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RESUMO 

 

 

 

 

 

 
 A partir da proximidade entre as escritas de Fiama e Llansol, esta tese pretende avaliar 

o modo como a questão do niilismo subjaz e configura o projeto literário das duas autoras. 

Esta noção tem seus fundamentos no pensamento de Nietzsche, no diálogo que Fiama e 

Llansol estabelecem com o seu texto, passando pela problema da ausência de verdade do 

sujeito em Fernando Pessoa e da afirmação do imaginário no Livro do desassossego. No 

desdobramento dessas questões, retomadas insistentemente pelas duas autoras, o niilismo 

ultrapassa sua configuração passiva (o pessimismo decorrente da falência de categorias do 

pensamento no Ocidente) em direção a uma postura ativa de experimentação de novas 

potencialidades no corpo, na linguagem e na política. Já nesta perspectiva, a retomada de 

certos temas e tensões do pensamento de Spinoza se nos apresentam incontornáveis. O 

niilismo, encarado como postura ativa, fundamenta a aventura da “dissolução da verdade” 

naquilo que estas duas obras apresentam de mais singular e radical: a afirmação da realidade e 

potência do imaginário, através das figuras, as “invenções suspeitas de verdade”. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fiama Hasse Pais Brandão; Maria Gabriela Llansol; Livro do desassossego; 

Nietzsche; Spinoza; niilismo; literatura portuguesa do século XX. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 As from the poximity between the writings of Fiama e Llansol, this thesis intends to 

evaluate how the matter of nihilism underlies and organizes both authors' literary projects. 

This notion is grounded on Nietzsche's thought, on the dialogue that Fiama and Llansol 

establish with his text, going through Fernando Pessoa's problem of the absence of truth in the 

subject, and the Book of Disquiet's affirmation of the imaginary. In the unfolding of these 

matters, insistingly resumed by the two authors, nihilism overcomes its passive configuration 

(the pessimism derived from the failure of Western's categories of thought) towards an active 

posture of experimentation on new bodily, linguistic and political potentialities. From this 

perspective, the recovery of themes and tensions in Spinoza's thought reveals itself 

unavoidable to us. Nihilism, faced as an active posture, grounds the "dissolution of truth" 

adventure, on these two works' most singular and radical elements: the affirmation of reality 

and the potency of the imaginary, through the images, the inventions under suspicion of being 

true. 

 

KEYWORDS: Fiama Hasse Pais Brandão; Maria Gabriela Llansol; Book of disquiet; Nietzsche; 

Spinoza; nihilism; 20th century Portuguese literature. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
“O niilismo está à porta: de onde nos vem esse mais inquietante de 

todos os hóspedes?” 

 - Nietzsche, A vontade de poder 

 

“mas não ousei dizer-lhes que era necessário encontrar um exorcismo 

comum para a verdade do imaginário” 

- Llansol, Um Falcão no Punho, 9 de Julho de 1979 

 

“Mas através das letras e da língua  

natal sigo com atenção a linguagem recente 

dos artistas plástivos e alcanço  

a dissolução da verdade. Este objectivo, 

que eu me obstino em apontar 

como um indício de maturidade 

histórica e pessoal, permite-me dissertar 

sobre o preço da mentira, através  

de figurações reais.” 

- Fiama, Área branca 4 

 

 

 

 

 

 

 A questão do niilismo, seu desdobramento e aprofundamento na poesia de Fiama 

Hasse Pais Brandão e nos textos de Maria Gabriela Llansol, pode parecer deslocada por tratar-

se de duas das textualidades mais afirmativas na literatura portuguesa do século XX. No 

entanto, na continuidade dos questionamentos e tensões levantados pela escrita de Fernando 

Pessoa, o problema do niilismo estará no horizonte dos deslocamentos mais radicais que estas 

duas escritas encenam e propõem. 

 O niilismo, já em Nietzsche, caracteriza-se por uma profunda ambiguidade, entre o 

sentimento de falência das categorias que sustentam a modernidade (a condição europeia pós-
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medieval), e a afirmação de novas potencialidades e territórios na ética (sobretudo no sentido 

espinosano, da potencialidade dos corpos), nos modos de pensar e nos processos de 

subjetivação. Sendo a encenação do niilismo e sua retomada de temas nietzschianos centrais 

no jogo heteronímico proposto por Pessoa, Bernardo Soares apresenta-se como figura em que 

tal questão atinge seu ponto mais crítico: em meio a um quotidiano opressor e burocrático, 

uma recusa radical das convenções e crenças sobre a realidade, em paralelo a um inaudito 

investimento sobre as potências do imaginário – o qual, na perspectiva dos questionamentos 

aqui apresentados, configura menos um escapismo que um afrontamento radical das 

categorias de pensamento modernas: uma tensão mais percutente que as harmonias fingidas 

de Alberto Caeiro. Tensão das ambiguidades do niilismo. 

 Em Fiama e Llansol, o problema do niilismo não tem relação direta com uma 

dramatização do pessimismo (caráter passivo e pático no niilismo), como em Pessoa – embora 

ambíguo -, mas adquire seu aprofundamento e expressão na “dissolução da verdade” (OB, 

p.281 AB4). O combate à verdade resume um dos investimentos mais radicais destas escritas: 

a denúncia e o margeamento de um modelo de cultura que encobre uma série de coerções (não 

só as reconhecidamente “sociais”), a intimidade entre o estabelecimento da verdade e as 

relações de poder. Margeamento que corresponde a uma crítica da modernidade, a um modo 

crítico de inserção nela. Ainda, experimentação de outras relações com o texto literário, fora 

do regime da verdade. De modo que o niilismo, nesta perspectiva, já não se confunde com 

uma postura disfórica sobre a realidade, ou alguma forma de pessimismo ou ceticismo, mas 

assume seu caráter ativo, crítico e eversivo (o que não deixava de acontecer em Pessoa, 

embora no plano cênico explorasse as ambiguidades de uma passividade niilista). 

 O tema da solidão, encenado por Bernardo Soares de modo agudo, consequência de 
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sua “abdicação” às verdades do social, em favor das vivências do sonho, também assume um 

aprofundamento e reconfiguração em Fiama e Llansol. Por um lado, ainda próximas do semi-

heterônimo, articulam o afastamento dos meios sociais com a questão de novos modos de 

subjetivação, em favor daquilo que Rimbaud chamou “tornar-se vidente”, e Nietzsche, de 

“potências do falso”: como em Soares, renúncia ao imaginário social, passivo, numa 

experimentação das potências ativas do imaginário, no convívio com “invenções suspeitas de 

verdade” (FP, p.35). Já distantes das ambiguidades das coerções sociais do quotidiano 

apresentado no Livro do Desassossego, a solidão em Fiama e Llansol, como consequência de 

um niilismo ativo, configura uma ética, ao esboçar um modo de vida calcado no afastamento 

das relações de poder: uma ética do vivo, desierarquizando as relações entre humanos e outras 

formas de vida, as quais, pelo afastamento da verdade, compreendem não só animais e 

vegetais, mas objetos e entes “imaginários”.  

 O niilismo, em sua faceta ativa de combate à verdade, ao configurar uma interpretação 

da modernidade, e um programa de inserção nela, retoma, em Fiama e Llansol, a proposta de 

“reversão do platonismo”, encetada pela filosofia de Nietzsche. Enquanto um dos 

instauradores da “verdade” nas bases do pensamento no ocidente, cujas consequências 

envolvem uma polêmica de séculos em torno das relações entre verdade (ou poder) e poesia, 

Platão figura nas escritas das duas autoras enquanto um alvo privilegiado, em retomadas 

paródicas - enquanto metonímia do modelo de cultura afrontado. Para além do diálogo em 

tensão com certas tradições filosóficas, a “dissolução da verdade” implica na subversão, na 

própria linguagem, dos “bons usos da mímese”, numa experimentação sistemática de uma 

textualidade que investe nas ambiguidades (sendo o recurso à ironia, enquanto procedimento 

eversor da verdade e das hierarquias, paradigmático), nas indeterminações referenciais, na 
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proliferação (alógica) do sentido, em modos de subjetivação que não correspondem à unidade 

do sujeito, no deslocamento das fronteiras entre o imaginário e o concreto. 

 A descrença nas categorias de pensamento ou nos “valores” (no sentido nietzchiano de 

um poder-verdade estabelecido) tem, em Fiama e Llansol, como contraface positiva, a crença 

no corpo. Crer, entretanto, já não implica aqui uma “verdade”, mas a experimentação de um 

desconhecido e a proposição de tarefa: o corpo. Retomada da grande questão de Spinoza: 

“ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo” (Ética III, prop. 2, esc.). De modo que, 

ao longo dos textos de Fiama e Llansol, podemos seguir as questões que envolvem uma 

concepção física da linguagem, em simbiose com o corpo. 

 As proximidades entre os projetos de escrita que estas duas obras figuram ainda na 

composição de Um beijo dado mais tarde, onde Llansol retoma, ao modo de uma 

homenagem, certas imagens e temas de Área branca na composição de seu romance – embora 

tal reconhecimento, dado o desenvolvimento contemporâneo das duas escritas, não implique 

qualquer tipo de influência. 

 Neste trabalho, privilegiamos certas obras de Llansol, como o Senhor de Herbais, que 

exprime uma tentativa de balanço geral de seu percurso literário e explicação das tensões que 

o motivaram; ou ainda as recolhas póstumas de textos do espólio, os volumes do Livro de 

horas, que nos dão o testemunho do modo insistente como alguns temas e questões 

acompanharam por meio século esta escrita. No caso de Fiama, nossa reflexão incide sobre a 

Obra breve, por tratar-se, justamente, menos da recolha completa dos poemas que um esforço 

por organizar e explicitar seu percurso poético, a coerência e as tensões de sua progressão. 

Incluímos ainda os textos críticos reunidos no Labirinto camoniano e outros labirintos, por 

nos apresentar uma visão de suas concepções de cultura, literatura, e crítica. 
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 A escolha dos textos e autores que dialogam criticamente com Fiama e Llansol, em 

nosso percurso, obedece ao critério de ressonância interna que estas próprias obras produzem, 

explicita ou implicitamente (veremos a importância que Nietzsche e Spinoza assumem em 

Área branca), de modo que, ao internalizar certas questões que configuram uma tradição ou 

linhagem específica dentro da modernidade, sua repetição produza a diferença entendida 

como sua relação com aquilo que lhe é ao mesmo tempo íntimo e exterior: 

 

Escreve-se para o silêncio, depois, o outro eu, o duplo pessoal, expectante alternativo, 

se apronta para a resposta à pergunta que é todo o escrito, toda a personagem em acto 

que a escrita também é. A implícita pergunta escrita envolve uma resposta que o outro 

desdobrado assume. Essa resposta consiste do mesmo modo numa pergunta. O 

juntíssimo tecido de interrogações e esclarecimentos, que se reenviam a si mesmos a 

contínuos modos de questionar e romper as respostas, constitui a própria tensão 

dinâmica da memória e do texto que a conduz (Helder, 2013, p.24) 

 

  

 Repetição a qual este trabalho procura responder, na intenção, antes que de uma 

perspectiva sobre o texto literário que de seguir, na medida do possível, as repetições pelas 

quais Fiama e Llansol procuraram se diferenciar, singularizar, num “juntíssimo tecido de 

interrogações e esclarecimentos”. 

 Este trabalho em muito deve às diversas indicações, sugestões e intuições colhidas de 

uma longa fortuna crítica; fazemos votos para que o interesse crítico por Fiama atinja aquele 

que atualmente se dedica a Llansol. Também deve a muitos dos esclarecimentos, comentários, 

e críticas, verdadeiras lições, que recebemos pessoalmente de Jorge Fernandes da Silveira, por 

ocasião de uma disciplina inteiramente dedicada à poesia de Fiama, na UFRJ, em 2013, e de 

João Barrento e Maria Etelvina Santos, aquando de nossa pesquisa no espólio da autora no 

Espaço Llansol, em Sintra, ao longo do ano de 2015, por ocasião de nossa missão de estudos 
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inserida no âmbito do projeto de cooperação científica “Critica, poesia e contemporaneidade 

no Brasil e em Portugal: tendências e questões”, do Programa CAPES/FCT – Universidade 

Federal Fluminense – Universidade Nova de Lisboa. 
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2. UM “PRECURSOR SOMBRIO”1: O NIILISMO EM PESSOA- 

BERNARDO SOARES 

 

 

“Creio entrever, por vezes, nas especulações, em geral confusas, dos 

índios, qualquer coisa desta ambição mais negativa que o nada. (…) O 

facto é que me creio o primeiro a entregar a palavras o absurdo 

sinistro desta sensação sem remédio. 

E curo-a com escrevê-la.”  

(LD, p.158) 

 

 

 

 

 O niilismo, enquanto questão propriamente cultural e civilizacional, possui algumas 

expressões remotas como o Eclesiastes ou a tragédia grega, segundo a interpretação singular 

do fenômeno dionisíaco por Nietzsche. Enquanto fenômeno moderno, remonta às formações 

das literaturas nacionais, com Shakespeare, através, por exemplo, das palavras de Próspero, 

em A tempestade: “We are such stuff as dreams are made on; and our little life is rounded 

with sleep” (Ato 4, cena 1); com as aventuras de Quixote e Sancho, no grande romance de 

Cervantes, onde o desejo e a imaginação defrontam um real insistentemente denegado; na 

afirmação hedonística dos prazeres de viver em meio a peste e o horror, no Decamerão. No 

                                                 
1   “Sendo a intensidade diferença, é preciso ainda que as diferenças de intensidade entrem em comunicação. É 

preciso como que um 'diferenciador' da diferença, que reporta o diferente ao diferente. Cabe a esse papel ao que 

denominamos precursor sombrio. O raio fulgura entre intensidades diferentes, mas é precedio por um precursor 

sombrio, invisível, insensível, que de antemão lhe determina o caminho invertido e escavado, porque o precursor 

é, primeiramente, o agente da comunicação das séries de diferenças” (Deleuze, 2006b, p.132-3). Se Bernardo 

Soares pode ser visto como um “precursor sombrio” de Fiama e Llansol, procuramos, no título, mais 

profundamente, sugerir que o “niilismo” é o articulador entre as diferenças, os autores que convocamos ao longo 

do trabalho. 
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século XIX, os exemplos são abundantes, sobretudo em personagens de romances, como o 

Bazárov, de Pais e filhos, o Raskólnikov de Crime e Castigo, o Brás Cubas de Machado, a 

Madame Bovary, mas igualmente Bouvard e Pécuchet de Flaubert. 2 Na poesia francesa, a 

questão atravessa as obras de Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Isidore Ducasse e Mallarmé. 

Estes exemplos um tanto gerais e díspares, antes de poderem ser subsumidos numa definição 

categórica de niilismo, apontam para o caráter ambíguo e problemático desta noção, para as 

oscilações que ela imprime sobre as fronteiras estabelecidas entre real e imaginário, matéria e 

espírito, morte e vida, horror e júbilo, crença e ilusão, mentira e verdade. Apontam sobretudo 

para o fato de que o niilismo não se confunde com o pessimismo, com uma postura 

depreciativa da vida ou da existência (sendo essa apenas uma de suas expressões), mas 

implica, sobre um fundo de aguda crise, a invenção de potências afirmativas que ponham em 

causa o real, denunciando o seu aspecto de construção cultural, de dispositivo de controle, e 

as implicações políticas do cerceamento e exploração do desejo que suas categorias sustentam 

e efetuam (uma “mais-valia” extraída do imaginário e das sensações). Implica ainda a 

evocação de uma liberdade que não se define por uma escolha consciente entre possíveis 

(categoria que pressupõe um real bem estabelecido), mas que se tece no confronto com as 

instituições gregárias e seus modelos de pensamento, os quais buscam furtar às singularidades 

sua própria medida – impedir que “se tornem aquilo que são”, no dizer nietzschiano, ou 

expresso doutro modo por Fiama: “Era a sua vocação par a vida/ que fora transformada/ para 

o trabalho dos conceitos./ A vocação para as sensações/ que fora alienada teologicamente/ em 

força de trabalho” (OB p.282). E por Llansol: a “intimidade com os príncipes, sua 

cumplicidade no desígnio de nos separar da pujança, faz-nos tornar prudentes”. (PS, p.146) 

                                                 
2  Sobre as origens do termo, cf. o segundo capítulo de O niilismo, de Franco Volpi, Turgueniev e sua pretensa 

paternidade. (Volpi, 1999, pp.12-14) 
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 Neste sentido, ambivalência da noção de niilismo, enquanto sentimento agudo de 

crise, de falência das categorias interpretativas do real e invenção de meios de superação, 

impede uma definição unívoca do conceito. Este deve antes remeter a um conjunto de 

questões que entreteçam sua consistência, reparta singularidades num campo problemático e 

avalie graus, recuos e avanços. Enquanto processo, pautado por impasses e acúmulo de 

questões, o niilismo se confunde com uma interpretação geral da modernidade. Enquanto 

projeto de superação3 e consumação de si próprio, confunde-se, por sua vez, com uma 

tradição dentro da modernidade que reivindica a si o tirar das consequências mais drásticas da 

crise da representação e de nossas categorias interpretativas do real (não apenas na 

consciência individual, mas na efetividade das relações de poder). Se Rimbaud, em suas 

cartas, afirmou este projeto como a determinação de tornar-se vidente através do 

desregramento dos sentidos, explorando novas potencialidades do imaginário e do corpo, 

Nietzsche por seu turno assinalou a tarefa possivelmente de modo mais radical e abrangente: 

como reversão do Platonismo e como afirmação das potências do falso ou do simulacro. 

 Se esta linhagem moderna assume um desdobramento tão profundo nas obras de Maria 

Gabriela Llansol e Fiama Hasse Pais Brandão – e de Herberto Helder – isso se deve em 

                                                 
3
   A ideia de superação aqui é secundária, e participa das ambiguidades próprias ao fundo de crise que 

caracteriza os impasses da modernidade, com sua ressonância hegeliana, onde a tensão dialética, opositiva, gera 

uma “superação” que conserva os termos superados, fornecendo uma imagem do devir como evolução cíclica 

que é uma das grandes imagens ou mitos subjacentes a muitos discursos sobre a modernidade. A ideia de 

consumação é mais profunda e implica um excesso que produz rupturas, cortes que, em lugar de conservar 

ciclicamente em saltos e retomadas, traçam a cartografia dos limiares em que aquilo que foi “superado”, já não 

vale mais: “Müntzer meditava sobre o Estado não destruído mas por abandonar” (RV, p.62). Se a consumação 

também é ambígua é porque sua repetição não conserva, mas destrói o modelo, liberando simulacros. Todos 

estes temas serão desenvolvidos ao longo do trabalho. A esse respeito, vale acompanhar as importantes 

considerações de Blanchot nas Reflexões sobre o niilismo, no segundo volume de Conversa infinita: “a filosofia 

de Nietzsche afasta a filosofia dialética, menos ao contestá-la de que ao repeti-la, isto é, ao repetir os principais 

conceitos ou momentos que ela afasta, tais como a ideia de contradição, a ideia de superação, a ideia de 

transvaloração, a ideia de totalidade e sobretudo a ideia da circularidade, da verdade ou da afirmação como 

circularidade”. (Blanchot, 2007, p.124) Nietzsche: “Aquele que aqui toma a palavra (...) o primeiro niilista 

consumado da Europa, que, todavia, já viveu, ele mesmo, o niilismo em si até o fim – que o tem atrás de si, 

abaixo de si, fora de si...” (Nietzsche, 2008, p.23). 
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grande parte aos abalos sísmicos com que o problema do niilismo em Fernando Pessoa 

redefiniu territórios poéticos e de pensamento a serem explorados por aqueles que soubessem, 

à sua maneira, tirar as consequências de suas radicais invenções. 

 

2.1 “Travessias do niilismo”4 

 

Amar-me é ter pena de mim. Um dia, lá para o fim do futuro, 

alguém escreverá sobre mim um poema, e talvez só então eu 

comece a reinar no meu Reino. 

Deus é o existirmos e isso não ser tudo. 

- Livro do Desassossego 

 

 

 

  

 À figura de Pessoa e sua obra – objeto de diversos interesses culturais, como poeta 

incontornável que é – muitas vezes foi atribuída uma visão puramente pessimista e negativa 

sobre a existência, radicada numa espécie de infelicidade congênita, onde biografia e jogo 

heteronímico se confundiriam. Mesmo Fiama e Llansol não foram indiferentes a esta 

tendência da imagem do poeta: “Gostava de exprimir a parte de felicidade que ele não teve” 

(LH5, p.172), “Recordai pessoa teoricamente/ impedido de se sentir uno, por um conceito/ de 

unicidade pontual e homogénea”5 (OB, p.169). Este matiz do texto pessoano, entretanto, não 

expressaria plenamente, sobretudo para as duas autoras, as ambiguidades e consequências de 

um drama niilista por ele posto em cena.  

