escritos de LHI e 

LC, o movimento salpicado de autobiografia flui da vida para o texto; por outro lado, o 

da encenação do eu verte e subverte os escritos para a vida.

Nesse duplo movimento os escritos de LHI e LC propõem desafios de leituras 

nas quais possibilidades (de sentido e leitura) das imagens são construídas nos jogos de 

vazios, fissuras, fraturas, interstícios, e nos diferentes níveis e potências imagéticas; pois 

sempre haverá detalhes que se escondem (e/ou se oferecem) nas lacunas, na ausência 

das palavras e no silêncio entre elas.
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O processo metonímico de construção textual é inacabável em LHI e LC, uma 

vez que investe em: nervuras do espaço em branco; cortes fulminantes na linearidade do 

tempo; e desenhos de novos axiomas. Enfim, mediante ausência de palavras, ‘gagueja-

se na própria língua’, quebram-se imagens  e, com intratextualidade elevada à máxima 

potência imagética , abrem-se portas para tantas outras! Por isso, o leitor de LHI e LC 

vai apercebendo-se que: se apropria de uma parcela das imagens ali transmitidas; 

escapam outras que lhe instigam buscá-las; e não conseguirá exauri-las em todas suas 

possibilidades de significações.

Assim, LHI e LC utilizam imagens, a fim de sensibilizar e influenciar às 

sinestesias transmitidas. Llansol impregna aos textos indeléveis marcas de 

subjetividade, i.e., pessoalidades que se transpassam do íntimo da escrevente ao legente 

para que esse as capte em face de experiências, percepções e reflexões próprias. “<< 

Desenvolver e trazer à maturidade o seu ser particular, integrando uma grande parte da 

sua personalidade inconsciente na sua vida consciente.>>”700.

Nesse contexto, LHI e LC requerem entrega e desenvolvimento de sensibilidade 

literária, em realidade: práticas de atenção, meditação e contemplação às escritas e ao 

mundo que conduzem leitores a simultaneidade de tempos, espaços e geografias 

diversas  geografias de afetos num ‘encontro inesperado do diverso’. Ao lê-las, 

legentes emergem-se revigorados com inovadoras experiências sensoriais e estéticas 

que lhes movem por um fazer (e prazer!) literário estimulador da ‘potência de afetos’.

Todavia, deve-se compreender que são imprevisíveis os resultados da leitura 

dessas geografias e ‘potência de afetos’, posto que seja impossível antever e mensurar o 

que os textos de LHI e LC proporcionarão a cada legente. Não se sabe até onde pode 

chegar um corp’ a’screver. Assevera-se isso, pois em LHI e LC, a imagem é algo 

sensorial complexamente híbrido que não se reduz a metáforas, metonímias e demais 

figuras de linguagem. Nas duas obras a imagem ocupa lugar dominante em escritos que 

desterritorializam o texto deixando-o sem fronteiras nítidas e interioridade definível. 

Isso acaba por dinamizá-lo como um ‘lugar que viaja’701; uma ‘escrita nómada’702 que 

instabiliza a dicotomia legível/visível. É assim que a imagem: excede a mera 

700 LHI, 2009, p. 213.
701 LLANSOL, 2011a, p. 126. 
702 GUERREIRO, 1986.
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representação do mundo pensado e vivido; e faz-se incessante busca de horizontes 

possíveis de mundos que mostram a possibilidade de um vir a ser e de se projetar num 

ainda por vir.

Ao longo da pesquisa, na Cosedura, viu-se que tudo é simultâneo nas duas obras. 

E ambos escritos não se sujeitam a ordenamentos; sequer logicismos temporais. LHI e 

LC estão em permanente devir e são vidas em expansão  fractal, rizomática e 

simbiótica  que propiciam ao legente fazer, refazer, coparticipar e desenvolver 

inovadores sentidos para as palavras, despertando-lhe outros olhares e sentidos sobre 

superfícies de mundos profundos que essas não revelam ao olhar comum do leitor. Em 

LHI e LC sobrevém simbiose entre palavras não-representativas e mundividências que 

mutuamente se convocam e convocam legentes a olhar tais superfícies.

Viu-se, também, que mundos profundos são acessíveis por ‘ladrões de palavras’ 

 escapes para: a possibilidade de construção de histórias de não-início até um não-fim; 

e a irradiação de conhecimentos, acontecimentos, ideias e ideais imortais (tais como 

aqueles aspirados por filósofos, místicos e os derrotados na Batalha de Frankenhausen) 

 pois sempre será difícil/desafiante ler as duas obras com exatidão. Na legência, algo 

sempre escapará durante o ato de ver cada imagem que elas incitam.

