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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a analisar dois temas que atravessam a obra de Maria Gabriela 

Llansol: a impostura da língua e os devires da escrita. A impostura da língua 

compreende uma crítica a dimensão imaterial dos mecanismos de poder, que não se 

resume aos seus aspectos discursivos ou ideológicos, ou mesmo lingüísticos, mas 

remete à constituição do sujeito na linguagem, sua relação com o imaginário e a 

paisagem. Os devires da escrita compreendem a prática que procura ultrapassar tal 

impostura, procurando, através da estética, soluções para a dualidade dos mundos e que 

subvertam o sujeito enquanto forma de interioridade. Tais devires implicam a 

constituição de um espaço de comunicação entre os corpos, assim como entre estes e 

realidades imateriais, através de relações de simbiose. Este espaço é nomeado espaço 

edênico em Llansol. Nossa leitura destes temas recorre à obra filosófica de Deleuze e 

Guattari, em especial, Mil Platôs, onde eles desenvolvem o conceito de devir enquanto 

relação de simbiose que, em sua multiplicidade, constituem um espaço: o plano de 

imanência. Ao longo desta análise, procuramos relacionar os temas a autores que, com 

exceção de Pessoa, também constituem uma raiz genealógica comum entre Llansol e os 

dois filósofos franceses: Nietzsche e Spinoza.      

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Llansol; Deleuze; devir; Spinoza; Nietzsche; Pessoa.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine two themes that run through the work of Maria Gabriela 

Llansol: the deception of language and the becomings of writing. The deception of 

language comprises a critique to the mechanisms of power’s immaterial dimension, 

which is not limited to their ideological or discursive, or even linguistic aspects, but 

refers to the constitution of the subject in language, its relation to the imaginary and the 

landscape. The becomings of writing comprises the practice that seeks to overcome 

such deception, looking, through aesthetic, for solutions to the duality of the worlds and 

to the subversion of the subject as a form of interiority. Such becomings imply the 

establishment of a communication space between the bodies and between these and 

immaterial realities, through symbiotic relations. This space is named an Edenic space 

in Llansol. Our reading of these themes resorts to the philosophical work of Deleuze 

and Guattari, in particular, A Thousand Plateaus, where they develop the concept of 

becoming as a symbiotic relation that, in their multiplicity, constitute a space: the plane 

of immanence. Throughout this analysis, it is sought to relate the themes to authors that, 

except for Pessoa, also constitute a common genealogical root between Llansol and the 

two French philosophers: Nietzsche and Spinoza. 

 

 

KEYWORDS: Llansol; Deleuze; becoming; Spinoza; Nietzsche; Pessoa 
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mesmo que não seja lembrada por sinais. 
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1 - Introdução: 

 

 A figura da criança ocupa, no pensamento dos autores que constituem o solo a 

partir do qual pudemos desenvolver o presente trabalho, uma dimensão privilegiada. Em 

Llansol, o temor da impostura da língua é ultrapassado pela inocência que pertence à 

escrita, ao mesmo tempo em que à figura infantil de Témia. As três metamorfoses do 

espírito, no Zaratustra, passam pelo camelo, pelo leão, para culminar na inocência da 

criança. Também Pessoa, com Caeiro, nos fala de uma inocência adquirida, através da 

Nova Criança, fugida dos céus, no poema VIII de O guardador de rebanhos. Se 

Llansol, por sua vez, em certo momento, questiona a relação de Spinoza com sua 

infância: “De como nunca se abre sobre sua infância. (...) De como teríamos gostado 

que tivesse sido o seu ser, na sua criança, a conceber aquele imenso júbilo sobre o 

pensar. De como a verdade, na boca de uma criança, é um sonho que acerta.” (L2, p.35-

6), Deleuze, que como a autora, tem o filósofo no ponto fulcral de sua árvore 

genealógica, por sua vez, reserva as mais belas homenagens que sua obra presta a 

Spinoza: “O espinosismo é o devir-criança do filósofo.” (MPIV, p.42) Para estes 

autores, é sempre em termos de devir que a relação com a infância deve ser 

compreendida, nunca como um retorno nostálgico a uma cena original: “e uma criança 

apanhou um balão que era o seu espaço mental. Era eu? Era outra criança?” (OVDP, 

p.20) A nostalgia, para Llansol, “contrariamente ao que se crê, não alcança o passado, 

mas é acto ‘aguado’ de futuro.” (RV, p.100) ou, como ela refere ainda em sua última 

obra: “Não houve um processo de retrocesso. Houve antes ondulação por nostalgria.” 

(CL, p.13)  

 Para o adulto, a relação da criança com as narrativas se apresenta, 

freqüentemente, como um objeto de fascínio. Se a criança vive o narrado numa 
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intensidade que nos surpreende, é porque a narrativa constitui para ela um espaço 

privilegiado de apreensão do real. O mais freqüente é que, ao desenvolver-se adulta, 

esta apreensão passe a remeter a outra ordem de enunciados, ao passo que as narrativas 

são remetidas a um puro imaginário. Daí que, por vezes, o adulto acredite, certamente 

equivocado, talvez mesmo ressentido, que a criança confunda as duas ordens, a do real e 

a da fantasia. Em verdade, ela apreende o faz-de-conta em sua própria realidade, e não 

como metáfora. Deleuze questiona a interpretação das perguntas infantis como 

perguntas metafóricas: “As perguntas das crianças são mal compreendidas enquanto não 

se enxerga nelas perguntas-máquinas; donde a importância dos artigos indefinidos 

nessas questões (...) ‘como uma pessoa é feita?’” (MPIV, p.42) É o indefinido do artigo 

que garante a especificidade da pergunta, e que ela não corresponda a uma metáfora 

sobre a relação da criança com os pais, por exemplo. A criança, pois, não confunde o 

real e o narrado, mas questiona o real através do faz-de-conta de uma maneira não 

metafórica. “As crianças são espinosistas.” (MPIV, p.41) A Chapeuzinho Vermelho 

torna o momento mais tenso de sua narrativa um lugar de perguntas nada metafóricas ao 

Lobo. Perguntas que, retomadas no texto de Llansol, também não remetem a metáforas: 

“ – João – perguntou Ana de Peñalosa – por que quiseste uma casa tão grande? (...)  – 

João, por que quiseste um jardim tão grande?” (RV, p.19) Se Llansol critica a metáfora, 

é, em parte, porque seus textos procuram a realidade desta casa e desta jardim. 

Compreendê-los metaforicamente é rebater o real da imaginação sobre o próprio 

imaginário, tornando o jardim que o pensamento permite uma ficção inócua que só teria 

realidade num segundo sentido, ao simbolizar a realidade de uma outra coisa. 

   Neste sentido, o presente trabalho tenha talvez nascido de uma aspiração 

propriamente infantil: ler os textos filosóficos como narrativas, aventuras do 

pensamento, sobretudo no caráter poético destas linguagens; ainda, ao mesmo tempo, 
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ler os textos literários como espaços de experimentação e descoberta, e não 

representação, do real. O presente trabalho parte da constatação de uma profunda 

afinidade entre as obras de Maria Gabriela Llansol e Deleuze, em especial no seu 

trabalho em parceira com Felix Guattari. Afinidade que se traduz numa importante 

imagem do texto de Llansol: a do companheiro filosófico. Ambos os autores situam, de 

certa forma, suas escritas como uma experiência limítrofe entre a literatura e a filosofia. 

Llansol, numa de suas frases mais contundentes, para perspectiva pouco confortável do 

crítico, afirma: “Não há literatura.” (FP, p.55) E que seus textos comportam uma 

dimensão dita “epistemológica”, de conhecimento: 

A linguagem estética também “sabe”. Por que não segui-la, e “ver onde 

nos leva a escrita?”. O sentido é um resultado conceitual, embora 

produzido por “conceitos estéticos” que crio ad hoc em função da 

finalidade desdobrativa que me é sugerida pelas imagens com que 

trabalho. (SH, p.46) 

 

Deleuze, por sua vez, no primeiro livro em que se assume como filósofo, e não mais 

historiador da filosofia, Diferença e Repetição, caracteriza desta forma o trabalho 

filosófico: “Um livro de Filosofia dever ser, por um lado, um tipo muito particular de 

romance policial e, por outro, uma espécie de ficção científica.” (DELEUZE, 2006, 

p.17) E, noutro momento, afirma que “Uma obra de arte vale mais do que uma obra 

filosófica (...); e mais importante do que o pensamento é ‘aquilo que faz pensar’ (...). A 

arte não pensa menos que a filosofia, mas pensa por afectos e perceptos” (cit. por LINS, 

2009, p.71) O liame entre a arte e a filosofia se apresenta cada vez mais fragilizado; 

isto, entretanto, apenas numa perspectiva estratificante, que estabelece os segmentos 

autor-crítico-leitor, ou filósofo-comentador-... Distribuem-se autoridades ao mesmo 

tempo em que alguém é excluído da criação e do pensamento. Noutra perspectiva, a 

fronteira entre a arte e a filosofia tornou-se um fluxo que as arrasta consigo, tornando o 

limite entre as duas indiscernível, ao mesmo tempo em que as subtrai da identidade que 
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as remeteria a si mesmas, celebrando uma aliança, núpcias, uma relação de simbiose. 

Um devir. 

 A relação entre os dois autores não se limita, contudo, à consideração da 

literatura e da filosofia como domínios comunicantes. Podemos citar, como que ao 

acaso, alguns pontos de contato entre as obras de Llansol e Deleuze: a temática do 

nomadismo e do êxodo; crítica à representação e à metáfora, à noção de organismo, à 

subjetividade enquanto forma da interioridade; a dobra enquanto reflexão e 

procedimento; uma hybris ou furor conceitual: em ambos o nome perde a função de 

determinar uma essência, ele passa a atuar como multiplicidade, apreendendo realidades 

que concernem ao devir, e não à essência, i.e., duplo deslocamento, da série do conceito 

e da série do referente. Estes pontos em comum são fruto ainda de uma coerência maior. 

Talvez nenhum autor contemporâneo tenha encarnado profundamente, em suas obras, o 

caráter subversivo de Nietzsche e Spinoza como Llansol e Deleuze. É nesta raiz 

comum, mais do que na constatação de semelhanças e diferenças, que se estabelece um 

solo a partir do qual estes dois companheiros filosóficos podem dialogar, ou brincar, 

jogar. Acreditamos que poucos autores se aproximem tanto de Llansol, no sentido de 

possuir esta raiz genealógica comum, e que, pela crítica comparativa, os estudos das 

relações entre os dois terão um longo futuro.  

 É curiosa a forma com Deleuze aparece nos textos de Llansol. Muitos dos 

conceitos do filósofo habitam a escrita da autora e, na maioria das vezes, no mesmo 

sentido; talvez os mais recorrentes sejam “imperceptível” e “consistente”, que é como 

ambos caracterizam o movimento do devir e o espaço por ele criado. Por vezes estes 

conceitos aparecem parodiados, tal como o “corpo sem tópicos” (IQC, p.109) que alude 

ao “corpo sem órgãos” de Deleuze e Guattari. No Inquérito às Quatro Confidências, 

sob a fulgorização de Vergílio Ferreira, Llansol também presta homenagem ao pensador 
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francês – o falecimento dos dois ocorre pela mesma época, Deleuze em Novembro de 

1995 e Vergílio em Março de 1996. Nesta obra, uma figura que parece habitar cada 

página é a dos fenômenos atmosféricos; sabe-se da importância que ela adquire ao 

longo da obra de Llansol: a Nuvem sonora pairando, ou a neve e a neblina. É a estes 

elementos que a figura de Deleuze é associada, nesta obra, (cf. ICQ, p.12), ele que em 

sua obra também concebeu os devires como fenômenos atmosféricos, como 

demonstraremos no terceiro capítulo. 

 O presente trabalho, entretanto, não procura estabelecer uma comparação entre 

os dois autores. Roberto Machado, em seu estudo sobre Deleuze, afirma que o filósofo, 

em “seu projeto de uma geografia do pensamento [...] busca contraexemplos ou 

tentativas de escapar ao niilismo da história do pensamento encontrando aliados para 

Nietzsche, principalmente Espinosa e Bergson.” (MACHADO, 2009, p.37) A aventura 

de uma geografia rebelde, narrada nos textos de Llansol, ultrapassam, evidentemente, o 

âmbito da história do pensamento, e mesmo da literatura, como sugere a autora; 

entretanto, encontra sua matriz também na aliança entre Nietzsche e Spinoza, autores 

que “cedem à tentação da imanência” (ATJ, p.107) para subverter a tradição ocidental. 

Tendo isso em vista, nosso trabalho procura investigar este misterioso espaço de que 

nos fala o texto de Llansol, assim como os movimentos que o compõem: o espaço 

edênico e as figuras, entre outros nomes. Que essa leitura seja feita como auxílio do 

pensamento de Deleuze, justifica-se não só por os dois autores possuírem esta raiz 

genealógica comum, mas, o que é em parte uma conseqüência disto, por o tema da 

constituição de um espaço através de certo tipo de movimentos seja, acreditamos, a 

questão fundamental que anima a maturidade da obra do filósofo: o plano de 

consistência ou imanência, e os devires. Nesse sentido, o trabalho privilegia as relações 

de semelhança entre os dois, assimilando a criação do espaço llansoliano ao plano 
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pensado filosoficamente por Deleuze. O que, sem dúvida alguma, é uma impostura. O 

espaço edênico não se resume a um conceito filosófico; entretanto, acreditamos que este 

nos revele muito sobre como este espaço funciona e se constitui. Procuramos, pois, 

analisar alguns temas e procedimentos que percorrem a obra de Llansol, a partir de uma 

semelhança “produzida”. Isto implica dizer que nossa intenção não é remeter os dois 

autores a qualquer identidade, o que seria contraditório, pois ambos combateram a 

hegemonia deste princípio com todas as energias. Gostaríamos, com modéstia, de que 

esta proximidade entre os dois, suas semelhanças, em sua verdade e impostura, 

servissem de marcos que, de maneira evidentemente precária, assinalassem alguns 

pontos desta geografia, tornando um pouco mais perceptível este movimento que, como 

o concebem os dois autores, ultrapassa suas próprias obras. Nós aqui o dizemos, tendo 

em mente uma lição aprendida no convívio com os textos de Deleuze: “Os pontos 

fracos de um livro são com freqüência a contrapartida de intenções vazias que não se 

soube realizar. Neste sentido, uma declaração de intenção dá testemunho de uma real 

modéstia em relação ao livro ideal.” (DELEUZE, 2006, p.15) 

 Nosso trabalho procede à divisão em três partes ou capítulos: Um Tratado de 

Nomadologia da Língua, Uma Genealogia da Impostura: o invisível e o visível, os 

nomes e a batalha e Uma Ética: o que pode um corpo. Vale dizer que, com estes títulos, 

de forma alguma queremos dizer que nosso trabalho compõe um tratado, uma 

genealogia e uma ética. Trata-se antes de dimensões que a obra de Llansol comporta e, 

ao assim nomeá-las, prestamos homenagem a três obras, duas das quais muito 

influenciaram a autora, a Genealogia da Moral de Nietzsche e, sobretudo, a Ética de 

Spinoza. A referência ao Tratado de Nomadologia de Deleuze e Guattari, se deve mais 

à sugestividade do título que propriamente a seu conteúdo, e nela, por metonímia, 

aludimos à obra a qual pertence o “tratado”, Mil Platôs, que acreditamos ter sido muito 
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apreciada pela autora. Ela é publicada em 1980; a esta altura, todos os aspectos por nós 

aqui analisados já se encontravam consolidados na obra de Llansol. 

 Em Um Tratado de Nomadologia da Língua, procuramos analisar uma dimensão 

da questão recorrentemente levantada na obra de Llansol sob o tema da “impostura da 

língua”. Trata-se de demonstrar alguns procedimentos pelos quais a autora põe a língua 

em movimento, em fuga em relação às significações preestabelecidas, pois a ideia de 

que a língua é impostora, também supõe seu caráter impositivo. Neste sentido, as linhas 

de fuga ou movimentos de desterritorialização que a escrita de Llansol efetua, visam a 

evadir a língua aos “lugares da cultura”. Atingir as margens da língua, entretanto, não 

significa sair da linguagem, mas deslocar as próprias fronteiras estabelecidas pelas 

significações dominantes. É um processo de dupla desterritorialização, a escrita não se 

move sem, ao mesmo tempo, deslocar os referentes, que não são “as coisas”, sem antes 

serem significações preexistentes. 

 Na segunda parte, Uma Genealogia da Impostura: o invisível e o visível, os 

nomes e a batalha, analisamos a relação entre o imaterial e o material, ou mais 

precisamente, entre os corpos e a linguagem, que a questão da impostura da língua 

pressupõe. Uma das origens do tema desta relação na obra de Llansol encontra-se em 

Fernando Pessoa, que analisamos brevemente, a partir do exemplo da Mensagem. Outra 

se encontra em Nietzsche, em sua consideração da moral como relação entre a 

linguagem e as relações de poder. Tanto o poeta português como o filósofo alemão, 

apontam para uma superação de um ciclo histórico vicioso, através da figura de D. 

Sebastião e do super-homem, respectivamente. Esta superação tem, por correlato, a 

figura do pobre, que também procuramos analisar. 

 Em Uma Ética: o que pode um corpo, procuramos demonstrar o quanto a noção 

de devir, tomado como relação de simbiose, e não apenas como transitoriedade do real, 
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é uma noção fulcral na obra de Llansol. A partir daí, assinalamos o movimento pelo 

qual a impostura da língua é ultrapassada, tornando-se a linguagem, como Llansol a 

concebe em seus textos, elemento de ligação com a Paisagem, numa relação de 

simbiose entre texto e corpo. É este movimento, que ao mesmo tempo em que arrasta 

seus termos num deslocamento, os liga, sendo, neste sentido, o mais desterritorializado 

aquele que exerce maior “poder de atração”.  Estas relações de simbiose, tomadas em 

sua infinidade, compõem o plano da natureza, plano de imanência, onde o imaterial e o 

material deixam de pertencer a ordens distintas, estabelecendo uma aliança ao compor 

tal plano. 

 Ao longo do trabalho, procuramos privilegiar o diálogo com estes autores que 

funcionam como marcos geodésicos do espaço llansoliano. Muitas das trilhas por nós 

seguidas, contudo, seguem indicações dadas pela crescente fortuna crítica de Llansol, 

em especial as de Silvina Rodrigues Lopes, em consonância com pensamento de 

Deleuze, mas também de Augusto Joaquim, João Barrento, Lúcia Castello Branco, 

Carlos Vaz, José Augusto Mourão, Jorge Fernandes da Silveira, entre outros.  
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2 – UM TRATADO DE NOMADOLOGIA DA LÍNGUA      

 

2.1– A “lança da escrita” 

Ainda e sempre, a guerra. 

( - A Restante Vida) 

 

A Paz é uma abstracção 

divinizada; a função deste livro 

não é manter a paz. Digo-o sem 

sobressaltos, sem o ter pensado, 

porque esta manhã meu espírito 

pôs-se a vogar à tona das águas; 

cumpri minhas obrigações diárias, 

e ele vogava sempre. 

( - Da Sebe ao Ser) 

 

 

 

Diz o texto que ler é ser chamado a um combate. Em verdade, muitos são os 

conflitos que atravessam o corpo da escrita llansoliana. Há os pobres, os bandos 

nômades margeando o espaço do poder, dos Príncipes (uma máquina de guerra voltada 

contra um aparelho de Estado, diriam Deleuze e Guattari); uma cartografia do existente, 

contra uma História revelada maldição genésica; o leal combate corpo a corpo com as 

imagens, aquelas que descem em tropel do horizonte, que mordem ou beijam, combate 

que é o princípio da aliança da escrita com os mundos animal e figural, com mundos 

não-humanos, como ocorre em Amar um cão, através de Jade, cão e figura; o jogo da 

ausência e da presença no corpo dos afetos – a adequação destes à linguagem, o drama 

próprio das figuras, drama alegre, laetitia de Spinoza, passagem a uma perfeição maior, 

composição de um corpo mais potente, que se efetua sempre através de um encontro: 

fulgorização.  

Esses combates assumem um caráter problemático na obra, pois a escrita 

procura distanciá-los do jogo das forças que compõe o Poder. As ambigüidades em 
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torno da Vontade de Poder nietzscheana aqui estabelecem uma fronteira nítida: num 

espaço, a verticalidade entre o Senhor e o escravo, noutro, desierarquização do vivo, 

através de devires que comunicam com o sexo da paisagem – o mútuo, o ambo, o 

Amante e o amado: Vontade de Pujança. Eis o inquietante no combate ao qual somos 

chamados; ele subtrai-se à esfera do poder, nega que o real seja apenas o social. “Por 

que não se acha trágica essa idéia de que o mundo é o social mais a paisagem 

enquadrante onde se encontram as imagens do poder?” (RV, p.98). Llansol não cessa de 

censurar as revoluções (“Desejaria avisá-los que se afastem da Justiça”, confessa a 

autora, referindo-se ao Portugal pós-Revolução dos Cravos), as soluções que passem 

pelo poder – Jean de Leyde em Münster –, inclusive quando estas surgem na reflexão de 

poetas pertencentes a sua linhagem – em Hölderlin, “por que ele defende a luta 

armada?” (OVDP, p.92), como também em Pessoa. É por isso que a textualidade se 

caracteriza por uma emigração (cf. L1, p.121), uma linha de fuga, um desvio em relação 

ao espaço do poder e  de suas forças, cuja uma das matrizes é o Êxodo, em lugar das 

sangrentas gestas épicas que compõem um dos ramos genealógicos da narrativa 

romanesca.  

Surgem, visto isso, uma série de equívocos que relacionam a escrita de Llansol a 

uma utopia da linguagem, dos quais sua obra não deixou de dar testemunho. “Dizem-me 

que/ o que escreves é um paraíso platônico,/ e riem.” (L2, p.87) Ocorre assim que tal 

tipo de consideração está na raiz de uma possível domesticação da potencialidade de seu 

texto, tal como a que ela denunciou acerca da imagem de Camões e de Pessoa. Ao 

aviso, por exemplo, de “que se afastem da Justiça”, anteriormente citado, antecipa-se a 

expressão “cheiro de mensagem pervertida”. (F, p.30) Domesticação do texto tanto por 

parte seus opositores, que o relegam à categoria de imaginário fantástico ou místico, 

resignado em relação ao social, como a de alguns leitores que, apesar de sua paixão pela 
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obra, concebem o fulgor estético como uma certeza transcendente, talvez à maneira de 

uma experiência religiosa sofisticada, perspectivas igualmente refutadas pela autora:   

Nunca meus textos se dirigiram para qualquer Atlântida, apesar de 

haver leitores que persistem em lê-los como apólices de seguros. 

Como, ao mesmo tempo, as consideram utópicas, não vejo bem como 

poderão ser reembolsados (...). (SH, p. 121) 

 

ou ainda:  
vi, como previa a visão, 

o povo ajoelhado a rezar à virgem das imagens. Olhava para a 

fluorescência do pensamento desfilante como se fosse a fluorescência 

do pensamento 

em que havíamos fundado 

a nossa comunidade. (SH, 74) 

 

 

 

O texto nos fala, entretanto, de uma geografia – o quarto, “musical e sem 

janelas” (CA, p.17); a Casa; o jardim que o pensamento permite; o deserto; Parasceve, a 

cheia de graça; o trímurti; a metanoite; o alpendre do mundo. Quarta confidência: “Há 

um lugar edênico. (‘Não, não diga nada’).” (IQC, p.48) Perder o sentido de 

deslocamento e nomadismo que a heterotopia difunde, torná-la utopia, tomá-la por no 

where em vez de now here, colmatar as linhas de fuga que o texto traça, remetendo-as 

ao imaginário, é certamente uma maneira de esterelizar suas fontes, seu movimento e 

devir. De tornar sua apaixonada e sóbria rebeldia – “Se escrevo é porque a escrita me 

transforma o coração. Quanto ao mundo,/Ana,// nada o transformará.” (SH, p. 87) – em 

resignação, niilismo, cansaço da vida, fuga da vida: “Porque eu não sou alguém para 

suportar o irremediável, mas para dobrá-lo a uma transformação apaixonada.” (CE, 

p.164)   

As linhas de fuga são os próprios devires; são traçadas no real, são as suas 

pontas de desterritorialização; Deleuze e Guattari nos dizem que são menos as 

contradições e conflitos que definem uma sociedade do que as linhas de fuga que a 

atravessam. O mesmo vale para um pensamento, para uma obra, para uma vida. Linhas 
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que sempre culminam num fluxo que se torna imperceptível, (ou um de seus correlatos, 

o inefável – silêncio –, o impessoal, ou o fora) sem, contudo, tornarem-se imaginárias 

ou irreais ao atingir esse limiar. Pois “quando prossegues os caminhos, vais sempre a 

pensar que vês a dobra de um outro horizonte” (RL, p. 46), “coral, praias e arvoredos”... 

como no Horizonte de Pessoa. A propósito de uma comparação entre as literaturas 

francesa e inglesa, Deleuze comenta sobre os sentidos que toma a linha de fuga: 

Os franceses não sabem bem o que isso é. Evidentemente, fogem 

como toda a gente, mas pensam que fugir é sair do mundo – mística 

ou arte – ou então que é um sinal de frouxidão, porque se escapa aos 

compromissos e às responsabilidades. Fugir, não é de todo renunciar 

às acções, não há nada mais ativo do que uma fuga. É o contrário do 

imaginário. (...) Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia. 

(...) O grande erro, o único erro, seria pensar que uma linha de fuga 

consiste em fugir da vida; a fuga no imaginário, ou na arte. Mas fugir 

é, pelo contrário, produzir o real, criar vida, encontrar uma arma. 

(DELEUZE & PARNET, 2004, p. 51) 

 

Se Llansol abdica do espaço do poder enquanto campo de batalha, deixa o poder 

aos Príncipes, certamente é de uma maneira muito diferente e menos ambígua do que, 

por exemplo, a abdicação do ajudante de guarda-livros Bernardo Soares, que foge à 

vida, contudo nela ainda padecendo todas as submissões e definhando, para abrigar-se 

na sofisticação do mar de suas próprias sensações, no sonho, como um trágico 

argonauta. Uma postura muito diferente da de Llansol frente ao irremediável. Aqui, a 

escrita abandona o (a)real onde domina o tirano, através de sua Lei e de seus fantasmas, 

porque é (lá, aqui?) onde se sujeitam os corpos: “eu nunca saí daqui, no sentido que 

nunca abandonei meu corpo. A minha rebeldia foi tão-só a recusa de o viver mutilado.” 