                                                 
4  Retomo aqui o título de um capítulo de O avesso do niilismo – cartografias do esgotamento, de Peter Pal 

Pelbart. O livro, além de ser uma obra recente e indispensável sobre o tema, possui um detalhe interessante em 

seu para-texto; a capa, de um negro austero, sem ilustrações, torna-se clara, sem que o leitor o perceba, em 

contato com o calor de suas mãos durante a leitura. Entre as muitas ideias sugeridas, fica a de reversibilidade e 

ambiguidade do niilismo – sua positividade inaparente à primeira vista e construída através de um percurso. 
5   No Livro do Desassossego: “Não seria capaz de ter um desejo, uma esperança, uma coisa qualquer que 

representasse um movimento, não já da vontade do meu ser completo, mas até, se assim posso dizer, da 

vontade parcial e própria de cada elemento em que sou decomponível” (LD, p.75) 
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 Drama este que procura encenar uma grande fratura nas categorias que constituem e 

sustentam nossa noção de realidade, o que envolve não apenas um questionamento filosófico 

de nosso entendimento do mundo, mas um abalo na experiência vivencial de senti-lo e de 

sentir-se real. Fratura que estes versos de Tabacaria resumem de modo definitivo: 

 

Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 

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. 

 

Falhei em tudo. (Pessoa, 1986, p.363) 

 

 

 A ideia de lealdade dividida sugere a de traição para com essa, ou essas, realidades. 

Tudo talvez pudesse ser resumido numa dialética do real e do sonho, se a falha encarnada pela 

personagem Álvaro de Campos não remontasse a uma falha ou fissura na própria realidade, o 

sonho nela incluso, por haver sempre uma reserva de real, uma realidade a mais que desfaz, 

por excesso, o todo. “Conquistamos todo o mundo (…);/ Mas (…)/ Saímos de casa e ele é a 

terra inteira,/ Mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido” (idem, p.364). Falha que 

remete menos a uma cisão ou fronteira entre realidade e sonho, a uma ausência de unidade 

agregadora onde se pudesse hipostasiar, ou à ideia de partes articuladas de modo a não 

formarem uma totalidade, do que a um excesso de realidade que esfacela qualquer totalização 

do existente – esse “Indefinido” que se acrescenta ao todo, à vertigem da vasta extensão 

cósmica. Retomando nossa epígrafe: “Deus é existirmos e isso não ser tudo” (LD, p.56). 

Questão sobre a totalidade que também aparece em Fiama, sendo muito próxima da pessoana 

e distante das acepções filosóficas mais comuns do termo: “Posso afirmar que todo o ser é 

tudo,/ o que oferece aos seres outra face” (OB, ?), ou ainda 

 

Cada dia transponho um lugar, 
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da realidade para o sonho. 

(…) Tudo o que reveste um lugar 

não está noutro. Não estará nunca em nenhuma parte 

se não existir. Esta última diferença comove-me 

profundamente, porque a não-existência leva-me 

a procurar sem fim algum ponto. (OB, p.334) 

 

 

 Em Pessoa, uma das ambiguidades constitutivas do niilismo passa justamente por este 

ponto – um excesso de realidade mina a ordem representativa sobre a qual o real assenta e 

acaba por ser expresso frequentemente por uma angústia existencial, por um vácuo de sentido 

na existência ou por uma ânsia de nada. O grande poema sobre esta excessividade dos 

sentidos e do mundo, em Pessoa, é Passagem das horas e ali podemos acompanhar como se 

desenvolve essa ambivalência: 

 

Viajei por mais terras do que aquelas em que toquei… 

Vi mais paisagens do que aquelas em que pus os olhos… 

Experimentei mais sensações do que todas as sensações que senti, 

Porque, por mais que sentisse, sempre me faltou que sentir 

E a vida sempre me doeu, sempre foi pouco, e eu infeliz 

(…) 

Não sei se a vida é pouco ou demais para mim. 

(…) 

Seja o que for, era melhor não ter nascido, 

Porque, de tão interessante que é a todos os momentos, 

A vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, 

A dar vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar no chão, de sair 

Para fora de todas as casas, de todas as lógicas e de todas as sacadas, 

E ir ser selvagem para a morte entre árvores e esquecimentos (Pessoa, 1986, p.342) 

 

 

 Deve-se observar como o fingimento no drama heteronímico redobra as ambiguidades 

do niilismo pessoano. São personagens “decadentes” como Álvaro de Campos e Bernardo 

Soares que melhor exprimem essa falha que pluraliza a realidade, embora o façam numa 

perspectiva predominantemente negativa onde os estados de êxtase e júbilo recaem 
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invariavelmente nos de esgotamento e letargia; a experimentação sobre o corpo e as sensações 

resulta em fracasso e estados doentios; a crença e a esperança numa potência maior do 

imaginário revertem no sentimento de que “tudo é vão” e “nada vale a pena”, na vontade de 

nada, num niilismo despido de suas ambivalências e potencialidades. Ao passo que um 

universo onde a falha é supostamente sanada nos é apresentado pela personagem 

pretensamente não decadente: o “mestre” Caeiro. Lemos em Um falcão no punho: “E Pessoa? 

Tanta palavra, tanta máscara, para dizer <<não encontrei>>” (FP, p.98). 

 Na afirmação de que “era melhor não ter nascido”, frente à multiplicidade 

transbordante da existência em Passagem das horas, mais do que formular um juízo 

pessimista, de depreciação ou negação da existência, Pessoa retoma ou reencontra6 o 

problema do niilismo em sua radicalidade tal como Nietzsche o viu entre os gregos, no 

Nascimento da tragédia. No prefácio, ao comentar sobre a elaboração do livro, o filósofo 

refere o momento em que se encontrava “ainda não liberto dos pontos de interrogação que 

havia aposto à pretensa 'serenojovialidade'7 dos gregos e da arte grega” (Nietzsche, 2007, 

p.11). Suspeita e interrogação análogas ao problema que procuramos desenvolver: seria 

Pessoa simplesmente um pessimista, um negador? Seriam Llansol e Fiama otimistas, 

utópicas, e a potência do imaginário reivindicada pelas figuras uma forma de escapismo? Ou 

haveria ao fundo o problema do niilismo em suas últimas implicações como pressuposto de 

suas estéticas de júbilo? Em que medida?  

 É com um juízo próximo ao de Álvaro de Campos que Nietzsche, no seu livro sobre os 

gregos, revela o solo sobre o qual repousa a “pretensa serenojovialidade” deles. Ao 

                                                 
6   Jacinto do Prado Coelho: “Pessoa e Nietzsche: (…) para eles já não há distinção possível entre realidade e 

aparência, entre verdade e mentira: transportam consigo o niilismo que repassa a cultura contemporânea” 

(Coelho, 1990, p.174-5). 
7    Guinsburg cunha o termo para traduzir Heiterkeit 
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observador da cultura grega que se queda encantado e surpreso com sua exaltação da vida, e 

se pergunte com que “filtro mágico no corpo puderam tais homens exuberantes desfrutar da 

vida ao ponto de se depararem, para onde quer que olhassem, com o riso de Helena – a 

imagem ideal (…) da própria existência deles” (idem, p.33), o filósofo, num diálogo 

encenado, apresenta, como contraponto e pressuposto de tal atitude positiva ante o existir, 

uma lenda que nos mostra a amarga sabedoria de Sileno: 

 

“Não te afastes daqui sem primeiro ouvir o que a sabedoria popular dos gregos tem a 

contar sobre essa mesma vida que se estende diante de ti com tão inexplicável 

serenojovialidade. Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta, durante 

longo tempo, sem conseguir capturá-lo, o sábio Sileno, o companheiro de Dionísio. 

Quando, por fim, ele veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe o rei qual dentre as 

coisas era a melhor e a mais preferível para o homem. Obstinado e imóvel, o demônio 

calava-se; até que, forçado pelo rei, prorrompeu finalmente, por entre um riso amarelo, 

nestas palavras: - Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento! Por que 

me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é 

para ti inteiramente inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, 

porém, o melhor para ti é logo morrer” (ibdem). 

 

 

 Percebe-se que não há incompatibilidade entre as duas perspectivas afetivamente 

divergentes “sobre essa mesma vida” - tal como na Passagem das horas, onde se conjuga o 

interesse por um real transbordante e o sentimento, ou a desconfiança, de que “era melhor não 

ter nascido”. No Nascimento da tragédia, que marca o início de seu percurso filosófico, 

Nietzsche procura solucionar esta dualidade através de uma questão que no “livro retorna 

múltiplas vezes[:] a sugestiva proposição de que a existência do mundo só se justifica como 

fenômeno estético” (idem, p.16). Importa notar que, em parte, essa mesma ideia é dramatizada 

com frequência por Bernardo Soares no Livro do desassossego: “a Arte que alivia da vida sem 

aliviar de viver, que é tão monótona como a mesma vida, só que em lugar diferente. Sim, Esta 

Rua dos Douradores compreende para mim todo o sentido das coisas” (LD, p.49), sendo que 



27 

 

“a única realidade para cada um é a sua própria alma, e o resto – o mundo exterior e os outros 

– um pesadelo inestético, como o resultado de uma indigestão do espírito” (idem, p.67).  

 Esta, entretanto, não é a última ou mais profunda posição sobre a questão, tanto no 

poeta como no filósofo. A questão do niilismo aparece assim simplificada, o problema perde 

sua ambiguidade e se resume a um modo de sublimação de uma realidade, seja ela os tempos 

crus da Antiguidade, seja o quotidiano monótono e burocrático de um Soares rendido às 

exigências do trabalho assalariado. Mesmo sendo uma criação elevada, como a arte grega, na 

perspectiva da cultura alemã da época de Nietzsche, para a qual representava um modelo 

exemplar, ou algo como a inaudita potência de sonho, quase sobre-humana, da qual Bernardo 

Soares não deixa de jactar-se, a arte é interpretada como uma reação a um real que a precede, 

e que permanece inalterado. Uma versão refinada de esteticismo que Fernando Pessoa evoca 

ironicamente. 

 Ao multiplicar suas perspectivas ao longo de outros textos, Nietzsche constantemente 

reconsidera esse problema, o qual o acompanhará até seus últimos escritos reunidos sob o 

título de A vontade de poder8. No prefácio ao Nascimento da tragédia, escrito quase duas 

décadas depois, o filósofo chama a atenção para uma passagem onde sugere que “seria 

necessário que o homem trágico, em sua auto-educação para o sério e para o horror, devesse 

desejar uma nova arte, a arte do consolo metafísico” (Nietzsche, 2007, p.20), para em seguida 

afastar completamente a hipótese sugerida em seu primeiro livro:  

 

“Não seria necessário?” Não, três vezes não (…) [m]as é provável que isso finde 

assim, que vós assim findeis, que dizer, “consolados” (…). Vós deveríeis aprender 

                                                 
8  Como o Livro do Desassossego, A Vontade de Poder também é um volume não publicado em vida pelo autor, 

fruto da reunião de anotações que não compõem realmente uma obra. Sobre as inúmeras questões referentes à 

importância desta publicação póstuma para o entendimento da obra de Nietzsche, e à sua interpretação e 

apropriação, cf. as primeiras páginas do longo ensaio de Blanchot, Reflexões sobre o niilismo, in: Conversa 

infinita – a experiência limite (vol.2) (Blanchot, 2007, pp. 89-103) 
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primeiro a arte do consolo deste lado de cá – vós deveríeis aprender a rir, meus jovens 

amigos, se todavia quereis continuar sendo completamente pessimistas; talvez, em 

consequência disso, como ridentes mandeis um dia ao diabo toda a “consolaria” 

metafísica. (ibdem) 

 

 

 Esta reconsideração tem a vantagem de situar a questão através de uma postura ativa, 

por um lado afirmando seu aprofundamento, através de um enfrentamento desejado, “se 

todavia quereis continuar...”, por outro, pondo em vista os afetos alegres, sua possibilidade, 

como o humor e a ironia do riso, essenciais em Pessoa, e dos quais veremos a grande 

importância em Llansol e Fiama. Para que a questão do niilismo não se resolva em soterologia 

e consolação metafísica, é preciso dizer com Herberto Helder: “A ironia não salva, mas 

ressalva” (Helder, 2013, p.30). 

 A questão entretanto persiste. O que significaria então querer “continuar sendo 

completamente pessimista” e, apesar de tudo, isso representasse uma alta conquista, a gaia 

ciência em Nietzsche, a renúncia ou abdicação irônica em Bernardo Soares? Este 

aprofundamento no niilismo torna-se, para o filósofo, o elemento crucial para a avaliação da 

plenitude e potência de uma perspectiva sobre a existência, de um modo de vida. Ainda nas 

reconsiderações sobre seu primeiro livro: 

 

Será o pessimismo necessariamente o signo do declínio, da ruína, do fracasso, dos 

instintos cansados e debilitados – como ele o foi entre os indianos, como ele o é, 

segundo todas as aparências, entre nós, homens europeus “modernos”? Há um 

pessimismo da fortitude? Uma propensão intelectual para o duro, o horrendo, o mal, o 

problemático da existência, devido ao bem-estar, a uma transbordante saúde, a uma 

plenitude da existência? Há talvez um sofrimento devido à própria superabundância? 

Uma tentadora intrepidez do olhar mais agudo, que exige o terrível como inimigo, o 

digno inimigo que pode pôr à prova a sua força? Em que deseja aprender o que é 

“temer”?  (Nietzsche, 2007, p.12)9 

                                                 
9   Embora aqui Nietzsche fale em pessimismo, por referir-se aos gregos, é nos mesmos termos que considera o 

“niilismo europeu” em A vontade de poder: “Niilismo. Ele é ambíguo. A. Niilismo como sinal de poder 

incrementado do espírito: como niilismo ativo. B. Niilismo como decadência e recuo do poder do espírito: o 
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 A suposição de “um bem-estar” e de “uma transbordante saúde”, mesmo tomada num 

sentido bem diferente do que Nietzsche sugere em relação aos gregos, seria evidentemente 

equivocada em Pessoa. Mas não haveria contudo, em Álvaro de Campos e Bernardo Soares, 

“um sofrimento devido a própria superabundância”, ou seja, uma espécie de saúde, não 

estariam estes heterônimos entre os intensos, os que evocam potências excessivas contra uma 

realidade banal e insuficiente, ao contrário do ascetismo dos outros heterônimos? São 

personagens de uma ambiguidade fulcral, confessadamente tristes, mas dando testemunho de 

uma vida transbordante, mesmo que falhada. 

 O niilismo, pois, não pode ser avaliado simplesmente por uma atitude psicológica – 

ele necessariamente envolve um jogo de máscaras que denota motivações mais profundas. 

Mesmo Nietzsche, enquanto personagem histórica, transmite-nos uma imagem que oscila 

entre o vivaz e o neurótico, entre o entusiasta dionisíaco e o asceta religioso, mas também 

quando avalia a si próprio, como no texto autobiográfico de Ecce homo: “a um tempo 

décadent e começo (…). Para os sinais de ascensão e declínio tenho um sentido mais fino do 

que qualquer homem já teve (…) - conheço ambos, sou ambos” (Nietzsche, 2008b, p.21).  

 Acompanhamos até aqui algumas ideias que nos afastariam do problema do niilismo 

em suas formulações mais radicais: a necessidade de justificar esteticamente um mundo 

carente de sentido e a identificação direta do niilismo com o pessimismo e com uma 

atmosfera afetiva necessariamente disfórica. Seria necessário, brevemente, acrescentar outra 

acepção a descartar – o ceticismo. Este diz respeito à dúvida, seja ela metódica e sustentada, 

seja eventual e contingente, a incapacidade de ter certeza que pressupõe ainda a possibilidade 

                                                                                                                                                         
niilismo passivo” (Nietzsche, 2008, p.36). 
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de alguma verdade efetiva.  

 

O tédio… Quem tem Deuses nunca tem tédio. O tédio é a falta de uma mitologia. A 

quem não tem crenças, até a dúvida é impossível, até o ceticismo não tem força para 

desconfiar. O tédio é isso: a perda, pela alma, da capacidade de se iludir, a falta, no 

pensamento, da escada inexistente por onde ele sobe sólido à verdade” (LD, p.266). 

 

 

 Ao contrário do ceticismo, de sua suspensão da certeza, o niilismo tem a ver com a 

crença e a descrença. A ideia de justificativa da existência, com efeito, implica que ainda se 

acredite nela, sua realidade não é posta em questão, sendo apenas, por indesejada, maquilada. 

Por outro lado, 

 

O niilismo radical é a convicção de uma absoluta inconsistência da existência quando 

se trata daqueles valores que se reconhecem como os mais altos, adicionado o 

entendimento de que nós não temos o mínimo direito de acrescentar um além ou um 

em-si das coisas que seja “divino” ou moral de carne e osso. (Nietzsche, 2008, p.29) 

 

 

 O entendimento desta impossibilidade de um além, de uma necessidade de combater 

soluções transcendentes (mais do que ceticamente suspender o julgamento), caracteriza uma 

postura propriamente moderna, e que Nietzsche encena em seu Zaratustra, sob o tema da 

morte de deus. Como mostra Deleuze, a “fórmula 'Deus está morto' não é uma proposição 

especulativa, mas uma proposição dramática, a proposição dramática por excelência” 

(Deleuze, 1976, p.127). Neste sentido, não teria, em nenhuma hipótese, como objetivo, a 

consumação desse fato, mas o dá por já acontecido e visa a afirmá-lo (em lugar de erigir 

novos avatares que ocupassem seu lugar: crítica da modernidade) e tirar dele as máximas 

consequências. Peter Pal Pelbart, em O avesso do niilismo – cartografias do esgotamento, 

comenta a esse respeito: 
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ao anunciar a derrocada do mundo suprassensível da tradição metafísica, da qual a 

figura de Deus não passa de uma concreção histórico-religiosa, Nietzsche toma o 

cuidado de indicar seus sucedâneos modernos, que em vão tentam preencher uma 

função similar, oferecendo-se como centros de gravidade e pretendendo estabelecer 

objetivos e assegurar sentidos com uma autoridade equivalente àquela anteriormente 

atribuída à esfera supra-humana. Seja a Consciência, a Razão, a História, o Coletivo, e 

ora fazendo cintilar a miragem do Imperativo Moral, do Progresso, da Felicidade ou 

da Civilização, de um ponto de vista estritamente genealógico (…) não há solução de 

continuidade entre essas figuras modernas e a tradição metafísica que elas pretendem 

contestar. (Pelbart, 2013, p.96-7) 

 

 

 O niilismo apresenta-se, assim, como perspectiva sobre o sentido de crise que 

atravessa e constitui a própria modernidade. O que Nietzsche chama de niilismo passivo ou 

reativo seria uma vivência incompleta, sua travessia interrompida, no sentido de não 

aprofundar todas as consequências, de uma modernidade crítica e em crise, “superando-a” 

com soluções que conservam, “de um ponto de vista estritamente genealógico”, estrutural ou 

funcionalmente, a mesma autoridade transcendente efetuada por uma entidade ou realidade 

divinas. “O niilismo incompleto, vivemos no meio dele” (Nietzsche, 2008, p. 38). Pelbart 

ainda ressalta, “[m]esmo a ciência, insiste Nietzsche, quando se contrapõe à verdade divina, 

pressupõe uma fé na verdade e uma crença, em tudo metafísica, de que a verdade é divina” 

(Pelbart, 2013, p.97).  