E tal dificuldade/desafio ocorre tendo em vista as duas obras envolverem 

processo inacabado (e inacabável) de construção imagética. Imagens convidam legentes 

a olhá-las e, fruto disso, a refletirem sobre sua capacidade de atingir, sensibilizar, 

perturbar e (i)mobilizar. Todavia, há que ser ressaltado: os escritos de LHI e LC nada 

ensinam àqueles não dispostos a dar passo no sentido de uma despossessão do mundo e 

do desapego à impostura da língua.

Ainda: se por um lado, as duas obras rebentam da mesma fonte autoral, fazendo 

LHI cena primitiva de LC; por outro, deve-se ter em mente que o leitor nasce com a 

morte do autor e “o escrever como duplo de viver não é a geração de uma cópia 

[aperfeiçoada, lapidada] em relação a um original  passagem para a escrita de 
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experiências de vidas , mas indica uma diferença que é a exigência de um 

movimento [de ascese]”703 (interpolações nossas).

Destarte, as escritas de si e as imagens em LHI e LC manifestam-se e derivam 

da consciência de Llansol como escrevente envolvendo “processos como os da 

inspiração e da atenção”704 de escrevente, figuras e legentes.

Por isso, assevera-se que LHI e LC ultrapassam o fazer literário, pois 

evidenciam que ler fragmentariamente é ler em liberdade, despertando naquele que lê 

aderir a determinado universo e, decorrente dessa postura, fazê-lo assumir modo de 

estar no mundo em incessante busca do devir. Nesse sentido, mais valioso que encontrar 

respostas às diversas indagações sobre LHI e LC, é a qualidade de instigantes 

questionamentos que se consegue formular. E, em face desses, deixar fluir o 

pensamento, degustar dúvidas e, sobretudo, lapidar aprendizados.

Pode-se, portanto, afirmar que LHI e LC são obras eternamente vivas, de 

inquietantes e enriquecedoras subjetividades do eu e do Outro(s); pois são cornucópias 

de expressão e ‘potência de afetos’.

Desnecessário se faz, então, alongar mais a pesquisa, “porque por tudo passar é 

impossível”705. O elenco de aspectos desenvolvidos, de considerações e de reflexões 

apresentadas, bem como os exemplos urdidos entre LHI e LC  além de outros (que não 

desses dois livros) tempestivamente oferecidos nesta pesquisa  bastam para defender o 

que se propôs dissertar. Adicionalmente, em seu conjunto, o supracitado elenco endossa 

a validade da hipótese assumida no Alinhavo (qual seja, a possibilidade de outras 

compilações terem contribuído para o ‘livro-fonte’), posto que LHI e LC urdem-se 

numa escrita que, expandindo sentidos, estendem e alargam o escrito para outras obras 

(póstumas ou não) de Llansol. Tanto que se demonstrou, em LHI e LC, os textos: 

recortarem-se e serem recortados; fraturarem-se e serem fraturados; (in)citarem-se e 

serem (in)citados; excitarem-se e serem excitados; transpassarem-se e serem 

transpassados; mesclarem-se e serem (entre)mesclados com textos e palavras 

(endógenos e exógenos às duas obras supra) que os tornam múltiplos e infinitos  em 

leituras e releituras, escritas e reescritas  uma vez que abrem aos legentes 

703 FENATI, 2014, p. 254-255.
704 LOPES, 2003, p. 216.
705 LHI, 2009, p. 120.
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possibilidades de ab-rogação das palavras bem como o uso de palavras ainda não-

codificadas e outras não pré-escritas.

Assim, confirmada a validade da hipótese assumida, relevante se faz sugerir 

novos estudos, com o propósito de examinar outras obras da autora e/ou compilações 

póstumas e/ou escritos existentes em espólio que possam ter contribuído, também, para 

o ‘livro-fonte’.

A despeito de a própria Maria Gabriela Llansol admitir LC como o ‘livro-fonte’  

de sua Obra; existem suficientes evidências demonstrando LHI  obra póstuma de 

Llansol, mas de nascitura anterior ao lançamento de LC  ser ‘laboratório da escrita’ 

desse. Llansol e seu possível alterego Ana de Peñalosa fizeram desse ‘laboratório’ o 

útero que gestou  nas idas e vindas do corp’a’screver  o ‘livro-fonte’.