(FP, p.135) Mas, ainda, por ser “claro, daquela limpidez de seixo polido por imemoriais 

fios de água, que a vingança não muda, nem abre, mas dá sucessores imprevisíveis aos 

mestres mortos.” (RV, p. 99) O espaço do poder, alimentado pelo ressentimento, não 

corresponde a um campo de batalha propício ao combate ao qual é chamado o legente. 

Se dele se foge, é para, ao mesmo tempo, pô-lo em fuga, traçar nele uma linha, arrastá-
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lo num devir irresistível e imprevisível. Foge-se à procura de uma arma. “Quando o 

fulgor dos olhos for rotina e lança da escrita estiver quebrada _______ restar-me-á ver 

ao perto” (BDMT, p.44). 

Êxodo é velocidade, 

 

é preciso uma razão forte para partir para o êxodo, 

ser impelido à mudança com a força de quem chega; não ser 

forçado a partir mas descer o abismo e transpor a fronteira. 

(IQC, p.147) 

 

 

A fuga opera-se por celeridade, mais uma metamorfose que um distanciamento. 

É a recusa das fronteiras estabelecidas pelo poder, pelo Estado, sejam políticas, 

lingüísticas, afetivas ou biológicas, em favor de uma geografia, nômade e metamórfica, 

na qual não nos deixamos apreender pelas categorias, instituições, que nos fixam e 

imobilizam, que nos matam: “Morte, não saberás ler o que escrevo.” (CME, p.127) É 

nesse sentido que Canetti fala de um processo, enantiomorfose, que embarga o 

movimento das transformações contínuas: “A repetição da enantiomorfose conduz a 

uma redução do mundo (...); as proibições sociais da metamorfose são talvez as mais 

importantes de todas (...) É a própria morte que é interposta entre as classes, a mais 

estrita fronteira.” (cit. em MPII, p.55) É nesse sentido, procuraremos demonstrar, que o 

inquietante movimento da escrita de M. G. Llansol, fugindo a todo o tipo de 

determinações, sejam da significação, da voz que enuncia ou da referência, assume um 

caráter ético e político profundo, solo onde suas opções estéticas se fundam. 

 

2.2– A impostura da língua 

 – A língua que falamos é uma 

invenção fabulosa – invectivou-

me. 

 – Mas nós nunca poderemos 

deixar de falar línguas factícias – 

retorqui-lhe. 

(Causa Amante) 
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Ecoa uma pergunta, pela voz das beguinas, ao longo de Causa Amante: “teria eu 

construído a minha vida sobre um primeiro pensamento verdadeiro?” (CA, p.19) O 

primeiro pensamento verdadeiro é como a pedra de toque de uma escrita, pois, “quando 

um pensamento é verdadeiro podem deduzir-se, sem interrupção, outros pensamentos 

verdadeiros.” (CA, p.17) Desdobrar infinito do pensamento, onde reconhecemos a voz 

de Spinoza, quase onipresente na obra da autora. O primeiro pensamento verdadeiro que 

ocorre a Témia, a rapariga que temia a impostura da língua, é justamente esta impostura. 

Temor e pensamento que de forma alguma remetem à pureza do silêncio, a uma 

renúncia da linguagem quanto do mundo (o silêncio, em Llansol, é sempre o da palavra 

comum, do discurso, das significações dominantes, nunca sendo estéril, ausência de 

movimento ou de sentido). Temor pretérito, ele é vencido através da escrita, esta que “já 

(...) havia ensinado sua incompatibilidade, não com o mundo, como pensam os imbecis, 

mas com o medo.” (SH, p.25)    

O que torna a língua suspeita de impostura é sua potência de nos apresentar um 

mundo de objetos estáveis, essências, formas, cujas interações são assinaláveis, 

transparentes; daí o sentido da imperceptibilidade do devir: efeito da própria linguagem. 

A impostura da língua é o Ser, o Nome: “(...) confesso que, noutra linguagem, já me 

senti mais afirmativa, a linguagem do ser, utilizada na metafísica e na linguagem 

corrente, é capciosa.// O fulgor não fala a linguagem do ser.” (OVDP, p. 191) O que se 

opõe, aqui, ao ser, o fulgor, não seria da ordem do não-ser, que o remeteria fatalmente 

ao imaginário, a uma virtualidade estéril; o que a linguagem do fulgor expressa é o 

movimento e a dinâmica que a linguagem comum mascara: 

Mas tudo é seda e trama fina, sempre à beira de se romper, como soe 

acontecer ao intenso. Quem nunca sentiu, sem desfalecer, quanto o ser 

é precário; quem nunca sofreu com este som er da nossa 

língua__________ nunca olhou o rosto de um ser humano, nem 

atentou na dureza irreversível do murchar. (LI, p.65) 
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A escrita, a partir deste primeiro pensamento verdadeiro, concebe-se como devir, 

movimento que traça sua linha de fuga dentro da própria linguagem: “A casa do homem 

ainda é infelizmente o Ser. A trama. // Não sabes tu – me pergunto eu – que sair para o 

movimento é adoptar o deserto nu?” (F, p.132) Repare-se aqui que a trama tem sentido 

oposto ao da citação anterior, onde “trama fina” é relacionada ao intenso; o próprio 

termo ser, ao longo da obra, aparece muitas vezes em toda a sua positividade, indicando 

por vezes a existência plena, noutras, a própria dinâmica do movimento, o devir, ao 

qual, nos exemplos citados, é, no entanto, contraposto. Os nomes, as palavras, em 

Llansol, encontram-se num alto grau de desterritorialização em relação aos conceitos 

que referem usualmente, às significações dominantes, procurando compor assim uma 

“verdade móvel”, em lugar das “artes de assédio fixo” da linguagem do ser (cf. BDMT, 

p.100). À desterritorialização, Deleuze e Guattari também chamam velocidade, e 

deserto ao plano de imanência que ela traça.  

O deserto, o espaço não tocado pela impostura e assédio do nome: “desejo de 

atravessar/ a natureza do medo,/ com cartas geográficas. O medo nomeia/ espaço, 

pensamento, sonoridade e tempo. Ultrapassando o medo,/ entrarei/ numa casa erma, 

onde ficarei.” (LI, p.30-1) É o medo quem nomeia. Primeiro medo e pensamento de 

Témia, eis a impostura. Os nomes, a representação, carregam em si uma sentença de 

morte, “o espelho sendo sempre espelho me aparecia como um catafalco”. (LC, p.16) O 

nome atua “fixando para as figuras contornos nítidos e estáveis, opondo duas a duas as 

formas, impondo aos sujeitos que morram para que passem de uma a outra. É sempre 

por algo de incorpóreo que um corpo se separa e distingue de um outro.” (MPII, p. 55). 

Para Llansol, as relações de poder, a sujeição, se estabelecem sobretudo através da 

atribuição do nome – “O direito senhorial de dar nomes” diz Nietzsche em sua 

Genealogia da moral – e, conseqüentemente, da representação. “E por que se chama 
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homens ao Senhor e ao escravo, realidade unicamente existente na linguagem, que esta 

é a impostura onde quiçá dorme a nossa esperança?” (RV, p.99) Neste sentido, o 

movimento incessante do qual parte a escrita, deslocando as significações dominantes, 

as referências (as referências não são “as coisas”, sem antes serem as significações 

estabelecidas: discurso indireto atravessando toda a linguagem) visa a levar “fatalmente 

o Poder à perca de memória” (LC, p. 10):  

sei que bastariam múltiplas deslocações no território 

cair todas as manhãs em amnésia 

perder a possibilidade de identificar-me 

e de ter nome, 

os lugares da cultura esquecidos. Seres de proveniência anônima 

contemplam-se em silêncio e nas margens. O Estado é lançado no 

nosso mar imenso, 

abismo onde fique encantado para sempre. 

(RV, p.65) 

 

 

Eis o duplo movimento que caracteriza a sobreimpressão (nome que a autora dá 

a sua técnica de escrita): perder a capacidade de identificar a si próprio e às coisas, i.e., 

“os lugares da cultura” ou significações dominantes. Dupla deslocação que corresponde 

à dupla impostura ou imposição da língua. A primeira seria a impostura do sujeito, 

sujeito de enunciação, das subjetivações que a língua impõe e que só nela existem. É a 

primeira das quatro confidências que Llansol faz a Vergílio Ferreira, em seu último 

diário: “nada somos ______ (‘não se irrite’). O eu como nome é nada. Há um lugar de 

escravidão.” (IQC, p. 48) Esta renúncia do lugar de enunciação (sujeição) será uma 

constante por toda a obra, não apenas na imagem do eu remetido ao nada, 

freqüentemente retomada, mas principalmente no trabalho que as figuras exercem no 

sentido de dissolver a voz enunciadora, num fluxo múltiplo, desestabilizando as 

identificações e atribuições de vozes dentro do texto, assim como a própria autoridade 

autoral:  

De um lado os nomes próprios ou os textos reconhecíveis, do outro a 

envolvência dessas figuras num fluido determinante, a voz ou vozes. 
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(...) As vozes, disseminadas na escrita, nada têm de uma autoridade da 

presença. Elas participam do anônimo por excelência, a presença que 

se perde no nome: o corpo. (LOPES, 1988, p.23) 

 

Há toda uma multiplicidade de vozes, um rumor, que atravessa a escrita de Llansol; e 

não apenas as dos autores de sua linhagem, poetas, místicos e filósofos, mas de animais, 

vegetais, como Prunus Triloba a destilar conceitos pelo jardim, a de objetos - a estátua 

de Ana ensinando a ler a Myriam, vozes de seres criados, vozes de todos os tempos: 

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. (LC, p.42) 

 

 Dizem ainda, Deleuze e Guattari, sem qualquer metáfora: “Meu discurso direto é ainda 

o discurso indireto livre que me percorre de um lado a outro, e que vem de outros 

mundos ou de outros planetas.” (MPII, p.24) Há o rumor e há ainda o brumor: “um 

rumor envolto numa bruma sem linguagem.” (SH, p.55) Ainda nos diz a autora, ao fim 

de Um Beijo Dado Mais Tarde: “O indizível é feito de mim mesma, Gabi, agarrada ao 

silêncio que elas [as imagens ou figuras] representam.” (BDMT, p.113) 

 Em seu primeiro diário publicado, Um Falcão no Punho, Llansol esquiva-se à 

representação de si própria que a autobiografia pressupõe, conjugando, na escrita, sua 

voz com a desses “seres de rara presença”, as figuras, na esperança de que seu livro seja 

“como um daqueles que aponta Levinas, e que não são uma unidade fundamental de 

medida e que nem pertencem à pessoa que fala”, pois, nos diz ainda, “tenho a impressão 

de que o que eu escrever rola sobre uma densidade muito mais medonha e vasta do que 

o meu próprio eu pessoal.” (FP, pp.75 e 112, respec.) Percebe-se ainda aqui mais uma 

vez a incompatibilidade entre o medo e a escrita; abandonar o eu, com lucidez, sugere 

uma experiência de superação de todas as inseguranças, abertura do sujeito à 

pluralidade das vozes que compõem a escrita.   
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A segunda impostura seria a da objetivação ou referencialidade da língua, 

paralela às subjetivações que ela impõe. Isto porque aquilo que a linguagem toma, em 

princípio, por referente, são as significações dominantes, os “lugares da cultura” tão 

dificilmente esquecidos. Daí deriva, na sobreimpressão, o impulso de 

desterritorialização que a palavra estabelece em relação a estes “lugares”. A linguagem, 

a língua em sua efetuação concreta, i.e., numa dada sociedade,  num dado agenciamento 

coletivo de enunciação, não seria eminentemente comunicativa, mas, antes, disporia os 

enunciados adequados ao sujeito, os quais ele refere, primeiramente, ao invés de dizer 

“as coisas” propriamente. Deleuze e Guattari sustentam que 

se a linguagem parece sempre supor a linguagem, não se pode fixar 

um ponto de partida não-linguístico, é porque a linguagem não é 

estabelecida entre algo visto (ou sentido) e algo dito, mas vai sempre 

de um dizer a um dizer. Não acreditamos, a esse respeito, que a 

narrativa consista em transmitir o que se viu, mas o que se ouviu, o 

que um outro disse. Ouvir dizer. Nem mesmo basta evocar uma visão 

deformante vinda da paixão. A “primeira” linguagem, ou, antes, a 

primeira determinação que preenche a linguagem, não é o tropo ou a 

metáfora, é o discurso indireto. A importância que se quis das à 

metáfora, à metonímia, revela-se desastrosa para o estudo da 

linguagem. Metáforas e metonímias são apenas efeitos que só 

pertencem à linguagem quando já supõem o discurso indireto. Existem 

muitas paixões em uma paixão, e todos os tipos de voz numa voz, 

todo um rumor, glossolalia: isto porque todo o discurso é indireto, e a 

translação à própria linguagem é a do discurso indireto. (MPII, p.13) 

 

A língua, portanto, não deixa de se inserir num sistema de referências 

culturalmente estabelecidas. Daí o temor que figura em Témia: “Medo da verdade 

programada: processo de carga, descarga, metonímia, metáfora.” (LH1, p.29). A 

desterritorialização da palavra, seu silêncio, “perder-me a brincar com os brinquedos do 

silêncio (...). Avanço outra palavra por entre os canteiros, na esperança, afinal, de que 

ela fique muda (...)” (C, p.41) é o traçado que desenha este deserto à margem do Estado, 

de suas significações impostas – linha de fuga: 

A palavra suscita a não-palavra, *o não dito não é todo o silêncio, é 

uma forma de silêncio*. 

Entre o dito e o não dito fica o humor – o humor está muito próximo 

do não-sens. 
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Não falar porque isso não leva a lado nenhum. 

Tudo dizer. 

A nossa sociedade está cheia de não-sentido (inflação de sentido). 

O não dito que picota [sic] o discurso é muitas vezes a afirmação de 

um sentido não expresso. (LH I, p. 28-9)
1
  

 

  

Trata-se, pois, de um silêncio articulado, abertura de clareiras na densidade ou inflação 

de sentido que o Estado impõe – silêncio produtor de sentido. Fuga das significações 

dominantes através da articulação das mesmas, e não fechamento do texto em si mesmo. 

Um “encontro com o sentido// (quando se sabe o que se diz, ignorando a que se refere) 

(...) porque há uma experiência à procura de sua geografia, no entendível da língua 

comum ________”. (IQC, p.64) A autorreferencialidade, sempre atacada pelos 

defensores da mímese, permanece, de fato, um conceito vazio, quando não se concebe 

linguagem enquanto discurso indireto. Questiona-se freqüentemente 

autorreferencialidade por o texto deixar de referir-se às coisas, como se alguma vez o 

tivesse feito diretamente, em favor de uma referencialidade - a qual a escrita llansoliana 

denuncia como impostura. Este conceito polêmico, entretanto, não nos parece adequado 

à desterritorialização da palavra que a sobreimpressão efetua, e que pretendemos 

caracterizar. Tratar-se ia antes de uma conjunção de fluxos e vozes. 

 Há uma relação de pressuposição mútua entre ser um sujeito de enunciação e 

enunciar as coisas conforme as convenções estabelecidas. A língua sempre pressupõe 

esta pragmática da Ordem, que estabelece a priori os lugares do onde se fala (mais do 

que quem fala) e, de uma maneira talvez ainda mais sutil, seleciona os enunciados 

adequados que convêm fazer circular. Aqueles de que o sujeito de enunciação dispõe 

antes de compor sua fala:  

É toda a linguagem que é discurso indireto. Ao invés de o discurso 

indireto supor discurso direto, é este que é extraído daquele, à medida 

                                                 
1
 No Livro de Horas, os asteriscos indicam o início e o fim de um trecho escrito originalmente em francês 

nos cadernos da autora. 
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que as operações de significância e os processos de subjetivação em 

um agenciamento estão distribuídos, atribuídos, consignados ou à 

medida que as variáveis do agenciamento estabelecem relações 

constantes, por mais provisórias que elas sejam. O discurso direto é 

um fragmento de massa destacado, e nasce do desdobramento do 

agenciamento coletivo; mas é sempre o rumor onde coloco meu nome 

próprio, o conjunto das vozes concordantes ou não de onde tiro minha 

voz. (MP II, p. 23) [o grifo é nosso] 

  

Desta maneira, entende-se que a discursividade e a ideologia sejam um terreno 

movediço para o combate ao qual nos convoca a escrita, um jogo de cartas marcadas 

onde já se perde de antemão, pois nele sempre somos remetidos às significações 

dominantes e aos lugares preestabelecidos dos quais as emitimos. Um processo de 

captura: duas coordenadas de um espaço estriado
2
 que nos localizam e identificam, 

enredando-nos no imenso quadriculado que o Poder engloba. O nomadismo e a anti-

memória que caracterizaram a escrita llansoliana marcam, assim, o traçado de uma linha 

de fuga, duplo abandono do Estado, dos lugares que sua língua dispõe: perder a 

possibilidade de identificar-se e ter nome, cair em amnésia, esquecendo a cada manhã 

os lugares da cultura. Dupla desterritorialização que provoca a escrita. 

 O diário Finita, segundo publicado pela autora (mas primeiro em ordem 

cronológica), nos apresenta uma série de reflexões interessantes acerca da impostura da 

língua e das linhas de fuga traçadas por esta escrita nômade, no sentido de uma 

estratégia ou experimentação que escapa à sujeição que o ato de enunciar implica.  

Interessantes porque, nos diários, mais do que nas outras obras ditas ficcionais, estamos 

talvez mais próximos de um limiar, contudo não localizável, entre a língua padrão e a 

língua literária, ao mesmo tempo em que elas estabelecem entre si uma maior tensão, e, 

conseqüentemente, podemos observar mais claramente como as questões implicadas 

pela estética da sobreimpressão repercutem no uso civil, e não apenas literário, da 

                                                 

2
 Sobre a noção de espaço estriado (Estado) e espaço liso (nômade) cf. DELEUZE, Giles & GUATTARI, 

Felix. Mil Platôs vol. 5. 1ª. ed., São Paulo: Editora 34, 2008. 
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língua. Tensões estas que se apresentam em toda a obra, mas nos diários assumem um 

acento particular e menos intermitente que nas outras obras.  

 Finita cobre o período de Novembro de 74 a Agosto de 76; parte da conclusão 

da escrita de O Livro das Comunidades e percorre toda a composição de A Restante 

Vida, ou seja, o período da “descoberta” da técnica de escrita, sobreimpressão, que 

definirá todo o percurso posterior da autora. No entanto, logo em suas primeiras 

páginas, o diário nos transporta ao remoto verão de 1936, da infância da autora, em 

Alpedrinha. Aqui nos deparamos com uma série de fragmentos de exercícios de 

caligrafia de um caderno escolar, em cujo final encontramos a data de 11 de dezembro 

de 1943, com doze anos já a autora. A caligrafia descrita marca o desenvolvimento da 

criança: “há mais textos, copiados por outra criança com melhor caligrafia”. A palavra 

cópia aparece repetidas vezes, denotando a imposição do exercício escolar. São todos 

enunciados correspondentes às significações dominantes no Portugal da época: “eu 

quero ser humilde à vossa vista e sob a vossa mão “onipotente’”; “nesta cama me 

deitei, para dormir e descansar. Se vier o inimigo...”; “perdão para todas as minhas tão 

grandes culpas”; ainda, no caderno, se encontra o desenho da bandeira portuguesa. 

Forma-se, assim, um sujeito de enunciação ao mesmo tempo em que se lhe dispõem os 

enunciados adequados, conformes. Assistimos, no entanto, nestes breves exercícios, a 

esta criança conquistar sua própria voz num enunciado, “desta vez, escrito pelo próprio 

punho:// a Senhora faz meia com linha feita de luz.” A palavra punho não deve passar 

aqui desapercebida, pela importância que adquire na obra da autora, correspondendo à 

imagem onde se unem o vôo do falcão, com sua visão sobre-humana, e a escrita: Um 

Falcão no Punho; tampouco a locução “desta vez”, pois a caligrafia anterior era referida 

a uma “outra criança”. A frase escrita pela aluna, no contexto, adquire, no entanto, um 

tom premonitório, pois antecipa importantes imagens que serão de grande recorrência e 
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importância na obra futura, como a da mulher rendeira ou da costureira, tendo a escrita 

por tecido, os fios e as linhas de toda a espécie, mas principalmente fios de luz, 

elemento em que se funda esta escrita, no dizer da autora, hidrofóbica:  

Devo concluir que nasci, à imagem de todas as mulheres, para fazer 

renda? A outra, de Ariane? A dos fios de ouro que Ana de Peñalosa 

tece, escrevendo, para que não se perca o sentido da batalha? (F, p.36) 

  

 O mais importante, no entanto, é o fato de que este enunciado premonitório, 

verdade poderosa na boca de uma criança, não proveio dela, não foi uma intuição que 

surgisse da interioridade de seu sujeito ou ser. Ele, na verdade, pertence a uma cantiga 

natalina, é um exercício de caligrafia, de cópia, tal como os outros enunciados do 

caderno escolar. É, contudo, como que uma primeira linha de fuga traçada no 

agenciamento no qual o corpo desta criança se encontrava. Se o enunciado, no momento 

de sua enunciação adequado às significações dominantes, nos parece, a posteriori, 

desviante em relação a elas, tal como uma frase de fulgor dos textos da autora já 

amadurecida, é porque a partir dele se estabelece uma micropolítica que visa a escapar 

ao agenciamento coletivo de enunciação, trabalho de toda uma vida de escrita, criando 

assim um outro agenciamento (Deleuze e Guattari diriam, uma máquina de guerra), que 

conhecemos pelo nome de sobreimpressão ou, mais simplesmente, de Maria Gabriela 

Llansol. Considerando, é claro, que aqui “o nome próprio não é absolutamente o 

indicador de um sujeito (...) designa algo antes que é da ordem do acontecimento, do 

devir (...).” (MPIV, p.51-2) Lembramos ainda Guilherme de Occam, numa máxima 

epigrafada por Llansol no Texto para A Restante Vida: “O homem só muito lentamente 

aprende seu nome.” O fato de que nunca nos evadimos completamente dos lugares 

estabelecidos pela cultura, senão por um longo e sóbrio trabalho, de que nosso eu e 

nossa voz são uma conjugação de fluxos os mais diversos que atravessam o mundo, 

atravessam-nos, e constituem a linguagem, é um, mas apenas um, dos sentidos que 
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podemos dar ao pensamento, sempre reiterado pela autora, de que somos feitos à 

distância de nós mesmos, a partir de nossa própria exterioridade, e de que essa distância 

é uma das mais puras criações do texto. Vazio provocado, deserto à orla do Estado. 

 Situemo-nos, agora, três décadas e meia depois, no verão de 1975. Nele Llansol 

visita Portugal, após anos de exílio na Bélgica, para onde partira dez anos antes, com 

seu marido, Augusto, que se recusara a participar da guerra colonial. Neste breve 

retorno, Llansol toma contato com populações rurais do interior (Vila Pouca de Aguiar 

e Cavra). A condição do exílio, ou nômade, é reforçada, no entanto, por este confronto 

nada nostálgico com a paisagem portuguesa:  

Sinto-me como alguém que viaja em país estrangeiro, por não me 

sentir, de modo algum, ligada a uma nação. Na Bélgica, sinto-me 

menos em terra alheia talvez porque está explícito que nenhum laço de 

origem política me liga a este país. Sem país em parte alguma, salvo 

no vazio em que me dei a uma comum idade. Comum idade real por 

imaginária, e imaginária por verdadeira. (F, p. 72)  

 

A esta postura de um, diríamos, nomadismo político, acrescenta-se a profunda 

desconfiança frente ao futuro de um Portugal recém liberto da ditadura do Estado Novo:  

Quarenta anos, todo um período de opressão que termina por 

afirmações de poderes, e linguagens pessoais de grupo. Portugal, 

agora, não é o meio de uma viajem, é uma partida conseguida, a muito 

custo, para uma viagem errada. Por enquanto estão (estamos) soltos 

mas ainda não livres. As instituições, as categorias, os poderes, o 

saber e a ignorância epidêmicos continuam a mediatizar as relações 

entre as pessoas; não há qualquer sinal de criação de ecossistemas. 

Não se fala em abolir os efeitos do poder, mas de suscitar das velhas 

formas novas formas. (F, p.71-2) 

 

Parte-se para uma viagem errada; é um mau êxodo. As linhas de fuga que a revolução 

traça parecem, na perspectiva da autora, não desestabilizar suficientemente o 

agenciamento que compunha a ditadura salazarista e, de certa maneira, reterritorializar-

se em novas formações de poder, reestratificando o espaço liso (deserto ou vazio em 

oposição ao estriado do Estado) que elas abriram: “soltos mas não livres.” Trata-se aqui 

de perceber o limiar que se estabelece entre o devir e a história, limiar sutil que fulgura, 
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e torna-se mais nítido, nos ambíguos momentos das transformações sociais. Deleuze, a 

propósito de um livro de Péguy, comenta sobre essa distinção, da qual concluímos que 

instalar-se no acontecimento, remontá-lo, seria da ordem da geografia, da “criação de 

ecossistemas”: 

Num grande livro de filosofia, Clio, Péguy explicava que há duas 

maneiras de considerar o acontecimento, recolher dele sua efetuação 

na história, o condicionamento e o apodrecimento na história, mas a 

outra consiste em remontar o acontecimento, em instalar-se nele como 

num devir (...). O devir não é história; a história designa somente o 

conjunto das condições, por mais recentes que sejam, das quais 

desvia-se a fim de “devir”, isto é, para criar algo novo. É exatamente o 

que Nietzsche chama de intempestivo. (...) Diz-se que as revoluções 

têm um mau futuro. Mas não param de misturar as coisas, o futuro das 

revoluções na história e o devir revolucionário das pessoas. 