  O aprofundamento da descrença prepara a transição para o niilismo radical ou ativo, 

já que “a inexequibilidade de uma interpretação de mundo à qual foi dedicada monstruosa 

força – desperta a desconfiança de que todas as interpretações de mundo sejam falsas” 

(Nietzsche, 2008, p.27). Em diversos fragmentos do Livro do desassossego, Bernardo Soares 

relaciona sua visão de mundo com esta crise moderna dramatizada pelo filósofo alemão: 

 

Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, 

pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido – sem saber porquê. Então 
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porque o espírito humano tende a criticar porque sente, e não porque pensa, a maioria 

dos jovens escolheu a Humanidade como sucedâneo de Deus. (…) 

Assim, não sabendo crer em Deus, e não podendo crer na soma de animais [a 

humanidade], fiquei, como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que 

comumente se chama a Decadência. (…) (LD, p.40) 

 

Pertenço a uma geração que herdou a descrença na fé cristã e que criou para si uma 

descrença em todas as outras fés. Os nossos pais tinham ainda o impulso credor, que 

transferiram do cristianismo para outras formas de ilusão. (idem, p.295) 

 

A procura da verdade – seja a verdade subjectiva do convencimento, a objetiva da 

realidade, ou a social do dinheiro ou do poder – traz sempre consigo, se nela se 

emprega quem merece prémio, o conhecimento último da sua inexistência. (…) 

A arte tem valia porque nos tira de aqui. (idem, p.336) 

 

 

 É delineada assim uma radical crítica da modernidade e de suas razões. O caráter ativo 

do niilismo implica a travessia dessas crenças e descrenças. Implica uma prova, uma 

confrontação, mais do que ideológica, entre modos de vida e concepções de real. Ou ainda, a 

arte, enquanto prática sobre o real, é contraposta à procura da verdade, seja a dos discursos de 

saberes ou dos discursos de poderes, “a verdade subjectiva do convencimento, a objetiva da 

realidade, ou a social do dinheiro ou do poder”. Retomando Nietzsche: “ver a ciência com a 

ótica do artista, mas a arte, com a da vida…” (Nietzsche, 2007, p.13), perspectiva que parece 

estar no horizonte de algumas reflexões de Marcus Siscar, sobre o tema em Poesia e crise: 

 

A reivindicação de uma perspectiva singular, traduzida como aspiração à “autonomia” 

dita estética, nesse sentido, designa muito menos o sintoma de um escapismo social do 

poeta, como normalmente é vista, do que uma resultante discursiva na qual se explicita 

(ou se dramatiza, isto é, se dá a entender, pelos expedientes da retórica e do pathos) 

um certo saber sobre o real – um saber que frequentemente coloca em primeiro plano a 

violência de sua exclusão e o sentido de seus fins. Em outras palavas, a autonomia 

desejada pela poesia não é aquela que a isolaria da realidade intolerável, mas aquela 

que de fato lhe fornece os recursos para carregar ou suportar os paradoxos de sua 

inscrição na realidade, atribuindo-lhe a condição de discurso histórico que denuncia, 

inclusive, as ficções paradisíacas da cultura como identidade entre forma e 

experiência. Nesse sentido, o discurso poético aspira ao gesto dilemático pelo qual 

seria possível, inclusive, iluminar o sentido de outros campos e discursos sociais, 
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reconhecendo neles as estratégias políticas implícitas de manipulação, eufemização ou 

desdramatização da linguagem. (Siscar, 2010, p.10) 

 

 A “autonomia” dita estética também implica a diferenciação entre posturas e 

perspectivas sobre o problema da realidade; diríamos ainda que, mais que por carregar e 

suportar as “contradições” de sua inscrição na realidade (os grifos são do próprio autor, e os 

termos denotam uma perspectiva algo dialética da questão), a “reivindicação de uma 

perspectiva singular”, deve ser entendida pela travessia e consumação do niilismo. Ou, dito 

de outro modo, evitamos conceber o caráter radical com que a travessia do niilismo põe em 

causa os paradigmas da modernidade como “reivindicação”, que é sempre a de um 

“reconhecimento”, mas procuramos concebê-lo, na afirmação de uma diferença, mais 

agressiva que diplomática (fazer as diferenças em lugar de reconhecê-las). “Niilismo como 

ideal (…) da vida mais transbordante: em parte destrutivo, em parte irônico” (Nietzsche, 

2008, p.34).  

 Lemos no Livro do desassossego: “A humanidade tem medo da morte, mas 

incertamente; o homem normal (...), raras vezes olha com horror o abismo do nada que atribui 

a esse abismo. Tudo isso é falta de imaginação”, condição que será contraposta aos 

“[m]elhores e mais felizes, os que, reconhecendo a ficção de tudo, fazem o romance antes que 

lhes seja feito, e, como Maquiavel, vestem os trajes da corte para escrever bem em segredo” 

(LD, pp. 71 e 120). Confrontam-se modos de imaginar e de sentir. Como diz Bernardo Soares, 

o “espírito humano tende a criticar porque sente, e não porque pensa” - quer isto dizer, ao 

contrário de um irracionalismo, o afastamento de uma forma de confrontação dialética, 

argumentativa, para a avaliação dos modos de vida em sua potência, de formas de sentir o 

real, sendo a própria avaliação dependente de uma criação – de uma perspectiva que se cria, 
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que se acomoda mal com os valores estabelecidos (a diferença a ser afirmada, e não 

reconhecida), de uma performance em lugar de uma verdade. E o Livro do Desassossego é 

sobretudo a descrição e a invenção de um modo de vida e de uma disposição afetiva 

singulares, anômalos e radicais. Mais do que numa proposição, a “crítica” configura um modo 

de sentir que se implica contestador e transfigurador – superior, se se compreende uma 

superioridade desprovida de verdade e de hierarquias, dramatizada, onde o poder e autoridade 

são subvertidos por uma inocência, um humor e uma ironia que “suportam” a prova do 

niilismo,  (Maquiavel, figura emblemática das relações entre poder e escrita, tornado cômico). 

Ponto máximo aonde chega a ironia pessoana: “Você é explorado, Soares!”, “Ah, 

compreendo! O patrão Vasques é a Vida” (idem, pp.47 e 49). 

  

 

2.2. “A ficção ingênita de tudo” 

 

 

 

Quanto mais contemplo o espetáculo do mundo, o fluxo e o 

refluxo da mutação das coisas, mais profundamente me 

compenetro da ficção ingênita de tudo, do prestígio falso da 

pompa de todas as realidades. (…) Mas não sei se a definição 

suprema de todos esses propósitos mortos (…) deve estar na 

abdicação extática do Buda, que, ao compreender a vacuidade 

das coisas, se ergueu do seu êxtase dizendo “Já sei tudo”, ou 

na indiferença demasiado experiente do imperador Severo: 

“omnia fui, nihil expedit – fui tudo, nada vale a pena”. 

- Livro do desassossego 

 

 

 

 Nietzsche diz do niilismo ativo, enquanto “ideal do supremo poderio do espírito, da 

vida mais transbordante: em parte destrutivo, em parte irônico” (Nietzsche, 2008, p.34); ironia 
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e destruição que recaem sobre a própria noção de realidade. Vimos anteriormente como 

Llansol e Fiama foram sensíveis ao pathos negativo que, embora ambíguas e irônicas, as 

personagens da heteronimia pessoana não deixam de exprimir. Mais importante, entretanto, 

do que as considerações sobre sua infelicidade ou incapacidade de sentir-se uno, foi a 

avaliação das motivações mais profundas de seu pensamento.  

 No Livro de horas V – o azul imperfeito, recolha póstuma dos cadernos do espólio 

llansoliano, cujo volume de mais de 700 páginas é todo dedicado a textos que mantêm alguma 

relação com Fernando Pessoa, cobrindo um período de três décadas, podemos observar o 

quanto foi central, no modo como Llansol leu Pessoa, o tema da suspeita sobre o real.       

“Para a Aossê, a maior pergunta era                     como era o real” (LHV, p.268).                   

“A chuva cai, percorre o seu som, parece-me que a água é ribeira; a sensação de uma 

consciência fluida, pronta a receber a parte submersa do real. Mas o que é o real___ (citar as 

afirmações de Pessoa – Livro do desassossego, sobre o real)” (idem, p.171). E, numa 

passagem quase três anos posterior, Llansol copia este trecho do Livro do desassossego: 

“Douro-me de poentes suppostos, mas o supposto é vivo na sua supposição. Alegro-me de 

brisas imaginárias, mas o imaginário vive quando se imagina” (idem, p.434). Lemos ainda 

num fragmento do qual alguns trechos reaparecerão em Lisboaleipezig 2 – o ensaio de 

música: “Porque é preciso dizer-se que nós não sabemos de que realidade se vive; todos temos 

dificuldade em nomear a qualidade do real; podemos dizer a nós mesmos que pouco importa, 

ou absolutamente nada; dizemo-lo, e fechamos a boca” (idem, p. 133). Nota-se que, mais que 

um negador da existência, Pessoa é sugerido como inquiridor do que se concebe como 

realidade, do seu caráter suspeito e equívoco – falso, diria Nietzsche – assim como de uma 

realidade do imaginário, vivencial, não redutível a uma representação (real ou ilusória) para 
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uma consciência: “o imaginário vive quando se imagina”. 

 Em Hora obscura, poema em cujo título ressoa a Hora absurda de Pessoa, Fiama 

aponta para a relação complexa de sua poesia com a do poeta. “Por muito que a minha escrita 

decalque as páginas de fernando pessoa/ eu digo na fissura do verso uma outra coisa” (OB, 

p.162). A afirmação causa certamente surpresa, já que é difícil conceber, seja em que plano da 

composição do texto, um grau de semelhança entre as duas escritas ao qual convenha a ideia 

de decalque. O poema aponta para outra solução, contudo, ao referir que Pessoa, “na sua 

própria longínqua ortografia dos symbolos, inscrevera novo desígnio filosófico ou desenho” 

(ibdem). A aproximação etimológica que a poeta sugere entre desígnio e desenho nos permite 

compreender o que é de fato decalcado: as ideias, as questões e os problemas inaugurados por 

esta “ortografia dos symbolos”. O decalque marca, contudo, uma repetição produtora de 

diferença, “Leio-o com a avareza de quem herda” (ibdem), questão cardinal em Fiama que 

acompanharemos adiante. Embora diga “uma outra coisa”, Fiama assume a necessidade de, na 

diferença, repetir, “decalcar” Pessoa, seu “novo desígnio filosófico”, mesmo que “com 

avareza”. 

 No último livro publicado por Fiama, Cenas Vivas (2000), a figura de Pessoa 

reaparece no longo poema, Teoria da realidade, tratando-a por tu. Logo de início, nos 

primeiros versos, o caráter equívoco da realidade é apontado na ambiguidade daquilo que 

designa a segunda pessoa (que nos primeiros versos a referência incide sobre a infância da 

poeta, mas varia ao longo do poema) e na falibilidade daquilo que ela por sua vez pode 

designar, a terceira pessoa: “Ouves cantar a flosa, e erras,/ não é ela, era o mar antes criado,/ 

era a galáxia, o teu cérebro, aquela/ que já ouviste ao aprenderes a fala” (idem, p.694). 

Curiosamente, em seguida, a segunda pessoa, passa a referir-se ao poeta de Mensagem, cujos 
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versos são retomados: 

 

Foi o mar, ó mar salgado, 

e quantas das águas serão  

as lágrimas de Portugal. (…) 

 

E o inteiro ouvido engendrou 

a máxima palavra Portugal, 

tu, realidade, meu poeta. 

Meu poeta, quem? Aquele que fala 

com as assonâncias, analogias, 

o uníssono e o tacto, os nomes 

naturais matrizes guardadas 

por sua mãe. (…) 

Tão de repente,  

realidade, tu poisaste o teu pé 

nas pegadas do mar, disseste 

águas, exorbitaste dos olhos, 

e repetiste: lágrimas. (…) 

 

Tu, realidade, és o nome de ti 

e do que os poetas fundam, 

depois de terem a fala perfeita.   

(idem, p.695-6) 

 

 

 Pessoa aparece como inquiridor do real, em Llansol, enquanto em Fiama, sua confusão 

com a própria realidade afirma os poderes da fala poética. O tema é muito complexo e de 

vasta recorrência na poeta – a crença e a descrença na escrita é tematizada e dramatizada 

recorrentemente por Fiama ao longo de seu percurso poético. Se aqui ela aparece como 

potência criadora de realidade, convém notar que esta realidade é, surpreendentemente, 

apresentada como equívoca, composta por um jogo de designações falsas: “Ouves cantar a 

flosa, e erras”. A “fala perfeita” deve ser lida nos muitos sentidos de perfeição, entre eles 

percorrer e sobretudo preencher, que aponta para o caráter inconcluso do real (o sentido de 

uma correspondência entre a fala e o real deve ser posto em suspenso, sob suspeita) 
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 Se Llansol acompanha a aventura do pensamento de Pessoa em confronto com o real 

justamente através Livro do desassossego10, é sobretudo porque o niilismo em Bernardo 

Soares se apresenta mais irônico e destrutivo do que  em Álvaro de Campos, que encena ainda 

uma lealdade dividida entre sua potência afetiva, imaginativa, e a realidade enquanto 

concretude exterior e “passagem das horas”. No Livro, presenciamos, para além de qualquer 

hesitação, uma traição arquitetada e consumada contra o “real”: 

 

Viver a vida em sonho e falso é sempre viver a vida. Abdicar é agir. Sonhar é 

confessar a necessidade de viver, substituindo a vida real pela vida irreal, e assim é 

uma compensação da inalienabilidade do querer viver. (…) Este livro é um só estado 

de alma, analisado de todos os lados e percorrido em todas as direções. (LD, p.448) 

 

Se não fosse o sonhar sempre, o viver num perpétuo alheamento, poderia, de bom 

grado, chamar-me um realista, isto é, um indivíduo para quem o mundo exterior é uma 

nação independente. Mas prefiro não me dar nome, ser o que sou com uma certa 

obscuridade e ter comigo a malícia de não me saber prever. (idem, p.227) 

 

 

 A hesitação já não diz respeito a um sujeito que encara as virtualidades do imaginário 

e da sensação como uma tentação, mas sobretudo ao sentido e à motivação do viver e existir. 

“Abdicar é agir”: a ideia de renúncia e abdicação é explorada de diversos modos pelos 

fragmentos do Livro: “Nunca encontrei argumentos senão para inércia”, “O meu estoicismo é 

uma necessidade orgânica”, “A quem como eu, assim, vivendo não sabe ter vida, que resta 

senão, como a meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino?” (LD, 

pp. 250, 367 e 41). A descrença no real, mais do que um dado da consciência, se revela modo 

de vida, “necessidade orgânica”, instinto, importando notar o quanto Soares e o filósofo 

                                                 
10    “Como o Livro do Desassossego de Fernando Pessoa/ Bernardo Soares, Um Falcão no Punho, é mais do 

que um laboratório onde o escritor observa e dá em observação um processo de escrita. Há entre estes dois 

livros, como nota Maria Alzira Seixo, relações evidentes de continuidade, extensíveis à restante obra de Maria 

Gabriela Llansol, relações que se centram em torno de uma problemática autor/ experiência. São ambos sinais 

luminosos de um passo fora da literatura.” (Lopes, 2013, p.20). Também cf. Seixo, Maria Alzira, Livro do 

Desassossego de Bernardo Soares, Editorial Comunicação, Lisboa, 1986, p.30. 
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alemão criticam uma estima muito alta da consciência: “A decadência é a perda total da 

inconsciência; porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, 

pararia” (idem, p.277); Nietzsche: “erros monstruosos: 1. a absurda superestimação da 

consciência (…) 3. a consciência como a suprema forma alcançável” (Nietzsche, 2008, 

p.277). Lembremos também como Fiama enfrenta a questão: “a morte teve noções/ diversas e 

(…) a noção mais cruel/ foi a que a assemelhou tanto/ à vida, que os meus contemporâneos/ a 

sentem como a ser assistida/ imediatamente pela sua consciência” (OB, p.277); e também 

Llansol: “é uma experiência que me revela duplamente o meu próprio amor inconsciente pela 

leitura, ou/ o meu próprio amor pelo inconsciente da leitura” (CL, p.194) 

 A consciência, sob esta crítica, com efeito, se apresenta como “órgão” da 

representação e da verdade. As categorias que perdem valor e deixam de sustentar o “real”, 

dizem respeito diretamente a ela: a capacidade de apreender uma unidade que abarque o 

existente, “Deus é o existirmos e isto não ser tudo”, a concepção de uma finalidade que 

justificadora (que afaste – da consciência – o nihil expedit), cuja falência culmina nas 

posturas de renúncia (a justificação pelo sonho em si sendo sempre irônica), e a própria ideia 

de verdade, pois para Soares o existir carece de evidência. “Não há problema senão o da 

realidade, e esse é insolúvel e vivo” (LD, 349). Nietzsche sugere que é a partir deste ponto, 

onde já nenhuma verdade pode “solucionar” o problema, que se torna possível um 

redimensionamento radical da questão. 

 

No fundo, o que aconteceu então? O sentimento de desvaloração foi alcançado 

quando se compreendeu que o caráter total da existência não pode ser interpretado 

nem com o conceito de “fim”, nem com o de “unidade”, nem com o de verdade. Com 

isso não se chega a nada e não se obtém coisa alguma; falta a unidade que tudo abarca 

na multiplicidade do acontecer: o caráter da existência não é “verdadeiro”, é falso… 

não se tem, pura e simplesmente, nenhuma razão mais para iludir-se com um mundo 

verdadeiro… (Nietzsche, 2008, p.32) 
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 Um mundo falso, em princípio, seria um universo onde “não existe nenhuma verdade; 

não há nenhuma propriedade absoluta das coisas, nenhuma 'coisa em si'. - Isso é um niilismo, 

e deveras o mais extremo” (Nietzsche, 2008, p.33). Bernardo Soares se apresenta como 

nascido num momento em que a crença no real já não é possível, logo, devemos levar a sério 

sua renúncia – tomá-la como escapismo é demasiado redutor, pois é o real que efetivamente 

foge.  

 Um impasse se delineia no Livro do desassossego: ao homem dotado de larga 

imaginação é oferecida a oportunidade de domesticar suas faculdades, tornando-se, no dizer 

de Herberto Helder, “terceira pessoa do pacto social – isso: o que a lei espera do 

amansamento das disposições dramáticas” (Helder, 2013, p.11). É o que Bernardo Soares faz 

exteriormente, é como se mascara, por necessidade de sobrevivência e astúcia, “do alto da 

majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa” (LD, p.44). Por 

outro lado, resta a atitude radical e heroica de desenvolver sua capacidade de sonhar e sentir 

ao limite, feito do qual Soares não cansa de gabar-se: “O mais alto grau do sonho é quando, 

criado um quadro com personagens, vivemos todas elas ao mesmo tempo (…) Este é o meu 

ascetismo final. Não há nele fé, nem um Deus. Deus sou eu” (LD, p.456). Dilacerado entre 

interioridade e exterioridade, o heroísmo trágico (e moderno) e inventivo de Soares 

compreende o “aniquilamento dos ideais, o novo deserto; as novas artes para o suportarmos, 

nós os anfíbios”, como lemos em A vontade de poder (Nietzsche, 2008, p.317). 

 Pessoa mais uma vez se aproxima de filósofo alemão, pois também com Soares o 

niilismo enquanto problema de significação da existência (sua ausência, suas possíveis 

compensações), é redimensionado, passando a ser compreendido como questão de potência. 
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Nietzsche afirma que “Há uma escala de força da vontade, que é a de até que ponto se pode 

dispensar o sentido nas coisas, até que ponto se suporta viver num mundo sem sentido: porque 

se organiza um pequeno pedaço dele mesmo” (idem, p.306). A descrença de Soares, enquanto 

sinal de fortitude e salvaguarda da capacidade de pensar livremente: “a independência 

longínqua (…) consiste em não crer na verdade, nem se a houvesse, na utilidade do 

conhecimento dela - tal é o estado em que, parece-me, deve decorrer, para consigo mesma, a 

vida íntima intelectual dos que não vivem sem pensar” (LD, p.239). Embora esta afirmação 

pareça a reformulação de um rigor cético, é preciso compreender o que seria a vida intelectual 

sem verdade em Soares, e qual o mínimo de crença inseparável do máximo de descrença que 

ele experimenta – salvaguarda do livre-pensar, mas sobretudo de um livre-sonhar: 

 

Reconhecer a realidade como uma forma da ilusão, e a ilusão como uma forma da 

realidade, é igualmente necessário e igualmente inútil. A vida contemplativa, para 

sequer existir, tem que considerar os acidentes objetivos como premissas dispersas de 

uma conclusão inatingível; mas tem ao mesmo tempo que considerar as contingências 

do sonho como em certo modo dignas daquela atenção a elas, pela qual nos tornamos 

contemplativos. (idem, p.117) 

 

 

 Na medida em que o máximo grau de descrença é não só suportado, como afirmado, 

desejado, o esvaziamento das significações impostas à existência dá lugar a uma espécie de 

liberdade e espaço criativo. Além disso, há outra questão nietzschiana que se esboça ao fundo: 

se se trata de uma potência de vida e de pensar que deve ser afirmada frente ao “amansamento 

das disposições dramáticas”, a exigência de um mundo real é, no pensamento de Nietzsche, o 

último avatar do deus deposto que assombra a modernidade. São palavras que poderiam ter 

saído da pena de Soares: “É de uma importância cardeal que se suprima o mundo verdadeiro. 