Concomitante ao atingimento do Objetivo Geral da pesquisa, o agregado de 

aspectos, exemplos, considerações e reflexões comprova, ainda, que LHI e LC são 

unidades não-autônomas que evocam a ideia de escrita rizomática e o que dela deriva 

move-se e transmuta-se, fractal e simbioticamente, de uns para outros escritos tanto das 

obras de Llansol quanto de posições (de notáveis e anônimos) apresentadas nessas por 

figuras  errantes e atemporais  que povoam diferentes Lugares do espaço edênico 

idealizado por Llansol. Uma escrita mutante que alimenta comunidades (continuidades!) 

bosquejadas a cada legência.

Não em menor importância ao Objetivo Geral, a pesquisa assumiu outros 

objetivos, classificando-lhes Objetivos Intermediários. No que tange aos dois primeiros 

(o estatuto da imagem e a problematização da escrita de si levados a cabo nos dois 

livros), pode-se assegurar que, nos escritos de LHI e LC, sobressaem imagens que 

contribuem para desaparecimento do discurso como imperativo de verdade única e 

acabada. Em rendição (e redenção!) a esse desaparecimento, onipresente e onipotente 

irrompe jogo de interlocuções potencializadoras do devir como simultaneidade e da 

escrita de si como espaço de comunhão e expressão afetiva de vozes do eu e de 

Outro(s). Polifonia que  erigida sobre encontros inesperados do diverso  transmite 

bondade, misericórdia, generosidade, júbilo, rebeldia e justiça.
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Quanto ao terceiro Objetivo Intermediário (a urdidura de fragmentos 

enfatizadores da criação de imagens) constatou-se que, nas duas obras em exame, foge-

se, fractalmente, do tradicional movimento significante-significado dos signos 

linguísticos para construir performática natureza de significações (não convencionais, 

livre arbitrárias, ‘referenciais’ e ‘ficcionais’) induzidas e marchetadas pelo eu e o Outro 

em Lugares (de linguagem, comunhão e persuasão) onde o signo hiperexcede o conceito 

de dimensão múltipla e plural das palavras. Fragmentos que se excedem mais que 

abrindo e revelando uma poesia rizomática constituída por travessias, (re)encontros, 

(re)descobertas e pujanças de escrita não-representativa. Excedem estilhaçando e 

expondo  mediante tensão entre elementos ficcionais e referenciais que extravasam a 

representação tradicional das imagens (quarto e último Objetivo Intermediário)  

riquezas e fruições de novos domínios de uso e sentidos dos vocábulos. “Sinto que me 

estilhaço docemente, à procura dos meus múltiplos prazeres (o máximo, o da 

sensibilidade do corpo)”706. Estilhaça-se a escrita mediante exposição de fragmentos 

que fluem em torno da tríade: dinâmica do ser, vibração do vivo e presença de mundos 

no mundo. Uma ‘Aventura de significados’ que  entre: afeição e acolhimento, prazer e 

encantamento, vida e (re)nascimento  tem jubiloso sabor de encontro com inovadoras 

significações (suplemento de sentidos)707 para a busca do poder libidinal das palavras.

E, durante essa busca que se perfaz em errância: estimula-se o pensamento ao 

‘devir como simultaneidade’; expõe-se a subjetiva complexidade multifacetada do ser 

humano; aliviam-se angústias existenciais; desmitifica-se a estabilidade do 

conhecimento do mundo; e derroca-se a impostura da língua. Assim, Llansol erige e 

ascende  bem como possibilita a legentes ascender  outras dimensões de atingimentos 

de um mundo ‘mais-humano’, pois lhes incita, transmite e compartilha inovadoras 

leituras que adentram na alma dos legentes transformando-lhes, também, em 

corp’a’screver. Esses são aspectos da natureza fragmentária da escrita llansoliana, no 

que essa se afirma como: combate ao sofrimento e ao esquecimento de si e do Outro que 

constituem comunidades de afetos; experiências contemplativas engrandecedoras de 

ser-se humano; deslocação do Eu para o Outro  sem aniquilar aquele ou apossar-se 

desse  num percurso atento ao humano e à percepção de mundos; conversação de 

706 LHI, 2009, p. 50.
707 CASTELLO BRANCO et ANDRADE, 2007, p. 239.
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saberes que se afetam e sobreimprimem; tensão permanente entre: o ficcional e o 

referencial, o dito e o não-dito; e, por último, mas não em menor importância, imagens 

que hiperexcedem em ‘devir como simultaneidade’. Cada instante carrega a emergência 

de algo novo. Nada foi, tudo está por ser reescrito.
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