(DELEUZE & PARNET, 2004, p.211) 

 

A posição marginal da autora faz com que ela hesite em se incluir entre os que 

estão soltos mas não livres, “estão (estamos)”. Entretanto, chama a atenção o fato de 

que, na sua perspectiva, o que impediria uma transformação social efetiva são 

dimensões das relações de poder que não se separam da realidade concreta da língua, de 

sua impostura. São “linguagens pessoais de grupo”, “instituições, categorias”, e um 

saber tão epidêmico como a ignorância que parecem assegurar o inevitável naufrágio 

desta viagem.  

 À desterritorialização política e geográfica da autora, acrescenta-se então uma 

outra, a lingüística. Llansol, reiteradas vezes, afirma, no diário, que durante o período 

passado em Portugal, este verão de 75, passa a utilizar o francês em seus registros. 

Justifica esta mudança por causa de uma curiosa inadequação entre sua língua materna e 

a paisagem de seu país de origem:  

Escrevi este texto em francês porque, desde que percorro Portugal, me 

ocupa a linguagem escolar que, na minha infância, explicava o mundo 

rural com férreos lugares-comuns. Essa língua portuguesa onde 

aprendi a falar sobre o que não experimentara. (F, p. 73) 

 

Poderíamos pensar que o discurso escolar constituiria um embargo para que a autora 

pudesse representar o mundo rural de seu país, pós-revolução, com o qual agora 
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estabelece contato. No entanto, estaríamos muito distantes da idéia da experiência que, 

para a autora, a língua portuguesa restringe, nesta situação. Não se trata de falar sobre o 

que se experimenta, representar, dar testemunho, mas de fundar a experiência pela 

linguagem, abertura do corpo para a paisagem, transformando-a, ao mesmo tempo em 

que o uso da língua deixa de ser uma enunciação, para tornar-se experimentação. 

Conclui assim a autora a passagem seguinte: 

Do meu caderno de 4ª classe leio, num ditado: “não tem o colono 

português encontrado quem dignamente proclame suas virtudes”. E eu 

própria escrevia, numa redação: “A mãe de Francisco é uma pobre 

lavadeira, que todos os dias, de manhã à noite, vai lavar roupa das 

suas freguesas na água cristalina de uma ribeira.” 

Escrevo hoje, trinta e cinco anos depois, em A Restante Vida: 

milhões de camponeses  

e terras solitárias 

fluíam lado a lado 

como um rio. 

 

(...)a guerra sanguinolenta dos campos de batalha 

manifestava-se nas palavras que proferiam, 

ou quase não proferiam. (F, PP. 73-4) 

 

A alternância entre um exemplo de cópia, o ditado, e uma composição própria, a 

redação, resume bem como as significações dominantes se cristalizam no processo de 

formação deste sujeito de enunciação. Como afirmam ainda Deleuze e Guattari: “As 

palavras não são ferramentas, mas damos às crianças linguagem, canetas e cadernos, 

assim como damos pás e picaretas aos operários.” (MPII, p. 12) 

 Percebemos aqui um dos efeitos da técnica de sobreimpressão, no qual a imagem 

dos camponeses é deslocada em relação ao lugar comum no qual a língua o fixa. Mas 

qual seria a imagem dos camponeses, o referente? Deslocam-se ou desterritorializam-se 

tanto a imagem dos camponeses deste Portugal de 75, a imagem dos camponeses da 

linguagem escolar, como a dos camponeses alemães da batalha de Frankenhausen, no 

século XVI, os quais o texto de A Restante Vida refere diretamente. Há, contudo, um 

duplo movimento de desterritorialização, pois a paisagem (a imagem dos camponeses) 
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não se desloca sem que, ao mesmo tempo, a língua se desterritorialize, como sugere a 

passagem do caderno escolar à obra da autora. Não se trata, em absoluto, de uma 

metáfora ou alegoria dos camponeses. Se causa estranhamento a enfática recusa da 

autora pela metáfora, ao mesmo tempo em que, à primeira vista, seus textos possam 

parecer extremamente metafóricos ou alegóricos, isto se deve ao fato de que a metáfora 

não produz uma dupla desterritorialização, mas apenas uma. Consideremos o par 

expressão e conteúdo, em nosso caso, a língua e a paisagem. A metáfora caracteriza-se 

pela epífora, pelo transporte do nome a um conceito que determina o referente, que já é, 

no entanto, dado. Transporta-se, desterritorializa-se o nome sem que o mesmo aconteça 

com o “referente”; se há deslocamento do conceito, este é mínimo e logo 

reterritorializado. Podemos dar muitos nomes à rosa, ou o nome de rosa a muitas coisas. 

Se o movimento não é duplo, sabemos já de antemão a que nos referimos: às 

significações dominantes. Continuamos condenados àquelas que a língua do Estado nos 

dispõe, à sua inflação de sentido, permanecendo alheios à experiência. É por isso que 

em dado agenciamento de enunciação, as metáforas perdem muito facilmente seu 

frescor e novidade; a desterritorialização que a epífora efetua sobre conteúdo é mínima, 

e logo é reestabilizada pelas significações comuns. No dizer de Llansol, a metáfora é 

uma “fuga ao sentido, pequena chama/ que só permite a compreensão passageira do que 

está a ler”. (BDMT, p.24) Ao confundirmos o duplo movimento da sobreimpressão com 

o transporte unilateral da metáfora, corremos o risco de tomá-la pela impostura que ela 

denuncia:  

Témia (...) interroga uma afirmação 

onde 

a resposta não dá luz; (...) 

talvez, 

principie a andar por mais sozinha em Alisubbo, nome que 

secretamente deu a Lisboa, para fazer com que ela própria veja no que 

pode sempre tornar-se. 

Numa impostora. (idem.) 
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A sobreimpressão, portanto, esquiva-se à mímese, pois não se trata de 

representar uma paisagem rural, como no diário, de atribuir uma expressão a um 

conteúdo determinado, como “Alisubbo” significando Lisboa, mas da acoplagem de 

fluxos vertiginosos, o da língua e o das imagens. É uma experiência dentro da própria 

linguagem, pois parte-se de sua sintaxe e de seus “férreos lugares-comuns”, como nós 

pudemos perceber através dos exemplos da linguagem escolar da infância da autora. A 

autorreferencialidade, portanto, não nos parece adequada para caracterizar o duplo 

movimento da sobreimpressão.  O uso do francês, na escrita original de alguns trechos 

do diário obedece à lógica desta experimentação. Trata-se de utilizar o francês enquanto 

língua desterritorializada em relação a sua paisagem original – entenda-se, não 

simplesmente a paisagem campestre francesa, ou belga, mas os “lugares da cultura”, as 

significações dominantes, que o francês dispõe – para desterritorializar a paisagem rural 

portuguesa, que a autora confronta no ano de 75, durante o exílio, deslocando-a em 

relação à caricatura a que a língua portuguesa a remete. “A mãe de Francisco é uma 

pobre lavadeira...” É evidente que a mudança de idioma confere apenas uma “solução” 

provisória, abarca apenas uma etapa dentro da experimentação contínua que se efetua 

pela linguagem. Provisória, pois foge-se à língua da maneira que se pode, à procura de 

uma arma, lança da escrita. Não há solução, pois a experimentação não termina, o 

deslocamento é perpétuo. Destacamos, entretanto, este traço ou etapa da 

experimentação por nos remeter à gênese da sobreimpressão. Llansol dá seu testemunho 

acerca desta gênese, no texto O Extremo Ocidental do Brabante, proferido em Bruxelas, 

ou seja, para um público belga, em 1991, na XI bienal das Artes e da Cultura 

(Europália) dedicada a Portugal: 

_________talvez o meu texto venha um dia desaparecer. Não deixará 

de ser verdade que nasce aqui.  

 Entre vós, na minha língua confrontada às vossas paisagens. 

Que podeis compreender e justificar sem, no entanto, desvendar a 
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língua que foi sua raiz. Por outro lado, os portugueses, que nem as 

vêem, nem as identificam, nem são embebidos por elas, podem ouvir a 

língua que as fala. 

(...) 

Sei hoje que é nessa sobreimpressão que eu habito o mundo, e vejo, 

com nitidez, que outros vieram ter comigo: 

“concebe um mundo humano que aqui viva, nestas paragens onde não 

há raízes.” (LI, p.124) 

 

Vemos, mais uma vez, que a sobreimpressão surge deste desnível entre a língua e 

paisagem, de seu duplo movimento. Desta vez, numa relação inversa à que observamos 

no diário Finita. O deslocamento ou nomadismo da autora exilada na Bélgica traduz-se 

em desterritorialização da língua portuguesa, arrancada não apenas do solo geográfico, 

mas das significações dominantes que este implica. Por sua vez, as paisagens belgas 

desterritorializam-se em relação aos “lugares da cultura” de língua francesa, e mesmo à 

sua sensibilidade específica, para reterritorializar-se neste português já deslocado, a 

“língua que foi sua raiz”.  

 

2.3 – O deserto da língua, “paragens onde não há raízes” 

 

 

e assim indo, sucessivamente, 

cheguei à planície da língua _____ 

que Mar Morto, pensei, onde está 

a jovem mulher, desenhada a 

clorofila, que tem forma de cabeça 

( - Um Beijo Dado Mais Tarde) 

 

 

O movimento da escrita, seu devir, aloca-se, portanto, sempre entre duas 

categorias, entre a língua e a paisagem, passa pelo meio, atravessando as fronteiras 

lingüísticas, incluindo todas as determinações geopolíticas, socioeconômicas, que lhe 

são imanentes. E, o mais importante, arrasta estas fronteiras consigo:  

Escrever não tem outra função: ser um fluxo que se conjuga com 

outros fluxos (...). O fluxo é algo de intensivo, de instantâneo e de 

mutante, entre uma criação e uma destruição. É só quando um fluxo 

está desterritorializado que chega a fazer sua conjunção com outros 

fluxos, que o desterritorializam por seu turno e inversamente. 

(DELEUZE & PARNET, 2004, p. 66) 



40 

 

 

A celeridade do movimento da escrita, suas desterritorializações, são criadoras de 

espaço, com a conseqüente destruição que a criação acarreta. Remete a uma ética ou 

ecologia, em sentido mais amplo, como a de que nos fala Guattari, que engloba não 

apenas o vivo (fronteira incerta), como o socius e as trocas simbólicas que fundamentam 

nossa sensibilidade, estética e política, se é possível tal separação. As considerações de 

Llansol sobre a situação de seu país após a Revolução dos Cravos sugerem que, nesta 

tentativa de mudança social, o regime de tais trocas mantivera-se, entretanto, 

substancialmente inalterado. Continuou-se preso às fronteiras que  a língua determinou. 

Língua, não como a da abstração sistemática que se encontra nos livros de gramática, 

mas a língua concreta dos decretos, das leis, dos discursos, das instituições, que recorta 

os homens e os espaços em categorias e fronteiras, os remete uns aos outros. É neste 

sentido que a sobreimpressão visa a criar um espaço (Deleuze e Guattari diriam liso, em 

oposição ao estriamento que o Estado efetua) que margeia o Estado. Ambigüidade do 

deserto: espaço esterelizante do Estado e de sua língua, cerceando formas e 

possibilidades de vida; espaço aberto à margem pelo livre movimento, livre errância. A 

margem, entretanto, não significa uma exterioridade absoluta, que sugere um espaço 

utópico; margeia-se por dentro, pois as clareiras e o deserto são abertos no próprio 

tecido onde o Estado delimita fronteiras. É o próprio Estado que supõe a forma ou 

dualidade da interioridade/exterioridade, enquanto a escrita a reverte e subverte.  Espaço 

desértico, sem raízes, onde se propõe conceber um mundo humano, e viver.  

 Após anos de exílio, as primeiras palavras do diário em solo português se 

referem à maneira de habitar o mundo pela sobreimpressão:  

Seria possível viver aqui, nesta região. Quando se olha a cumeada das 

serras insinua-se-me uma pergunta e, simultaneamente, tenho um 

desejo 

e se nada existisse? 

Desejava que estas serras existissem para o seu nada. (F, p.71) 
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O desejo do nada é o desejo do deserto, de uma paisagem livre das determinações e 

pertenças políticas. Se Llansol se sente “como alguém que viaja em país estrangeiro, por 

não me sentir, de modo algum, ligada a uma nação” (F, p.72) é porque esta peculiar 

maneira nômade de habitar o mundo, a sobreimpressão, assegura seu perpétuo 

estrangeirismo. A possibilidade vislumbrada de viver novamente em Portugal, não 

passa, pois, por uma reconciliação nostálgica com a pátria, mas por uma experiência que 

é a do deserto. Movimento que cria seu próprio espaço, como aquele de Pégaso, no 

Livro das Comunidades: 

deslocava-se com rapidez através da vasta extensão amarela, 

procurava-lhe os limites; mas a sua própria velocidade parecia ser 

criadora de espaço e jamais pusera as patas onde o deserto se acaba. 

(LC, p. 38) 

 

 

É a experiência da errância contínua o que nos ensina a sobreimpressão. Experiência 

que se funda na linguagem, mas justamente para extravasá-la. Êxodo, linha de fuga que 

passa sempre pelo meio, entre a língua e a paisagem, entre a escrita e a vida, entre a 

política e a literatura, entre a mediocridade de relações a que se deu o nome de real e a 

imagem de uma Terra de Promissão, não se confundindo com uma ou com outra, 

arrastando-as consigo em seu movimento contínuo. 
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3 – UMA GENEALOGIA DA IMPOSTURA: O INVISÍVEL E O VISÍVEL, OS 

NOMES E A BATALHA 

 

3.1 – Mens agitat molem? 

O mytho é o nada que é tudo. 

(...) 

Sem existir nos bastou. 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos creou. 

 

Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade, 

E a fecundal-a decorre. 

 

( Mensagem) 

 

 

As plantas pairam, não o espírito, 

que está enterrado na terra. (...) 

Anna Magdalena foi buscar os 

fetos, ainda com raízes. A 

simplicidade fazia-se tão grande 

que o poeta estrangeiro continuou 

a escrever e, mais tarde, olhando e 

delineando o corpo de Infausta, 

Sentiu-se dentro da vida sem 

nenhuma cortina de separação 

entre o visível e o invisível; o real 

e o irreal. 

Disse sim à Terra. 

 

(Lisboaleipezig 1: o encontro 

inesperado do diverso) 

 

 

 

 

 

 No capítulo anterior, procuramos demonstrar de que maneira a escrita de Maria 

Gabriela Llansol tinha por pressuposto o combate à chamada impostura da língua; tal 

combate implica, evidentemente, numa determinada concepção da linguagem e numa 

postura em que o exercício da escrita procura tornar suas dimensões ética e estética 

indissociáveis. Vimos que a sobreimpressão, seu movimento de dupla 
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desterritorialização, parte da própria linguagem comum, deslocando-a, fazendo-a devir, 

trançando nela linhas de fuga. É importante salientar este ponto; aquilo que Llansol 

denomina sobreimpressão, estética fulgurante, ou, por vezes, de maneira polêmica, mas 

consciente dos mal-entendidos inevitáveis, de espaço edênico, não vem simplesmente 

substituir a impostura da língua, ou as estéticas realistas. Mais precisamente, o fulgor 

vem adicionar-se às estéticas ou linguagens existentes, desestabilizar sua hegemonia, à 

maneira de um tensor, de uma escrita ou literatura menor. Como um fluxo ou partícula 

nômade que arrasta outras consigo: “É só quando um fluxo está desterritorializado que 

chega a fazer sua conjunção com outros fluxos, que o desterritorializam por seu turno e 

inversamente.” (DELEUZE & PARNET, 2004, p. 66) Não se oferece, portanto, uma 

“solução” a impasses políticos, ou uma moral ou ideologia à qual pertencer (o 

nomadismo é, como vimos, avesso às pertenças). Se distinguimos a moral da ética, é no 

sentido em que se opõe a elaboração de princípios ou modelos à experimentação e à 

prática. A sobreimpressão, ética e estética, trabalha, a partir da linguagem, 

desestabilizando-a, para o desencadeamento de devires, i.e., para a “criação de 

ecossistemas”. Desacreditar a impostura da língua, crer em sua representatividade, ou, o 

mesmo, efetivar sua instrumentalidade, implica inevitavelmente em “suscitar das velhas 

formas novas formas” (F, p. 72). 

 A idéia de uma experimentação ou experiência a partir da linguagem pode soar a 

muitos como inofensiva – mero exercício estético, ou, ingenuamente, como local de 

inspiração ou modelo para práticas concretas. Deixa-se de lado, é verdade, o sentido de 

a partir, onde se encerra o movimento rizomático da “experiência”. Se a experiência da 

escrita llansoliana parte da linguagem, é apenas no sentido em que esta impostura é uma 

imposição. Na verdade, ela não vai da linguagem a outras instâncias; é sempre uma 

experiência limítrofe, coloca em questão as próprias “instâncias” ou categorias. A idéia 
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de que uma escrita inspira, sugere, oferece modelos para, ou causa uma ação concreta, 

implica uma concepção representativa ou ideológica da linguagem, da literatura, onde 

esta ação dependeria de uma síntese. Síntese esta que o texto não deixa em momento 

algum de denunciar como impostura da língua: a síntese de uma consciência subjetiva, 

conforme vimos anteriormente: “Perguntar ‘quem sou’ é uma pergunta de escravo. 

Perguntar ‘quem me chama’ é a pergunta de um homem livre.” (FP, p.130) Mais ainda, 

esta síntese dissocia os atos de linguagem de sua efetuação concreta, social. Eis porque 

ressaltamos o fato de que a sobreimpressão vem adicionar-se às outras linguagens, e não 

simplesmente substituí-las – “nós nunca poderemos deixar de falar as línguas factícias”. 

(CA, p.19) Ao caracterizarmos o duplo movimento da sobreimpressão, sua 

desarticulação da linguagem de poder, tangenciamos uma questão constantemente 

levantada na obra de M. G. Llansol e que gostaríamos de neste capítulo abordar – a 

atuação da linguagem sobre o concreto, da escrita sobre o “real”. É evidente que esta 

dualidade é artificial, e o texto procura anulá-la. 

 Sobre esta atuação, um dos pontos enfatizados por Llansol é a relação da escrita 

com o corpo. Como dissemos, uma concepção representativa ou instrumental da 

linguagem pressupõe uma síntese da consciência subjetiva – espera-se que um sujeito 

“traduza” um código, e em seguida efetue uma ação, mesmo que ela não corresponda 

exatamente ao conteúdo do código, pois esta consciência seria, ainda, em certa medida, 

autônoma. Não é a essa consciência produtora de sínteses que Llansol dirige seus 

textos: 

   
Lembrei-me de um texto que escrevera há dias, e que não sei 

exactamente porquê (será porque luto contra a metáfora?) não fará 

parte de A Restante Vida. Creio que porque não aprecio textos que 

saem fora de si, e se “biblializam” em políticas várias. Que se agirem, 

o façam “malgré moi”. Não suporto a ideia de que, no que escrevo, há 

o profético, ou o exemplar, salvo na sua fulgurante beleza.” (F, p. 147) 
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 Outra é a relação que a escrita da autora afirma, não sobre um sujeito, mas sobre o 

corpo:  

 Tanto quanto me lembro, vivi sempre com ele [texto]. 

 Sempre fui entendendo que se tratava de uma intimidade 

exposta aos olhares dos outros. E, agora, também exposta ao seu 

olhar. Fui percebendo que existias comigo, e além de mim. Chamei-

lhe ser. Ao teu movimento, dei nome. Como o sentia íntimo e distante, 

fiz saber que não eras instrumento, mas órgão. Que não servias, mas 

expressavas. O que dissesse, fazia. Nem que demorasses. 

 Até modelar o corpo humano. (LII, p.20) 

 

À relação de instrumentalidade, freqüentemente concebida, com a linguagem, opõe-se 

uma relação de simbiose. (Retenhamos este ponto fundamental, que será retomado no 

próximo capítulo: a noção de devir, que ao longo deste trabalho apresentamos – 

inspiração spinozista na obra de Deleuze e Guattari – não refere se a uma simples 

transitoriedade ou ao eterno vir a ser das coisas. Mais precisamente, os devires, os 

afetos, são ligações com o fora, formação de um corpo maior, mais potente, tal como 

em Spinoza. Um devir, em sua positividade, é exatamente uma relação de simbiose. Por 

isso as desterritorializações são, no mínimo, duplas.) Além de ligado ao corpo humano, 

transformando-o, o texto, ao invés de representar o exterior, se apresenta como um 

elemento privilegiado de abertura para ele. Existindo com o corpo e além dele, “íntimo 

e distante”, o texto subverte a forma da interioridade subjetiva, formando uma dobra, 

tornando-se ponte para devires, para o terceiro sexo, o sexo da paisagem. A idéia de 

expressão sugere uma equivalência entre fazer e dizer. Por ora, nos atemos à questão: o 

que é modelar o corpo humano? 

 Em princípio, trata-se de um enriquecimento da sensibilidade, da ligação com o 

mundo: “o poema passa,/ a cada instante passa e enriquece a voz,/ alteia a minha 

percepção de mundo,/ são tantas as pregas do céu,/ as colinas,/ os altos dos montes, os 

sistemas solares” (OVDP, p.16) Ou ainda: 

 “Eleanora, 

tenho a consciência de que há o passo do livro: 
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que é este o título do momento presente; porque quando escrevi que 

Margarida, nas margens do Tigre e do Eufrates, estava a viver numa 

região deserta e gelada, o frio da minha própria habitação, no 

Brabante, pareceu-me intenso de desolação. Não era exactamente frio, 

mas a angústia do frio, porque a casa tem aquecimento central, que 

conforta, mas – helás – sem chama visível.” 

 Assim, a realidade tem por soberano as figuras, e o texto 

sobrepondo-se. (LI, p. 15) 

 

 

O texto, portanto, atua sobre os afetos (figuras), e mesmo criando mundos e articulando 

sua sobreposição, tal como a das margens dos rios, textuais e imaginárias, onde se 

encontra a figura de Margarida em Na Casa de Julho e Agosto, e o Brabante, onde a 

autora escreve. Talvez objete-se aqui que isto não representa nenhuma novidade, que 

não há nada de mais natural a se esperar de um texto, ou  mesmo que esse seja o efeito 

secundário, paralelo ou suplementar da mímese literária. Os afetos, contudo, não são 

“sentimentos”, não correspondem a uma psicologia de personagem, ou de autor, i.e., 

não correspondem a uma interioridade; sobre as figuras, a certo momento, diz-se: “são 

seres elementares// que não têm nenhum poder de introspecção” (Chh, p.34); “Não tem 

psicologia... e move-se” (SH, p.63); ainda a autora afirma: “Na realidade, trabalho 

pouco com emoções” (SH, p. 46). Os afetos, dentro da escrita, são, na verdade, devires 

reais que comportam, contudo, uma componente imaginal: “o texto é o órgão imaginal 

de quem escreve. Eu quero-me, querendo o texto a ouvir o real...” (LLII, p. 14). Numa 

entrevista, Llansol comenta nestes termos sobre a geografia que seu texto traça: 

No livro, esse lugar é claramente nomeado, por diversas vezes. Antes 

de o nomear aqui, é talvez mais fácil dizer o que contém e como 

«vive». No entanto, estou convencida de que, a ser um lugar onde a 

imaginação eventualmente exista, nunca será um «lugar imaginário» -

- poderá ser talvez um «lugar imaginante»: a paisagem a descoberto, 

de que fala o texto. (Entrevista a João Mendes.) 

 

É a imaginação, ou texto, que serve de ponte à “paisagem a descoberto”. Trata-

se, pois, da relação do imaterial (ou ausente) com o material. Tendo isso em conta, 

percebe-se o quanto Llansol é herdeira de uma temática fulcral na obra de Fernando 
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Pessoa; temática cuja expressão maior talvez seja seu único livro publicado, em vida, 

em português, a Mensagem. Tal temática, contudo, perpassa toda a heteronímia, e acaba 

por exprimir aquilo a que poderíamos chamar de um pathos da cisão, donde surge a 

força expressiva, mas sobretudo dramática (não apenas no sentido teatral do jogo 

heteronímico) desta obra. Vemos Álvaro de Campos, “dividido entre a lealdade que 

dev[e]/ À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, E à sensação de que 

tudo é sonho, como coisa real por dentro.”; Bernardo Soares, em quem esta divisão 

tende mais fortemente à renúncia, à abdicação do real pelo sonho; também Ricardo 

Reis, cujos jogadores persas de xadrez nos convidam a atender ao chamado do jogo, em 

lugar do da vida. Caeiro se coloca como aquele que aceita o mundo abertamente, 

aparentemente não sofre desta cisão, antes a “soluciona”, reservando a si o epíteto de 

“descobridor da Natureza”, ocupando a posição de mestre dentro da heteronímia. 

Posição que, por sua vez, denota a centralidade deste pathos da cisão na obra de Pessoa. 

Tomemos o exemplo de como esta cisão se expressa na Mensagem. O “poema 

de poemas” se estrutura, desde o início, na oposição entre o material e o imaterial, como 

se percebe n’Os Campos que abrem a primeira parte do livro – Os Castelos remetendo à 

materialidade enquanto As Quinas, ao espiritual. A oposição se mostra ainda no 

desenvolvimento de suas três partes, na passagem do elemento terra (Brasão, formação 

do território português), ao líquido (Mar Português, conquista dos mares) e em seguida 

ao éter (O Encoberto, sonho da volta de D. Sebastião), onde o caráter cíclico deste 

movimento sugere uma mútua determinação entre o concreto e o etéro, pois o sonho por 

sua vez anima a realidade material e os últimos poemas sugerem um retorno aos 

primeiros – ciclo este que alude ao tema do Eterno Retorno. Os poemas valorizam 

certas palavras como sonho, loucura, e alma, que dentro da economia semântica da obra 

são sempre contrapostas à vida, ao mundo, às conquistas materiais do homem ou do 
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Império. Dentre as palavras que denotam a materialidade, talvez a mais significativa 

seja o areal (onde D. Sebastião morre, desencadeando o posterior pesadelo histórico de 

Portugal), por delimitar o espaço do real – o concreto desvalorizado pelo poema.  