Ele é o fator que mais amesquinha e põe em dúvida o mundo que nós somos: até agora, ele foi 

o nosso mais perigoso atentado contra a vida” (Nietzsche, 2008). Nada disso, entretanto, 
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anula o caráter problemático e ambíguo dos padecimentos sofridos por Soares. Se Pessoa 

acumula contradições a esse respeito, é porque sua intenção é justamente dramatizar os 

impasses do niilismo, o que nos obriga a acompanhá-lo em suas idas e vindas. Uma solução 

ou superação para a questão, sabemos, encontra-se encenada em Caeiro – menos frutífera, 

contudo, na perspectiva dos problemas aqui apresentados.  

 Ultrapassado o niilismo, atravessado todo o território que representa a ausência de 

significação no existir, de esteios para sustentação de uma vontade de ação sobre o mundo, de 

arrimo para que o pensamento não naufrague ao avançar por uma realidade inconsistente, 

todo este conjunto de problemas conduz a um ponto de viragem ou questão final: se               

“a medida de força [é] o quanto nós podemos confessar a aparência, a necessidade da 

mentira, sem sucumbir [, e]m que medida um niilismo poderia ser uma maneira de pensar 

divina, como negação de um mundo verdadeiro, de um ser”? (idem, p.34) Bernardo Soares 

também chega a essa questão: “Há momentos em que a vacuidade de se sentir viver atinge a 

espessura de uma coisa positiva. (…) Nos grandes homens de inação, a cujo número 

humildemente pertenço,  [este] sentimento conduz ao infinitesimal; puxam-se as sensações, 

como elásticos, para ver os poros da sua falsa continuidade bamba” (LD, p.171). 

 Tal positividade não se deve ao encontro de uma verdade justificadora, mas a um 

espaço de experimentação que as crenças e formas de sentir sustentadas por uma noção de 

mundo verdadeiro impediam – o sensacionismo11de Soares configura claramente uma 

potência do falso. Soares ainda o afirma mais radicalmente, nesses termos: 

                                                 
11    O sensacionismo é uma das teorizações e práticas, tal como o interseccionismo e o paulismo, que pautam o 

modernismo de seus heterônimos. Embora o termo tenha uma série de implicações específicas nesse sentido, o 

utilizaremos no sentido mais abrangente em que aparece no Livro do desassossego, no texto intitulado O 

sensacionista: “Neste crepúsculo das disciplinas, em que as crenças morrem e os cultos se cobrem de pó, as 

nossas sensações são a única realidade que nos resta. O único escrúpulo que preocupe, a única ciência que 

satisfaça são os da sensação”. (LD, p.485) 
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As figuras imaginadas têm mais relevo e verdade do que as reais. 

O meu mundo imaginário foi sempre o único mundo verdadeiro para mim. Nunca tive 

amores tão reais, tão cheios de verve, de sangue e de vida como os que tive com 

figuras que eu próprio criei. Que loucura! Tenho saudades deles porque, como os 

outros, passam… (LD, p.380) 

 

 

 A distinção entre realidade e sonho, na perspectiva do niilismo, aprofundado, torna-se 

cada vez mais ambígua e irônica. O real, nessa passagem, não se distingue do imaginado pelo 

caráter transitório (ambos são fugazes), mas pelo relevo, pela intensidade e potência. 

Suprimido o mundo verdadeiro, não há mais distinção entre o real e o falso: “tanto me 

habituei a sentir o falso como o verdadeiro, o sonhado tão nitidamente como o visto, que perdi 

a distinção humana, falsa, creio, entre a verdade e a mentira” (LD, p.173). E Nietzsche: “Não 

temos categorias segundo as quais pudéssemos separar um mundo verdadeiro e um aparente. 

Poderia haver tão somente um mundo aparente, mas não apenas o nosso mundo aparente...” 

(Nietzsche, 2008, p.302). 

 Atravessar as fronteiras culturalmente delimitadas entre realidade e imaginário é, 

como vimos, uma prova de força e menos uma fuga do real do que um desvio dos imperativos 

sobre o pensar e o sentir tecidos nas relações de poder. Na ideia “a medida de força [é] o 

quanto nós podemos confessar a aparência, a necessidade da mentira, sem sucumbir”, não se 

trata de uma distinção entre os que vivem na verdade e os que vivem na aparência, mas da 

acerada denúncia daqueles que não podem confessar a aparência, daqueles que necessitam do 

estabelecimento do verdadeiro, o que só pode ser feito mediante coerções sociais e culturais: 

 

Com pequenos mal-entendidos com a realidade construímos as crenças e as 

esperanças, e vivemos das côdeas a que chamamos bolos, como as crianças pobres que 

brincam a ser felizes. 

Mas assim é toda a vida; assim, pelo menos, é aquele sistema de vida particular a que 

no geral se chama civilização. A civilização consiste em dar a qualquer coisa um nome 
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que lhe não compete, e depois sonhar sobre o resultado. E realmente o nome falso e o 

sonho verdadeiro criam uma nova realidade. O objeto torna-se outro porque o 

tornámos outro. Manufacturamos realidades. (LD, p.96) 

 

 

 Esta é uma questão que será retomada por Llansol e Fiama, a ideia de que o real é uma 

fabricação e suas implicações estéticas e ético-políticas. Também em Herberto Helder, que se 

encontra em meio desses “traidores do real”: “A realidade é apenas o que se propõe como tal. 

Mas devemo-nos munir sempre de uma ironia que coloque dubitativamente a nossa mesma 

proposta” (Helder, 2013, p.67). Se a modernidade pôde ser definida por Deleuze, outro 

herdeiro das mesmas questões, e contemporâneo deste três nomes, pelo conjunto de 

problemas que envolve o niilismo, resta saber o que, frente à afirmação do caráter falso da 

existência, permanece como efetivo e executável ante a vacuidade e a vertigem superadas.  

 

O fato moderno é que já não acreditamos neste mundo. Nem mesmo nos 

acontecimentos que nos acontecem, o amor, a morte, como se nos dissessem respeito 

apenas pela metade. (…) O certo é que crer não significa mais crer em outro mundo, 

nem num mundo transformado. É apenas, simplesmente, crer no corpo. Restituir o 

discurso ao corpo, e, para tanto, atingir o corpo antes dos discursos, antes das palavras, 

antes de serem nomeadas as coisas: o “prenome”, e mesmo antes do prenome. Artaud 

não dizia outra coisa: crer na carne: “sou um homem que perdeu a vida e procura por 

todos os meios fazer com que ela retome seu lugar”. (Deleuze, 2013, p.207-8) 

 

 

 Nós o vimos em Bernardo Soares: se é preciso “atingir o corpo antes dos discursos, 

antes das palavras”, é porque “a civilização consiste em dar a qualquer coisa um nome que lhe 

não compete, (...) o nome falso e o sonho verdadeiro criam uma nova realidade”. Atingir o 

corpo não apenas no orgânico e no biológico (que, no fundo, seriam as formas da “verdade” 

do corpo, segundo esquemas de poder e saber), mas naquele ponto onde vivenciamos como “o 

infinitesimal; puxam-se as sensações, como elásticos, para ver os poros da sua falsa 

continuidade bamba”. Sempre que Soares fala em sentimentos comuns ou de um imaginário 
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romanesco e representativo, ele o faz por comodidade de expressão e simplificação irônica: o 

sensacionismo tende irremediavelmente ao abstrato, às formas aquém ou além do 

representável, àquilo que só pode ser sentido. 

 A vacuidade do real abre, para além da vertigem paralisante da ausência de sentido, a 

possibilidade de uma experimentação sobre o corpo, as sensações, deslocando os limiares que 

o regime da realidade impunha. Tudo aquilo que Nietzsche não cessa de denunciar como 

interditado pela metafísica ocidental:  

 

Se nossa humanização significa alguma coisa, se significa um verdadeiro e real 

progresso, então é porque não necessitamos mais de oposições excessivas e, de modo 

geral, de nenhuma oposição… 

podemos amar os sentidos, nós os espiritualizamos e os tornamos artísticos em todos 

os graus; 

temos um direito a todas as coisas que, da pior maneira, eram até hoje mal-afamadas. 

(Nietzsche, 2008, p.83) 

 

E, assim, alheios à solenidade de todos os mundos, indiferentes ao divino e 

desprezadores do humano, entregamo-nos futilmente à sensação sem propósito, 

cultivada num epicurismo subtilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais. 

(LD; p.41) 

 

 

 Retoma-se aqui uma das grandes questões de Spinoza: “O fato é que ninguém 

determinou, até agora, o que pode o corpo” (Ética, III, prop.2, esc.). Nesta perspectiva, 

ressalta um tema subjacente às reflexões de Nietzsche e latente no modo de vida que Bernardo 

Soares nos apresenta: a civilização e a cultura enquanto meios de domesticação dessa potência 

corporal. A latência desse tema no Livro, faz com que este corresponda a um modo de escrita 

que Deleuze encontrou em Kafka, ao formular a ideia de literatura menor, e aproxima o 

ajudante de guarda-livros das personagens que, de maneiras inauditas, por meio de uma 

singularidade radical, abrem brechas nos espaços de poder, como Josef K. ou Bartleby, de 
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Melville. Pois uma 

 

característica das literaturas menores é que tudo nelas é político. Nas “grandes” 

literaturas, ao contrário, o caso individual (familiar, conjugal, etc.) tende a juntar-se a 

outros casos não menos individuais, o meio social servindo de meio ambiente e de 

pano de fundo de maneira que nenhum (…) é indispensável em particular, 

absolutamente necessário, mas que todos “fazem bloco” em espaço largo. A literatura 

menor é completamente diferente: seu espaço exíguo faz que cada caso individual seja 

imediatamente ligado à política. O caso individual torna-se, então, tanto mais 

necessário, indispensável, aumentado ao microscópio, quando toda uma outra história 

se agite nela. (Deleuze, 2015, p.36) 

 

 

 Mais uma vez a questão das diferenças que reivindicam seu reconhecimento (os 

panoramas sociais das “'grandes' literaturas”) e da afirmação radical de um caso singular, 

onde o “indispensável” faz a diferença – política. Soares, com efeito, é a personagem que se 

encarrega de suportar e resistir aos impasses e pressões da modernidade. Por outro lado, e 

mais profundamente, ressalta a autenticidade e radicalidade absoluta do seu caso individual, 

dando sinais de uma potência excessiva que abriria espaços à margem do poder, do 

conhecido, invocando novas possibilidades de experimentação e invenção. Ambiguidade 

fulcral que configura o caráter modernamente heroico da personagem: resistência, máscara e 

astúcia na travessia do niilismo - aventura, invenção e conquista, ultrapassado este “cabo”:  

 

Um barco parece ser um objeto cujo fim é navegar; mas o seu fim não é navegar, 

senão chegar a um porto. Nós encontrámo-nos navegando, sem a ideia do porto a que 

nos deveríamos acolher. Reproduzimos assim, na espécie dolorosa, a fórmula 

aventureira dos argonautas: navegar é preciso, viver não é preciso.  

Sem ilusões, vivemos apenas do sonho, que é a ilusão de quem não pode ter ilusões. 

Vivendo de nós próprios, diminuímo-nos, porque o homem completo é o homem que 

se ignora. (LD, p.296) 

 

 

 É com o sentimento e imagens semelhantes que Nietzsche evoca territórios a 

descobrir, após atravessados os impasses modernos do niilismo: 
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Não sabemos ainda o “para onde?” a que somos impelidos depois de que fomos 

tirados, de tal modo, de nosso antigo solo. Mas esse solo mesmo criou em nós a força 

que nos impele para a distância, para a aventura por meio da qual fomos lançados ao 

ilimitado, ao não-experimentado e não-descoberto, - não nos resta nenhuma escolha, 

temos de ser conquistadores depois que não temos mais nenhuma terra onde nos 

sentimos em casa e que gostaríamos de “conservar”. Um sim velado nos impele a isso, 

que é mais forte do que todo o nosso não. Nossa própria força não nos tolera mais no 

antigo solo decomposto: arriscamo-nos na amplidão, nos balançamos nela: o mundo 

ainda é rico e inexplorado e mesmo sucumbir é melhor do que se tornar algo pela 

metade e venenoso. Nossa força mesma nos impele ao mar, onde todos os sóis até 

agora já se puseram: sabemos de um novo mundo…  (Nietzsche, 2008, p.216) 

 

 É na continuidade destes temas, em seus aspectos negativos e positivos, que se 

delinearão as aventuras e projetos poéticos de Fiama e Llansol, sobretudo na afirmação das 

figuras – potências do falso, simulacros – que confrontam em direto as determinações de uma 

verdade e as configurações de poder que envolvem uma noção unívoca de real. 
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3. A LUTA CONTRA A CULTURA 

 

 

 

 

O Livro das Comunidades nasceu e se vai apagando a cartilha 

das referências, hierarquias que estratificam a posse e o uso do 

poder, a categorização espontânea do tempo; os livros que se 

seguem (como dizer?) continuam a luta contra a minha cultura. 

- Maria Gabriela Llansol, Livro de Horas II 

(LDHII, p.71) 

 

Fechaduras e linguetas de aço usadas 

com o propósito de tornar secretas  

as passagens acessíveis às prefigurações, 

às encarnações e às memórias. Cada criança 

recebe os olhos das gerações engastados 

como jóias (…). Grades 

de madeira fina, em losango, que os antepassados 

deixam cravadas entre o presente e o seu passado. 

Como se cada visão estivesse predestinada 

pelo ensinamento, e ninguém pudesse 

mais tarde criar figuras novas. 

(…) 

Mesmo os pequenos ossos de gelatina, 

que poderiam estar ainda dentro dos olhos 

(…) 

estão para sempre vigiados e trémulos 

assim como centenas de imagens sobrepostas 

ao fundo do horizonte como slides. 

- Fiama Hasse Pais Brandão, Área branca 5 

(OB, p.283-4 AB5) 

 

A cultura é uma operação de empobrecimento da revelação. 

Compreenda-se: a cultura é a moral da imaginação 

- Herberto Helder, Photomaton & Vox 

(Helder, 2013, p.120) 

 

 

  

 Os impasses, hesitações e tensões, tal como as destruições, experimentações, 

invenções decorrentes do problema do niilismo, como aparecem em Nietzsche, serão 
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retomados e aprofundados no decorrer do século XX, no plano do pensamento filosófico e da 

criação artística. Na literatura portuguesa, devido muito ao impacto da obra de Pessoa, 

algumas das poéticas mais radicais terão como plano de fundo as questões sobre a descrença 

no “real” por ela encenadas. Um bom exemplo é Herberto Helder, poeta que compartilha o 

mesmo horizonte problemático de Fiama e Llansol, nas implacáveis suspeitas sobre a 

realidade e na afirmação da potência do imaginário e do corpo – nessa perspectiva, em 

específico, em franca proximidade e continuidade com Bernardo Soares. “Não, não há 

realidade – todos os poetas são claros a esse respeito. (…) A imagem não é uma realidade?/ O 

que os poetas provam é que é preciso uma imagem para revelar que a realidade não existe” 

(Helder, 2013, p.57).  

 Próximo de Fiama e Llansol (a primeira o traduziu, a segunda demonstrou vivo 

interesse em fazê-lo), como também de Herberto Helder, de Cesariny e de Luiza Neto Jorge 

(os dois últimos também tradutores dele), Antonin Artaud foi um dos autores franceses cuja  

obra mais aprofundou as questões relativas às potências virtuais e imateriais do humano e à 

denúncia de uma noção de real domesticadora dos corpos. “Entre a personagem que em mim 

se agita quando eu, actor, avanço pelo palco, e aquele que sou quando avanço pela realidade 

dentro há, certamente, uma diferença de grau, favorável à realidade teatral” (Artaud, 1989, 

147). 

 A tal ponto a questão prolifera ao longo do século XX, inclusive em contextos já 

distantes dos autores de que tratamos aqui, que o filósofo Gilles Deleuze (que incorporou 

profundamente as implicações dos textos de Artaud ao seu pensamento), poderá propor uma 

definição de modernidade radicada nos problemas e propostas ensaiados por Nietzsche, pois 

se “o fato moderno é que já não acreditamos neste mundo” (Deleuze, 2013, p.207), 
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sintomático de um niilismo passivo e incompleto – a atitude moderna seria a que não 

simplesmente retomasse nosso laço com este mesmo mundo, mas sobretudo pusesse em causa 

todas as noções que aparecem nesta constatação: a modernidade, a descrença, o mundo e, 

inclusive, a própria facticidade, que remete a uma função de verdade: 

 

Definimos a modernidade pela potência do simulacro. Cabe a filosofia não ser 

moderna a qualquer preço, muito menos intemporal, mas destacar da modernidade 

algo que Nietzsche designava como o intempestivo, que pertence à modernidade, mas 

também que deve ser voltado contra ela - “em favor, eu espero, de um tempo porvir”. 

(…) O intempestivo se estabelece com relação ao mais longínquo passado, na reversão 

do platonismo, com relação ao presente, no simulacro concebido como o ponto desta 

modernidade crítica (…). O factício e o simulacro não são a mesma coisa. Até mesmo 

se opõem. O factício é sempre uma cópia de cópia, que deve ser levada até o ponto em 

que muda de natureza e se reverte em simulacro. O factício e o simulacro se opõem no 

coração da modernidade, no ponto em que esta acerta todas as suas contas, assim 

como se opõem dois modos de destruição: os dois niilismos. Pois há uma grande 

diferença entre destruir para conservar e perpetuar a ordem reestabelecida das 

representações, dos modelos e das cópias e destruir os modelos e as cópias para 

instaurar o caos que cria, que faz marchar os simulacros e levantar um fantasma – a 

mais inocente de todas as destruições, a do platonismo. (Deleuze, 2006, 271) 

 

 

 Neste breve trecho, muitas das questões de que trataremos, e algumas tratadas no 

capítulo precedente, aparecem condensadas. Compreende-se o grau mais crítico da 

modernidade sejam as potências do falso, o ponto de crise onde o aparente, o simulacro, 

dando testemunho de novas potências, subverte as formas do verdadeiro: a representação, a 

referencialidade, o modelo, a origem, a identidade. Se a obra de Pessoa foi seminal nesse 

sentido, foi porque o poeta soube radicalizar todos os meios de experimentação de que 

dispunha (a crítica pessoana é minuciosa ao determinar aquilo sua poesia deve a outros, como 

Whitman, os poetas ingleses do século XIX, António Nobre, Cesário…) ao ponto de tornar-se 

o simulacro de si próprio, destituindo o modelo de verdade em seu universo poético, a partir 

da proliferação de simulacros. 
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 Os percursos poéticos de Fiama e Llansol surgem na continuidade deste projeto. 

Observamos no capítulo anterior como as duas autoras foram sensíveis ao problema da 

realidade em Pessoa. Talvez soe estranho o fato de duas poéticas assumidamente 

eudemonistas terem como cerne o niilismo, mas é o que, com efeito, acontece: o problema da 

afirmação de uma potência do real (ou do falso…) que subverta o modelo da verdade 

atravessa como um fio aglutinador todos os grandes temas e problemas trazidos pelas duas. 

Niilismo ativo, consumado, e a experimentação de todas as suas consequências. Há, contudo, 

em Fiama e Llansol, algo daquela ambiguidade do pathos, análoga ao que Nietzsche viu nos 

gregos ou a que Bernardo Soares encena – a pressuposição de estados graves, dolorosos e 

sombrios ao fundo dos de êxtase e júbilo. Como diz Llansol, nas primeiras páginas de 

Parasceve: “Este livro é leve e jubiloso, embora tente abrir caminho através de uma 

conjectura grave, é provável que mal se dê por isso” [grifo nosso] (PS, p.9). Esta 

ambiguidade, embora assinalável nelas, não atinge a mesma profundidade que em Soares; o 

ponto de indeterminação por elas encenado largamente será o de um certo suspense, 

envolvendo as suposições e suspeitas sobre as crenças e dúvidas relativas à realidade das 

figuras, aos simulacros, às potências do falso que povoam a cena de seus textos.  

 A aproximação mais direta, contudo, entre as duas autoras e Pessoa, mais 

precisamente Bernardo Soares, compreende um dos traços mais característicos e frequentes de 

suas obras: a narração de um quotidiano socialmente afastado e marginal, quase uma 

“autobiografia sem factos” como a do heterônimo, pautado por reflexões e contemplações 

“sensacionistas”. Vale notar que em Área branca, obra maior de Fiama, toda a composição do 

livro aponta para a forma do diário, e que as referências ao tempo de um dia ou à passagem 

dos dias é, de longe, a mais frequente em sua poesia, e mesmo quando o passado histórico é 
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tema, é recorrente a alusão suplementar ao quotidiano, seja uma leitura, seja a contemplação 

de paisagens, ruínas, objetos e obras de arte (ou seja, o tempo histórico tende a ser figurado 

em sua relação com o do dia-a-dia). Llansol, além da publicação de alguns diários (de uma 

verdadeira revolução no gênero), fez da escrita quotidiana e fragmentária seu próprio método 

de composição e montagem, como sugere a estruturação explícita do romance-diário 

Lisboaleipzig 1 – embora o caráter de composição por fragmentos não seja necessariamente 

evidente em alguns de seus livros, os quais exibem os mais diversos tipos de unidades 

estruturadas. Duas escritas que encenam profunda e profusamente o quotidiano. “A minha 

maneira de ser e de viver é um dos instrumentos do meu trabalho” (LHIII, p.320), “Medito 

nos hábitos de viver/ e no modo de sofrer, de não sofrer, o contacto do vento” (OB, p.183). 