A este espaço, o poema contrapõe uma outra geografia, o espaço da alma, as 

ilhas afortunadas onde o rei dorme e espera, o mar sem fim. Há como que uma tentativa 

de síntese entre os dois espaços, na segunda parte da obra, em seu meio-dia, já que seu 

desenvolvimento segue o ciclo solar. O poema Horizonte termina da seguinte forma: 

O sonho é ver as formas invisíveis  

Da distância imprecisa, e, com sensíveis 

Movimentos da esperança e da vontade, 

Buscar na linha fria do horizonte 

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte – 

Os beijos merecidos da Verdade. 

 

Observa-se um movimento de passagem do imaterial (sonho) ao concreto (objetos de 

uma margem descoberta).  Vale acrescentar, no entanto, que esta esperança, tão solar 

nesta segunda parte do livro, torna-se uma espera angustiante na terceira parte, onde a 

voz lírica faz suas preces em meio a uma vigília coberta por névoas: “Screvo meu livro 

à beira-magoa”. Esta terceira parte se inicia com uma resposta do próprio D. Sebastião à 

prece do poeta: imperativo “Sperae”.  

 Uma outra tentativa de síntese entre o material e o imaterial é percebida, ainda 

na segunda parte, na seqüência dos poemas Ascensão de Vasco da Gama e Mar 

Português. O primeiro narra a subida do “argonauta” aos céus, presenciada por um 

incrédulo ou extático pastor, concluindo com o seguinte verso “O céu abrir o abysmo à 

alma do Argonauta.” Já o outro poema pondera sobre o valor da vida e o sentido de seu 

sofrimento. A vida, ao longo dos outros poemas, é sempre depreciada: “Em baixo, a 

vida, metade/ De nada, morre.”, “Nada na alma lhe diz/ Mais que a lição da raiz - / Ter 

por vida a sepultura.”, entre outros muitos exemplos. Em Mar Português, no entanto, 
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um dos mais famosos versos do poeta parece reverter o pesado juízo sobre a vida e a 

materialidade que os outros poemas emitem repetidamente – “(...) Tudo vale a pena/ Se 

a alma não é pequena.” Alma, contudo, aqui corresponde, como outras palavras ao 

longo da obra, à dimensão da imaterialidade, do mito, do espaço de sonho que fecunda a 

vida, sem o qual ela carece, na visão do poeta, de sentido e valor. O poema conclui com 

versos que duplicam o movimento esboçado no final do poema anterior: “Deus ao mar o 

perigo e o abysmo deu,/ Mas nelle é que espelhou o céu.” Ao longo dos dois poemas, o 

duplo movimento de núpcias entre o céu e a terra – material e imaterial –, é efetuado, 

em ambos, sob o signo contraditório de um “abysmo”.  

 Esta reunião entre o material e o imaterial, na segunda parte da obra, 

corresponde, entretanto, apenas a tentativas; pois o movimento da terceira parte é de 

angústia e anseio por um retorno à origem. Sob as névoas da terceira parte, o poeta 

desenvolve todos os efeitos dramáticos desta cisão; o abismo que presidiu anteriormente 

a união entre o céu e a terra, aparece como o desnível entre o “mar ignoto” e o “mar sem 

fim” em Noite, ou entre um mar de sargaços e a as ilhas afortunadas onde dorme o mito, 

em Calma:  

Haverá rasgões no espaço 

Que dêem para outro lado, 

E que, um d’elles encontrado, 

Aqui, onde ha só sargaço, 

Surja uma ilha velada,  

O paiz afortunado, 

Que guarda o Rei desterrado 

Em sua vida encantada? 

 

 

 Fernando Pessoa, ao longo de toda a heteronímia, desenvolve uma infinidade de 

matizes líricos baseados na expressão desta cisão. “Haverá rasgões no espaço/ Que 

dêem para o outro lado(...)?” é uma pergunta que ecoa por toda sua poesia. Torna-se 

assim evidente o parentesco entre o mar sem fim pessoano e o espaço edênico de 
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Llansol. Não é por mero acaso que, em Lisboaleipzig 1, Llansol fará a figura de Aossê 

dizer literalmente sim à terra, num eco da fidelidade à terra nietzscheana. Já em 

Lisboaleipzig 2, a figura de Elisabeth, filha de Bach por quem o poeta português se 

apaixona, encontra-se presa na ausência ou quimera, de maneira muito semelhante à de 

D. Sebastião em suas ilhas afortunadas na Mensagem; no texto de Llansol, a 

incumbência do poeta é trazer Elizabeth à presença. O romance termina com a descida 

da própria quimera ou trímurti (espécie de espaço do imaterial, um dos correlatos 

llansolianos ao mar sem fim) à terra, ao solo do real.  

 Llansol herda, portanto, de Pessoa, esta temática da ação do imaterial sobre o 

concreto, da linguagem sobre os corpos. Como se vê pelo destaque dado à figura de 

Aossê nas duas partes de Lisboaleipzig, o tom a ser explorado pela textualidade 

llansoliana será de uma alegria ou júbilo por achar o caminho a uma conciliação – ou 

uma simbiose, mais precisamente – entre o visível e invisível: “E a voz diz-lhe: – Aossê 

escreve Júbilo que é o nome desse sinal. – E Aossê escreveu: recebi um sinal.” (L2, 

p.84) “Corro veloz porque o recado que trago é jubiloso________ há passagem.// Há 

passagem da ausência para a presença no corpo surpreendente dos afectos.” (L2, p.88) 

Nesta perspectiva, trata-se de uma postura diametralmente oposta à do poeta, que em 

sua obra expressa a agonia da cisão. É evidente que este júbilo só é alcançado após um 

trabalho, muitas vezes angustiante, sobre a linguagem: “Porque toda a manhã creio que 

atravessei a abóbada da solidão humana; que um som, realidade autêntica da língua, 

chama, por um caminho ladeado de barreiras, o seu gêmeo animal.” (Cac, p. 47) Pode-

se dizer que um “caminho ladeado de barreiras” seja o labirinto da escrita. Chama a 

atenção, contudo, o caráter de realidade concreta que a autora atribui à palavra: 

“realidade autêntica” e, mais ainda, “gêmeo” do animal, do vivo. Vemos ainda aqui a 

distância a que ela se coloca de Pessoa, para quem tal relação era inconciliável. Sempre 
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esperando “que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta”, como lemos na 

Tabacaria, tal relação só se pode dar por um passe de mágica, mito fecundando a 

realidade. Tal passe de mágica seria a solução transcendente de sua mensagem: mens 

agitat molem, muito diferente do “há passagem” do poeta transfigurado no texto 

llansoliano. Não nos esqueçamos, daquele pastor extático – ou talvez incrédulo – ao ver 

Vasco da Gama subir aos céus; pastor este que bem poderia ser Caeiro. Há uma 

ambigüidade essencial em Pessoa, que nos impede de afirmar sua crença numa solução 

transcendente – o que nos parece fora de ambigüidade é o sofrimento que sua obra 

exprime pela divisão de mundos.  

Para Llansol, no entanto, os passes de mágica não contam; a relação entre o 

imaterial e o material só se evade de um paradigma religioso ou metafísico a partir de 

uma rigorosa imanência; ninguém lhe abrirá portas ao lugar imaginante chamado espaço 

edênico. Há apenas o caminho opaco da linguagem, da linguagem sobre o corpo. Nas 

primeiras páginas de Um beijo dado mais tarde, lemos: “esta abertura natural para o 

paraíso pertence-me?” (BDMT, p.9), não se desprezando aqui o sentido de “natural”; 

uma das respostas a esta dúvida, podemos encontrá-la ao fim do texto: “as portas são 

pedras opacas que defendem as casas disseminadas por entre as árvores e os jardins.” 

(BDMT, p. 97). Na linguagem poética de Llansol, é possível dizer que “casas 

disseminadas por entre árvores e jardins” seja um sinônimo de paraíso, ou espaço 

edênico (cf., por exemplo, a imagem de Parasceve em Amigo e Amiga, ou ainda, a casa 

da árvore que é a narradora de Hölder, de Hölderlin). Sua abertura é sempre “natural”, 

“opaca”, uma “realidade autêntica”, concreta como uma pedra. “Malebranche, o Método 

e Teoria da Visão de Deus é o nome do livro que tenho sobre a mesa, mas é o nome que 

devia ser dado a uma pedra.” (RV, p. 14) Somente uma trela liga, em Amar um Cão, 
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Llansol ao seu cão Jade, ausente; trela que é a letra, caminho ladeado de barreiras, a 

partir do qual a dona busca seu cão: 

Foi por causa desta nostalgia que sonhei, esta noite, que Jade tinha 

deixado a casa. Só eu fui a sua procura, e um homem, que encontrei 

numa aldeia, deu-me uma folha de alface para ele se refrescar; uma 

mulher deu-me os seus sinais e bati numa parede, do lado da rua. 

Jade veio, e deitou-se, dando à cauda, num enorme prato de leite. 

Felizmente, havia a trela, e trouxe-o para o Coreto do Jardim da 

Estrela, para o lugar de onde havíamos partido. [grifo nosso] (Cac, 

p.48-9) 

    

Jade é, portanto, encontrado ao pé duma parede sem porta, duma pedra opaca e 

defensora. O encontro com Jade, eis uma resposta de Llansol à pergunta de Pessoa: 

“Haverá rasgões no espaço/ que dêem para o outro lado (...)?” Há passagem, mas 

certamente não se trata de “rasgões”.  

 A concepção llansoliana da relação entre o texto e os corpos parte, portanto, 

desta temática largamente desenvolvida por Pessoa. É, entretanto, no distanciamento 

que estabelece em relação ao poeta que se torna evidente a especificidade daquilo que a 

autora entende por uma potencialidade, ou poder efetivo, da linguagem. A linguagem 

“modela” os corpos, mesmo que “demore”: “___Sentei-me junto dela, a ler-lhe O Livro 

das Comunidades// que principiava a encarnar num corpo humano naquela noite de 

vigília (recebe – por este movimento de ave – o vôo do paraíso)” (BDMT, p.11). No 

diálogo estabelecido com os poetas de sua linhagem, Llansol freqüentemente chama a 

atenção para este ponto, sempre colocado-o como algo de certa forma negligenciado por 

seus interlocutores. Sobre Hölderlin: “mas a angústia, de modo imerecido, fazia-o saber 

que a loucura era a mente estar com o poema, e o corpo ausente.” (Chh, p.35). Pessoa, 

numa cena propriamente edênica, às margens do Elster, é interpelado da seguinte forma 

pelas águas do rio: 

- Não veio com seu corpo? – perguntou-lhe o Elster, solícito. 

- Está aqui – respondeu-lhe o humano, tocando-se com ambas as mãos 

em forma de existência e posse. 
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- Parece um envelope – riu-se o Elster, meio admirado: - Era como se 

eu me pusesse a ladrar. – Como a conversa se estivesse a tornar 

íntima, Elisabeth pediu aos irmãos que se afastassem. (LLII, p.66) 

 

 

Um rio que se pusesse a ladrar, tal é o absurdo, na visão da autora, de uma linguagem 

dissociada do corpo humano; absurdo, talvez, como o de um rio que fosse um cão cujas 

plumas lhe faltassem. Em Onde Vais Drama-Poesia?, Llansol conta que tal dissociação 

havia sido um aprendizado e risco em sua própria formação poética: 

Eu deveria crescer na direção do corredor, e estava a crescer na 

direção da árvore. Estive quase a dar ouvidos a essa voz humana que 

insistia que eu estava a crescer mal. E, de facto, era uma postura 

estranha. O meu corpo permanecia deitado, 

no chão do quarto, 

enquanto meu olhar aprendia a fazer poemas. Com o tempo, como 

seria aquele corpo, separado da poesia, ou com esta apenas a brotar do 

seu olhar? (OVDP, p.12) 

 

 A noção de um “lugar imaginante” onde a linguagem enriquece a experiência, e 

não se confunde com um lugar imaginário, depende, pois, desta relação entre o visível e 

invisível que a autora desenvolve ao longo de sua obra. Trata-se de uma experiência 

limítrofe entre o virtual e o atual (e não entre o virtual e o real), entre o ausente e o 

presente: “podemos tentar responder,/ como foi respondido para a inteligência,/ o corpo 

serve para esperar o real.” (L2, p.85) Experiência de um devir, pois dissolve qualquer 

dicotomia entre real e imaginário, por tornar tal fronteira indiscernível ou movente.  

Em Um Beijo Dado Mais Tarde, na cena da cabra presa ao castanheiro, que 

funciona como pórtico do livro, condensam-se as questões aqui colocadas: 

___________ prendeu a cabra a um castanheiro que se via da janela 

mas estava longe; a cabra não deixava de se ouvir e, mesmo depois do 

pôr-do-sol,      balia; disse que ia cortar-lhe o som, e dirigiu-se para ela 

com a mão direita e uma faca; o pêlo agitou-se sem balir, e ficou a 

sangrar; mais nenhum ruído atravessou o nosso sossego, mas uma 

segunda língua, com parte no céu-da-boca, principiou-lhe a nascer,          

e foi ela a voz. 

 O lugar da intersecção da língua arrancada com a outra língua 

transparente é herança da rapariga que temia a impostura da língua. 

Por isso, eu tenho de encontrá-la, e trazê-la para fora da sua nostalgia 

infinita. E não só. Da intersecção das duas línguas – a que se ouvia 
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balindo, e a que nasceu do sangue – voou o Falcão, ou Aossê feito 

ave. (BDMT, p.7) 

 

 

Do sacrifício da cabra, de seu corpo inerte, silencioso e ensangüentado, assiste-se ao 

nascimento de uma segunda língua, um língua transparente; a expressão “com parte no 

céu-da-boca”, já desterritorializada de seu sentido dicionarizado, reforça a idéia de 

intersecção entre o material e o imaterial que este prólogo exprime. O lugar desta 

intersecção é a herança de Témia, correlato dos bens materiais que, na narrativa, a 

autora recebe após a morte de uma tia. O texto prossegue estabelecendo um jogo entre 

palavras que denotam um bem material, como coisa ou objeto, explorando a 

ambigüidade entre seu aspecto físico e a transfiguração afetiva e textual que sofrem: 

“estes móveis e objectos de adorno, transfigurados,/ consumidas suas carnes,/ prata,/ 

madeiras,/ ou cristal,// serão os meus bens luminosos?” (BDMT, p.9). Temer, pois, a 

impostura da língua, é apropriar-se desta intersecção; é unir-se à paisagem, neste caso, 

configurada por estes objetos e os afetos que eles provocam, passando de uma 

linguagem instrumental, que implica na própria instrumentalidade dos objetos, a uma 

em que estes objetos, mesmo ausentes, integram-se à autora, tornando-se “certamente 

potencialidade de texto vivo, ultrapassada a língua morta em que sonhavam.” (BDMT, 

p. 99) E não só. Este lugar de intersecção é aquele mesmo procurado por Pessoa; 

intersecção que na Mensagem era presidida por um abismo, tem agora por signo o vôo 

de uma ave, transfiguração do poeta num falcão. Esta imagem de vôo repercute, poucas 

páginas adiante, no “vôo de ave do paraíso”, da tia enferma que, no leito, recebe as 

palavras d’O Livro das Comunidades (cf. p. 11).  A palavra intersecção também não 

deve passar desapercebida, pois o interseccionismo do poeta configura – tal como as 

recorrentes referências à Chuva Oblíqua na obra da autora –  uma das matrizes a partir 

da qual o procedimento de escrita de Llansol se desenvolve, a sobreimpressão. 
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 O tema de uma relação entre o material e o imaterial, constitui assim, na obra de 

Llansol, um pressuposto para a ultrapassagem de uma língua instrumental e 

representativa, onde o imaterial seria reflexo do concreto, em favor de uma estética que 

tem por função enriquecer a relação entre os corpos, mediar devires, incitar 

metamorfoses, numa função de potência, segundo o dizer da autora (cf. SH, p. 189). É 

sempre possível objetar que tal concepção de texto não ultrapassa a que encontramos na 

obra de Pessoa, correndo, entretanto, desta forma, o risco de torná-lo um monumento 

incontornável, onde todas as escritas posteriores se reconheceriam num fundamento e 

origem fadados à repetição. O que nos parece, porém, fora de dúvida é que o problema 

da relação entre o material e o imaterial é, de fato, herdado de Pessoa por Llansol, 

embora não apenas dele. Contudo, enquanto o poeta explora os matizes líricos de um 

sofrimento oriundo da divisão de dois mundos, todo um pathos metafísico, a autora 

orienta toda sua obra, indiferenciando ética e estética, fazer e dizer, no sentido de 

combater tal dualidade, e criar uma sensibilidade imanente, na tradição de Nietzsche, 

Spinoza e outros.  

 

 

3.2 – Genealogia da moral: os nomes na batalha ou os corpos ser-vis 

 

 

Gente boa, em suma. Gente do 

tempo e do mundo, como lhes 

chamava no meu íntimo. Gerados 

para a derrota, dotados de um 

incalculável potencial de 

ressentimento. 

 

( - O Senhor de Herbais) 

 

 

 Ao final de A Restante Vida, encontra-se um texto, espécie de posfácio à obra, 

escrito à maneira de um ensaio explicativo sobre o conteúdo ético da estética da 
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sobreimpressão, assinado pela enigmática figura de A. Borges, pseudônimo da autora. 

Este Texto para a Restante Vida, conclui um outro que aparece como introdução ao 

Livro das Comunidades, assinado com o mesmo nome, garantindo a estas duas obras 

uma certa unidade, destacada da Geografia dos Rebeldes, a qual ainda inclui, como 

terceiro volume, Na Casa de Julho e Agosto. Tal posfácio pode ser lido como uma 

espécie de manifesto ou programa, ao qual as obras posteriores manter-se-ão coerentes. 

Trata-se de um ensaio “político”, esclarecendo o que significa a figura do pobre, 

dissociando-a da imagem do revolucionário tal como nossa modernidade a erigiu: “o 

pobre não é o proletário” (RV, p.99). Llansol procura aqui, mais uma vez, dar precisão 

às suas concepções, discernindo-as de um paradigma utópico, pois, para a autora, o 

modelo revolucionário da modernidade ocidental é problemático. Observamos, numa 

obra muito posterior, a mesma preocupação: 

Há quem considere que, desde O Timeu, de Platão (...), o mito 

subjacente ao conservadorismo e à revolução é a Atlântida perdida. E 

assim pensam partindo de dois pressupostos opostos e, de certo modo, 

complementares. (...) Nunca os meus textos se dirigiram para qualquer 

Atlântida, apesar de haver leitores que persistem em lê-los como 

apólices de seguros. Como, ao mesmo tempo, as consideram utópicas, 

não vejo bem onde poderão ser reembolsados em caso de cenistro 

(sic.). (SH, p.120-1) 

 

Entretanto, o Texto para a Restante Vida conclui afirmando “não um mito fundador, 

mas um mito final. O homem será” (RV, p.100), mito que subjaz toda a obra da autora, 

num tom que sem dúvida pode dirigir um leitor incauto rumo a alguma Atlântida do 

pensamento ou da ação política. Este mito tem, no entanto, suas raízes na ideia do 

super-homem nietzschiano (em menor grau, Pessoa, com seu D. Sebastião, também 

revisita esta figura, como sugere a idéia de eterno retorno no tempo circular da 

Mensagem, assim como, noutro contexto, sua “profecia” do supra-Camões). Seria então 

o pobre, figura da restante vida, que garantiria a efetuação do “homem”, uma releitura 
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do mito proferido por Zaratustra? “o novo ser era um monstro; aspergiam-se de 

perfume.” (RV, p.13) 

 Tal hipótese parece confirmar-se pelo fato de o Texto para a Restante Vida 

reapresentar, quase que ponto por ponto, as principais teses defendidas pela Genealogia 

da Moral de Nietzsche. Apesar de a obra do filósofo não tratar diretamente da questão 

do super-homem, seu título de certa forma remete a ele; pois, enquanto o super-homem 

é, num certo sentido, aquele que ultrapassou os valores do bem e do mal, esta obra trata 

justamente destes valores e de como eles constituíram o homem. Mais ainda, e de 

importância capital para o presente estudo, de como tais valores apóiam-se na 

linguagem, de como esta atua sobre os corpos, estabelecendo as relações de poder: 

O direito senhorial de dar nomes vai tão longe, que nos permitiríamos 

conceber a própria origem da linguagem como expressão do poder dos 

senhores: eles dizem “isto é isto”, marcam cada coisa e acontecimento 

com um som, como que apropriando-se assim das coisas. 

(NIETZSCHE, 2009, p. 17) 

 

Mais uma vez, nos defrontamos com a questão da impostura da língua, do nome como 

instaurador das relações de submissão entre os seres. 

 A apresentação do “mito final” no Texto para a Restante Vida (TRV de agora 

em diante) é antecedida por um ataque frontal a um dos paradigmas mais bem 

defendidos por nossa modernidade. Da ideia de que “o homem será”, já se subentende a 

outra que o texto desenvolverá mais amplamente: a de que homem não há ou houve, de 

que os participantes da “batalha” não mereceram este nome. O tema da superação ou 

morte do homem tornou-se alvo de diversas polêmicas ao longo do século XX, 

principalmente devido às falsificações e a uma leitura distorcida da obra de Nietzsche 

pelo nazismo. Llansol, neste texto, tomando por base o surgimento de nossa 

modernidade, cuja revolta camponesa de Frankenhäusen é a metonímia, ataca o 

paradigma do humano, ao denominar as vidas que efetivaram tal processo histórico, até 

o presente, de “pré-humanas”:  “Foi dito em livro que o homem é animal social. 



58 

 

Teremos lido bem, se social é a evidência de que esse animal nunca aí conseguiu ser 

homem? Se animal fere o ouvido, digamos corpos pré-humanos (...).” (RV, p. 99) Eis 

um tópico que encontra fortes ressonâncias no texto do filósofo alemão, o sofrer do 

homem:  

Pode-se ter completa razão, ao guardar temor e se manter em guarda 

contra a besta loura que há no fundo de toda a raça nobre: mas quem 

não preferiria mil vezes temer, podendo ao mesmo tempo admirar, a 

não temer, mas não mais poder se livrar da visão asquerosa dos 

malogrados, atrofiados, amargurados, envenenados? E não é este o 

nosso destino? O que constitui hoje nossa aversão ao “homem”? – 

pois nós sofremos do homem, não há dúvida. (NIETZSCHE, 2009, p. 

31) 

 

Deixemos de lado a possibilidade de admiração da besta que, mesmo sabendo que 

pertence ao perspectivismo retórico do autor, atinge as piores ressonâncias ideológicas 

no discurso de nossa contemporaneidade e, além disso, pouco importa ao movimento do 

texto que procuramos destacar. Nietzsche aqui, na verdade, condena a violência 

histórica por seu resultado e efeito: a imagem do vencido. É sobre ela que enfatizam os 

primeiro parágrafos do texto assinado por A. Borges, denunciando o ideal humanista: 

“A ilusão de um só homem, o fito universal humano, é a justa expressão perto do ponto-

voraz, em que tirar os olhos sobretudo vale, porque um vencido vivo é um sinal visual 

em demasia”. (RV, p. 97) 

 A idéia do sofrer do homem é o pressuposto para o projeto de sua superação, 

tanto para Llansol como para Nietzsche. Talvez isto surpreenda alguns leitores da autora 

portuguesa; contudo, seus textos não deixam de dar testemunho desta questão:  

há ainda que considerar o mal-estar estrutural que parece caracterizar 

o psiquismo humano que, volta que não volta, aspira profundamente a 

mudar de corpo (e cujos sintomas vão desde a cosmética às doenças 

neuro-degenerativas, passando pela engenharia genética e pela 

depressão rastejante que atinge um número crescente de humanos). O 

corpo que têm aparentemente não lhes convém. (SH, p.121) 

 

e páginas adiante, conclui a autora: 

 
O facto é que o corpo muda. Nem sempre o humano teve a forma que 

tem. Já experimentou outros. Seria de admirar que não experimentasse 
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outros mais ainda. E há excelentes razões para o tentar fazer, por mais 

comissões éticas que se imiscuam nas alcovas da vontade. (p.123) 

 

Antecipando-nos a uma possível “comissão ética”, lembramos aos leitores que o tema 

da simbiose entre o corpo e o texto, que principiamos a desenvolver no início deste 

capítulo, e a questão de Spinoza, “o que pode um corpo?”, retomada por Llansol, serão 

desenvolvidos no capítulo seguinte. 

 A Genealogia e o TRV atentam ambos para o efeito da exploração social, a 

visão do vencido, “a visão asquerosa dos malogrados”, da qual “tirar os olhos sobretudo 

vale”. De maneiras diferentes, é evidente, para ambos os autores, é deste sofrer do 

homem que surgem as esperanças. Para Llansol, é da derrota dos “pré-humanos” que 

“ficou-nos uma concepção de real, uma sombra, um espaço vazio e uma virtualidade.” 

(RV, p.98). Observamos, no capítulo anterior, a positividade que adquire o espaço 

vazio, o deserto, na obra da autora. Eis, portanto, o sentido da “restante vida”: “Que 

resto nos ficou, que resto vamos herdando?” (idem.) “Porque o pobre (outra impostura 

onde talvez durma uma esperança) não é só um resto, é ele um arquétipo.” (RV, p.99)   

 O sentido da impostura é, mais uma vez, o nome: “O texto levanta desde logo 

essa impostura: o pobre não é o proletário.” (idem.) O mito de Llansol aqui se esquiva à 

utopia do paradigma da Atlântida: “Não será agente de conservação do que é, nem 

fautor – emblema da revolução que será.” (idem.) Aqui, mais uma vez, nos defrontamos 

com uma das teses da Genealogia, um dos conceitos mais importantes da filosofia de 

Nietzsche, ao ponto de Deleuze o considerar a pedra de toque do pensamento do 

filósofo: o ressentimento, o espírito de vingança:  

Antes direi no ouvido dos psicólogos, supondo que desejem algum dia 

estudar de perto o ressentimento: hoje esta planta floresce do modo 

mais esplêndido entre os anarquistas e antissemitas, aliás onde sempre 

floresceu, na sombra, como a violeta, embora com outro cheiro. E 

como do que é igual sempre brotarão iguais, não surpreende ver 

surgir, precisamente desses círculos, tentativas como já houve 

bastantes de sacralizar a vingança sob o nome de justiça – como se no 

fundo a justiça fosse apenas uma evolução do sentimento de estar 
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ferido – e depois promover, com a vingança, todos os afetos reativos. 

(NIETZSCHE, 2009, p.57) [o grifo em negrito é nosso] 

 

A expressão “do que é igual sempre brotarão iguais” não deve passar desapercebida. Ela 

faz uma alusão clara aos movimentos democráticos da modernidade, nos quais o 

filósofo sempre denuncia a vontade de igualdade como constituída por um desejo de 

vingança. Llansol diz, por sua vez, de maneira semelhante, a respeito da Revolução dos 

Cravos, em Janeiro de 1975: 

Por que me ocorre que em Portugal, agora, pobres e ricos já se podem 

odiar ostensivamente?; há nas ruas, à noite, e nas intimidades das 

casas um odor violento de ajuste de contas. 

Cheiro de mensagem pervertida. 

Desejaria avisá-los de que se afastem da justiça. (F, p.30) 

 

  

 Mais ainda, a promoção dos afetos ruins é o fundamento das relações de poder e 

opressão, idéia na qual Llansol e Nietzsche se encontram com Spinoza. Eis porque 

Llansol se distancia da sombra de uma Atlântida revolucionária, a fim de que a sua 

mensagem ou mito não se perverta: 

Este texto diz que não nos ficou só uma ideia de real, diz também que 

no resto nos resta uma sombra: a da vingança sobre os restos. 

É claro, daquela limpidez de seixo polido por imemoriais fios de água, 

que a vingança não muda, nem abre, mas dá sucessores imprevisíveis 

aos mestres mortos; a união faz a força do novo mestre, como a 

desunião foi a sorte do mestre antigo. 

As mesmas ondas da batalha deixaram este lugar vazio. (RV, p. 99) 

 

 

Conforme podemos notar, pelos exemplos, as imagens que Llansol utiliza para 

caracterizar o ressentimento e o espírito de vingança são as mesmas usadas por 

Nietzsche na Genealogia: em Finita, o ressentimento floresce “à noite, nas intimidades 

das casas [com] um odor violento de ajuste de contas.”; no TRV ele é a sombra que 

ameaça a restante vida. Nietzsche se vale dos mesmos termos: o ressentimento, uma 

planta que “sempre floresceu, na sombra, como a violeta, embora com outro cheiro.”  

Na Genealogia, a menção ao cheiro insuportável do ressentimento é recorrente; 

em determinado momento, o filósofo, utilizando-se de seu método dramático, convida 
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seu interlocutor, tornado então personagem, a “descer o olhar sobre o segredo de como 

se fabricam ideais na terra” (NIETZSCHE, 2009, p.34). Ao submeter-se à vista de tal 

“negra oficina”, este interlocutor, a certa altura cede ao horror do que vê: “Mas basta, 

basta! Não agüento mais. O ar ruim! O ar ruim! Esta oficina onde se fabricam ideais – 

minha impressão é que está fedendo de tanta mentira!” (p.35) O que é que causa tanto 

nojo ao visitante desta fábrica? O ideal, na linguagem do filósofo, corresponde àquilo 

que Llansol chama impostura da língua; o que o visitante presencia é inversão de 

valores pela moral escrava: “a impotência que não acerta contas é mudada em 

‘bondade’; a baixeza medrosa, em ‘humildade’; a submissão àqueles que se odeia em 

‘obediência’ (há alguém que dizem impor esta submissão – chamam-no Deus).” (idem, 

p.34-5) Tal impostura, sugere ainda Nietzsche, está na raiz do ideal da salvação (ideal 

que corresponde ao mito da Atlântida recusado por Llansol): 

eles me dizem que sua miséria é uma eleição e distinção por parte de 

Deus, (...) talvez essa miséria seja uma preparação, uma prova, um 

treino, talvez ainda mais – algo que será recompensado e pago com 

juros enormes, em ouro, não!, em felicidade. A isto chamam de “bem-

aventurança, “beatitude”. (p. 35) 

 

 

Pudemos ver anteriormente o quanto Llansol também repele o ideal de salvação, não 

desejando ser tomada por vendedora de “apólices de seguros”. Nesta impostura do 

fabrico do ideal, Nietzsche, dominando o nojo ao mau cheiro, não deixa de, contudo, 

reconhecer um talento de artista nestes impostores da língua; quando seu interlocutor 

sufoca a visão do que há por trás de tal impostura, o filósofo requisita ainda uma vez 

seu fôlego e atenção: 

- Não! Um momento! Você ainda não falou no golpe de mestre destes 

nigromantes, que produzem leite, brancura e inocência de todo o 

negror – não percebeu a consumada perfeição de seu refinamento, a 

sua mais ousada, sutil, engenhosa e mendaz estratégia de artista? 

Preste atenção! Esses animais cheios de ódio e vingança – que fazem 

do ódio e da vingança? Você ouviu essas palavras? Você suspeitaria, 

ouvindo apenas as suas palavras, que se encontra entre homens do 

ressentimento?...  (p.35)   
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O ressentimento, enquanto conceito, não trata, portanto, de um simples estado 

psicológico. Trata-se do que subjaz à construção de ideais, dos “lugares da cultura” que 

referimos no capítulo anterior. É a outra face, para o filósofo, da impostura da língua, 

para além do “direito senhorial de dar nomes”. Diz Nietzsche noutro momento: “Quanto 

mais abstrata for a verdade que você ensina, tanto mais deverá seduzir os sentidos para 

ela.” (NIETZSCHE, 2006, p.68) O ressentimento caracteriza-se, pois, pelo odor 

violento de uma mensagem pervertida. 

 Remetemos ainda o leitor a Da Sebe ao Ser, onde Nietzsche, enquanto figura do 

texto llansoliano, profere um longo discurso (versículos 449-54) em que os temas aqui 

levantados – sofrer do homem e sua superação – são retomados pela autora, onde sua 

recriação da linguagem do filósofo é bem próxima de uma ‘citação’ dos trechos da 

Genealogia por nós aqui comentados. O discurso começa com as seguintes palavras: “O 

ar viciado. Ar viciado! Algo de inoportuno se abeira de mim. Terei eu de suportar o 

cheiro fétido das entranhas de uma alma falhada?” (SS, p.178) 

 O ressentimento, para o filósofo, constitui ainda o solo donde pôde surgir a 

subjetividade como forma de interioridade; pois, para ele, assim como o espírito de 

vingança, “[t]odos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro 

– isto é o que chamo de interiorização do homem: é assim que no homem cresce o que 

depois se denomina sua ‘alma’.” (NIETZSCHE, 2006, p.67) Diz Nietzsche que a 

“rebelião escrava da moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador de 

valores”; pois a “moral escrava diz Não a um ‘fora’, um ‘outro’, um ‘não-eu’ – e este 

Não é seu ato criador.” (idem, p. 26) No item anterior, afirmamos que, para Llansol, o 

texto “íntimo e distante”, atuava como elemento de ligação com o fora (i.e., um afeto), 

subvertendo a forma da interioridade subjetiva. Isto parece confirmar-se, ainda, se 

atentarmos para a figura do escravo nos textos da autora. Quem é o escravo para 
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Llansol? Escravo é aquele que faz a pergunta “quem sou eu?”, interiorizando-se, 

enquanto o homem livre pergunta quem o chama, afirmando a si próprio na 

exterioridade (cf. FP, p130). Diz Nietzsche: 

é algo próprio do ressentimento: a moral escrava sempre requer um 

mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto – sua ação é no 

fundo reação. O contrário sucede no modo de valoração nobre: ele age 

e cresce espontaneamente, busca seu oposto apenas para dizer Sim a si 

mesmo com ainda maior júbilo e gratidão. (p. 26) 

 

Tenhamos em conta aqui a citação anterior, onde o filósofo afirma que o escravo “diz 

Não ao ‘fora’”; se a moral escrava requer um mundo exterior, é apenas para marcar um 

contraste, negando-o e, no fundo, afirmar a sua própria interioridade, o espinho da sua 

consciência. 

 O que significa, portanto, perguntar “quem sou eu?” O que significa associar a 

identidade à servidão ou à escravidão? No TRV, ao denunciar a ideia de contrato social 

enquanto dissimulador das relações de submissão e, conseqüentemente, a imposição de 

uma só imagem de real, Llansol nos aponta uma possível resposta ao que significa a 

pergunta do escravo: 

Este texto des-diz (sic) estes outros que anularam este resto, 

este imenso resto; que para calar esse escândalo milenário 

conceberam as relações entre os corpos pré-humanos como 

troca de serviços mutuamente vantajosos, para o senhor e para o 

escravo, para o príncipe e para o camponês, para o chefe e para 

a soldadesca, para o clérigo e para o fiel. Uns davam proteção e 

nome a esses outros que, em troca, davam seus corpos ser-vis 

(sic). (RV. P.98-99) 

 

Noutro texto ainda lemos: “É aterrador pensar que essa imagem [o mercado] ocupa o 

cerne da literatura, vai para duzentos anos” (SH, p. 64). A visão de um só real, o social, 

obedece à fórmula do contrato social: “serviços mutuamente vantajosos”; aqui, Llansol 

parece atacar, veladamente, a maneira como a modernidade erigiu outro de seus 

fundamentos ou ideais, a igualdade, que se revela apenas o regulador da troca de 

serviços. A “proteção” oferecida pelos Senhores remete à própria formação do Estado; 
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trata-se muito mais da manutenção do contrato do que de uma proteção necessária 

contra o exterior, pois, antes de militar, o Estado é policial e carcerário. O “mutuamente 

vantajoso”, assim, resume-se aos nomes dados pelos Senhores, o “direito senhorial de 

dar nomes”, conforme Nietzsche, em troca dos corpos “ser-vis”. Tal denominação 

ressalta, evidentemente, o lado vil desta sujeição, pois se sabe que o campo semântico 

da vileza, em português, deriva etimologicamente do fato de o camponês de fins da 

idade média e início da moderna ter habitado em vilas e, por oposição ao espaço 

senhorial, tal campo adquire uma valoração pejorativa pela palavra do Senhor. No 

entanto, a divisão do vocábulo em duas partes nos parece ainda remeter à ideia de “ser” 

enquanto condição da sujeição do escravo: “quem sou eu?”.  

Llansol ataca consecutivamente o ideal moderno do homem, com palavras que 

sem dúvida alguma “ferem o ouvido”: pré-humanos (cujo prefixo não é “sub” apenas 

em virtude do mito final, “o homem será”); animal (no sentido de que, “em sociedade”, 

não conseguiu ser homem); e “ser-vil”. À virulência de tais denominações, talvez 

estranhas ao tom normalmente adotado pela autora, o texto apresenta apenas uma razão: 

“Se animal fere ao ouvido, digamos corpos pré-humanos que aí jamais aderiram a outra 

coisa que não fosse os variados nomes que ocuparam na batalha.” (RV, p. 99) Isto vale 

não apenas para os camponeses; senhor e escravo, soldado e chefe, clérigo e fiel... eis os 

nomes ocupados na batalha, eis as respostas à pergunta de um escravo. 

Como pudemos ver, tanto para Nietzsche como para Llansol, as relações de 

poder se fundamentam sobretudo através da linguagem. A hierarquia e a sujeição são o 

fruto daquele “direito senhorial de dar nomes”. Entretanto, tal não implica, para nenhum 

dos autores, que bastaria assumir o outro lado na batalha. Se Llansol afasta sua ética da 

concepção de ideal revolucionário que predominou em nossa modernidade, é por nele 

reconhecer o ressentimento ou espírito de vingança, assim como o ideal utópico que lhe 
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subjaz. Como vimos, o ressentimento não se resume a um simples estado psicológico, o 

que tornaria toda ação contra o poder o reflexo caricato de um sujeito recalcado. O 

ressentimento, antes de ser algo atribuído a um sujeito, encerra a própria forma da 

interioridade subjetiva, corresponde a uma faceta da impostura da língua e, ainda 

fundamenta a própria interioridade do Estado
3
. Ainda, a reflexão que Llansol elabora a 

partir de sua leitura de Nietzsche desenvolve os mesmos tópicos que ligam sua obra à 

obra de Pessoa: a relação entre a linguagem e os corpos, a formulação de um mito 

futuro, a possibilidade de uma linha de fuga para o ciclo vicioso da História. A ideia de 

um mito que possa abrir passagem ao futuro, que possa “fecundar a realidade”, no dizer 

de Pessoa, repousa, tal como observamos no capítulo anterior, num trabalho, nada 

abstrato ou imaginário, sobre a “dura matéria” da língua. A relação entre a linguagem e 

os corpos é, portanto, para Llansol, imanente, o que lhe garante a consciência da 

impostura ao mesmo tempo em que a possibilidade, dentro dela, de uma esperança. “E 

por que se chama homens ao Senhor e ao escravo, realidade unicamente existente na 

linguagem, que esta é a impostura onde quiçá dorme a nossa esperança?”  

 

3.3 – O pobre: “Eram gestos que faziam o que os gestos queriam dizer” 

 

 

 

 Sendo estes homens tal como 

procuravam fazer-se, compreende-

se que, para eles, não existisse 

resignação (a morte por tristeza 

em vida), nem pudessem conceber 

entregar suas vontades nas mãos 

de um tirano. 

 

( - Diálogo com Llull) 

 

 

 

                                                 
3
 A este respeito, cf. MPV, p. 45-50, Problema II: Existe algum meio de subtrair o pensamento ao modelo 

de Estado? 
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 A figura do pobre é uma presença constante nas duas trilogias que marcam o 

início próprio da sobreimpressão. Como sabemos, as figuras são seres anônimos, 

evanescentes, produto de um jogo de máscaras, uma vertiginosa metamorfose, um devir 

da escrita em que as palavras ganham vida, ao livrarem-se de uma referência autoral 

explicita em que seu sentido se petrificaria – “escrevemos os três encostados à 

balaustrada, a morrer de pé e sem saber em que boca se articulava o que dizíamos” (LC, 

p.17) A figura do pobre assume, pois, diversas formas, por vezes confundindo-se com a 

de Camões, ou Comuns, com a de Tomás Müntzer, com a dos bandos anônimos que 

parecem margear diversas cenas fulgor do texto, em especial em Contos do Mal 

Errante. No entanto, se, no Texto para a Restante Vida, assistimos ao processo de dupla 

desterritorialização, onde o pobre aparece como um nome, mas não sem antes deslocar 

qualquer “lugar da cultura” ou enunciado dominante que o pudesse absorver (tanto o 

vencido da História, quanto o modelo revolucionário), há ainda um outro texto da 

autora, que de certa forma complementa o TRV, em que podemos, levando em conta o 

deslocamento das máscaras, observar um esboço mais definido de seu retrato. 

 Trata-se de Diálogo com Llull, incluído originalmente na segunda parte de 

Lisboaleipezig I: O encontro inesperado do diverso. Neste texto, Llansol, partindo da 

análise do Livro do Amigo e do Amado, do referido místico árabe, traça o contexto 

histórico do desaparecimento do eremita, cuja forma de vida teria sido hegemônica em 

determinado momento da Idade Média. Longos excertos deste Diálogo com Llull 

aparecem ainda em O Senhor de Herbais, no corpo de um de seus “ensaios literários”; 

sua aparição nesta obra, devido ao contexto em que se encontra e aos comentários que a 

acompanham, resume e explicita o essencial de sua relação com o TRV e a figura do 

pobre. 
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 A tal altura de O Senhor de Herbais, Llansol, dando seqüência ao movimento da 

primeira parte do livro, que consiste em denunciar os efeitos nefastos das estéticas 

praticadas e também incorporá-las ao seu texto, parodiando-as, apresenta aquilo que ela 

denomina por “estética da antecipação”. Em tal categoria, a autora inclui, em geral, 

obras de ficção científica, em especial as que apresentam um futuro sombrio em que 

“gólens” ou “ciborgues” convivem com, ou substituem, os humanos. O sentido de 

“antecipação” faz jus à concepção llansoliana de uma linguagem imanente, e não 

representativa – tais estéticas interferem diretamente no mundo, antecipam uma 

realidade ou modo de vida, por assim dizer.  Como argumento do uso não inocente, 

tampouco inofensivo, de tal estética, Llansol aponta o depoimento de seus próprios 

autores: 

Existem declarações impressionantes de autores de antecipação a 

confessar a culpa que os invade por praticarem essa estética. A última 

que li era de Stephen King. Por pouco não deitava fora toda a sua água 

emocional. (SH, p.123) 

 

É em tal contexto que Llansol afirma ter, certa vez, tentado “um texto que antecipasse o 

inverso” (idem.). A descrição deste modo de vida historicamente superado serve, pois, 

de pretexto para que Llansol trace as características da figura do pobre, que 

possibilitaria ultrapassar o ciclo compulsivo da história: “ele é o único que nos permite 

passar além do Príncipe” (RV, p. 100); e, desta forma, efetuar ou “antecipar” seu “mito 

final”: “Serviu-me de carril a figura do eremita, como antecipação retrospectiva de uma 

forma do humano-que-foi... e não vingou, destroçado por séculos de monaquismo.” 

(SH, p. 123) 

  Uma das principais preocupações de Llansol, ao traçar este retrato, é dissociar a 

mística de uma dualidade transcendente, enfatizando o caráter imanente de sua prática: 

Importa imaginá-los como atletas de uma ambição feitos de um só 

vórtice, intensos, exclusiva e metodicamente ocupados em utilizarem 

as suas próprias vidas como o lugar, por excelência, da interrogação 

humana, e o meio exclusivo da resposta a encontrar. (...) o caminho da 
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procura era o seu próprio corpo. Não tanto o corpo físico mas as 

paixões da sua específica vitalidade, o sensível que os ligava à terra, 

os sentidos com que se faz um mundo quando esse mundo é, 

sobretudo, suspeito de impostura. Quando o olhar esconde o essencial 

que importa ver e mostra, em permanência, a acidental diversidade 

dos seres. Importa imaginá-los como praticantes indefectíveis da 

qualidade. (SH, p. 124-5, ou LLI, p. 101-2) 

 

A repetida expressão “importa imaginá-los”, aponta já para o caráter “antecipatório” da 

escrita da autora, pois, para ela, “a nostalgia, ao contrário do que se crê, não alcança o 

passado, mas é acto ‘aguado’ de futuro, do que não se poderá dispensar que advenha.” 

(RV, p.100) Por conta disto, esta escrita se distancia da representação, na qual a imagem 

de um passado recuperado se confundiria com um retorno às origens. A interrogação de 

tais eremitas não se efetua na psicologia da interioridade da alma, mas ao contrário, 

sugere uma exploração da exterioridade, da ligação do homem com a paisagem: 

“paixões da sua específica vitalidade, o sensível que os liga à terra”. Levando em conta 

a transformação (fulgorização) que a autora efetua sobre a imagem de Pessoa (Aossê), o 

qual ela faz, como vimos, em Lisboaleipezig I, dizer sim à terra, poderíamos, de certa 

forma, considerar esta figura do pobre próxima de um “argonauta das sensações”. Deve-

se, contudo, ter em vista que, enquanto o eremita indaga porque os homens “sempre 

aceitaram fazer parte dos fantasmas de um tirano”, Bernardo Soares, para dedicar-se ao 

sensacionismo e ao sonho, entrega seu corpo “ser-vil” ao Patrão Vasques... “o Patrão 

Vasques é a Vida!” (PESSOA, 2006, p.49) Tais eremitas, ainda, desconfiam da 

impostura da língua, ou do olhar; tal desconfiança, neste contexto, remete à Ética de 

Spinoza. Para este pensador, o real compõe-se de uma única substância; sua Ética 

propõe a existência de três gêneros de conhecimento. No primeiro, devido às “ideias 

inadequadas”, a consciência do homem encontra-se apartada da substância, ou seja, da 

Natureza; e, desta forma, seu olhar mostraria “em permanência, a acidental diversidade 

dos seres.” O terceiro gênero corresponde a uma “ciência intuitiva”, em que o homem, 

utilizando a razão como uma plataforma – as ideias adequadas –, se aproximaria da 
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consciência desta substância (unidade e perfeição da natureza), e seu olhar abarcaria “o 

essencial que importa ver”, intuitivamente, pois o seu corpo não o pode abarcar 

completamente. (Note-se aqui que Llansol, em seus textos, refere-se às ideias adequadas 

de Spinoza freqüentemente como “ideias claras e distintas”). 

 Outra característica que chama a atenção nestes eremitas é o fato de, como o 

texto sugere, serem eles criadores de figuras, no sentido em que Llansol entende os 

objetos de sua criação literária: “À reprodução biológica inevitável opuseram a gestação 

de um outro que não morava no íntimo deles, nem fora – lugares que desconhecemos.” 

(SH, p.125 ou LLI, p. 102) Tal passagem adquire uma grande importância no contexto 

de O Senhor de Herbais, cujo subtítulo é Ensaios literários sobre a reprodução estética 

do mundo e suas tentações. Nele, o tema da reprodução é constante; as estéticas 

“realistas” são freqüentemente associadas à compulsão reprodutiva, enquanto a 

sobreimpressão vislumbra “a tentação de criar singularidades irreprodutíveis” (SH, p. 

63). 

 Ainda, a prática dos eremitas dá testemunho daquilo que no capítulo anterior 

procuramos caracterizar como o nomadismo lingüístico que a sobreimpressão imprime 

em relação à linguagem dominante: 

Não podendo sair da linguagem, remeteram-se ao silêncio e, 

nas suas margens, foram definindo, experimentalmente, 

seqüências de gestos eficazes que a “visão íntima” lhes 

indicava. Eram gestos que faziam o que os gestos queriam 

dizer. Eis porque aprendiam a não decepcionar-se, a não se 

poderem enganar, a não terem inveja, nem ciúmes deles 

próprios, sentimento a que habitualmente se chama 

ressentimento e remorso. (SH, p.126 ou LLI, p.102-3) [grifo é 

nosso] 

 

O silêncio aqui não remete a nenhum mutismo por parte destes eremitas, mas os coloca 

nas margens da linguagem (e não do silêncio). O termo gesto utilizado aqui por Llansol, 

tampouco deve ser entendido literalmente; Llansol afirma, sobre o “outro” gerado pelos 

eremitas: “deram nomes a todos esses lugares (...); ou melhor, muitos nomes porque, na 
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linguagem, cada eremita trilhava tendencialmente o seu trilho.” (SH, p. 125 ou LLI, p. 

102) Os gestos, portanto, remetem antes a uma linguagem imanente, calcada em seus 

próprios afetos, ao contrário de uma representação socialmente imposta: tal linguagem 

os afasta justamente do ressentimento, e de sua impostura na linguagem.   

 Estes “praticantes indefectíveis da qualidade” são, na verdade, praticantes 

indefectíveis da sobreimpressão. Num comentário que segue os excertos do Diálogo 

com Llull, em O Senhor de Herbais, Llansol afirma: 

“Eram gestos que faziam o que os gestos queriam dizer” é talvez a 

melhor definição que se pode dar ao fenômeno estético. Esta não 

admite, creio, que o fazer e o dizer pertençam a físicas distintas. 

Quanto mais distintas forem, mais regressiva será a estética, menor a 

consciência dos efeitos que inevitavelmente produz. Essa regressão 

custa caro. (SH, p. 128) 

 

Aqui Llansol demonstra claramente o quanto sua estética se afasta de uma concepção 

representativa, denunciando nesta a inconsciência de seus efeitos inevitáveis. Trata-se 

da reversão de um paradigma preponderante no Ocidente, desde suas raízes na 

Antiguidade: “Creio que Benjamin ainda acreditava na distinção entre compreender e 

transformar, que herdamos dos Gregos.” (SH, p.46) Conforme vimos, a sobreimpressão, 

em sua assumida “tentação da imanência”, busca criar uma sensibilidade, i.e., uma 

solução estética, que corresponda a uma superação das dualidades transcendentes. Na 

própria ideia de sobreimpressão ressoa a técnica pessoana do interseccionismo, 

seguindo aqui Llansol os caminhos abertos pelo poeta, já que a relação entre os dois é 

balizada pela temática da divisão dos mundos. Neste mesmo sentido, segundo a autora, 

a mística árabe  

estava em vias de encontrar uma “solução”, viável e positiva, 

harmônica e operativa, ao problema da dualidade dos mundos que, 

enquanto dualidade pensada e assumida, tem causado imensas e 

incalculáveis percas ao ser humano mais comum. (LLI, p.99) 

 

 O pobre, desta forma, se apresenta como o modelo das práticas que procuram 

ultrapassar todos os impasses que a escrita de Llansol vislumbra: a impostura da língua 
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e a dissociação entre dizer e fazer, entre a linguagem e os corpos (representação e 

dualidade dos mundos), a dominação do tirano ou Príncipe, e o ciclo nefasto da História 

– “Uma batalha continuamente perdida (essa a definição mais genérica do tempo)” (RV. 

p. 98) – o ressentimento enquanto forma da interioridade subjetiva, “olhar [que] esconde 

o essencial que importa ver e mostra, em permanência, a acidental diversidade dos 

seres”. Tais praticas, além do nome dado à técnica de escrita, sobreimpressão, recebem 

o nome mais genérico de “dom poético”, bem recorrente na obra da autora. Em sua 

crítica à modernidade, Llansol defende, contudo, um valor por ela estabelecido, apesar 

do risco de o podermos perder no futuro: a “liberdade de consciência”. É na base destes 

“valores”, em sua união, que seu “mito futuro” pode erigir-se. 

 A questão de se o pobre é o super-homem não necessita, pois, de uma resposta 

direta. As ressonâncias entre os textos e os propósitos dos dois autores são evidentes. 

Tal como as figuras em Llansol, o super-homem de Nietzsche também se mascara, 

escapando a um lugar fixo; tal é a sua riqueza e potência enquanto mito – uma 

impostura onde dorme uma esperança. Pois, a cada época em que se pretender superar 

impasses históricos ele terá de ser reinventado – terá de criar e assumir seu próprio 

devir:  

o super-homem é aquele que institui com o mundo uma relação que 

não é o puro e simples reconhecimento da realidade como ela é, e 

tampouco uma ação moral referente apenas ao sujeito, mas uma 

verdadeira relação de recriação como próprio mundo, redimido do 

acaso e da brutalidade do evento numa criação poética em que vigora 

uma nova necessidade. (VATTIMO, 2010, p. 11) 

 

Tal coincidência entre a prática medieval do eremita, como Llansol a descreve, e a 

leitura do mito nietzschiano por um filósofo contemporâneo não deve surpreender. O 

pobre não é um retorno ao passado, mas um “ato ‘aguado’ de futuro”. É em sua 

metamorfose, suas máscaras e devir que podemos, não identificá-lo, mas criá-lo:  
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Friederich N. desapareceu. Nenhum de nós sabe dele. Como é um 

louco rio desaguará numa época imprópria. Quem poderá guardar sem 

perigo os textos que escreveu? 