“Só os meus imensos dias jamais cabem/ nos versos escritos ou ditos, quotidianos,/ e se 

somarmos as horas dos sentidos/ é curta a memória e alonga-se o desejo” (idem, p.584). 

 Se este dia a dia é exíguo em fatos, personagens e acontecimentos romanescos, ele é 

contudo rico em visões e figuras acompanhantes. Nesse sentido, ainda aprofundam e inovam 

todas as “técnicas de sonhar” descritas por Bernardo Soares, isto é, a projeção do imaginário 

sobre a paisagem contemplada, numa espécie de retomada do interseccionismo pessoano. Em 

Fiama: “Eu própria repetirei que há um fundo possível fictício/ ao encontro da aglomeração 

das árvores. Chamo fictícia/ a uma modalidade do real” (OB, p.185), “Não relembro o mar 

mas só a escarpa de onde emitiam os olhos/ as figuras (…)/ (…) O mar, seus vidros, 

intersectados/ por essa nave próxima, a de uma sombra” (idem p.125). “Se o melro for mais 

imaginário que a síntese/ das suas origens, eu cantá-lo-ei de novo (idem, p.213)12. Llansol: 

“___ as gaivotas voltam ao meu horizonte pairando sobre a falésia (nesta planície verde do 

                                                 
12      Sobre o tema, em Fiama, cf. Frias, Joana Matos, “Às vezes as coisas dentro de nós”: Figuras inconsúteis 

no teatro da memória de Fiama, In: Repto, rapto (alguns ensaios), Edições Afrontamento: Porto, 2014. 
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Brabante onde não há falésias, nem gaivotas); (…) e desse conflito nasce a gaivota irreal que 

sucede às primeiras que imaginara: 'car la vérité em laquelle je repose était em moi-même'” 

(F, p.58). 

 A escrita surge assim como uma prática suplementar à atividade visionária quotidiana, 

de uma maneira próxima ainda a Bernardo Soares: 

 

E, se nos empregamos assiduamente, não só na contemplação estética mas também na 

expressão dos seus modos e resultados, é que a prosa ou verso que escrevemos (…) é 

apenas como o falar alto de quem lê, feito para dar plena objetividade ao prazer 

subjetivo da leitura.(LD, p.41) 

 

Estas flores que florescem/ simultaneamente na primavera/ e se acumulam nos 

parques/ cativam-me. Somo-as a todas/ as outras com que sonho./ As vivências que 

guardo/ ciosamente para ampliar/ as minhas visões. (…)// Mudo a cena para me 

alegrar/ com a vida das curvas dos ramos/ entre a frieza urbana. Talvez/ eu verseje por 

esta razão. (OB, 349, AB55) 

 

Meu corpo glorioso já se constitui, a escrita é um seu reflexo, que neste dia 23 de 

Natal empalidece. Soubessem que escrever é apenas o meio de revelação de que sirvo. 

Soubessem que falo, em perfeito juízo, com mortos e vivos que estão vivos, objectos, 

Jade (o cão), Cisca, Alice (as gatas), loureiro e tapete de Natal na mesma perspectiva 

de entendimento. (LDHII, p.115) 

  

 É “ciosamente” e “em perfeito juízo” que as práticas alucinatórias sustentam a 

vivência diária figural que os textos de Llansol e Fiama apresentam – ressaltando assim uma 

noção de realidade quotidiana a qual o texto colaboraria como uma de suas dimensões de 

concretude, exercendo uma função complementar ao corpo sensível, à consciência e a 

memória. Lembramos que, se Spinoza, por um lado, propôs em sua Ética um combate às 

noções inadequadas, oriundas de imaginações do corpo, o fez apenas na medida em que elas 

eram produto da passividade do corpo, de um corpo (co)agido por relações de dominação: o 

imaginário social da superstição, metafísico e teológico, que também é criticado por Llansol e 
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Fiama. A Ética, por outro, já apontava para uma possibilidade alternativa dos usos do 

imaginário, calcados num corpo não dominado, expressões de sua liberdade e potência, tal 

como também vira Nietzsche, concluída a travessia do niilismo e a derrubada das superstições 

modernas: 

 

se a mente, quando imagina coisas inexistentes como lhe estando presentes, soubesse, 

ao mesmo tempo, que essas coisas realmente não existem, ela certamente atribuiria 

essa potência de imaginar não a um defeito da sua natureza, mas a uma virtude, 

sobretudo se essa faculdade de imaginar dependesse exclusivamente da sua natureza, 

isto é, se ela fosse livre.” (Ética II, proposição 17, escólio) 

 

 

 

3.1 “Marginalidade, situação na margem” 

 

 

 

O que hoje é mais profundamente atacado são o instinto e a 

vontade da tradição: todas as instituições que devem sua 

proveniência a esse instinto vão contra o gosto do espírito 

moderno… (…) Toma-se a tradição como fatalidade; estuda-se, 

reconhece-se a tradição (como “herança” - ), mas não se a quer.  

-  A vontade de Poder 

(Nietzsche, 2008, p.60) 

 

“Nada na infância nos deveria obrigar 

a traçar as patas dos roedores repelentes 

que são as letras” 

- área branca 17 

(OB, p.17, p.299) 

 

 

 

 

 Na repetição de certos topoi da modernidade, Fiama e Llansol não cessam de encenar 

e tematizar sua inserção numa tradição, linhagem e continuidade problemática, ressaltando 

sempre a diferença e a singularidade de seus projetos e a parcela de inovação apresentada por 

suas escritas. Tal inserção é, em grande parte, figurada pela ideia de margem e marginalidade 
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que atravessa a obra das autoras. Veja-se, como exemplo, o título da segunda trilogia 

romanesca de Llansol, O litoral do mundo, ou as diversas cenas em Fiama, também em 

Llansol, onde o sujeito poético, em atitude contemplativa, situa-se à margem do contemplado.  

“Não confio, ao imaginar este texto, na possível similitude/ entre a descrição do mar e a 

minha marginalidade, situação na margem” (OB, p.186). Lembramos, aqui, o comentário de 

Jorge Fernandes da Silveira sobre o tema: 

 

[E]m Fiama, a margem – que Llansol considera o “habitat” ideal para a invenção do 

“poema ímpeto”, em que o real é um efeito, uma imagem esboçada como um 

suplemento de força (pujança, como ela diz) sobre a sensibilidade do sujeito, sendo, 

por isso, uma “miniatura”, e, portanto, contrária a ficção de fatos calcada na grandeza 

do relato que complementa o mundo – ergue a sua hipotética “pedra angular”: “grafia 

1”, de Morfismos/Poesia 61 (Silveira, 2006, p126-7) [o negrito é nosso] 

 

 

 A posição na margem ensaiada por estas escritas não remete, evidentemente, a um 

isolamento não dialogante ou a espaço destacadamente outro na cultura, mas a recusa dos 

topoi culturais enquanto lugares de fixação e poder, um nomadismo ou deslocamento 

apagador das atribuições de identidade e das inserções numa memória que anulariam a 

singularidade e a diferença entendidos não só como especificidade de um sujeito mas 

potencial metamórfico. “Descrever a arte de sintra como o território do instante/ em que me 

alheio, mesmo da minha própria tradição” (OB, p.193). Posição limiar que também se traduz 

na repetição diferidora daquilo que por trás de, ou paralelo a, uma Tradição, Llansol chama de 

restante vida13: 

 

sei que bastariam múltiplas deslocações de território 

cair todas as manhãs em amnésia 

                                                 
13    Note-se duas afirmações de Fiama em um livro de título ambíguo, Novas visões do passado (1975): “Crio, 

para além da memória, enunciados/ sobre novas visões do passado”; “Afirmo/ que ainda vivo, embora não 

esteja com exactidão/ a observar o passado” (OB, pp. 189 e 183) [grifo nosso].  
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perder a possibilidade de identificar-me 

e de ter nome, 

os lugares comuns da cultura esquecidos. Seres de proveniência anónima contemplam-

se em silêncio nas margens. O estado é lançado no nosso mar imenso, 

abismo onde fique encantado para sempre. (RV, p.65) 

 

INSCRIÇÃO 

 

O século anterior deixara a inscrição na vereda 

que me antecede. (…) 

(…) Se eu isolara assim o meu decurso 

entre traçado de muros e legibilidade das letras, 

e depois irradiei de uma experiência, oculta ou não, 

o texto, é duvidoso. Eu passava (…) 

nos intervalos dos dísticos com os nomes. 

(…) 

Resumo a fatalidade das letras, o destino dos enunciados, 

as variações que introduzo (…). 

(…) Segundo aquelas palavras pétreas, 

no entanto, eu estava a jazer, aí, no chão eterno. (OB, p.186) [grifo nosso] 

 

 

 A ambiguidade no texto de Fiama é notável. Mais do que uma medida de humildade, 

incomum nas asserções da poeta, a dúvida recai menos sobre a marginalidade, insistentemente 

reafirmada, do que sobre o paradoxo de uma repetição diferidora; sobre o caráter da 

experiência, que respeita a letra, mas passa por seus intervalos; sobre a origem do texto, cuja 

determinação é indecidível: o registro histórico de “legibilidade” ou seu duplo, virtual, 

“oculto”. Dúvida que compreende tanto a hesitação de certeza como também a situação de ser 

posto em dúvida, isto é, segregado pela função de verdade imposta pelo registro histórico: “O 

que o cicerone edita e crê era, sendo verídico,/a mais álacre ficção. (…)/ (...) o cicerone me 

expulsava ignorando/ que eu estava a dizer e desdizer, na descrição”14 (OB, p.164).  

 As figurações de um combate à cultura, entendida como determinações identitárias de 

                                                 
14   Llansol, sobre os críticos de Pessoa: “entretidos na infausta tarefa de dar corpo a livros que o poeta nunca 

escreveu, ou em perpetuar a própria mitologia que deixou atrás de si na arca (…). Essa crítica acredita na 

quimera que constantemente dá à estampa”. (SH, p.99) 
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dominação e circunscrição discursiva e epistêmica, recebem, em Llansol um acento mais 

agressivo, ou menos ambíguo do que em Fiama. Ao menos, aparentemente, pois um dos 

problemas fundamentais da poética de Fiama é, no investimento do ambíguo, do paradoxal e 

do indecidível, estabelecer a diferença – o que implica, menos reconhecer as diferenças do 

que fazer a diferença; as suspensões da verdade e do sentido interpelam um gesto de 

radicalidade do novo, do que não pode ser reconhecido, nem como contradição, tampouco 

como novidade. No poema onde o cicerone expulsa a poeta e ignora seu dizer e desdizer, 

ressoam as questões da República platônica, a expulsão da cidade daqueles que não se 

submetem ao regime da verdade, no qual o dito e o desdito deve necessariamente ser 

reconhecido como contradição ou banido, ignorado, enquanto potência subversiva do 

simulacro – versos de um poema cujo título é Ciência, violência.  

 Em Llansol, no excerto citado acima, este paradigma platônico aparece claramente 

revertido, a cultura aparece identificada ao Estado, e são aqueles que habitam sua margem, os 

expulsos, que contra-atacam, justamente através de potências contrárias às fixações 

implicadas pelas determinações de um poder-verdade (a representação): o deslocamento 

contra o gregarismo, amnésia contra a anamnese recognitiva, o anonimato contra a identidade. 

Ainda, o abismal e o sem-fundo contra a fundação da veracidade (proximidade com a origem) 

na cópia e o fundamento na Ideia em Platão.15 “O Estado é lançado em nosso mar imenso, 

abismo onde fique encantado para sempre”. Lemos ainda, na recolha de fragmentos póstumos 

do Livro de horas III: “As culturas são seres invisíveis pairando sobre os territórios dos países 

                                                 
15  Deleuze sobre a teoria das ideias em Platão: “Cada imagem ou pretensão bem fundada chama-se re-

presentação (ícone), pois a primeira em sua ordem é ainda a segunda em si, em relação ao fundamento. É nesse 

sentido que a Idéia inaugura ou funda o mundo da representação. As imagens rebeldes e sem semelhança 

(simulacros), são eliminadas, rejeitadas, denunciadas como não fundadas, falsos pretendentes”. “Fundar é 

sempre fundar a representação”. “É que fundar é determinar o indeterminado”. (Deleuze, 2006, pp.378, 379 e 

380) Sobre a questão da relação entre fundar e representar, cf. Lapoujade, 2015, pp.47-64  
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desfeitos” (LDHIII, p.310). A posição anônima e à margem em Llansol, seu combate à 

cultura, não deve ser compreendida em termos de oposição (ou como a rasa apologia de um 

não-saber), pois o “a-fundamento” pressupõe o deslocamento pelos “lugares comuns da 

cultura”; a amnésia, um outro modelo de memória que subverte a metempsicose; o anonimato, 

a reversão da identidade no gesto e na máscara; o silêncio, o simulacro da escrita contra a 

autoridade de um lógos.  

 

Um longo rastro de memória perdida me conduz; ainda bem que tenho pouca 

memória, a que retém conhecimentos já elaborados. Eu sirvo-me das passagens da 

cultura para atravessar as sucessivas grutas onde eu própria ousei penetrar, num dia 

fechado da humanidade, ou seja, numa dia em que tinham fechado a humanidade. Mas 

foi breve. (LDHIII, p.334) 

 

 

 A cultura é menos um lugar a ser abandonado que atravessado: travessia da 

modernidade, do niilismo, como em Fiama: “Eu passava (…) nos intervalos dos dísticos com 

os nomes”. Há, com efeito, o confrontamento de duas propostas antagônicas de cultura, uma 

concentracionária e identitária, do Estado, e uma minoritária, não no sentido de identidade de 

minorias, mas diversificante, diferidora, apontando para as singularidades de modos de vida. 

Leia-se ainda o comentário de António Gerrueiro, na recensão crítica a Da Sebe ao Ser, que 

Llansol retoma nas notas de O Senhor de Herbais: “A lei da comunidade é o nomadismo e o 

devir-anónimo, a lei da pátria é a fixação e a distinção. Contra o Livro da pátria, este é o 

Livro da comunidade. Neste sentido, /este livro/ inscreve-se contra Os Lusíadas” (SH, 

p.80).16Devir-anônimo caracterizado por uma fuga àquilo que na Tradição agrega-se sob uma 

identidade que se reproduz, uma linhagem que se faça reconhecer (em lugar de afirmar sua 

                                                 
16  In: Cartaz/Expresso de 8 de Abril de 1989, com o título As fábulas da história. 
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diferença sem identidade). Apagamento e silenciamento dos “brasões”, num poema 17 de 

Llansol: 

Um pequeno desenho 

Abre o texto em sinal de 

Piedade. É o brasão daquele 

Texto, sua marca heráldica nas linhagens 

Da escrita. Mas, sabeis?_______ o texto move-se. 

Se quiser arriscar um dizer ainda não  

Dito, terá de recusar esse sinal 

E largar sem ouvir o que 

Lhe ditam.  (CLP, p199) 

 

 Há um longo poema de Fiama, do qual seguem alguns versos, onde a poeta delineia 

uma noção de cultura que diverge do modelo identitário e representativo, O campesianato e o 

operariado: 

 

A cultura não existe em estado de espontaneidade, 

nem o popular poderá ser um valor em si, só há cultura 

resultante de cultura, e não das árvores, 

dos dialectos, dos complexos de máquinas. 

(…) Ninguém necessita de um país 

político, mas só de um país de diversificação 

de todo o conhecimento e de união de todo o conhecimento. 

Pela acumulação da teoria, o campesinato e o operariado 

vão desejar o internacionalismo. Este era já o espírito 

da poesia e da física, acumulando uma linguagem em épocas. 

(…)  

O progresso não é desejar uma pátria materna, mas a abolição  

deste arquétipo ou símbolo, assim como o de um país uno 

como tradução da unidade de cada indivíduo nele, 

carente ou homogénea. Tão pouco há valores culturais, 

toda a cultura é válida e todo o conhecimento é vasto,  

podendo porém ser mínimos em relação à soma, 

sendo porém apenas uma mínima refracção 

em toda a história antiga e contemporânea. 

(OB, p.177-8) 

                                                 
17   O começo de um livro é precioso é um único livro de Llansol que as unidades (365) que compõem o livro têm 

a forma (por vezes ambígua) de poemas. Não afirmaríamos, contudo, sem ressalvas muitas, que seja um livro de 

poemas. 
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 As noções de acumulação e união, todo e soma, são determinantes para noção que 

cultura que o poema esboça. Entretanto, essa totalidade, ao contrário do que comumente 

designa, não abarca nenhuma unidade sintética; a soma não é a de elementos mas de relações 

entre partes (Fiama nem mesmo diz parte, mas “mínima refracção”) que se diversificam e 

singularizam: “cultura resultante de cultura”, “país de diversificação”. Mesmo o 

internacionalismo é deslocado de seu sentido histórico específico para designar o caráter 

abstrato da diversificação cumulativa nas ciências e nas artes, “este já era o espírito da poesia 

e da física, acumulando uma linguagem em épocas”. A ideia de cultura apresentada estrutura-

se, deste modo, a partir da negativa de certas “teses” mais disseminadas, de um “senso-

comum” filosófico: a espontaneidade do desenvolvimento cultural, a progressividade como 

conquista de uma identidade para o espírito, o acúmulo como tendência a uma unidade 

sintética, a necessidade de uma identidade para o sujeito político. Trata-se de pensar a cultura 

para além daqueles “seres invisíveis pairando sobre os territórios dos países”, como diz 

Llansol. O poema, deste modo, retoma vários tópicos e noções das filosofias dialéticas dos 

séculos XIX e XX, mas para os parodiar, os fazer diferir na repetição – um poema 

francamente anti-hegeliano18. 

 Essa recusa dos modelos culturais hegemônicos remonta aos questionamentos da 

civilização moderna que perpassam toda a obra de Nietzsche. Pierre Klossowski, no seminal 

Nietzsche e o círculo vicioso, principia suas reflexões num capítulo de título O combate 

contra a cultura, onde acompanhamos algumas das repercussões do tema no pensamento do 

                                                 
18    Existem poemas com claras alusões a conceitos da dialética hegeliana em Fiama, numa tentativa positiva de 

retomá-los, mesmo que num contexto muito particular, entre eles No discurso e Canais ferroviários, em Era 

(1974). Depois deste livro, as referências a estes conceitos são em geral disfóricas.  
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filósofo alemão: 

 

Explorar as fundações da cultura ocidental, principalmente da cultura “burguesa”, sob 

o pretexto de aprofundá-la e torná-la suportável, leva sempre a legitimá-la 

humanamente. Toda a legitimação possível é imediatamente rompida quando 

Nietzsche denuncia toda sociedade fundada sobre a negação ideológica das coerções 

exteriores, necessariamente exercidas por ela. A negação ideológica das coerções é 

expressa pelo conceito de cultura. Logo, pela falsa interpretação da cultura a partir de 

um conceito. Que um conceito como cultura tenha podido se formar apenas na 

sociedade moderna é a prova do desaparecimento da cultura vivida. (…) Ora, uma 

coisa é válida, tanto para o conceito de cultura como para o conceito de liberdade: 

ambos encobrem um fato especificamente moderno, a experimentação. (Klossowski, 

2000, p.28) 

 

 

 No combate à cultura, encontraríamos, em Llansol e Fiama, parte daquilo que suas 

obras apresentam de mais intempestivo, daquilo de mais radicalmente moderno, e voltado 

contra o que, na própria modernidade, é regressivo. Além de meio coercitivo, a cultura, em 

sua “falsa interpretação”, encobriria justamente a atividade que estas duas obras mais põem 

em evidência e radicalizam: a experimentação. Termo que deve ser compreendido não como 

tentativa de inovação formal19, mas como incorporação de forças da cultura à vida. 

 Problema insistentemente levantado por Artaud, cujos textos estavam também no 

horizonte especulativo das duas autoras (a passagem que segue é da tradução de Fiama de O 

teatro e seu duplo): 

 

Não pretendo afirmar que os sistemas filosóficos devam ser postos em prática directa e 

imediatamente, mas das alternativas que passo a expor uma terá de ser verdadeira: 

Ou estes sistemas estão dentro de nós e impregnam o nosso ser a ponto de servirem de 

manutenção à própria vida (e se é este o caso, de que servem os livros?), ou então não 

                                                 
19    Não há muito de “experimentalismo formal” nas obras publicadas de Fiama e Llansol, no sentido de 

tentativas ou apostas de introduzir novidades no panorama da cultural. É evidente que suas obras são das mais 

singulares, mas a noção de experimentação deve antes remeter ao modo de vida (o que não exclui a escrita) que é 

objeto de criação. Neste sentido, aquilo que vem a lume, mesmo quando introduz inovações formais, é algo já 

profundamente incorporado, já demasiado experimentado para constituir uma “experimentação” num sentido 

lúdico. 
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penetram em nós e não têm, por consequência, possibilidade de prover a subsistência 

da vida (que importa nesse caso sua desaparição?). 

Temos de insistir numa ideia de cultura-em-ação, cultura a desenvolver-se dentro de 

nós como um novo órgão, uma espécie de segundo hálito; e na de civilização como 

uma cultura aplicada, a controlar até as nossas acções mais subtis, uma presença de 

espírito. (Artaud, 1989, p.10) 

 

 

 O tema dessa incorporação perpassa a reflexão sobre o corpo em Llansol, mas também 

é recorrente em Herberto Helder, Luiza Neto Jorge e, Luís Miguel Nava e Al Berto, para citar 

alguns exemplos. Será também uma das questões principais de Área branca, de Fiama. Estas 

concepções radicais de cultura implicam o confrontamento de dois modos de conhecer, mas 

sobretudo de modos de vida profundamente divergentes. Esse é o sentido de a imagem do 

erudito, do crítico literário, do homem de saber, assumir um valor baixo em Fiama e Llansol. 

Além de Ciência, violência, onde aparece o cicerone que expulsa de cena a poeta, há um 

importante e longo poema sobre a figura do crítico-leitor, A voz da rã, no último livro 

publicado pela autora, Cenas vivas, situado ironicamente na secção Os louvores. A figura do 

crítico aponta para os gestos autoritários das determinações da cultura: “alguns leitores, entre 

eles exegetas,/ não me consentem alguma vez ser poeta”, “Deves punir-me, tu, leitor,/ pois os 

mais subtis e estultos/ animais foram,/ na fábula, as rãs,/ e os poetas que de seu dolo/ fazem os 

poemas”, “Os críticos, porém, raça de leitores, o Verbo os bendiga,/ sem olharem em si a 

razão intimíssima,/ viram as minhas sílabas mutiladas” (OB, pp.653 e 654). Além dos tópicos 

da República, que são frequentemente retomados por Fiama, da submissão do poeta àquele 

que possui a verdade, o que “consente” e “pune”, no poema, aponta-se ainda, sutilmente, para 

uma forma de cultura, de leitura, que não corresponde a uma incorporação de seus elementos 

à vida: note-se que a “razão intimíssima”, para que as sílabas não sejam vistas mutiladas, deve 

ser olhada pelos críticos em si mesmos, e não no texto ou nas determinações da cultura. 
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Contraponto doutra imagem de leitor que o poema apresenta, “o único”, embora ausente, que 

deveria, como a própria poeta, “ser cúmplice da [sua] mutação”, “nenhum leitor, o único, o 

amado,/ me trouxe o louro e a coroa” (ibdem).  

 Em Llansol, a figura do crítico tampouco assume um caráter positivo, a imagem da 

autora sempre se contrapondo às figuras do saber:   

 

Recebo nova carta de João Décio, dizendo-me que já tem em seu poder O livro das 

comunidades. Depois fala indiretamente da sua profissão de crítico. Crítica – mera 

técnica apreciativa segundo certos cânones. Talvez não volte a escrever-lhe. Contacto 

decepcionante e vazio. Trocas e baldrocas de livros e pequenas glórias. (LDHII, p.198) 

 

se escrevo é para exprimir quanto um livro é secundário no espaço dos interesses 

pouco fundos do comércio da literatura. Refiro-me ao comércio dos escritores e dos 

que os acompanham constantemente para os empobrecer da consciência da escrita. 

(LDHV, p.92) 

 

 

 Tal perspectiva disfórica sobre as personagens da cultura envolve todas as 

ambiguidades e perigos próprios de uma posição à margem e não impede todavia que as 

autoras esperem que seus textos atuem sobre o espaço institucional literário concreto, 

deslocando-o, embora isso seja muitas performatizado em suas obras por gestos, os quais 

muitas vezes irônicos, de reivindicação de reconhecimento: “nenhum leitor, o único, o 

amado,/ me trouxe o louro e a coroa” (A voz da rã é um dos poemas de ironia mais explícita 

Fiama), ou em Llansol: 

 

Passando ao lado do tal centro umbilical do mundo, onde a minha língua, um dia, 

flutuará ao vento da modernidade como lusofonia. Parece que está escrito nos astros. 

Não sabe o que é? Desculpe, tem razão. O que é esta “minha” lusofonia, ao lado da 

“sua” francofonia? Três vezes nada, não é verdade? (SH, p.23) 

 

 

 Os sentidos desta crítica e ambígua relação com a cultura remontam, por sua vez, a um 
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desdobramento da questão do niilismo e do problema da crença e da verdade, pois abrem 

caminho para a crítica dos modos de vida que envolvem a necessidade do verdeiro. A estes 

modos de existência, a sua valorização e desenvolvimento na história, Nietzsche chamou  

ideal ascético, e com sua crítica conclui um de seus livros mais importantes, Genealogia da 

moral: 

 

A partir do momento em que a fé no Deus do ideal ascético é negada, passa a existir 

um novo problema: o problema do valor da verdade – A vontade de verdade requer 

uma crítica – com isso determinamos nossa tarefa – o valor da verdade será 

experimentalmente posto em questão… (Nietzsche, 2009, p.131) 

 

 

 Experimentalismo que compreende justamente o modo de vida (atentar aqui para a 

importância que o êxtase, não como clímax ou catarse, mas como estado estético quotidiano 

sustentado, aquela “presença de espírito” de que fala Artaud, assume em Fiama e Llansol): 

 

Ambos, ciência e ideal ascético, acham-se no mesmo terreno – já o dei a entender -: na 

mesma superestimação da verdade (mais exatamente: na mesma crença na 

inestimabilidade da verdade, incriticabilidade da verdade) (…). Também do ponto de 

vista fisiológico a ciência pisa no mesmo chão que o ideal ascético: um certo 

empobrecimento da vida é o pressuposto, em um caso como no outro – as emoções 

tornadas frias, o ritmo tornado lento, a dialética no lugar do instinto, a seriedade 

impressa nos rostos e nos gestos (a seriedade, essa inconfundível marca do 

metabolismo mais trabalhoso, da vida que luta, que funciona com mais dificuldade). 

Considerem-se os períodos da história de um povo nos quais o homem douto ganha 

evidência: são épocas de cansaço, muitas vezes de crepúsculo, decadência – a força 

que transborda, a certeza de vida, a certeza de futuro se foram. A preponderância dos 

mandarins jamais significa algo de bom (…). (idem p.132) 

 

 

 Certeza de vida e de futuro que adquirem uma preocupação e um acento especial em 

Llansol, como na ideia de restante vida, como algo que se furta às determinações da cultura 

enquanto poder e se oferece como reserva de vida para o futuro. E Fiama: “Segundo aquelas 

palavras pétreas, no entanto, eu estava a jazer, aí, no chão eterno” (OB, p.186). Se o ideal 
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ascético revela as semelhanças entre o modo de vida do sacerdote e o do homem de saber, 

segundo Nietzsche, devemos nos perguntar se, na proximidade com a mística, em Llansol, ou 

na releitura da vida pastoral por Fiama, não seriam elas também figuras desse ideal. Também 

Nietzsche é uma figura de ascetismo ambíguo, assim como Pessoa-Bernardo Soares. Na 

literatura, ao longo do século XX e de um modo geral, contudo, o ideal ascético (como aqui 

compreendido: a necessidade da verdade) deveria ser procurado antes entre os “artífices”, do 

que entre os “órficos”, na poesia, ou, no caso do romance, mais entre os chamados por 

Llansol de “realistas” (conceito abrangente na autora, para além realismo do século XIX e 

suas retomadas posteriores), aqueles cuja escrita necessita de um fundamento necessariamente 

tomado por verdadeiro: “A literatura realista é assim feita que fala de tudo com naturalidade. 

O mundo pertence-lhe, dir-se-ia, a excepção do que não consegue apropriar-se. Então 

chamam-lhe mistério, estranho, segredo” (SH, p.23). Em Fiama: “Toda a crítica tem exaltado 

o poema/ como uma produção da mecânica manual/ oposta à idade do amor espontâneo,/ os 

jorros do lirismo” (OB, p.290, AB#10). O ascetismo que existe em Fiama e Llansol nada tem 

de ideal, mas é como que a face externa, aparente, do experimentalismo que a “falsa 

interpretação da cultura” encobre: “Lourenço de Médicis/ avançou dois passos,/ e cravou 

diamantes/ em nossos olhos/ para que não víssemos/ o fulgor do texto” (RV, p.51); 

“Fechaduras e linguetas de aço usadas/ com o propósito de tornar secretas/as passagens 

acessíveis às prefigurações,/ às encarnações e às memórias. Cada criança/ recebe os olhos das 

gerações engastados/ como jóias” (OB, p.283, AB#5). O ascetismo, e conjuntamente todo o 

tema da solidão que veremos no próximo capítulo, mais do que um meio de poder ou de 

empobrecimento vital, como no homem de saber e no sacerdote, configura, em Llansol e 

Fiama, um meio de potência, de espaço de experimentação e desenvolvimento ao máximo 
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daquilo que a “cultura” impede - “o que a lei espera do amansamento das disposições 

dramáticas” (Helder, 2013, p.11). Em suma, a criação de um meio para o desenvolvimento 

máximo de suas capacidades e idiossincrasias, tal como o vimos em Bernardo Soares, e como 

Nietzsche propõe para o filósofo desviado dos meios de poder: 

 

Todo animal, portanto também la bête philosope, busca instintivamente um optimum 

de condições favoráveis em que possa expandir inteiramente a sua força e alcançar seu 

máximo (…). No ideal ascético são indicadas tantas pontes para a independência, que 

um filósofo não consegue ouvir sem júbilo e aplauso interior a história desses homens 

resolutos que um dia disseram Não a toda a servidão e foram para um deserto 

qualquer: mesmo supondo que tenham sido apenas grandes asnos e o inteiro oposto de 

um grande espírito. Que significa então o ideal ascético para um filósofo? Minha 

resposta é – já se terá percebido: o filósofo sorri ao seu encontro, como a um optimum 

das condições da mais alta espiritualidade – ele não nega com isso “a existência”, 

antes afirma a sua existência. (Nietzsche, 2013, p.91) 

 

 

 

3.2 Um simulacro de crítica 

 

“Sei que é muito fácil recusar minha pobre autoridade” 

- Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor do Quixote 

(Borges, 2007, p.34) 

 

“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” 

- A. Borges, “Eu leio assim este livro:” 

(LC, p.9) 

 

 

“Este livro será o testemunho de uma rara forma de ignorância: como 

será possível falar do 'pensamento de Nietzsche' sem fazer um balanço 

de tudo o que já foi dito? (…) Qual é o nosso propósito, se é que tenho 

um? Digamos que tenhamos escrito um estudo falso.” 

- Pierre Klossowski, Nietzsche e o círculo vicioso 

(Klossowski, 2000, p.15) 

 

 



67 

 

 

 Há contudo uma ambiguidade ainda maior do que a prática de um certo ascetismo ou 

do posicionamento à margem das instituições culturais, tendo-as em foco. É o fato de esta 

marginalidade passar por gestos e práticas efetivas do discurso crítico. Llansol foi, até o 

momento, a maior teorizadora de sua própria obra, em textos de caráter abertamente crítico e 

didático, que constituem uma importante dimensão da sua obra (grande parte deles reunidos 

em Lisboaleipezig 1: o encontro inesperado do diverso). Além disso, na narração de seu 

quotidiano, nos diários, a elaboração de seus textos é pautada frequentemente pelas 

intervenções de um leitor, seu marido Augusto Joaquim, um leitor efetivamente crítico, autor 

de artigos especializados sobre a obra de Llansol, embora não seja uma figura dos meios 

institucionais e universitários – antes algo como um pensador nômade. Embora certas relações 

entre saber e poder sejam microscópicas (no sentido de não pressuporem um lugar 

institucionalmente estabelecido) atravessam, com efeito, o quotidiano: “Folheei ultimamente 

com imenso prazer e vagar dois livros que me deixaram uma profunda impressão. A sua 

leitura foi-me praticamente imposta pela Augusto. Dessa vez, valeu a pena 'cultivar-me', o que 

nem sempre é o caso” (SH, p.82).  

 Em Fiama, a reflexão teórica sobre seu fazer poético e sobre a literatura em geral é de 

tal modo incorporada aos seus versos que atinge uma dimensão inaudita na poesia portuguesa 

– possivelmente a mais elaborada e volumosa. Ainda, foi autora de diversos artigos em jornais 

e revistas especializadas, reunidos no volume O labirinto camoniano e outros labirintos, 

embora, como ela própria afirma, faça um uso excêntrico (no sentido de marginal) da 

atividade crítica: “De quatro anos até agora, tenho publicado vários textos em que enunciei, 

com o propósito explícito de vias de trabalho, questões literárias de certo modo inusitadas” 
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(Brandão, 2007, p.279). 

 Comparadas as imagens que os textos e biografia das autoras nos legam, Llansol 

aparece como portadora de uma erudição selvagem, explorando contextos literários e 

históricos pouco ou nada canônicos, como a mística árabe e cristã, as revoltas camponesas de 

fins da Idade Média, e uma relação intertextual muito direta e pessoal com certas tradições da 

filosofia; Fiama, por sua vez, é herdeira de uma tradição intelectual universalista e humanista, 

tal como sua obra permite entrever, e donde transparece um volume de saberes cujo paralelo, 

no contexto literário português do século XX, deve ser procurado numa figura como a de 

Jorge de Sena. O aferimento de uma quantidade de conhecimento pertence, entretanto, às 

questões especulativas tais como a de qual teria sido o grau de erudição do jovem Rimbaud, 

ou de se o velho Pound foi realmente um perito na literatura chinesa como o era nos poetas 

latinos e nos trovadores medievais. O problema levantado pelos textos de Llansol e Fiama é, 

mais do que a relativização do conhecimento - suas limitações ou mesmo suas imposições -, o 

próprio valor da verdade, como vemos em Nietzsche. É evidente que a verificação de contatos 

diretos ou indiretos, prováveis ou autenticados, entre os textos são indispensáveis para o 

estudo literário, “A bibliografia de um verso é-me, na vigília, essencial. O poeta não subira, 

pois, à coberta das naus, lera as oitavas” (OB, p.162). Embora o documental muitas vezes 

encubra, não apenas outras fontes, mas a experimentação sobre os textos. 

 Mais do que avaliar uma possível contradição nas posturas das autoras, importa 

pensar o que seria um uso da crítica e do conhecimento dos textos fora do regime da verdade 

– sendo mesma a ideia de contradição uma de suas implicações, dado ignorar o caráter de 

efígie e performatividade que o gesto crítico, ou qualquer outro, poder adquirir – não como 

ficção em alternativa (e em relação de verossimilhança com) à verdade, mas potência do 
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falso, na medida em que o factício é levado à condição de simulacro. Questão incontornável, 

pois Fiama e Llansol estão constantemente a fazer alusões a uma experimentação sobre outras 

possibilidades de relação com o texto literário, pondo em causa quase sempre o valor da 

verdade, e muitas vezes mesmo o de literatura: “não há literatura. Quando se escreve só 

importa saber em que real se entra, e se há técnica adequada” (FP, p.67), e o que vale para a 

escrita cabe igualmente à leitura, pois são práticas que se sobrepõem de modo radical em 

Llansol. Ou ainda em Fiama: “Toda a literatura está não lida./ Toda a literatura foi traída./ E, 

além de sua natureza sempre nula,/ no futuro será mais perdida” (OB, p.654). 

 Pôr a verdade em causa, as relações de poder que ela pressupõe nos corpos e no 

pensamento, implica menos a criação de ficções do que a produção de simulacros. A distinção 

mesma entre ficção e realidade, a fronteira entre elas bem delimitada, ou só relativamente, 

timidamente, deslocada, pertence ao âmbito da verdade. Como diz Llansol, o “imaginário, 

peça essencial do texto realista” (SH, p.18). A postura crítica que evocasse as potências do 

simulacro não passaria pois necessariamente pelo uso de ficção, mas, como mostra Deleuze, 

deveria levar a verdade (o factual sendo factício), à própria condição de simulacro. Llansol, 

num texto publicado na revista Vértice (Janeiro de 1991), de título Diálogo com Llull, 

apresenta-nos uma leitura crítica de um dos livros do místico catalão, assim como sua leitura 

do modo de vida dos eremitas e místicos ao fim da Idade Média, assumindo ares de estudo 

antropológico. A breve semelhança com o discurso do saber especializado não garante, 

contudo, a esta produção a condição de simulacro. Tampouco a possibilidade (que é a de 

qualquer texto, sobretudo dos respaldados por instituições de saber), embora improvável, de 

que o texto ocorra em inexatidões “graves”, e aparente ser a visão particular de um não-

erudito. Tal artigo é levado à condição de simulacro por, justamente, ao invés de ficcionalizar 
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a partir de um saber, fazer com que este, em sua exatidão (ou aparência de), aponte não mais 

para sua origem, sua verdade – nem mesmo para outra verdade – mas para o seu fora. Ao 

descrever o eremita, Llansol parece não apenas estar a falar de si mesma, mas também das 

diversas figuras de escritores que habitam seus textos, ou ainda do que seria um Bernardo 

Soares fora das constrições sociais em que se encontra enredado: “O que procuravam só em 

cada um deles se encontrava. Não tanto o corpo físico, mas as paixões que os ligava à terra, os 

sentidos com que se faz um mundo quando este mundo é, sobretudo, suspeito de impostura” 

(LLI, p.109). Ainda, para além do complexo jogo de máscaras que se estabelece entre 

diversos autores (estes que o texto de Llansol com frequência convoca), onde uma diferença 

de origem inassinalável insiste, havendo sempre um autor por trás de outro, o texto, 

aparentemente concebido como saber (para a consciência) sobre o passado, faz apelo para a 

sensibilidade, enquanto memória e reserva de futuro, já que conhecê-los é “imaginá-los”: 

“importa imaginá-los como atletas de uma ambição, feitos de um só vórtice, intensos (…). 

Importa imaginá-los como praticantes indefectíveis da qualidade” (ibdem). Se o saber, no 

regime da verdade e da representação, pode ser compreendido como a repetição do objeto da 

consciência, através do conceito, uma repetição do mesmo, do passado, recognição do 

conhecido, Llansol, através do simulacro, ao fazer apelo ao sensível e ao porvir, invoca outro 

modo de repetir, onde a repetição, “exata”, produz diferença: em lugar da consciência, a 

sensibilidade e a imaginação enquanto potências gestuais e cênicas – antecipatórias, 

paradoxalmente uma repetição do porvir20. É o que sugere o comentário de Llansol ao seu 

Diálogo com Llull, quase dez anos posterior: 

 

                                                 
20  Lapoujade, ao comentar, em Bergson, a existência de uma memória do futuro, irredutível à do passado na 

memória e à do presente na percepção, afirma: “Se existe um sentido do futuro e se ele pode ser engendrado, é a 

partir da emoção e apenas da emoção” (Lapoujade, 2013, p.23). 