Ana de Peñalosa suspeita todavia de que o pobre é o seu último 

disfarce. (CJA, p.80)  
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4 – UMA ÉTICA: O QUE PODE UM CORPO 

 

4.1 – “romper as portas do ser”: o devir 

 

(...) entre o alto e a nuvem com a 

mesma sensação térrea de romper 

com as portas do ser; são portas 

deslumbrantes, além do que é 

humano, como o amor-sobre-o-

amor. 

( - Lisboaleipezig 1: o encontro 

inesperado do diverso) 

 

 

 “O fulgor não fala a linguagem do ser.” (OVDP, p. 191) Há, de fato, todo um 

furor metamórfico que atravessa os textos de M. G. Llansol, opondo-se – e arrastando-

as consigo em seu fluxo avassalador – às categorias, às significações dominantes, às 

unidades, às essências e mesmo às formas, vislumbrando lugares à orla da linguagem e 

do poder. Toda uma luta contra o “ser”, considerando que esta palavra adquira os mais 

diversos sentidos ao longo da obra. Trata-se, para Llansol, de algo que não se resume 

simplesmente à expressão de uma realidade evanescente e transitória, mas antes a um 

profundo deslocamento de fronteira – a fronteira do vivo. “Creio, no entanto, que estes 

[os vivos] são mais do que os meus contemporâneos admitem, ou imaginam.” (F, p. 

150) Como vimos no capítulo 1, o texto, através da celeridade provocadora de vazio 

(dupla desterritorialização), combate a fixidez e esterelidade do Nome, o qual, por um 

processo de captura, estabelece relações de poder e hierarquia – divisão – entre os 

corpos. Vazio e deserto opostos ao Poder e ao Estado. No capítulo 2, ao abordarmos a 

questão da relação entre os nomes e os corpos o (imaterial e o material), tangenciamos a 

mesma fronteira: em Pessoa, na cisão entre os dois mundos, do “mar com fim” e do 

“mar sem fim”; em Nietzsche, na superação da moral (o bem e o mal, impostura da 

língua) ou do homem, em favor de um tempo por vir. A linha de fuga traçada na 
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linguagem poder – êxodo do espaço que o efetua e do tempo que o repete – se torna, 

pois, uma linha de vida e de metamorfose, contra a repetição compulsiva do Nome, da 

Dominação, da História. Se “[a] casa do homem é ainda infelizmente o Ser. A trama.” 

(F, p.132), é porque “a morte é dar como verdadeiro o que é” (Cac, p.47); dar como 

verdadeiro o Ser
4
. 

 A saída desta casa do Ser impõe ao texto o traçado de uma geografia, onde se 

vislumbram margens que recebem o nome de deserto e vazio, mas também de casa, 

eremitério, paraíso, mar (tal como o mar sem fim pessoano), o jardim, pinhal, espaço 

edênico, entre muito outros. Até mesmo o nome de Ser, em Da Sebe ao Ser, pois, como 

vimos, as palavras em Llansol se encontram normalmente num alto grau de 

desterriorialização, não se agregando a uma significação rígida. Espaços estes que são 

traçados pelo próprio movimento da escrita. Este movimento de metamorfose e variação 

contínuos, de desterritorialização, não é senão o devir, por oposição ao Ser. O fulgor 

não fala a linguagem do ser, mas a do devir, e isto nos leva a uma série de 

considerações. Pois – eis uma impostura – é justamente o devir que está a menos em 

nosso olhar. E isto por diversos motivos. 

 A noção de devir é comumente associada à ideia de transição ou mudança 

através do tempo ou das formas. Segundo Lalande, em seu Vocabulário técnico e crítico 

da filosofia, o devir define-se: “A. (em oposição ao ser enquanto imutável): a série das 

mudanças. B. (em oposição aos estados estáticos que servem de pontos de referência no 

devir): a mudança considerada enquanto mudança, quer dizer, enquanto passagem de 

um estado ao outro.” (LALANDE, 1999, p.253) Ambas as definições, contudo, não 

                                                 
4
 Apesar dos variados sentidos que o termo Ser apresenta nos textos de Llansol, cf. o Prólogo de Na Casa 

de Julho e Agosto (também dito terceira carta de Luís M. às Damas do Amor Completo): “Só o que 
deixais me interessa (...). A vida crescente de vossas mortes, lares. Conto assim o que vai dando a morte, 
a figura posterior da metamorfose que vos move. (...) Venho com o ponto de vista da morte, não a que 
vos mete medo, mas aquela de que vos despis, à medida que cresceis no ser. (...) Não tereis 
amamentado o Ser/ e a sua terrível Trama.” (CJA, p.7-8)  
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satisfazem aquilo que Llansol entende por devir e que seus textos insistentemente 

procuram expressar; elas são tributárias de uma concepção substancialista, privilegiando 

os “estados estáticos” em relação ao movimento, o qual só teria existência ou expressão 

em relação àqueles. O movimento seria sempre relativo e nunca absoluto. Llansol, por 

sua vez, busca a realidade própria do devir e de seu movimento, liberando-o da 

submissão aos pontos fixos: 

Por exemplo, amanhã mudo de casa. Mas qual é o real de 

partir?, de deixar, de abandonar, de mudar?. Na ocupação da 

mudança, há o devir. 

 (Augusto lembra-me muitas vezes que     quem escolhe a 

palavra, decide o real; 

Mas, neste aviso, sinto, sobretudo, o voluntarismo, porque não 

me desprendo da visão do eterno retorno do mútuo, que se 

revela no modo leve de mudar). 

 Quase nem por ele se dá. Mas há uma tal discrição nesta 

presença que se ausenta, que a sua existência cria um relevo 

imperceptível e consistente. 

 Como se a mudança não fosse o lugar próprio da atuação 

do devir____. 

 No momento em que se esvai, o real vai com ele. Dou-me 

conta dessa retirada e gera-se, em mim, a angústia 

imponderável. (F, 43-4) 

 

 

O devir, em sua aparente efemeridade, tem, portanto, para Llansol, uma realidade 

própria, que por sua vez não se confunde com estados pelos quais passa a mudança. 

Mais ainda, o devir é o próprio real, é criador ou produtor de real, na medida em que 

cria um espaço ou dobra, “um relevo imperceptível e consistente”. Eis porque Llansol 

acusa de “voluntarismo” o conselho aparentemente tão positivo de Augusto; a palavra 

não pode decidir o real, precisamente porque o que ela é decide o Ser, o ponto ou estado 

fixo, fazendo o real, o devir, esvair-se. A impostura da língua (uma morte?) “dá por 

verdadeiro”, ou real, “aquilo que é”, ou seja, o ser, desviando o olhar do devir. Se o 

devir envolve uma questão de percepção, é na medida em que os “pontos fixos” 

estabelecem um limiar de percepção; contudo, este  limiar não é senão o do senso 
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comum da palavra; da sensibilidade comum de um sujeito cada vez mais sujeito, i.e., 

subjugado; das categorias estabelecidas pelo discurso – os quais o texto não cessa de 

pôr em fuga, de desterritorializar, desencadeando devires inauditos. 

 É esse talvez o ponto fulcral, tal concepção do devir, no qual Llansol reconhece 

um de seus “companheiros filosóficos”, Gilles Deleuze, em especial no seu trabalho 

com Felix Guattari. A filosofia de Deleuze foi freqüentemente, e com razão, definida 

como uma filosofia da diferença, do virtual ou do acontecimento; contudo, do ponto de 

vista do qual abordamos o diálogo entre sua obra e a de Llansol, tomando por base Mil 

Platôs, o pensamento dos dois filósofos franceses se nos apresenta como um profundo 

pensamento do devir, em suas raízes nietzschiana e espinozista, desenvolvendo, 

sobretudo, as implicações sócio-políticas ou éticas deste conceito. Nesta obra, observa-

se a mesma concepção do devir enquanto fundamento do real: “O devir não produz 

outra coisa senão ele próprio. É uma falsa alternativa que nos faz dizer: ou imitamos ou 

somos. O que é real é o próprio devir, o bloco de devir, e não os termos supostamente 

fixos pelos quais passaria aquele que se torna.” (MPIV, p.18) A expressão utilizada por 

Llansol para caracterizar o que um devir produz, “um relevo imperceptível e 

consistente”, remete ainda a dois conceitos fulcrais na concepção de devir desenvolvida 

pelos dois filósofos. “O imperceptível é o fim imanente do devir, sua fórmula cósmica” 

(MPIV, p.72), e isto, na medida em que o movimento de desterritorialização se afasta 

das categorias e significações dominantes, que estabelecem um limiar de percepção ou 

visibilidade. A “consistência”, por sua vez, remete ao plano de consistência, nome pelo 

qual Deleuze e Guattari se referem ao espaço criado pelo devir, entre outros, tais como 

platô, plano de imanência ou corpo sem órgãos. Em torno do tema e de seus 

desdobramentos, um diálogo e uma cumplicidade se estabelece entre os dois filósofos e 

a autora. 
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4.2 – Hecceidades: os fenômenos atmosféricos 

Aquele dia estendeu-se por todo o 

ano______ embora houvesse 

outros dias sem plantas, nem 

animais, 

sem humanos, 

sem a porta do ar, 

que é uma nuvem pairando dentro 

de nós. 

 

( - Lisboaleipzig 1: o encontro 

inesperado do diverso; dia em que 

Aossê disse sim à terra) 

 

Mas nada se perde, tudo ascende à 

nuvem sonora pairando. 

 

( - Finita) 

 

O nevoeiro é como a neve, mas de 

uma maior persistência em ocultar 

as formas; no nevoeiro o horizonte 

torna-se mais percuciente do que 

banhado de sol; mas é verdade que 

somos fenômenos atmosféricos: 

nuvens sonoras pairando. 

 

 (- Finita) 

 

Amo todos aqueles que são como 

pesadas gotas caindo, uma a uma, 

da nuvem negra que paira sobre os 

homens: prenunciam a chegada do 

raio e perecem como 

prenunciadores. 

Vede, eu sou um prenunciador do 

raio e uma pesada gota de chuva; 

mas esse raio chama-se super-

homem. 

 

( - Assim Falou Zaratustra)  

 

 

 

 A noção de devir implica, tanto para Deleuze e Guattari como para Llansol, na 

criação de um espaço, no traçado de uma geografia – “criação de ecossistemas” (F, 
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p.72) diria Llansol. Mas de que espaço se trata? Os dois filósofos, ao tentar descrevê-lo, 

expõem uma “hipótese abstrata”, caracterizando a oposição entre dois tipos de “planos”. 

O primeiro seria o plano de estratificação; este 

diz simultaneamente respeito ao desenvolvimento das formas e à 

formação dos sujeitos e é, tanto quanto se queria estrutural e 

genético. De qualquer forma, dispõe de uma dimensão 

suplementar, de uma dimensão a mais, de uma dimensão oculta, 

uma vez que não é dado por si mesmo, mas deve ser sempre 

concluído, inferido, induzido a partir daquilo que organiza. É 

como em música, onde o princípio de composição não é dado 

numa relação diretamente perceptível, audível, com aquilo que 

produz. É portanto um plano de transcendência, uma espécie de 

aspiração, no espírito do homem ou no espírito de um deus, 

mesmo quando se lhe concede um máximo de imanência 

mergulhando-o nas profundezas da Natureza, ou então do 

Inconsciente. Um tal plano é o da Lei, na medida em que 

organiza e desenvolve formas, gêneros, temas, motivos, e atribui 

e faz evoluir sujeitos, personagens, caracteres e sentimentos: 

harmonia das formas, educação dos sujeitos. (DELEUZE & 

PARNET, 2004, p.144)
5
 

 

Tal plano é um sistema arborescente, de pontos, por oposição ao rizoma e suas linhas. 

Corresponde ao espaço do poder
6
, denominado por Llansol de muitas formas, onde o 

nome opera como princípio oculto, estabelecendo categorias e hierarquias – impostura 

da língua. Demonstramos no capítulo 1, como tanto para Llansol como para os dois 

filósofos, o sujeito não correspondia a uma unidade, mas a um lugar de sujeição na 

língua de Estado, remetendo, pois, às subjetivações dentro do agenciamento coletivo de 

enunciação. Em termos propriamente literários, ele pode ser compreendido como o 

plano da “escrita realista”, tal como a autora o entende, que não se resume apenas à 

escola literária do século XIX. Ao ser questionada se as figuras de seu texto seriam 

                                                 
5
 Utilizamos, aqui e logo adiante, citações do livro Diálogos, de Gilles Deleuze e Claire Parnet, para 

caracterizar dois tipos de planos, pois nestes trechos, sua descrição aparece mais condensada. Deleuze e 

Guattari desenvolvem este conceito em pormenores no quarto volume de Mil Platôs. 
6
 Por comodidade de exposição, a divisão entre os planos aparece aqui como uma dualidade entre um 

espaço de liberdade e um espaço de submissão ao poder. No entanto, ao longo de sua exposição, Deleuze 

e Guattari apontam para uma ética da prudência em que as linhas de fuga não se tornem linhas de 

abolição e as desterritorializações não se traduzam em submissões ainda mais pesadas que as dos estratos. 

Ou seja, não basta abolir os estratos, para atingir o plano de consistência; mais ainda, ele não se sustenta 

sem os estratos.  
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projeções imaginárias, Llansol afirma que é “fácil constatar que é a acção romanesca 

que é projetiva, uma acção trabalhada por uma espécie de projecção compulsiva e por 

uma invenção prévia assente no eu dos personagens.” (OVDP, p. 200) É nesse sentido 

que o plano é estrutural e genético, possui uma dimensão suplementar, transcendente, 

representativa. O autor ou narrador, nesta perspectiva, se apresenta como um deus 

oculto, dando vida ou morte às personagens, gerando, desenvolvendo e estruturando as 

formas, por projeção. Não é este o plano em que se configura a escrita de Llansol: 

À medida em que ousei sair da escrita representativa (...) 

encontrei-me sem normas (...).Sentia-me infantil em dar vida às 

personagens da escrita realista porque isso significava que lhes 

devia igualmente dar a morte. Como acontece. (FP, p.130) 

 

O que Llansol entende aqui por “dar a morte”, não se resume ao fato de que as 

personagens, eventualmente, morrem, dentro da narrativa. Se a personagem realista 

“morre”, é porque não atinge a dinâmica, a contínua metamorfose das figuras: “Coração 

do Urso em O Livro das Comunidades, a Casa em Hölder, de Hölderlin (...) ou a 

Quimera de O Ensaio de Música// não são coisas ou metáforas, mas vivos”. (ODVP, 

p.191) 

 Se o primeiro plano continha as formas e os sujeitos bem definidos, de maneira 

diferente se passam as coisas no plano de consistência ou imanência: 

Este outro plano só conhece relações de movimento e repouso, 

de velocidade e lentidão, entre elementos não formados, 

relativamente não formados, moléculas ou partículas arrastadas 

por fluxos. Também não conhece sujeitos, mas antes aquilo a 

que se chama “hecceidades”. De fato, nem todas as 

individuações se fazem sob o modo de um sujeito ou mesmo de 

uma coisa. Uma hora, um dia, uma estação, um clima, um ou 

diversos anos – um grau de calor, uma intensidade, intensidades 

muito diferentes que se compõem – têm uma individualidade 

perfeita que não se confunde com a de uma coisa ou de um 

sujeito. (DELEUZE & PARNET, 2004, p.144-5) 

 

É por este estranho nome, hecceidade, oriundo da filosofia medieval (Duns Scott), que 

os filósofos denominam estes indivíduos, ou antes, esta forma de individuação. Eles 
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envolvem uma aparente contradição: tendem ao imperceptível e são reais, apresentam-

se como efêmeros, mas são considerados consistentes. (Para Llansol, é aqui que se traça 

a fronteira do vivo). A lição de Nietzsche, “quanto mais abstrata for a verdade que você 

ensina, tanto mais deverá seduzir os sentidos para ela.” (NIETZSCHE, 2006, p.68), é 

retomada, por sua vez, por Deleuze e Guattari, pois, afirmam, “segundo o veredito 

nietzschiano, você não conhecerá nada por conceitos se não os tiver de início criado, 

isto é, construído numa intuição que lhes é própria: um plano, um campo, um solo (...).” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2009, p. 15) Isto, portanto, não concerne apenas aos 

criadores de conceitos, mas da mesma forma àqueles que os utilizam. Tal como 

Nietzsche, em seu conceito de ressentimento, se valeu da sensação de um odor 

insuportável e da imagem de algo insidioso que florescia na sombra para criar tal 

intuição, os dois filósofos franceses intuem as hecceidades através da imagem de 

fenômenos atmosféricos. Daí sua admiração por alguns escritores: 

Em Charlotte Brontë, tudo é em termos de vento, as coisas, as 

pessoas, os rostos, os amores, as palavras. (...) As horas do dia 

em Lawrence, em Faulkner. Um grau de calor, uma intensidade 

de branco são perfeitas individualidades; (...) Michel Tournier 

destaca a metereologia, onde os meteoros vivem no nosso 

andamento: “Uma nuvem forma-se no céu como uma imagem 

em meu cérebro, o vento sopra como respiro (...)”. (MPIV, p.48-

9) 

 

Trata-se, sobretudo, de uma questão de sensibilidade, não uma que pudesse ser 

atribuível, “um sujeito sensível...”, mas ativamente criada, experimentada, vivida: “É 

uma questão de vida, viver desse modo, segundo tal plano, ou antes segundo um outro”. 

(DELEUZE & PARNET, 2004, p. 115) Pois, ainda afirmam os filósofos: 

Com efeito, seria preciso evitar uma conciliação simples demais, 

como se houvesse de um lado sujeitos formados, do tipo coisas 

ou pessoas, e de outro lado, coordenadas espaço temporais do 

tipo hecceidades. Pois você não dará nada às hecceidades sem 

perceber que você é uma hecceidade, e que não é nada além 

disso. (...) Você é longitude e latitude, um conjunto de 

velocidades e lentidões entre partículas não formadas, um 
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conjunto de afectos não subjetivados. Você tem a individuação 

de um dia, de uma estação, de um ano, de uma vida 

(independentemente da duração); de um clima de um vento, de 

uma neblina, de um enxame, de uma matilha 

(independentemente da regularidade). Ou pelo menos, você 

pode tê-la, pode consegui-la. (MPIV, 48) 

 

Eis porque a simples divisão e oposição dos planos é uma hipótese abstrata: “É que não 

paramos de passar de um ao outro, por graus insensíveis e sem sabê-lo, ou sabendo só 

depois.” (MPIV, 59)  

 Tal passagem insensível remete à mesma preocupação que toma Llansol ao logo 

de Finita (talvez a maior reflexão sobre o devir em língua portuguesa; as datas do diário 

são contemporâneas do período em que Deleuze e Guattari escreveram Mil Platôs, 

publicado em 1980): 

Quando já estou deitada, ocorrem-me pensamentos. Primeiro, o 

das estações interiores, das mutações de alma que se desenrolam 

num quadro interior  da natureza, estas estações são ainda 

menos marcadas, as mudanças são experiências infinitesimais, 

e requerem uma atenção minuciosa. No entanto, esses detalhes 

são o fundamento da mudança, e revestem a enorme importância 

de uma espécie de agudização de significado. É verão, é 

inverno, é retorno, é Outono, é cendrado. (F, p.157) [grifo é 

nosso] 

 

Uma maneira, pois, de compreender o devir, seguindo a sugestão imagética dos 

fenômenos atmosféricos, é remetê-lo à passagem ao plano de consistência (daí a criação 

de um espaço pelo devir), onde nos tornamos, conforme os filósofos, hecceidades, “um 

conjunto de afetos não subjetivados”, ou seja, “estações ainda menos marcadas”, no 

dizer de Llansol. Os afetos não são sentimentos subjetivos, estes remetem, por sua vez, 

ao outro plano, onde as paixões são classificadas, sobrecodificadas. 

 Os leitores de Llansol estão familiarizados com os fenômenos atmosféricos. Na 

Introdução a este trabalho, assinalamos que, a partir da imagem destes fenômenos, 

Llansol estabelece seu diálogo com Deleuze. No Inquérito às Quatro Confidências, um 

episódio aparentemente banal, a ida a uma “loja de artigos miúdos”, de “bagatelas 
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femininas”, marca esta sutil passagem do plano em que somos sujeitos, assujeitados, ao 

outro, em que nos compomos com, ou como, estes fenômenos atmosféricos: 

Entro. Havia uma mulher na empregada – li-lho nos olhos – uma 

mulher suave, completamente subjugada, “já sem ideias na 

cabeça”. Senti-me, contudo, atraída por ela, que era de uma 

banalidade tranqüila sem nenhuma necessidade de ser má, 

apesar de terem sido maus para ela. 

– Tem que tornar-se auto-suficiente – disse-lhe a patroa à frente 

de quem estava, eu e outra cliente – Não pode fazer-me 

constantemente perguntas como uma criança. 

 Saio dali, acompanhada pelo silêncio da minha linguagem. 

No caminho, o Augusto (centro atmosférico) segreda-me ao 

espírito do ouvido uma frase de Deleuze “amar os que são 

assim____ quando entram numa sala não são gente, nem 

sujeitos, mas uma variação atmosférica, uma mudança de tom, 

uma molécula imperceptível, uma população discreta, um 

nevoeiro ou uma nuvem gotejante.” Passo pela Correnteza, e 

vejo sobre a serra a neblina da manhã que persiste. Debruço-me 

sobre o vale. (IQC, p.12) 

 

 

É de maneira imperceptível, dir-se-ia, que Llansol altera sua perspectiva perante cena 

que, apesar de comum, é capaz de suscitar indignação. Passa-se do plano da sujeição e 

do poder a uma outra perspectiva. Tal passagem é, no entanto, sutil: nela encadeiam-se 

a atração de Llansol por uma “banalidade” que revela, contudo, uma ausência de 

ressentimento; a frase de Deleuze soprada ao ouvido; o silêncio da linguagem (fuga da 

impostura); o companheiro e amante, como “centro atmosférico”; a serra, o vale e a 

neblina. O ato de debruçar-se sobre o vale, retoma a primeira frase desta entrada no 

diário: “_____hoje, com a janela aberta, sou um fenômeno atmosférico, eu e a neblina 

que se move para o lado direito e, já nesse instante, principia a cair em chuva.” (ICQ, 

p.11) 

 Esta maneira de habitar, traçar o plano, de apreender os seres enquanto 

hecceidades, tornando-se ao mesmo tempo uma, é, para Deleuze e Guattari, decorrente 

de uma inspiração espinosana, mesma inspiração que atravessa toda a obra da autora, ao 

ponto de ser possível denominar o jardim que o pensamento permite, o jardim de 



83 

 

Spinoza – imagem constante no texto de Llansol, assim como seus correlatos, os lugares 

edênicos – como plano de imanência ou consistência. Este tipo de espaço ou jardim, não 

remete a um espaço transcendente, à maneira do mar sem fim pessoano, mas a um 

conjunto de relações imanentes entre corpos que correspondem a um aumento de 

potência – no caso do homem, de sentir, pensar, imaginar, criar. “O plano de 

consistência só contém hecceidades segundo linhas que se entrecruzam.” (MPIV, p. 50) 

“Você é latitude e longitude, um conjunto de velocidades e lentidões entre partículas 

não formadas, um conjunto de afectos não subjetivados.” (idem, p.49) O que significam, 

entretanto, estas linhas cartográficas, estes conjuntos e estas velocidades? 

A cada relação de movimento e repouso, de velocidade e 

lentidão, que agrupa uma infinidade de partes, corresponde um 

grau de potência. Às relações que compõem um indivíduo, que o 

decompõem ou o modificam, correspondem intensidades que o 

afetam, aumentando ou diminuindo sua potência de agir, vindo 

das partes exteriores ou de suas próprias partes. Os afectos são 

devires. Espinosa pergunta: o que pode um corpo? Chama-se 

latitude de um corpo os afectos de que ele é capaz segundo tal 

grau de potência, ou melhor, segundo os limites desse grau. A 

latitude é feita de partes intensivas sob uma capacidade, como a 

longitude, de partes extensivas sob uma relação. (MPIV, p.42) 

 

Percebe-se, pois, que o plano de consistência, suas relações de movimento, não remete a 

um espaço de caos onde as formas se desvanecem simplesmente em favor de uma 

insubstancialidade. Partes agregam-se, formando um corpo, e a tal agregado 

corresponde uma potência, capacidade ou afeto. Quanto à questão da “consistência”, os 

dois filósofos respondem de maneira quase irônica: “É como para o princípio de 

contradição, podemos chamá-lo de não-contradição. O plano de consistência poderia ser 

nomeado de não-consistência.” (MPIV, p.55) A terminologia pouco define, é por isso 

que o plano recebe tantos nomes; o mesmo ocorre em Llansol. As nuvens não se 

assemelham às hecceidades por sua aparente inconsistência, mas porque as relações de 

velocidade que as compõem atingem variados graus de potência: a neve, a chuva, o 
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raio... Trata-se, pois, de mapear os afetos – os devires –, segundo graus de potência ou 

potencialidade, os quais a impostura da língua, i.e., uma perspectiva subjetivista ou 

substancialista, não nos revela: “Assim como evitávamos definir um corpo por seus 

órgãos e suas funções, evitamos defini-lo por características Espécie ou Gênero: 

procuramos enumerar seus afectos.” (idem.) Espécies e gêneros são Nomes, que são 

atribuíveis a um corpo. No Texto para a Restante Vida, é como se Llansol se 

perguntasse: o que pode um homem? Algo lhe falta, não no sentido em que a condição 

humana se define por uma carência ou incompletude essencial, mas porque as relações 

que o compõem, sob o Estado, não liberam sua verdadeira potência. Esta questão é 

colocada claramente no outro texto assinado por A. Borges, o prefácio para o Livro das 

Comunidades, também conhecido como “Eu leio assim este livro”:  

Ninguém sabe o que é um homem. Os limites da espécie humana 

não são conseqüentemente conhecidos. Podem, no entanto, 

serem sentidos. O mutante é o fora-de-série que traz a série 

consigo. Este livro é um processo de mutantes, fisicamente 

escorreitos. É um processo terrível. 

Convém ter medo deste livro. (LC, p.9) 

 

 

 Dizer que o mutante arrasta a série consigo é o mesmo que dizer que ele é o 

desterritorializado por excelência : “É só quando um fluxo está desterritorializado que 

chega a fazer sua conjunção com outros fluxos, que o desterritorializam por seu turno e 

inversamente.” (DELEUZE & PARNET, 2004, p. 66) Note-se ainda que esta mutação 

ou conjunção de fluxos segue uma escala de perfeição ou aumento de potência, pois 

estes mutantes são “fisicamente escorreitos”. No outro texto assinado por A. Borges, a 

História revela então que “homem não houve”, na medida em que este aderiu apenas 

aos nomes (ou seja, “características Espécie ou Gênero”) que ocupou na batalha – 

Senhor ou escravo, clérigo ou fiel, chefe ou soldadesca... Outro seria o caminho 



85 

 

vislumbrado pelo pobre, às margens da linguagem, interrogando quais afetos, quais 

relações de movimento compõem um corpo mais potente e escorreito. 

 

 

 4.3 – “O que pode um corpo?” 

Na realidade, tomei à letra 

Spinoza. Não sabemos o que pode 

um corpo, sabemos que o seu 

poder é propriamente infinito...  

( - O Senhor de Herbais) 

 

eu nunca saí daqui, no sentido de 

que nunca abandonei meu corpo. 

A minha rebeldia foi tão-só a 

recusa de o viver mutilado. 

( - Um Falcão no Punho) 

 

 

 

  Se a geografia rebelde de Llansol também traça fronteiras entre dois espaços, 

entre a escrita realista e a sobreimpressão, entre o poder estratificante e o deserto 

nômade, entre a servidão da impostura e a potência dos afetos – fronteiras sem dúvida 

moventes, como frentes de batalha – é pelo mesmo motivo ou inspiração que impele o 

traçado de dois planos nos dois filósofos franceses: a questão de Spinoza sobre o que 

pode um corpo. Em determinado momento, ao traçar uma destas fronteiras ou 

distinções, Llansol dá testemunho de sua inspiração espinosana quanto à concepção das 

relações de movimento no plano de imanência ou consistência: 

Hegel ou Spinoza, em suma. Ambos supõem uma dinâmica 

reprodutiva, são pensamentos sobre a dinâmica do movimento. 

E os seres movem-se por metabolismo ou metamorfose. Em 

termos precisos, crescem para o Estado (em hierarquias 

temporais e sociais), ou crescem para a sua própria criação 

(numa expansão de singularidades). (...) Não é difícil imaginar 

que do seu [Spinoza] ponto de vista, a dinâmica de Hegel, por 

metabolismo dialético, fosse, de lés a lés, uma arquitetura de 

pensamentos inadequados. 
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Metamorfosear (mais tarde, direi fulgorizar) é um ato de 

criação. E criar é sempre criar Alguém. E este Alguém não é um 

exclusivo do humano. (SH, p. 191) 

 

 

A ideia de metabolismo, para Llansol, está associada à repetição compulsiva que 

os mecanismos do poder engendram; tal associação pode parecer estranha, já que 

metabolismo é tido pela biologia como a função que determina ou caracteriza a 

existência de vida. Contudo, nesta crítica da ideia de metabolismo, ressoa um 

importante conceito do pensamento de Deleuze e Guattari, a noção do corpo sem órgãos 

como sendo um plano de consistência. Por que um nome tão bizarro, digno talvez de um 

filme de horror, para descrever o plano onde se desencadeiam os devires, que em 

Llansol corresponde ao plano do vivo? 

O CsO [corpo sem órgãos] não é de modo algum contrário aos 

órgãos. Seus inimigos não são os órgãos. Seu inimigo é o 

organismo. (...) O organismo já é isto, o juízo de Deus, do qual 

os médicos se aproveitam e tiram seu poder. O organismo não é 

o corpo, o CsO, mas um estrato sobre o CsO, quer dizer, um 

fenômeno de acumulação, de coagulação, de sedimentação que 

lhe impõe formas, funções, ligações, organizações dominantes e 

hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um 

trabalho útil. (MPIII, p.21) 

 

 

Um corpo sem órgãos significa, portanto, um corpo sem organização transcendente; a 

descrição do organismo corresponde aqui a do plano de estratificação citada 

anteriormente. O que os filósofos e Llansol criticam, em verdade, é que o fundamento 

do vivo seja um decalque deste plano. Isto quer dizer: critica-se que viver signifique 

“crescer para o Estado”, que a própria noção de vida seja semelhante a de um organismo 

estatal, “formas, funções, ligações, organizações dominantes e hierarquizadas, 

transcendências organizadas para extrair um trabalho útil.” Que seja isto o vivo, é uma 

metáfora que se impõe ao olhar, uma impostura.  
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Nesta luta contra o organismo, a estratificação, a organização transcendente que 

impõe formas e funções cerceando os devires, Llansol mais uma vez estabelece um 

companheirismo filosófico com Deleuze e Guattari:   

(...)senti necessidade (...)// de abrir as janelas e// de ficar nua, 

albergando no coração a imagem de um animal sem lei. Nem 

roupas, nem construções, nem exercícios// eu transbordando e, 

aquela que eu sou em viajem// já fora de mim_________ assim 

fiquei, um corpo sem tópicos (...). 

Entre a minha alma e a água o corpo estava despido, incógnito 

na sua natureza –obra de um autor desconhecido; à medida que 

lavava o chão, vinha-me à memória a classificação das partes do 

corpo em coração, membrana, entranhas, núcleo, âmago, 

sangue – classificação curiosa como as que apreciava Foucault 

supondo a existência de uma anatomia que ignorava a noção de 

organismo. (IQC, p.109-10) 

 

 

A noção do corpo sem órgãos, ou tópicos, antes de referir-se apenas ao biológico, alude 

aqui, através da nudez, a uma fuga das determinações sociais; mais ainda, a uma 

exterioridade, “aquela que eu sou em viajem// já fora de mim”, pois tais determinações 

– roupas, construções, exercícios – funcionam como tópicos de subjetivação, 

interiorização, sujeição social. O que tal corpo comporta, alberga, é a “imagem de um 

animal sem lei” – um devir-animal, elemento de grande importância na obra da autora, 

conforme veremos adiante. O corpo assim torna-se “obra de um autor desconhecido”, ao 

invés de um “juízo de Deus”.  

 Retornemos às duas concepções de dinâmica do movimento apontadas por 

Llansol. Há o movimento por metabolismo que, como uma metáfora, impõe ao vivo ou 

à natureza a imagem das relações de poder do Estado. Em Spinoza, ao contrário, o 

movimento caracteriza uma metamorfose e se dá por “expansão de singularidades”. 

Chama a atenção um detalhe na exposição de Llansol – a noção de movimento, nos dois 

exemplos, se traduz em crescimento: “crescem para o Estado” ou “crescem para sua 

própria criação”. Tal relação entre movimento e crescimento parece evidente se 
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relacionada ao metabolismo, que se expande por divisão e por captura, ampliando seu 

poder. Em Spinoza esta relação estabelece, entretanto, uma outra dinâmica. Nela o vivo 

cresce por longitude, “partes extensivas sob uma relação”, uma relação de movimento. 

A esta corresponde uma latitude, um grau de potência: “partes intensivas sob uma 

capacidade”. O que são partes intensivas? Singularidades, que se expandem ou não 

conforme um corpo atinge um grau de potência – seus afetos: 

Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que ele 

pode, isto é, quais são os seus afectos, como eles podem ou não 

compor-se com outros afectos, com os afectos de um outro 

corpo, seja para destruí-lo ou ser destruído por ele, seja para 

trocar com esse outro corpo ações e paixões, seja para compor 

com ele um corpo mais potente. (MPIV, p.43) 

 

É nesse sentido que uma metamorfose corresponde a um crescimento. Os corpos não 

existem sozinhos, encerrados em sua individualidade. Compor um corpo mais potente 

implica uma relação com o fora, com a paisagem, com outros corpos, numa expansão de 

suas singularidades. Com um vento, com uma planta, com uma música, com as palavras 

de um autor sopradas ao ouvido, ou com a imagem de um animal sem lei que 

albergamos no coração. Um afeto é uma capacidade, uma potência (latitude), ao mesmo 

tempo em que é uma relação de movimento (e composição) entre corpos: “os afectos 

são devires.” (MPIV, p.42)  

 Se Llansol diz que sua rebeldia consiste na recusa de viver seu corpo mutilado, é 

no sentido de que o estabelecimento de hierarquias, “tópicos”, “transcendências 

organizadas”, categorias, formas, funções, de fato separam os corpos, extraem deles 

partes, para ao mesmo tempo lhes “extrair trabalho útil”. O que pode um corpo, para 

além do organismo e do Estado, é sempre a questão que fundamenta a divisão entre uma 

dimensão de poder e outra de potência: 

(...) é visível que há no sol muitos invisíveis, nossos adversários, 

e que esse leal combate corpo a corpo, é o princípio, contrário à 

luz comum, da nossa aliança.  
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O que é a luz comum? 

É a que ilumina marido e mulher, pais e filhos, sentados à mesa; 

mas eu, basta sentir-me, um momento, de qualidade inferior à 

natureza da prata que poderia alcançar, para afastar a luz 

comum, e não desejar o fim do combate. Procuro outro lugar à 

mesa, o lugar do lado do outro que me estimule e cause medo 

dizendo, por exemplo, aos que dormem tranquilamente a comer 

o amor: “a abóbada celeste acaba de ruir”. 

Estes rostos não me aparecem de maneira sistemática, com os 

seus lugares marcados pela memória; surgem, certamente, com 

uma lei própria,        a lei do hábito de servir.  (Cac, p.44-5) 

 

 

Opõe-se assim a “luz comum” – o familiarismo aqui funcionando como espaço 

hierárquico em escala reduzida, pois é suspeito de cercear o crescimento-metamorfose 

de quem nele participa – a um “princípio” de combate e de aliança (trata-se da aliança 

de Llansol com seu cão Jade). Este princípio consiste em partir em busca de uma 

margem (linha de fuga) no espaço desta mesa em que uma luz parece incidir 

verticalmente estabelecendo hierarquias; pois, “basta sentir-me, um momento, de 

qualidade inferior à natureza de prata que poderia alcançar” para que se busque outro 

espaço – outra relação entre os corpos –, em que se descubra o que pode um corpo. É 

uma imagem recorrente nos textos de Llansol; o “outro lugar à mesa” é margem onde se 

encontram os “rebeldes” de sua geografia: “sei que bastariam múltiplas deslocações no 

território (...). Seres de proveniência anônima contemplam-se nas margens.” (RV, p.65) 

Eles trazem uma mensagem, “a abóbada celeste acaba de ruir”, mensagem de 

imanência, de fim das transcendências organizadoras de hierarquias, fim do corpo como 

“juízo de Deus”. A sua manifestação não-sistemática na memória – i.e., na história – é 

correlato de seu anonimato; as figuras do texto de Llansol, quando se tratam de pessoas 

historicamente reconhecíveis, libertam-se de tais referências (desterritorializam-se), 

confundido-se com outras vozes do texto; no mais das vezes, são seres anônimos ou que 

tendem ao anonimato. 
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 Este plano de consistência, criado por seres desterritorializados, obedece, 

entretanto, a uma lei: a “lei do hábito de servir”. O que deve causar algum 

estranhamento, pois a ideia de lei e de servidão remete aos princípios transcendentes. 

No entanto, aqui, mais uma vez, podemos perceber como Llansol desterritorializa estes 

termos, deslocando-os em relação às significações estabelecidas. Ao traçar estas linhas 

de fuga, procurando uma margem à mesa, em sua aliança com Llansol, o cão lhe 

pergunta, desnorteado pelo movimento: 

“o que é a luz comum? Eu sou da luz comum, ou uma primeira 

alteração desta luz clara?” Chamo: - Vem, Jade –, mas, com um 

prazer muito maior, designá-lo-ia por uma alma crescendo. 

É esta relação de alma crescendo que se estabeleceu entre nós; é 

esta relação, fora da luz comum, que estabelece as diferenças 

perturbadoras nos hábitos de servir os afectos (...). (Cac, p. 45) 

 

 

“Alma crescendo” é um dos belos nomes que Llansol dá à composição de um corpo 

mais potente, à passagem do plano de estratificação ao plano de consistência, a um 

devir. Nesse sentido, o devir, a metamorfose, é um crescimento, relação de simbiose, 

aliança, aumento de potência. Se há uma lei e uma servidão nos afetos, é uma lei 

natural, que implica a procura entre a relação mais conveniente, ou seja, de maior 

potência, entre os corpos, “Não apanhar uma borboleta (penso)        é tornar forte a regra 

que se estabeleceu nela// - Que regra?// - Não se deitar fora a si própria, Teresa.” (ATJ, 

p.12) Se Llansol chama a esta metamorfose “fulgorização”, é no sentido de que sua 

ética busca para as figuras apenas encontros favoráveis: “pressinto que as mutações do 

mundo furibundo                           repousarão mais serenas num banho de prata” (ATJ, 

p. 10). O combate corpo a corpo com os invisíveis, as figuras, é um drama alegre. 

Spinoza entendia por alegria a passagem de uma perfeição menor para uma perfeição 

maior; por realidade e por perfeição, a mesma coisa. (cf. SPINOZA, Ética, II, def. 6; III, 

def. af. 2)  Realidade e perfeição: devir, produção de real. 
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4.4 – “uma parte humana e outra o mais longe possível do humano”: devir- 

animal, devir-vegetal, os corpos na paisagem 

 

Através de mim, os animais 

assumiram melhor a sua condição 

humana. Eu não fiz senão correr 

através do mundo, e assumi, como 

pude, a minha condição animal. 

Começou a vibrar um grande arco 

em que espalhei a justiça e a 

desordem____________ 

 

( - Lisboaleipzig 1: o encontro 

inesperado do diverso) 

 

Foi então que a árvore, partindo 

do arvoredo, pediu-me que eu a 

acolhesse ininterruptamente para 

aprender a ler; não lhe disse que 

era impossível estabelecer uma 

relação entre nós duas        porque 

eu não sou árvore. 

 

( - Um beijo dado mais tarde) 

 

 

 O que significa devir-animal, devir-vegetal, compor um corpo mais potente com 

o sexo da paisagem? Por enquanto, consideraremos a paisagem apenas enquanto 

natureza visível ou concreta. Uma grande preocupação toma Deleuze e Guattari, no 

desenvolvimento de seu conceito de devir; pois, segundo eles, a relação entre o homem 

e o animal, nas ciências, em particular na psicologia, é tomada por um fenômeno de 

imitação – e, conseqüentemente, de regressão, pois é pressuposta uma superioridade do 

homem em relação aos outros vivos. Neste sentido, o devir, enquanto conceito, é uma 

anti-metáfora, uma anti-mímese – ao reivindicar a própria realidade, ele se opõe em 

todos os sentidos à representação: “(...) o devir animal não consiste em se fazer de 
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animal ou imitá-lo, é evidente também que o homem não se torna ‘realmente’ animal, 

como tampouco o animal se torna ‘realmente’ outra coisa.” (MPIV, p.18) É necessário 

ter em vista as aspas usadas pelo filósofo, pois, se o devir é real, é mister saber de que 

realidade se trata. 

 Um dos problemas que procuramos destacar, na relação entre os dois planos, é a 

organização de hierarquias através de transcendência. Llansol insiste freqüentemente na 

ideia de que a escrita, tal como ela a pratica, envolve uma inumanidade. “(...) são portas 

deslumbrantes, além do que é humano”. (L1, p.70) “Metamorfosear (mais tarde, direi 

fulgorizar) é um ato de criação. E criar é sempre criar Alguém. E este Alguém não é um 

exclusivo do humano”. (SH, p. 191) É a transcendência no plano que estabelece, por sua 

vez, o homem enquanto entidade superior, enquanto unidade padrão. É nesse sentido 

que o devir rompe com as categorias, unidades e hierarquias. “Por que há tantos devires 

no homem, mas não há um devir-homem? É primeiro porque o homem é majoritário por 

excelência, enquanto os devires são minoritários.” (MPIV, p.87) Minoritário aqui, não 

deve ser compreendido exatamente como minoria, antes, como desterritorializado – 

apenas desterritorializando-se, efetuando uma micropolítica, que uma minoria é capaz 

de devir, de arrastar hierarquias através de seu fluxo.  Pois devir algo não é transformar-

se em algo, imitá-lo, mas uma simbiose onde os termos se transformam: “É só quando 

um fluxo está desterritorializado que chega a fazer sua conjunção com outros fluxos, 

que o desterritorializam por seu turno e inversamente.” (DELEUZE & PARNET, 2004, 

p. 66), uma “lei” dos movimentos de desterritorialização que, acreditamos, convém 

retomar, à maneira de um bordão. Estes movimentos, portanto, desfazem essa unidade 

padrão do homem (branco, europeu, adulto), através de devires não apenas animais ou 

vegetais, mas que, dentro da escala humana, podem ser um devir-mulher, devir-criança, 

devir-negro, entre outros. O que não significa imitar ou transformar-se, efeminar-se, 
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infantilizar-se, imitar um grupo étnico, mas de estabelecer relações que atinjam os 

limiares em que estas categorias sociais deixam de se fazer valer. 

 Os devires, quando fora da escala humana, estabelecem uma relação de simbiose 

do homem com o animal, o vegetal, ou mesmo com os elementos. Nesta relação, cria-se 

uma zona indiscernível, um fluxo que arrasta o homem e o animal, para onde eles 

tornam-se outra coisa. Mas o quê? As coisas ainda complicam-se um pouco, pois este 

animal não é necessariamente real, concreto. “(...) albergando no coração a imagem de 

um animal sem lei (...) aquela que eu sou em viajem// já fora de mim________ assim 

fiquei, um corpo sem tópicos”. (IQC, p.109) O animal funciona como ponta de 

desterritorialização, linha de fuga, arranca o humano do plano de estratificação onde ele 

é um padrão dominante; retira-lhe os tópicos, “nem construções, nem exercícios”, 

abrindo-lhe o plano de consistência – uma maneira de o homem tornar-se hecceidade – 

isto é tornar-se figura. Esta simbiose, mesmo que se valha do texto, enquanto “órgão 

imaginante”, corresponde a  

“outras possibilidades contemporâneas”, que não são regressões, 

mas involuções criadoras, e que testemunham “uma 

inumanidade vivida imediatamente no corpo enquanto tal”, 

núpcias anti-nautreza “fora do corpo programado”. Realidade do 

devir-animal, sem que, na realidade, nos tornemos animal. 

(MPIV, p.65) 

 

 

Tais devires não se resumem, pois, a uma relação familiar com um animal ou a uma 

contemplação da natureza, eles se fazem pelos meios mais artificiais, por meios textuais 

em Llansol, na medida em que o texto é um órgão do humano – o que não significa que 

sejam estes devires puramente imaginários. Trata-se de uma simbiose: “Textualizando, 

um elo prende-se” (L1, p.39), “Felizmente, havia a trela” (Cac, p. 49). A relação com o 

animal pode ser de devir, como vimos, desprogramando o corpo, como pode ser uma 

relação de estratificação: uma relação sentimentalista, “meu gatinho”, “meu 
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cachorrinho” – onde certamente não se vive um inumanidade no corpo –, ou ainda,  a 

relação entre um guarda policial e seu cão, onde os corpos são programados para a 

execução uma função útil ao Estado. 

 Não é apenas o homem que se transforma, mas também o outro termo, animal ou 

vegetal. Na obra de Llansol, presenciamos constantemente este tipo de acontecimento. 

D. Sebastião transformado em arbusto, Hadewijch, tornada uma mandrágora, ao 

transformar-se em Psalmodia, mas também os cães falam e aprendem a ler, tal como as 

árvores. Hölder, Joshua, Giordano: “_______ um dia brincaram a ser árvore, e ficaram 

árvores.” (Chh, p. 32) É preciso compreender porque estas transformações, pelos 

humanos, não são metáforas ou alegorias, mas devires que, em geral, fazem parte da 

metamorfose (fulgorização) que o texto imprime a algumas figuras históricas. Por parte 

dos animais e vegetais, não se trata em absoluto de um antropomorfismo. 

 Em primeiro lugar, não há antropomorfismo porque estes devires estabelecem o 

plano de consistência enquanto plano da natureza; não se trata da biosfera apenas, mas 

antes da ruptura das dicotomias natural-artificial, civilização-natureza: 

Aos cogumelos que bordam o bosque (...) também foi anunciada 

uma boa-nova; 

 

agarrados aos pés das árvores, os micorizos dão-lhes de beber e 

ajudam-nas a assimilar os elementos minerais do solo; sem eles, 

as árvores jamais teriam abandonado o seu meio aquático de 

origem; foi essa boa-nova que o gnomo veio lhes dizer 

 

era bom que assim fosse,  

e eles viram que eram, de facto, magistrais os sonhos que davam 

às árvores, conforme lhes anunciava o pequeno ente nascido de 

uma fantasia virgem, 

vegetalmente virgem 

 

este conceito de vegetalmente virgem faz parte dos resplendores 

que me orientam na leitura do Cântico pela manhã  (OVDP, 

p.146-7) 

 

 



95 

 

A relação entre os cogumelos e as árvores é colocada em termos de simbiose, ambas 

desterritorializam-se para formar um corpo mais potente. Surge, no entanto um 

elemento inusitado, um gnomo anunciando a boa-nova. Ele é imaginário, mas é a sua 

realidade, precisamente enquanto ser de fantasia, que mantém Llansol também numa 

relação de simbiose com as árvores e os cogumelos. “Textualizando um elo prende-se”. 

O gnomo não é uma metáfora. A imaginação, para Llansol, não é representativa. É um 

afeto, um devir, produtor de real. É seu contato com estes vegetais que orienta sua 

leitura do Cântico dos cânticos. A imaginação, o texto enquanto “órgão imaginal”, 

promove metamorfose ao mesmo tempo em que “liga” os termos em devir, para que 

estes componham um corpo maior, mais potente: “Uma tão profunda associação entre 

matérias tão diferentes não tem como finalidade dar à morte a própria morte e continuar 

a metamorfose da vida?” (ODVP, p. 148) A natureza não compreendendo o orgânico ou 

metabólico, mas uma simbiose entre o pensamento e as árvores, fim da cisão entre 

cultura e natureza. Esta é para Llansol a fronteira do vivo que sua geografia procura 

traçar.   

O lugar por onde passam as fronteiras do seu mundo foi-lhe 

indicado pela sua cultura, nomeadamente pelos textos que leu. 

A escrita que cultivo não estabelece fronteiras no mesmo lugar. 

Separa o inerte do fulgorizável. Tudo o que é fulgorizável 

integra o vivo. (OVDP, p. 196) 

 

 

Sendo fulgorizar o mesmo que metamorfosear, no sentido que viemos desenvolvendo, 

percebe-se como Llansol desloca o conceito de vivo – este deixa de se definir pelo 

orgânico, e passa a englobar as hecceidades, os corpos (físicos ou não) que efetuam a 

metamorfose numa função de potência. O devir é o vivo, enquanto o ser é o inerte: “a 

morte é dar por verdadeiro o que é”. 

 O segundo motivo pelo qual os devires não resultam numa antropomorfização da 

natureza, concerne à seguinte questão: se o homem não se torna realmente animal (ou 
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vegetal) e o animal não se torna realmente homem, o que se torna, pois, o animal? O 

que significam estes animais leitores, estes vegetais filósofos, nos textos de Llansol?  

Deleuze nos cita um exemplo, em outro autor, de o que se torna o animal num devir 

com o homem: 

Quando Hofmannsthal contempla a agonia de um rato, é nele 

que o animal “mostra os dentes ao destino monstruoso”. E não é 

um sentimento de piedade, precisa ele, menos ainda uma 

identificação; é uma composição de velocidades e afectos entre 

indivíduos inteiramente diferentes, simbiose, e que faz com que 

o rato se torne um pensamento no homem, um pensamento 

febril, ao mesmo tempo que o homem se torna rato, rato que 

range os dentes e agoniza. (MPIV, p.44) 

 

 

É de forma muito semelhante que Llansol caracteriza sua relação com seu cão Jade: 

 

(...) aprendemos a trocar de presença, 

em mim é humana, 

nele sou cão, 

sei-o porque somos testemunhas de que o tempo tem muitas 

dimensões demasiado pequenas para nos retratar por inteiro 

(...) 

uma parte da minha humanidade movimentar-se-á, veloz, em 

Jade, 

uma parte do seu ser-cão ficará retida na minha sensibilidade 

(OVDP, p.299) 

 

Há uma espécie de troca entre os dois termos da relação; o animal torna-se pensamento 

e sensibilidade no homem (dentro dele?), a humanidade de Llansol corre veloz em Jade. 

 Entretanto, esta relação, se concebida apenas enquanto troca, pode ser entendida 

como algo metafórico. O animal tomado como pensamento no homem, objetar-se-á, 

pode ser a memória infantil do “meu cachorrinho”; a humanidade no animal pode ser 

entendida como o adestramento do animal para sua utilização pelo aparelho de Estado – 

o cão policial, o adestramento circense, o animal de guerra. Em que sentido um animal 

ou planta aprende a ler? Um animal pode ser adestrado, mas um vegetal não. Tomemos 

outro exemplo: 
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Textual é Prunus Triloba que florirá. Escuto muitas vezes esse 

arbusto, que se mantém direito a meio da fachada da casa. É 

Outono, o meu primeiro Outono numa casa minha que tenha 

jardim. A ramaria, ainda jovem, de Prunus Triloba, espalha 

conceitos no ar conforme penso. Spinoza enunciou que as 

palavras só têm significação precisa em virtude do uso habitual 

que fazemos dela. Quando terá Prunus Triloba a força suficiente 

para se tornar um Uso Habitual? (F, p.83) 

 

 

É conforme Llansol pensa que a árvore espalha conceitos pelo ar. Seriam os conceitos 

destilados pela árvore uma metáfora para folhas que caem nesta estação de outono? Para 

dizer que estas folhas “inspiram” o pensamento da autora? Os devires se perdem, 

sempre que tomados como metáfora. Eis um dos motivos pelos quais a autora combate 

seu uso na linguagem. Llansol utiliza a metáfora enquanto tropo; ela combate, contudo, 

seu uso hegemônico, a metáfora servindo de imagem à linguagem e ao pensamento.  