71 

 

“Eram gestos que faziam o que os gestos queriam dizer” é talvez a melhor definição 

que se pode dar do fenómeno estético. Esta não admite, creio, que o fazer e o dizer 

pertençam a físicas distintas. Quanto mais distintas forem, mais regressiva será a 

estética, menos a consciência dos efeitos que inevitavelmente produz. Essa regressão 

paga-se caro. (SH, p.128) 

 

 

 Estética, no contexto, se refere menos a estilos do que a modos de vida, “os sentidos 

com que se faz um mundo quando este mundo é, sobretudo, suspeito de impostura”. Note-se 

que a simples relativização da verdade aparece antes como algo regressivo, uma diferença 

entre fazer e o dizer. A frase citada por Llansol aponta ainda para dois sentidos: por um lado, a 

repetição do dito no gesto, externa, o respeito à letra, por outro, a coincidência interna do 

gesto consigo próprio. Toda a diferença entre o fazer e o dizer implica uma representação, no 

sentido de algo que esteja em lugar de outro, ou uma mediação, ambos são recusados por 

Llansol em favor do imediatismo, da repetição interna que aponta para o fora (mais do que 

para semelhança externa entre os termos repetidos): 

 

Eu não estava convencida de que, pelo facto de viver numa época diferente da de 

Spinoza, nunca poderia vir a ter um conhecimento imediato dele. O texto conduzir-

me-ia à sua realidade humana, mais cedo ou mais tarde, quando houvesse um 

momento na minha vida em que eu estivesse preparada para recebê-lo. O modo por 

que eu o reconheci não se baseava na recordação, mas numa similitude de mim com 

ele. _____ Por isso eu queria ser testemunha de que o tempo é hesitação_____ (LHV, 

p.318) 

 

 

 O regime da verdade impõe uma convicção que Llansol procura afastar: a de que o 

conhecimento deva ser mediado, numa certa relação de verossimilhança entre a representação 

de Spinoza na consciência sujeito leitor e a letra do texto, sendo a mediação feita, justamente, 

pela verdade, ou mais precisamente, pelo saber institucional que determina qual a boa leitura, 

a que tem proximidade com a origem, e a falsa, que deve ser descartada. O modelo platônico 
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é aqui subvertido pela própria letra do texto, que “conduzir[ia] à sua realidade humana” e não 

pela recordação, pela anamnese, pela lembrança da Ideia contemplada. Note-se ainda o 

paradoxo proposto por Llansol: o caráter imediato do conhecimento é contudo fruto de uma 

hesitação no tempo, decorre no tempo (não é imediato temporalmente, mas porque dispensa o 

regime representativo), em consequência da repetição da letra do texto, na insistência de uma 

diferença porvir, “cedo ou tarde” – não se trata de semelhança, como parece à primeira vista, 

mas de “similitude”, o que sugere um efeito de simulação produzindo a coincidência interna, 

e não porque já compartilhassem, Llansol e Spinoza, uma semelhança a priori. Toda uma 

paródia da metempsicose platônica, havendo mesmo ironia na passagem, pois Llansol, sabe-

se, nasce no mesmo dia que Spinoza (embora não o afirme). Repetição diferidora, repetição 

do singular sub-representativo, subvertendo a repetição do mesmo no conceito 

universalizante, verossímil, e implicado pelas relações hierarquizantes de saber e poder.  Diz 

ainda Llansol, noutro contexto, sobre Lisboaleipezig 2: “Pela primeira vez, usei o maravilhoso 

como forma canónica de conhecimento, na medida em que o conhecimento é espantosamente 

pobre quando apenas dedutivo, tudo o atrai para uma espécie de palimpsesto local, a pique… 

Na realidade, tomei à letra Spinoza” (SH, p.128). 

 

 Como mostra Deleuze: 

 

A verdadeira repetição (…) aparece como uma conduta singular que mantemos 

com relação ao que não pode ser trocado nem substituído: assim o poema que 

repetimos, impedido que estamos de mudar-lhe uma só palavra. Não se trata 

mais de uma equivalência entre coisas semelhantes, não se trata nem mesmo de 

uma Identidade do Mesmo. A verdadeira repetição se dirige a algo de singular, 

que não pode ser trocado e a algo de diferente, “sem identidade”. Ao invés de 

trocar o semelhante e identificar o Mesmo, ela autentica o diferente. (Deleuze, 

2006, p.296) 
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 Podemos encontrar a mesma questão na poesia de Fiama, mas também em seus textos 

críticos. Acompanhemos alguns excertos do ensaio que dá título à recolha de artigos 

publicados pela poeta, O labirinto camoniano: “Em 1975, no meu livro de poesias Novas 

Visões do Passado, mostrei que algumas figuras do nosso (meu) património poético tinham 

ganho contorno, para além de simples citações, tornando-se, como visões biográficas e 

textuais, corpo do meu texto” (Brandão, 2017, p.13). 

 A poeta assinala o momento que, em sua obra, ocorre uma virada: a intertextualidade 

muda completamente de figura, passando do saber erudito, daquilo que se apresenta como 

recognição para uma consciência, “simples citação”, para tornar-se “visão”, “corpo do [seu] 

texto” - lembramos aqui o apelo de Artaud a uma incorporação dos elementos da cultura. O 

tema da visão, não por acaso, passa a ganhar preponderância sobre o da palavra poética, por 

essa altura na produção da poeta. Note-se também que “contorno” assume um lugar especial 

no léxico da autora, a partir de Novas visões do passado: “Contornado, o pássaro cantava/ – 

não demais, na montra,/ e eu confusa, porque a recente forma o substituíra”, “Os contornos, 

numa noite, repetiam-se. Eram o idêntico./ A sua referência fixa era eu. Vi-os diluírem-se” 

(OB, pp. 179 e 180). No primeiro exemplo, contornar remete a um simulacro, a substituição 

do original por uma forma que gera confusão; no segundo, alude à repetição e à diferença: a 

fixidez do idêntico dilui-se, difere, na repetição. As figuras da diferença e a repetição, em 

relação com o tema das visões, marcam também uma virada teórica subjacente à produção 

poética de Fiama no livro em questão. Quase a totalidade dos poemas fazem alguma alusão 

muito direta a estes temas, “Recapitulo/ a minha aprendizagem dos seres supostos/vivos” 

(idem, p177), e recorrem a um léxico ciosamente inscrito no campo semântico da diferença e 
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da repetição, assim como muitas das imagens que perpassam os textos: cricrilar de grilos, 

coaxar de rãs, a ninfa Eco, a tecelagem de Penélope… Retomemos o artigo O labirinto 

camoniano: 

 

Na verdade a nossa história sempre me atraiu como um dos fundamentos da minha 

própria criação. Procura que tem sido obsessiva e que nada tem de erudição, mas é 

apenas a ânsia de recolher fragmentos, de uma época, de uma biografia, de 

idiossincrasias culturais ou visionárias. Como se o passado humano fosse realmente 

um espaço cênico, ou pelo menos – e ninguém o pode negar -, um espaço apenas com 

adereços: objetos, pergaminhos porosos, papeis muito ténues. (...)   

Perante o outrora, não quero exercer o meu domínio sobre esses autores e declará-los, 

por exemplo, abertos. Sei que a síntese que é cada obra está fechada pela intenção. 

Contra um certo modo de ciência literária, para a figura reviver e a visão iluminar 

deveras o passado, quero humilhar-me, como leitora, perante o único pressuposto que 

mantém coesa a obra: a intencionalidade. 

(…) A beleza dos sedimentos fixos da história do Saber, onde se vive? Que dados 

temos, sobretudo, senão teorias de aquisição e rentabilidade das disciplinas, uma 

história processual em vez de uma história alucinada? (Brandão, 2007, p.13-4) 

 

 

 Abertamente, Fiama posiciona-se “[c]ontra certo modo de ciência literária”, “de 

erudição”, em favor de uma perspectiva atraída por aquilo que é fragmentário, idiossincrático, 

biográfico, cênico e visionário – como elementos que fundamentam sua própria criação. Por 

outro lado, a ensaísta defende a precisão de um método visionário, seu respeito pela 

singularidade no tempo, a postura de não dominação de quem o contempla como a uma cena 

no palco, contra os meios eruditos de saber que sobre o passado exerceriam “domínio”, 

através da “aquisição” e da “rentabilidade”. Na perspectiva dessa “certa ciência literária”, que 

Fiama parece ter acompanhado com vivo interesse, a autora parece incorrer em franco 

retrocesso em relação às questões teóricas dos anos 60 e 70, ao defender a “intencionalidade” 

da obra contra sua “abertura” - pensemos aqui, por exemplo, na influência que tiveram nos 

debates e polêmicas da época livros como A morte do autor, de R. Barthes ou Obra aberta, de 
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Umberto Eco. A atitude da autora de defender um conceito em franco descrédito no discurso 

crítico que lhe era contemporâneo, conjuntamente com uma atitude visionária, é provocativa e 

sobretudo irônica, sugerindo, a um leitor apressado em refutar certos tópicos, que a 

perspectiva visionária abriria, através da “intencionalidade”, vias de acesso à consciência do 

autor…  

 Aquilo que Fiama compreende como intencionalidade, na verdade, não remete à 

vontade de um sujeito inacessível, mas ao fechamento “da síntese que é cada obra”. Estranha 

“síntese”, contudo, já que o caráter da obra é necessariamente fragmentário (se não 

corresponde ao espetáculo cênico, produto da “visão”, “ninguém pode negar” que 

corresponda ao menos aos seus adereços, sobejos de uma festa). A síntese, menos que a uma 

totalidade, apontaria para a singularidade de cada resto da História – não para a consciência 

de um sujeito do passado. Pois a aparente contradição desfaz-se se, atentando para o caráter 

irônico das afirmações da autora, situamos seu investimento teórico e especulativo não na 

defesa de uma ideia “ultrapassada”, mas noutro horizonte de questões muito atual nesse 

período – e cuja atualidade parece vigorar para além das propostas que excluem todos os 

modos de subjetivação no ato de leitura, e não apenas “o autor”, o sujeito, do texto literário -: 

os temas da diferença e da repetição21. Lemos noutro ensaio recolhido em O Labirinto 

camoniano e outros textos: 

 

Há um percurso através das Coisas que, muitas vezes, ao repetirmo-lo se torna 

diferente, então. Na visão da História, sobretudo, ela abre-se com frequência perante 

quem procura o passado como uma revelação. Há quem veja que no texto, na pedra ou 

                                                 
21   A recorrência e a importância desse tema em Fiama torna muito improvável o desconhecimento pela autora 

de uma obra como Diferença e Repetição, de Gilles Deleuze. Entretanto, não é necessário atribuir nenhuma 

espécie de filiação teórica ou influência do filósofo sobre a poeta. Como aponta Deleuze na introdução: “O 

assunto aqui tratado está evidentemente no ar” (Deleuze, 2006, p.15). O que especulamos é que Fiama tenha 

acompanhado seus trabalhos com vivo interesse e que, pela importância do tema na sua produção, sua “origem” 

é múltipla e inassinalável. 
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no aterro pode haver outro conhecimento, talvez o mais próximo de si. 

Isto acontece na historiografia que se esforça por praticar a inocência, isto é, a que não 

aposta nas ideologias configuradoras (e desfigurantes). (idem, p.267) 

 

 

 Deste modo, a “intencionalidade” deve ser compreendida como a diferença que surge 

da repetição, e como a singularidade “sintética” que por sua vez só pode ser repetida e não 

“interpretada” no contexto da “aquisição e rentabilidade das disciplinas” ou “ideologias 

configuradoras (e desfigurantes)”. O tema da inocência contra a seriedade nos remete a 

Nietzsche, a gaia ciência contra o ideal ascético. Uma “potência do falso”, quando o 

simulacro, a visão, mostra-se mais preciso e percutente que a verdade institucional, que o 

poder que a fundamenta. A relatividade da verdade, deste modo, faria parte das próprias 

disputas de poder em torno dela (suas configurações e desfigurações – Llansol diz, “espécie 

de palimpsesto local, a pique...”), enquanto a visão seria o modo de levar a própria verdade ao 

estado de simulacro, de repeti-la em sua autenticidade. Visão cênica que remonta às 

concepções de teatro em Artaud, obcecado por abolir a repetição da identidade, “Deus, o Ser, 

a Dialética”, em favor de um “teatro como repetição daquilo que não se repete, o teatro como 

repetição originária da diferença no conflito das forças” (Derrida, 2009, pp. 358 e365). 

Concepções de Artaud que também Deleuze incorporou ao seu pensamento: “O teatro da 

repetição opõe-se ao teatro da representação (…). No teatro da repetição, experimentamos 

forças puras, traçados dinâmicos no espaço, que, sem intermediário, agem sobre o espírito, 

unindo-o diretamente à natureza e à história” (Deleuze, 2006, p.31) [grifo nosso]. 

 Vimos que, em Llansol, à repetição externa da letra do texto correspondia uma outra 

repetição, intensiva, de uma singularidade (diferença), produzindo uma coincidência interna 

entre os tempos, entre a letra e a leitura, imediata, embora decorrendo e hesitando no tempo. 

O percurso na história que Fiama propõe como visão é concebido como “outro conhecimento, 
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talvez o mais próximo de si”, isto é, uma coincidência interna. No poema A voz da rã, onde 

Fiama havia contraposto algumas formas de leitura, entre elas a dos “críticos [que]  (...) sem 

olharem em si a razão intimíssima/  viram as (…) sílabas mutiladas” - aparece também a 

figura da própria poeta como leitora, que omitimos para aqui retomá-la. A leitura dos críticos, 

segundo o poema, seria a que não procede pela repetição autêntica, já que a letra está mutilada 

(“configurações e desfigurações”), mas sobretudo por não atingir a repetição diferidora 

interna, a “razão intimíssima” do texto em si mesmo (Ou como em Llansol: “O modo por que 

eu o reconheci não se baseava na recordação, mas numa similitude de mim com ele”). Fiama, 

por sua vez, apresenta-se no poema como “Aquele que vê e descreve/ visões e alucinações/ 

(…)/ hipócrita leitor de si, seu semelhante” (OB, p.653). Ironia complexa que se desenvolve 

em vários planos.  

 O primeiro sentido a que se induz, o irônico, seria o de uma autocrítica, a poeta 

“hipócrita”, abaixo do crítico, da crítica, cuja leitura de si corresponde a um delírio subjetivo. 

Outro sentido seria “hipócrita” como aquém da crítica, não abaixo, mas noutro terreno; e a 

redundância de “leitor de si, seu semelhante”, apontando para a paradoxo da repetição 

diferidora, afinal, ser semelhante a si é repetir-se, mas também diferir, singularizar-se. 

Lembramos o subtítulo de Ecce Homo: Como alguém se torna o que é. Marca-se, com efeito, 

uma diferença radical entre modos de ler, de repetir, sobretudo pela agressividade com que a 

poeta ironiza, pois a referência ao poema de abertura das Flores do mal, de Baudelaire, 

falsamente sugere uma semelhança entre a poeta e os críticos, ou uma cumplicidade na 

hipocrisia como ocorre no último verso (literalmente, sem adentrar nas camadas do sentido da 

sua ironia) em Au lecteur: “- Hypocrite lecteur – mon semblable, - mon frère!” (Baudelaire, 
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2003, p.28) [Hipócrita leitor, meu semelhante, meu irmão!]22. Baudelaire foi quem legou à 

modernidade a ambígua figura do poeta crítico, ambígua no sentido de muitos gestos e 

atitudes mascararem-se ou se sobreporem, assim como interesses muitas vezes pouco 

conciliáveis (o modo como, no Salão de 1846, o poeta convoca os burgueses). O fito de 

Fiama é, contudo, nada conciliatório, e disposição agressiva: por trás da falsa semelhança 

entre crítico e poeta, marcar a diferença, trazer ao seu texto não apenas o último verso do 

poema, mas fazer com que por ele ecoe sua primeira palavra, a com que Baudelaire principia 

suas Flores do mal, “La sottise” [a tolice, a estupidez]23.  

  O que seria então essa repetição diferidora, razão íntima em si, ou conhecimento 

imediato na similitude, como diz Llansol, que surgem da repetição exata da letra, da intenção, 

na leitura? O que seria essa diferença singular que não se traduz numa diferença entre termos, 

mas numa diferença interna, numa semelhança a si, que torna o longínquo o mais próximo? 

Talvez encontremos o melhor exemplo em Borges, um dos autores cuja imagem mais se 

confunde com a do erudito, no século XX, em parte por ter sido realmente um leitor de 

voracidade quase ilimitada, em parte por algumas imagens da erudição configurarem a marca 

inconfundível de seus textos e comentários, como a biblioteca, a enciclopédia, o ensaio, o 

atlas, a longa memória… Em parte ainda por ter ficcionalizado o discurso erudito, levando-o a 

condição de simulacro. Entretanto, o ponto máximo nesse sentido talvez tenha sido atingido 

por Borges não com uma enciclopédia que descreve um mundo imaginário, ou com textos que 

                                                 
22  Seguimos uma edição bilíngue traduzida por Llansol, embora a tradução que apresentamos seja a nossa, 
literal. Llansol, no entanto, ao traduzir estes versos, curiosamente retoma a relação de simulacro entre leitor e 

autor: “Meu impostor nato, minha cópia e meu irmão!”  
23  Em Cantos do canto, há um poema cujo tema é justamente a diferença entre Fiama e Baudelaire, na 

perspectiva das questões dos simulacros e da reversão do platonismo (alusão aos comentários de Baudelaire 

sobre a fotografia): “Antes, podia hesitar-se entre o modelo/ e as sombras de Platão, agora as flores/ malignas 

podem reproduzir-se no mundo/ nítidas, iguais, supérfluas./ Eu ainda vejo o olhar antigo de Baudelaire” (OB, 

p.558). 



79 

 

sobre obras e autores inexistentes, mas quando uma personagem ficcional, Pierre Ménard 

reproduz, repete, uma obra real, o Quixote de Cervantes. Mais precisamente, apenas 

fragmentos, o que, como vimos em Fiama, é o caráter próprio do que nos lega a história e 

propicia a visão. Sabemos que Menard não copia o texto, mas o repete em si próprio, a partir 

de si próprio, produzindo a diferença interna na exatidão das poucas frases que consegue 

reproduzir. “Ser, de alguma forma, Cervantes e chegar ao Quixote, parece-lhe menos árduo – 

por conseguinte, menos interessante – que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote 

através das experiências de Pierre Menard” (Borges, 2007, p.39). Borges narrador, ao 

“cotejar” (!) os fragmentos de uma repetição idêntica, afirma que, enquanto no original (o 

fragmento começa por “...a verdade, cuja mãe é a história”), temos um “mero elogio retórico 

da história”, em Menard, a “história, mãe da verdade; a ideia é assombrosa” (idem, p.43). 

   A diferença interna é isso, esse inapreensível na materialidade do texto, seu fora 

(mais que seu contexto), mas também “síntese que o fecha”, ou seja, paradoxalmente, sua 

abertura, não às “configurações e desfigurações” exteriores, mas a sua relação “imediata com 

natureza e a história”, com a vida.  

 O objeto da visão do passado em Fiama, ou em Llansol, sobre Spinoza, nada tem de 

místico ou de epifânico. Trata-se de elevar a visão, a sensibilidade, a este incomensurável, 

seja grande ou pequeno, da diferença que se abre na repetição. A história, o passado, assim 

assume o caráter de uma virtualidade insistente sobre a matéria (documento, ruína) e o corpo 

(visão, sensibilidade), em lugar de corresponder a uma representação que encobre as 

condições de sua produção. É próprio do simulacro denunciar o caráter ficcional da verdade, 

seja ela dogmática ou relativista. Fiama e Llansol não têm outro projeto ao se posicionarem à 

margem da cultura: levar o conhecimento, a erudição, a leitura, a atividade crítica à condição 
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de simulacros, denunciando e deslocando as relações de poder pressupostas por uma vontade 

de verdade. Já em Borges, a questão girava em torno da relação entre poder e verdade: “Sei 

que é muito fácil recusar minha autoridade” (idem, p.34) e: 

 

“O Quixote”, disse-me Menard, “foi antes um livro agradável; agora é uma ocasião 

para brindes patrióticos, soberba gramatical, obscenas edições de luxo. A glória é uma 

incompreensão e, quem sabe, a pior delas.” 

Nada têm de novo essas comprovações niilistas; singular é a decisão que delas 

derivou Pierre Menard. (idem, p.43-4) [nosso grifo] 

 

 Consequências de um niilismo consumado ao ponto de poder prescindir da “verdade” 

(filha da história, das “aquisições e rendimentos” sobre ela) em favor de outras potências, 

potências do falso.   
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4.  “O LOGOS DE SER SÓ” 

 

 

 

“o logos de ser só também era a minha terra conhecida” 

- Llansol, O extremo ocidental do Branbante 

(LL1, p.136) 

 

“entre seres sós, atendendo” 

- Fiama, Atendo 

(OB, p.183) 

 

 

 

 

 

 O tema da solidão, de vasta tradição na literatura, encontra, nos textos de Fiama e 

Llansol, um acento muito particular, sendo constantemente sugerido pelas figurações dessas 

escritas e radicalmente integrado ao modo de vida que elas encenam. Um quotidiano 

doméstico e de passeios e contemplações solitárias; a quase ausência de cenas alusivas a 

encontros sociais nos poemas de Fiama, sua escassez no quotidiano narrado por Llansol; a 

predileção da primeira por ruínas, a da segunda por celas, claustros e mosteiros, a de ambas 

por paisagens campestres ou litorâneas sem a presença de figuras humanas. E, no entanto, são  

cenas profusas em encontros. 