Então a árvore pensaria de fato? Sim, se se considera que o pensamento não está 

exatamente dentro da cabeça do homem, e que ele não é representativo. Anteriormente, 

noutra passagem citada, Llansol atentou para o fato de que as plantas não poderiam 

abandonar o meio aquático sem a simbiose com os micorizos, sem aumentar sua 

potência: no caso, sem a capacidade de extrair minerais do solo. Dois corpos compondo 

um corpo mais potente.  Poderia o homem pensar sem a planta? Um belo filme de 

Werner Herzog, O engima de Kaspar Hauser, conta a história de um homem, no século 

XIX, que passara toda a vida enclausurado, sem contato com a paisagem – humanos, 

animais, plantas. Ao ser encontrado, já adulto, perdido, fora de seu cativeiro, Kaspar 

Hauser não podia pensar, falar, tampouco compreender ou formular conceitos; ele o 

pôde apenas na medida em que, livre, estabeleceu esse contato, não apenas com os 

humanos – o filme dá relevância à relação do personagem com animais e plantas, em 

especial nas cenas em que este passa a cultivar um jardim. O pensamento, nesta 
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perspectiva, não é um atributo do homem, mas da natureza ou Deus, para dizer como 

Spinoza. Onde ele se encontra? 

O pensamento é um verdadeiro fenômeno físico, ao lado de 

outros que se produzem na natureza. Como o raio. 

Sempre tive a impressão de que o pensamento não é, mas se 

encontra em determinados sítios_______ nas relações, e na 

paisagem. 

(...) Textualizando, um elo prende-se, até que um outro 

peregrino o acrescente. (L1, p.39) 

 

 

O “pensamento não é”, este grifo sutil da autora é de suma importância; o pensamento é 

uma latitude, correspondente a uma relação entre corpos, uma longitude: Llansol e a 

árvore. Prunus Triloba no jardim, destilando seus conceitos, não é uma metáfora, 

alegoria ou abstração; é um acontecimento extremamente singular, que envolve uma 

árvore, uma tarde, uma mulher, um jardim, uma escrita: 

Por coisas singulares compreendo aquelas coisas que são finitas 

e que têm uma existência determinada. E se vários indivíduos 

contribuem para uma única ação, de tal maneira que sejam 

todos, em conjunto, a causa de um único efeito, considero-os 

todos, sob este aspecto, como uma única coisa singular. 

(SPINOZA, 2008, p. 81) (Ética,II, def.7) 

 

 

Nesta perspectiva, o pensamento só se torna uma capacidade do homem, na 

medida em que este combina seu corpo com outros; isto, na verdade, vale para tudo o 

que existe, mas o pensamento configura um caso exemplar por ser comumente 

associado à interioridade do homem. Nesse sentido Llansol pode dizer: “Através de 

mim, os animais assumiram melhor a sua condição humana” (LLI, p. 82), ou ainda: 

Foi então que a árvore, partindo do arvoredo, pediu-me que eu a 

acolhesse ininterruptamente para aprender a ler; não lhe disse 

que era impossível estabelecer uma relação entre nós duas        

porque eu não sou árvore (BDMT, p.111) 

 

 

A relação de simbiose se estabelece numa afirmação da diferença, a partir da qual se 

desenvolvem novas singularidades, uma nova potência: “porque eu não sou árvore”. 
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Um devir nunca é uma regressão, e nesta diferença, a noção de semelhança adquire um 

novo estatuto, que não o da repetição representativa, mas o de uma conveniência entre 

os corpos: “A árvore sabe que eu não falo, como esses termos, nem do abandono da 

vida, nem do abandono da razão. Falo de vir a parecer-me com outro, semelhante a 

mim.” (idem, p.112) Desencadeado através de uma relação singular entre corpos, o 

pensamento, pois, é um devir, um afeto – “como o raio”, um fenômeno atmosférico. 

 

4.5 – “perder-se no outro perdido” 

 

Anna Magdalena, se ela contasse 

como eu,    cantaria sempre; tem 

um canto de narrativa que é uma 

acumulação de pequenas histórias 

e todas elas correm uma sobre as 

outras, a rir e a voar; hoje 

amanhece num quarto para 

criadores e crianças (...).  

Será possíviel escutar um ser 

bicéfalo, que fala por duas bocas, 

dispondo eu de apenas um 

ouvido?; “há um corpo mais alto 

do que o meu”, responde-me a 

canção, “onde o maior dos 

prazeres te espera”. 

 

( - Um Beijo Dado Mais Tarde) 

 

 

 As relações de simbiose não se resumem, contudo, às interações entre os seres 

da natureza concreta. Vimos, até aqui, texto, pensamento, imaginação, afetividade – 

categorias que no mais das vezes a escrita torna sinônimos ou indiscerníveis – atuarem 

como elemento de ligação entre os corpos: textualizar é prender um elo. Tangenciamos 

a questão da simbiose entre o texto e o corpo, anteriormente, no sentido de aquele 

aumentar a potência deste; não caracterizamos, contudo, o duplo movimento de 
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desterritorialização que esta relação de devir implica. Pois o corpo não se torna outro 

sem que o texto também mude.  

 Em O Livro das Comunidades, narra-se a montagem de um plano de 

consistência, o espaço materno ou a casa de Ana de Peñalosa. Esta montagem intercala 

o momento de chegada à casa de autores de alguma forma renegados pela tradição, São 

João da Cruz, T. Müntzer, Nietzsche, Eckhart, Suso, com momentos em que tais textos 

ou autores parecem abandoná-la, assim como à escrita de Ana – de tal forma que a casa 

e a escrita, desde o início da narrativa começam a fundir-se: “havia muitas vozes que, 

dos vários cantos, pareciam todas vir ao seu corpo e que não se calavam enquanto 

falava.” (LC, p.11-2) À medida em que tais vozes não se calam, a escrita de Ana de 

Peñalosa se desenvolve, numa aparente contradição, adquire singularidade na proporção 

em que as vozes se misturam e confundem: 

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 quanto o texto fala em Friederich N.(LC, p.57) 

 

  Llansol aqui aponta para uma questão importante, a de que a relação de simbiose não 

deve ser tomada como uma simples fusão. Noutro momento, Llansol discorre sobre o 

mesmo tópico: 

Ter à mão os textos 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 as 

devidas distâncias. Quem é quem? N está fora de mim mesmo, 

mas eu acolho-o porque há demasiada poeira e barulho *“e eu 

não tenho nada a dizer”. 

 - “deixar-se usar quotidianamente”* 
7
 (LDHI, p.108) 

                                                 
7
 No Livro de Horas, os asteriscos indicam o início e o fim de um trecho que foi escrito, nos cadernos, 

originalmente em francês. Segundo a referência dos organizadores, o trecho citado entre aspas é de F. 

Nietzsche, Aurora, Livro III, § 178.  
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 Desta forma, a autora caracteriza o movimento de dupla desterritorialização que o 

devires implicam dentro da escrita. Guardar “as devidas distâncias” é a atitude que a 

escrita requisita para que a metamorfose – fulgorização – dos autores não resulte numa 

indistinção caótica de vozes, mas proporcione um aumento de potência, uma expansão 

de singularidades. 

 Para que se estabeleça esta simbiose entre autores escolhidos por Llansol e seu 

texto, é necessário que haja um profundo movimento de desterritorialização por ambas 

as partes. “É só quando um fluxo está desterritorializado que chega a fazer sua 

conjunção com outros fluxos, que o desterritorializam por seu turno e inversamente.” 

(DELEUZE & PARNET, 2004, p. 66) Em Hölder, de Hölderlin, onde se narra a 

fulgorização da loucura do poeta alemão, diz-se a seu respeito: “perder-se no outro 

perdido era a experiência que está a ter.” (Chh, p. 35) A desterritorialização do texto de 

Llansol viemos caracterizando ao logo deste trabalho, em seu movimento 

essencialmente nômade. Tais autores que compõem e habitam sua escrita devem, por 

conseguinte, se desterritorializar em relação à Tradição e a seus próprios textos, para 

que se percam neste outro perdido. Nesse sentido, mais uma fronteira é traçada, opondo 

duas concepções de tempo. Uma seria a do poder, correspondendo a imagem do rio de 

Heráclito onde não se pode banhar duas vezes; é o tempo de um passado inerte onde a 

derrota, como a dos camponeses de Frankenhausen, se consuma inexoravelmente. 

Há, como disse, três coisas que metem medo. 

A segunda é a Tradição, segundo o espírito que muda onde 

sopra. 

Todos cremos saber o que é o Tempo, mas suspeitamos, com 

razão, que só o Poder sabe o que é o Tempo: a Tradição 

segundo a Trama da Existência. Este livro é a história da 

Tradição, segundo o espírito da Restante Vida. Mais uma razão 

para o não tomarmos a sério. (LC, p.9) 
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Outra é a concepção de tempo reivindicada pela comunidade rebelde de Llansol, que 

corresponde à sua interpretação do eterno retorno nietzschiano, também denominada 

“devir como simultaneidade” (FP, 132). A Tradição, “segundo o espírito da Restante 

Vida”, “que muda onde sopra”, implica numa “concentração no presente em que todos 

os tempos imagináveis já estão a desenrolar-se para sempre”, e conclui a autora: “Este 

estado é o momento ideal para escrever.” (F, p.24) Esta contemporaneidade ou 

simultaneidade, ignorando, de certa forma, a inexorabilidade da passagem do tempo, é o 

requisito para que a simbiose entre os autores não se dê nos termos de filiação e 

influência, numa concepção mimética, mas antes numa contínua metamorfose – devir e 

dupla desterritorialização. 

 A partir desta concepção de tempo, tais autores podem se livrar do lugar em que 

o cânone e a História os encerram – “Ana de Peñalosa abrira a boca, e Hadewijch dera-

lhe a mão por cima do tempo e de seus filhos livres de seus textos” (RV, p.53) –, 

tornando-se novamente uma voz original ao conjugarem-se com outras:   

Ana de Peñalosa queria recordar-se de uma só frase de 

Nietzsche, mas a memória recusava-se a quer que fosse de 

preciso. Um grande crepúsculo inundava a escrita, e todos os 

factos e conhecimentos se inscreviam num contexto de máxima 

originalidade; 

eram derrubados, 

triturados, 

nem direito, nem o avesso existiam. (RV, p.44) 

 

 

O esquecimento atua aqui em sua positividade, constituindo a originalidade criadora; 

mais uma vez, um fenômeno atmosférico, o crepúsculo, tal como a neve ou a neblina, 

encobre a referência histórica. O que narra, desta forma, é desterritorialização de 

Nietzsche, que, evadido das determinações institucionais, a História, a Filosofia, 

enquanto sistemas de organização, passa a compor o coro de vozes da escrita 

llansoliana, enquanto figura. O trecho citado acima prossegue da seguinte forma: 
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Se Nietzsche não dormisse, pela regra do silêncio era como se 

dormisse, não podia dirigir-lhe a palavra; mas a regra do silêncio 

guardava as visões ardentemente desejadas, na casa os seres 

encontravam-se não se reconhecendo, ou passavam uns pelos 

outros fascinados; e assim se tecia um tecido consistente, em 

que o tempo e o espaço, não deixavam rugas, nem vestígios. 

(RV, p. 44) [o grifo é nosso] 

 

 

O que Llansol denomina aqui “regra do silêncio” pode ser remetido à imagem do 

crepúsculo que inunda a escrita. O silêncio, o vazio, o nada, o esquecimento, o deserto, 

são sempre potência de desterritorialização, passagem ao plano de consistência. 

 Devir-outro é, pois, a potência que compõe o tecido da escrita. “Todos estes 

pensamentos, estas notas, são meus interlocutores. (...) A estas partes ligadas, sempre 

em deslocação, chamo escrita, mesmo quando não é lembrada por sinais.” A 

multiplicidade, em Llansol, provém destas ligações, destes devires, muito mais do que 

das partes. São estes elos, por vezes chamados de “mútuo”, em Finita, ou “ambo”, em 

Lisboaleipezig 2, que, ao se encadearem, compõem a geografia de sua escrita e, por 

conseguinte, o êxodo da esfera do Poder. Se para Pessoa, devir-outro correspondia, de 

certa forma, a ser outro, ser vários ou muitos, Llansol aqui mais uma vez se distancia do 

poeta, ao valorizar por sua vez a conjunção dos fluxos, instaurando o plano onde é 

possível perder-se na escrita: “Quando vêm Beatriz, Nietzsche, Hadewijch, Müntzer, o 

gato, ou João, eles não são vários, nem muitos. São uma parte de mim 

que sou uma parte deles.” (RV, p. 65) 
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5 – CONCLUSÃO: “Conheces este sítio inesquecível?” 

 

 O primeiro movimento da escrita é um êxodo, uma linha de fuga, uma 

desterritorialização. “Müntzer meditava sobre o Estado não destruído, mas por 

abandonar.” (RV, p. 62) Este movimento apaixonado nega toda a forma de 

subordinação ou resignação frente ao real, com a suspeita de que não se saiba 

exatamente o que ele é, onde se encontra, e quais os seus limites. Suspeita que vem 

acompanhada de uma certeza – e de um temor: de que a concepção de real que nos resta 

é uma impostura, ao mesmo tempo que uma imposição. Relação íntima entre a língua e 

o poder. Se há um primeiro movimento, ou um primeiro pensamento verdadeiro, é 

aquele que o nômade vislumbra, da perspectiva do exílio. Ao atingir as margens, uma 

primeira geografia se desvela: o espaço do poder, a Trama, “a acidental diversidade dos 

seres” (SH, p. 125), precisamente no que nela há de acidental: “É sempre por algo de 

incorpóreo que um corpo se separa e distingue de um outro.” (MPII, p. 55) O que é a 

impostura da língua? É o traçado da geografia do poder que não representa sem antes, 

precisamente, separar os corpos, encetando-os num movimento compulsivo. Traçado 

que recorta as nações, “a bilha quebrada dos países” (CJA, p.111); que dividiu os 

homens em raças para que houvesse a escravidão, em castas, para a servidão, em 

classes, para o proletariado; separou homem e mundo, corpo e paisagem, relegando o 

movimento que acumula singularidades, o devir, à esfera do imaginário; ao mesmo 

tempo, encerrou a existência humana numa subjetividade interiorizada, promovendo 

toda a espécie de afetos reativos: a resignação, a culpa, o ressentimento, a vingança. 

Essa é a visão do pobre, ao contemplar das margens, o Estado abandonado. 

 Os textos de Llansol narram este abandono, na mesma medida em que o efetuam 

– são gestos que fazem o que os gestos querem dizer. Para uma mentalidade sedentária, 

este êxodo para as margens, do texto e do Estado, pressuporia um ponto de chegada. 
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Tudo àquilo que se chama transcendência se relaciona com este suposto ponto. A 

transcendência é a utopia em seu sentido etimológico, um lugar que não existe, o no 

where. O nômade não transcende, entretanto, o Estado – o nomadismo é a utopia em seu 

sentido imanente, now here. Não haverá jamais um outro mundo, nos repete Llansol 

freqüentemente, mas outros mundos neste. “O mutante é o fora-de-série, que traz a série 

consigo” (LC, p.9) Eis o sentido da linha de fuga ou desterritorialização: trazer a série 

consigo. A geografia nômade e rebelde de Llansol não traça uma fronteira como as da 

impostura da língua; pelo contrário, antes de estabelecer uma segregação rígida entre a 

vida cotidiana sob o poder do Estado e uma prática de escrita que exige uma leitura 

“aristocrática”, como diria Barthes, entre uma língua impostora e a sobreimpressão, 

entre a narratividade realista e as cenas fulgor – a escrita de Llansol assume sua 

mutação, sua extrema desterritorialização, como um sulco cavado sobre a superfície do 

real. Como um “relevo imperceptível e consistente” (F, p. 44), se levarmos em conta a 

ambigüidade destes termos quando relacionados àquilo que um devir produz. Antes, 

pois, de a linha de fuga culminar numa extrema individuação ou distanciamento, ela traz 

– arrasta – a série consigo, mostrando assim “o essencial que importa ver”, que são os 

corpos unidos, em lugar da “acidental diversidade dos seres” (SH, p. 125). Como na 

química, o mais desterritorializado é o que exerce maior força de atração. 

“Recapitulando o que escrevi/ é como se dissesse:/ seguindo minha solidão/ dirigi-me 

convosco...” (RV, p. 67) A linha de fuga traça o plano de consistência, ou a substância 

de Spinoza, um elo de cadeias infinitas, relações de simbiose, efetuando o plano onde, 

Natureza, Deus, real, perfeição e potência se tornam equivalentes – pura imanência. 

Diz-se, pois, que os movimentos de desterritorialização são duplos. Em verdade, eles 

são minimamente duplos, envolvem no mínimo dois termos, o que é uma maneira, 
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talvez precária, de dizer que os movimentos, quando atingem tal plano, se tornam 

absolutos.   

 A palavra se desterritorializa, e com ela o corpo – ou o corpo, e com ele, a 

palavra. Quando o movimento é absoluto e o devir é simultaneidade, já não importa a 

ordem enquanto sucessão, que é sempre hierárquica: “suspeitamos, com razão, que só o 

Poder sabe o que é o Tempo” (LC, p.9). Dentro de tal hierarquia, a palavra determina o 

ser, os pontos fixados pela cultura e pelo exercício do poder. Ela imobiliza os corpos, 

num espaço e num tempo. Separa o material do imaterial. Denomina o primeiro, útil ou 

inútil, Senhor ou escravo, clérigo ou fiel. Denomina o segundo, Deus e Lei – quando 

mais, diz-se do imaterial: passado, imaginário, ausente.  

A ordem representativa encerra uma matéria, tida por inerte, numa forma. Se se 

diz que a representação é uma ordem, é no sentido em que ela é, de fato, um regime 

simbólico, mas também por ela se apresentar sempre como algo que ordena o caos, nos 

salvando dele alguma coisa. Ela dá uma forma a uma matéria supostamente inerte ou 

informada – e nessa suposição, condena o devir. A palavra desterritorializada, como a 

encontramos nos textos de Llansol, por sua vez, procura captar um movimento que se 

passa alhures, mas atrevessando todas as coisas, ligando-as e animando-as, e não no 

“Mar morto” da “planície da língua” (cf. BDMT, p. 13). No entanto, sem esta morte das 

palavras, sem estes pontos de referência, todo o rumor, o discurso indireto que tudo 

atravessa, permaneceria apenas “brumor”, “um rumor envolto numa bruma sem 

linguagem.” (SH, p.55) Esteticamente, umas das funções do plano é justamente tornar 

perceptível o devir, também dito “imperceptível”. É como na noção de calendário com 

que Llansol abre seu primeiro diário publicado, Um Falcão no Punho: 

Sem o calendário, o fluir do tempo deve parecer-lhe 

incomensurável, e tornar-se um obstáculo à separação clara 

entre as figuras que voltam em períodos (perigos) regulares, ao 

mesmo ponto da abóbada. (...) É por isso particularmente 
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importante a organização de um calendário que traga 

estabilidade ao meio, e dê proteção à Casa que, com um sentido 

abissal, podia tornar-se o universo, e desaparecer. (FP, p.7) 

 

A fixidez do calendário – dos pontos que tornam o devir perceptível – é, no entanto, 

ambígua. Seria o devir subordinado a estes pontos? Noutro momento no diário, afirma a 

autora:  

Decido hoje dividir este Diário não por anos e dias, mas 

igualmente por números; não é a primeira vez que a minha 

própria vida me aparece como estranha, ou pertencente ao 

mundo exterior: um diário pode ser mais objectivo que uma vida 

pessoal (FP, p. 62) 

 

O devir, pois, não depende da fixidez dos pontos; ele os desloca consigo, sendo a sua 

fixidez ou organização de certa forma arbitrária, números ou datas, ou mais 

precisamente, seguem uma ordem de composição imanente. Um exemplo desta 

composição nos é dado em Lisboaleipezig 1, onde a forma diário não corresponde a 

uma seqüencia de datas, mas obedecem a uma coerência interna – “A estas partes 

ligadas, sempre em deslocação, chamo escrita, mesmo quando não é lembrada por 

sinais.”  (F, p.) 

 A ambigüidade dos pontos fixos, a morte ou impostura que as palavras 

comportam, mesmo no crescimento metamórfico chamado fulgorização, não significa 

outra coisa senão a relação que se estabelece entre os dois planos. É uma relação 

abstrata, pois a divisão entre os dois planos é apenas teórica ou hipotética. Isto que dizer 

que o plano de composição depende dos estratos, não os pode simplesmente abandonar, 

o risco seria o de um puro caos: “– A língua que falamos é então uma invenção fabulosa 

– invectivou-me. // – Mas nós nunca poderemos deixar de falar as línguas factícias.” 

(CA, p.19) Deleuze e Guattari a este respeito dizem: “É que não paramos de passar de 

um ao outro, por graus insensíveis e sem sabê-lo, ou sabendo só depois.” (MPIV, 59) e 

ainda: “É uma questão de vida, viver desse modo, segundo tal plano, ou antes segundo 
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um outro”. (DELEUZE & PARNET, 2004, p. 115) Se não fosse essa a relação do 

espaço edênico dos textos de Llansol com aquilo a que comumente se chama de real – o 

social e as subordinações que ele impõe –, este jardim que o pensamento permite não 

seria nada mais que uma projeção transcendente. A liberdade não é o livre-arbítrio, mas 

uma função de potência; toda a esperança que fulgura nestes textos repousam numa 

impostura, “o pobre (outra impostura onde talvez durma uma esperança nossa).” (RV, 

p.99) 

 É sempre, pois, na passagem dos estratos ao plano de composição que o 

movimento absoluto torna-se perceptível. Passagem esta que compreende o próprio 

devir. “E pensei// Que aprendi a falar com fios de prumo, ou melhor, varas ou troncos 

espetados na terra; compreendi mais tarde que eram relógios íntimos do sol” (OVDP, 

p.221) Aqui, imagem da linguagem enquanto ponto fixo organizado para a percepção do 

devir oscila entra a agressividade de uma paliçada e um devir-vegetal, que também 

alude a fidelidade à terra nietzschiana. Assim prossegue o trecho citado: 

quando não existe nenhum ângulo de sombra e a palavra, 

por exemplo – pomba –,  

está a ser determinada em todos os sentidos, eu 

caminho na areia e ouvem-se ao longe, repercutindo, uma 

infinitude de sons naturais 

 

são sons verbais que dão propriedade ao areal à minha volta, 

ou sou eu 

e todas as areias e todas as formas ínfimas e preciosas de vida 

que convergimos para eles e os cristalizamos num ar onde,  

nem que seja por instantes, 

possamos comunicar (idem.) 

 

 

É apenas num breve e quase imperceptível instante que o devir fulgura. A linguagem 

perde sua fixidez e a conseqüente projeção de sombra, atinge sua desterritorialização 

absoluta, “está a ser determinada em todos os sentidos”. É um instante solar, meio-dia 

enquanto momento da afirmação, como no Zaratustra, como também na Mensagem, 
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mas sem a ambigüidade do abismo. É também ao meio-dia que em Finita, Llansol diz 

sim à terra e ao devir, numa afirmação de sua união com todas as coisas, ali figurada 

pela presença do Amante: “me invadia o insólito da minha situação ____ encontrar-me 

em terra estranha, longe da minha casa, sentada à beira de uma estrada cuja direção 

desconheço, às 11H30 de uma manhã radiante de sol.” (F, p.208) Ainda, lemos em Um 

Beijo Dado Mais Tarde: “são estes os meus sonhos, intraduzíveis em termos de voz, no 

ponto mais alto a que chega o Sol.” (BDMT, p.23) Nesta convergência, em Onde Vais 

Drama-Poesia, entre “formas ínfimas e preciosas de vida”, onde sons naturais e sons 

verbais se equivalem, se instaura o plano simbiótico do devir. Aqui chamado areal, 

signo ambíguo, entre a fidelidade à terra e a derrota insuperável do rei, do reino, do real, 

torna-se um plano em que se conecta o vivo. Este inclui os grãos de areia e sons verbais, 

pois para Llansol, o vivo é propriamente esta relação simbiótica que o devir instaura e 

não corresponde a seus termos ou sujeitos. Assim prossegue o texto: 

e esse ar-onde é o vivo mais precioso que conheço. 

Poderia dizer-lhe (agora, que estamos a chegar ao fim) 

que Infausta me insuflou sua relação com o horizonte direito, e 

subo nele, respirando o seu próprio percurso. Foi nesse areal 

que recebi o corpo da rapariga que temia a impostura da língua 

– 

Témia. (ODVP, p. 222) 

 

 

 As palavras que antecedem, em Lisboaleipezig 1, o dizer sim à terra de Aossê, 

são as seguintes: “sentiu-se dentro da vida sem nenhuma cortina de separação entre o 

visível e o invisível; o real e o irreal.” (L1, p. 68) É apenas nos momentos fulgurantes 

em que se rompem as portas do ser, ou se afasta essa cortina entre o material e o 

imaterial, que surgem à nossa consciência os devires e os afetos – e as figuras 

encontram sua realidade e seu solo. Apenas nesta rigorosa imanência, elas não são 

espectros ou projeções. Neste sítio inesquecível onde se diz que  

Aqui 
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É Tudo, 

Nada 

Entre Tudo e Nada. 

Movimento 

Gosto 

E 

Quando 

Mais 

Fim, 

Causa Amante. (CA, p.9) 

 

 

Onde os fins são imanentes, sendo o amor uma paráfrase da imanência de Spinoza, da 

Substância por ele concebida. Deus, o nome mais transcendente na tradição ocidental, 

desterritorializado pelo pensador, tornando-se a Natureza, ou o solo onde as partes se 

encontram ligadas: Deus sive Natura, ou, mais precisamente, “Deus é a causa imanente, 

e não transitiva, de todas as coisas.” (Ética, prop. XVIII) 
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