 Em paralelo ao posicionamento à margem dos meios dominantes da cultura, a apologia  

de um certo afastamento individual e de uma atmosfera solitária assume um caráter 

positivamente ético: menos um ascetismo que uma técnica, um meio de experimentação e 

ampliação de certas potencialidades. Já o vimos em Nietzsche: a “busca instintiva [de] um 

optimum de condições favoráveis em que [se] possa expandir inteiramente a sua força e 

alcançar seu máximo” (Nietzsche, 2013, p.91). Meios experimentais que serão tanto 

dramatizados em seus conflitos e tensões, avanços e recuos, como estarão no foco das 
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especulações teóricas das duas autoras sobre seus projetos de escrita e descrição de um modo 

de vida visionário. 

 

4.1 A “posição de ver” e a “vez da solidão” 

 

“temendo a posição de ver, 

temia a vez 

da solidão” 

 

- Fiama, No miradouro 

(OB, p.87) 

 

 

 Se, por um lado, o tema da expulsão dos poetas da república é frequentemente aludido 

por Llansol e Fiama, há, por outro, o do afastamento e do exílio voluntário, de um pathos da 

distância contra o espírito gregário, a moral do rebanho, como Nietzsche a refere. Subjaz a 

essa oposição uma questão semelhante a que entrevimos no combate às formas de dominação 

na cultura: a pergunta sobre quem tem necessidade da verdade e quem pode dispensá-la, 

modula-se aqui noutro problema: o dos espaços que exigem a identidade por, mais que não a 

tolerar, não suportar a diferença, e o de quais espaços são a própria consequência de sua 

afirmação. Fiama: “Tão pouco pude esquecer para sempre que o conceito de nacionalidade/ 

não é o de uma herança ou estratos do passado/ mas a mais original e mais inovadora obra/ de 

um indivíduo (…)/ o puro singular campo de visão que se escreve” (OB, p.190). Em Llansol: 

“nasci num mundo metabólico onde as formas são individuais e lutam pela permanência no 

destino. Temem ser confundidas com outras, embora, por vezes, aspirem a ser tomadas pelo 

que não são”; temor e aspiração próprios do universo da identidade e da representação (do 

poder) e, note-se, uma simulação totalmente avessa às potências das máscaras e do simulacro 

as quais, em lugar de representar uma identidade, a põem antes radicalmente em causa em 
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favor do singular, da diferença. Páginas adiante, Llansol ainda pergunta-se: “Quem é aquela 

gente que aparece outra, suja e dolente, no texto de Tchekhov? (…) talvez sejam os densos 

que atraem, por excesso de infelicidade, as pregas da identidade” (PS, pp. 66 e 77). Nesse 

sentido, o afastamento voluntário sugere uma situação de tensão ou conflito entre o coletivo e 

o “alienado”: “Perspectivas fora do comum afastam os passantes de nossas vidas. Mesmo só 

suspeitadas podem trazer consigo uma perturbação constante e temível, mais do que a guerra, 

cujas consequências podem manter-se exteriores” (LDHV, p.66), “Alguém, com nosso rosto, 

não pode andar em paz pelas ruas” (RV, p.77). E Fiama, ao falar de Camões, aludindo a si 

própria, aponta para um ostracismo ainda mais radical que a recusa: “Penso que o silêncio dos 

contemporâneos/ não será jamais o do afastamento de alguém, ou da dolorosa recusa,/ mas o 

silêncio efetivo perante um ausente, perante a inexistência/ da escrita” (OB, p.191). 

 O tema da solidão, em nossas autoras, mais do que uma recusa da multidão (de seus 

valores), topos do heroísmo moderno, conjuga-se com a questão do medo. O miradouro é um 

importante poema de (Este) Rosto, onde, na contemplação de uma visão (ainda tímida, se 

comparada às que vão proliferar pelos livros posteriores de Fiama, e costumam aparecer nos 

poemas de abertura), entrecruzam-se os temas do medo, das visões e da solidão: 

 

 

Temi o verão, o tempo. Aproximava-se. 

 

Vi-o transparecer do que é parado, 

de bermas e de vistas. 

(…) 

Em tudo era a passagem 

da temperatura, o verão 

que começava – eu vi – entre muralhas, as aves, 

as gralhas de alentejo transmudavam-se 

tão quentes, como poderiam ser os fogos 

da vila mais vorazes? 

(…) 

 

O temor – era o poente – então reverberava 

(…) profusos 
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traços de uma estação de tempo 

que me deteve, 

tépida no miradouro, assim como 

temendo a posição de ver, 

temia a vez 

da solidão. (OB, p.87) 

 

 

 Chama a atenção a ênfase na ideia de temor (reforçada pelas repetições, mas sobretudo 

pelo ritmo hesitante e que sugere o sussurro) a respeito da contemplação de uma ilusão ótica 

natural e comum: a transmutação das gralhas em chamas, refração das luzes por efeito do 

calor, da distância e do ocaso. Situado no contexto da progressão do tema das figuras-

simulacro ao longo dos livros de Fiama, o poema aponta para o aprofundamento da solidão e 

da “posição de ver”, que será dramatizado até seu último livro Cenas vivas (Cf. o poema de 

abertura onde a poeta recebe a visita de duas sombras de camponeses). O drama dessa 

“resistência à entrada/ no mundo que surgiu depois/ da minha nascença entre/ dons naturais” 

(OB, p.350, AB55). É notável que as primeiras grandes visões de Fiama não sejam 

propriamente da ordem da visão alucinatória, como no clássico Asas malignas, mas ilusões 

óticas naturais, como as “gralhas de alentejo transmuda[das]”. Ou como se observa ainda em 

Pungente o verde, outro importante poema de (Este) Rosto, no qual a poeta contempla um 

revérbero cuja origem não podemos determinar: um simulacro natural que não sabemos se 

provém exatamente das águas do rio, das cristas da correnteza na foz onde deságua, ou de um 

escolho que está na interseção destes elementos: “A luz ou a realidade exerce o seu fascínio:/ 

cinjo-me à linha que de coisas entre coisas parte,/ conduz ao ponto corrosivo da imagem” 

(OB, p.91). Sobre essa progressão no sentido do simulacro, vale ainda notar que O miradouro 

apresenta uma das, muito frequentes em Fiama, retomadas de seu primeiro poema24, Grafia 1. 

Nele, a ave representa um “morfismo”, uma forma, o triângulo, que fixa (mesmo que não 

                                                 
24     Da obra poética de Fiama foi expurgado o primeiro volume publicado, Em cada pedra um voo imóvel, e 

começa com Morfismos, plaquete incluída na publicação coletiva Poesia 61. 
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absolutamente25) o fluxo das águas. Parte do espanto de Fiama é, em O miradouro, ver este 

“morfismo”, em lugar de conter um fluxo, ou, no caso, a sua própria imagem, diluir-se, já não 

em água, mas em luz, reflexos. “Temi o verão (…)/ [v]i-o transparecer do que é parado”. As 

“gralhas”, nesse sentido, não remetem apenas à espécie de ave, mas também ao erro 

tipográfico, ao equívoco no grafar: é a primeira das muitas revisões a que Fiama submete 

Grafia 1, seu poema-programa inicial.26 

 Em Llansol, há também uma “resistência à entrada” no mundo das figuras, dos 

simulacros: “há trinta anos dali saí correndo, não só para fugir mas para encontrar quem sou em 

Témia que crescia debaixo da minha própria pele. Estava aterrorizada pela consciência fulminante de 

que existem objectos-pessoas; tal como pessoas que deixam que possuir o dominar trace o seu 

destino” (BDMT, p.30) 

 Um beijo dado mais tarde conta o aprendizado infantil da vida das figuras, e o 

enfrentamento do medo: Témia, a rapariga que temia a impostura da língua. A ambiguidade 

do termo “objectos-pessoas” é desdobrada ao longo de toda a narrativa, pois ela atravessa os 

espaços onde há as relações de poder que separam os que possuem o domínio e os que são 

possuídos como objetos, mas também, na travessia do medo, os espaços onde os objetos 

tornam-se “pessoas”, liberam suas figuras vivas. “Enquanto objecto, ninguém diria que aquele 

cordeiro, posto na cómoda, corria pelos fundos da encosta. Para que a língua não fosse mais 

impostura, criou nos objectos uma máscara” (idem, 18). O medo e temor das relações de 

poder, da consciência das relações de dominação, da impostura da linguagem que as sustenta, 

mas também medo e temor daquilo que a impostura, na língua, nas relações entre os seres, 

profundamente encobre: as figuras, os “objectos-pessoas”. Medo, como em Fiama, “da 

                                                 
25    Não há oposição simples entre forma e fluidez em Fiama. Os versos a que nos referimos são: “se// o tamanho 

deste vento é um triângulo na água/ o tamanho da ave é um rio demorado” (OB, p.15). Tomam-se os dois 

sentidos de demorar: habitar, tema fecundo em Fiama, aqui, habitar o fluxo, o tempo (rio); mas também, o rio 

demorado, a forma triangular o desacelera – ou seja, é também fluida mesmo na fixidez. 
26    Cf. Canto dos braços da hera: “Eu via, na antiga infância, o desenho / das coisas delimitar o espaço,/ e agora 

ao ver o feixe de raios mover-se/ e suspender as coisas sendo/ eu vejo só o Tempo e esquecimento./ No entanto 

aceito o novo ente” (OB, p.570). A diluição das formas implica a liberação dos simulacros, das figuras. 
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posição de ver”, e da solidão dela decorrente. Ou, como lemos em Llansol: 

 

Como se o meu medo dos homens, da sua violência, dos seus gritos, da sua maneira de 

viver e agir como se animais e plantas, e milhões de outros seres diferentes não 

existissem, fosse o próprio medo dos homens em relação a esses animais e plantas, e 

outros milhões de seres.  

Mas meu guia Tejo-rio indica-me que domine o medo, não vão os homens pensar que, 

quando me afasto deles, é porque os despreze. Quando os temo. (LDHII, p.196) 

 

 

 Os milhões de outros seres, nem animais, nem plantas, são as figuras vivas, os 

simulacros por trás da “impostura da língua” e do modo de (vi)ver exclusivamente humano. O 

medo dos homens em relação a estes seres, - em relação à diferença, àquilo que contraria uma 

noção de realidade calcada na identidade, na verdade, no princípio de não-contradição – 

confunde-se com o “medo” de Llansol ante a impostura e o poder. Há em Llansol e em Fiama 

uma procura em explicitar o lado positivo, ético e criativo da solidão, e de justificá-la, para 

que não se confunda com os modos comuns de alienação: “não vão os homens pensar que”… 

Ou em Fiama, retomando uma antiga questão dos diálogos socráticos:                                   

“'Como se explica, Hípias, que os antigos sábios/ todos se tenham afastado dos negócios 

públicos?'/ perguntei, porque também eu calei/ a minha voz pública de outrora. Cidade,/ 

perdoa-me a ausência e o rancor (…)// Sábia, não sou” (OB, p.612).  

 “A solidão é a defesa do texto” (RV, p.61), diz Llansol, mas é sobretudo a salvaguarda 

das figuras, dos seres-simulacros, que acompanham as cenas solitárias nas quais as duas 

autoras se nos apresentam em seus textos. Nisso, ambas são insistentes: “Eu preciso de saber 

que há um homem; é como precisar de outra variedade de vida; mas para não deixar sair da 

memória nenhum ser, tenho de viver só” (CA, p.25). “Falar da solidão insistente é ouvir uma 

única voz vocal,/ a da língua, tórax, membros (…)/ Mas o homem retira daí a lira para a cena,/ 

cria (…) cantos permanentes, entre seres sós, atendendo” (OB, p.182-3). “Na contemplação 

solitária (…), nos sagrados graus/ dos sentimentos, na expectativa do Outro” (idem,p.205). E 
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Llansol, numa passagem já clássica: “Comum idade real por imaginária, e imaginária por 

verdadeira. A escrita, os animais, fazem parte dessa orla, e são tais seres excluídos pelos 

homens, que eu recebo. (…) Viver quase a sós atrai pouco a pouco, os absolutamente sós.” (F, 

p.72) 

 Há, com efeito, uma solidão ética, no sentido de garantir a potência do imaginário, 

liberto dos ditames da representação, da “impostura da língua”, do “real” ou da “verdade” que 

funda as relações de poder. Vale lembrar que essa potência é sempre física, corpórea; a “única 

voz vocal,/ a da língua, tórax, membros”. Entretanto, há também uma solidão cênica: o 

suspense da espera pela aparição das figuras. O poema em que Fiama diz “entre seres sós, 

atendendo” encerra nesta palavra e tem por título Atendo – vocábulo exemplar, cuja 

polissemia condensa bem o suspense, já que o verbo significa esperar, mas também responder 

a uma solicitação, atender ao chamado das figuras e da solidão, como ainda alude à atenção 

contemplativa. Os primeiros capítulos de Causa Amante são organizados em torno da 

expectativa dessas aparições:  

 

Surpreendida por contornos de amplitude desmedida        dizendo sempre a mim 

mesma que só devo esperar, que a minha memória não precisa ser ajudada        

ocupada pela representação mental das ideias       sem saber por que vias semelhante 

presciência há-de atingir-me, 

tomo posse dos vislumbres de dois seres 

(…) Eu vivi até hoje quase exclusivamente à beira do passado; e hoje encontrei uma 

ponte para as efêmeras criaturas que ainda não existem (CA, p.20) 

 

 

 Vê-se aqui que a ideia de solidão também se estende ao espaço interior ou da 

consciência, de onde devem desertar as representações dominantes, a necessidade da verdade, 

as determinações da cultura que, como vimos no capítulo anterior, encobrem a 

experimentação. O abandonar das representações na consciência corresponde à abertura de 

um espaço de presentificação do próprio corpo, seja em sua interioridade orgânica, em sua 

intensidade afetiva própria, ou nas afecções perceptivas exteriores, como nos mostra um 
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poema de Fiama que encena uma situação muito semelhante às que abrem Causa Amante. 

Lemos em Os mortos latidos, de Era: 

 

Se a Natureza se expande como sentir o júbilo, 

no interior da face, no subsolo? Que região 

vulnerável, órgão vivíssimo 

do corpo o sol calcinou? Oh, o estar 

nessa solidão (da matéria orgánica), sem o consciente 

de uma consciência. (…) 

Vejo um sol remoto no verão, neste tempo 

omisso, (meu) espaço fortuito 

ou irrigado de sangue, (meu) lugar cutâneo, 

o limite. (…) 

(…)Perdidas  

ou jamais tacteadas em sua distância 

afastam-se as vozes para que 

ausente outro cantar? Que fala em uníssono se 

omite da corda vocal, o coro dos seres 

grandiloquentes no seu solstício? Cálida  

solidão (…). (OB, p.141) 

 

 

 O suspense da espera, seu ritmo, é aqui pontuado pelas interrogações, que expressam a 

dúvida sobre a possível presença dessas figuras que, no caso, se afastam. A solidão não se 

traduz por uma simples inconsciência, mas pela perda do “consciente de uma consciência”, 

por um processo de dessubjetivação. Se em Pessoa, esse processo era caracterizado por um 

outrar-se, ao subjetivar-se naquilo que, ao olhar, se apresenta como objeto (cf. Ela canta, 

pobre ceifeira) em Llansol e Fiama, esse procedimento não é compensado por outra 

subjetivação. A suspensão do sujeito corresponde à propiciação ou montagem efetiva de um 

espaço cênico para a aparição das figuras: “coro dos seres grandiloquentes”, ou, como vimos 

em Atendo: “Mas o homem retira daí a lira para a cena”. Vê-se que o coro em uníssono nos 

dois poemas compreende uma das inúmeras, quase constantes em Fiama, retomadas de 

poemas anteriores, através da repetição de pequenos detalhes da cena e de vocábulos que, 

através deste procedimento, ganham por vezes a espessura de conceitos. Nas duas autoras, 

esse espaço, em seu caráter cênico, é muitas vezes denominado e figurado como paisagem – 
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espaço de recepção das figuras: a “comunidade”, em Llansol, o “campo de visão” em Fiama. 

Em Llansol, na sequência da cena de Causa amante, citada acima, ainda lemos: “é quase 

inverossímil que o desenrolar e o desfecho destes acontecimentos estejam dependentes das 

mínimas impressões do exterior; que as paisagens, e seus níveis se ordenem para despertar 

esta sempiterna melopeia de suspeita” (CA, p.21). 

 

 Cenas vivas, em Fiama, cenas fulgor, em Llansol. Vemos que são espaços que 

denotam um trabalho de composição, mais do que um simples acesso a “outra realidade”. 

Logo, a solidão, enquanto procedimento, implica uma técnica: paralelamente ao abandono de 

certos conteúdos na consciência, há uma preocupação meticulosa com a organização deste 

espaço: “Pensei que ver seria um acto de vontade/ Comparei esta fantasia a cordas/ para 

formarem espaço. O céu, um grande aro./ Encosto a mão à colagem dos olhos./ Pensativa, 

prisioneira” (OB, p.337AB). Ou em Llansol: 

 

Cada vez está mais vento, com mutações de Sol excessivas para os meus olhos que 

agora, com o ar, o sol e a cor, se fatigam. Eu explico. Trabalho muito com eles, 

fixando um ponto-paisagem antes de começar a escrever; depois, o decurso do texto 

depende do que essa concentração, num lugar vazio, permite. O olhar atento vai 

voltando a si mesmo e, então, o que eu consigo ouvir são as ondulações vibratórias 

entre esses dois pontos. Os meus olhos recebem, num ponto-voraz, as linhas que 

sustentam o espaço, feixes incidentes paralelos, raios que se afastam 

progressivamente, termos geométricos. 

Lá onde estás, deve ser assim. (BDMT, p.108) 

 

 

 A semelhança entre as duas passagens talvez não seja fortuita, pois veremos noutro 

capítulo como Llansol, em Um beijo dado mais tarde, retoma uma série de imagens da Área 

branca de Fiama – por sinal um dos nomes que a poeta dá a este espaço cênico em sua  

configuração: “Embrenho-me na área branca da noite./ Uma arena onde os acrobatas/ 

viveriam com exuberância” (OB, p.326, AB37). Espaço de suspensão e suspense, pois a 

aparição das figuras depende de resultados obtidos por meios técnicos, do corpo e dos modos 
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de subjetivação, ou, mais precisamente, de uma performance. Sempre com o risco de falha e 

todas as dúvidas, hesitações e graus de sucesso, como se depreende do tom interrogativo de 

Os mortos latidos ou da “sempiterna melopeia de suspeita”. “Mas o mundo criado por ela, e o 

incriado, não a deixam; é uma questão de oportunidade” (CA, p.14). 

 Esta performance da solidão e do afastamento é constantemente figurada ou sugerida 

nestas cenas vivas ou cenas fulgor. Alguns exemplos interessantes são as situações em que a 

contemplação é interrompida pela presença de um terceiro – um passante - e o procedimento é 

abortado ou fica em suspenso. Não são muito frequentes, embora exprimam bem a 

incompatibilidade entre modos de percepção do real conflitantes, isso que Llansol disse ser 

“quase inverossímil”. Ainda nas cenas iniciais de Causa amante: “muitas vozes rodearam esta 

voz, nasciam e apagavam-se por toda a praia, mesmo na água; vi Eleanora, com Branca, a 

correr para mim por um caminho e escondi-me no cavado de um rochedo receando que aquele 

nascimento dos dois seres ficasse suspenso à sua passagem” (CA, p.22). 

 

 Esta suspensão da solidão e do procedimento visionário adquire, contudo, nesse 

contexto, um caráter irônico, pois as passantes em questão, Eulália e Branca, são já figuras 

acompanhantes da voz narradora de Llansol. Assim, há apenas a sugestão da projeção de um 

imaginário sobre um fundo de “realidade”, e, efetivamente, um deslocamento de fronteiras 

que torna o real e o imaginário indecidíveis: o fundo é levado a condição de simulacro. Como 

diz Herberto Helder: “A imagem não é uma realidade?/ O que os poetas provam é que é 

preciso uma imagem para revelar que a realidade não existe” (Helder, 2013, p.57). Em Fiama, 

o poema 34 que abre a terceira e última parte de Área branca organiza-se também em torno de 

uma cena de contemplação suspensa por passantes: 

 

Roço minha testa pela luz poente 

que posso sorver. Todas as metáforas 

de alimentos me saciam. Tudo se fundamenta 

na existência das coisas. (…) 
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O pavão que é o sol 

no Ocaso caminha com a majestade dos sonhos. 

Estampa na minha cara o seu leque 

negro. O meu pensamento é invisível 

debaixo dos arcos escuros. A que passa 

lembra-se de mim, quando me extasiei 

com a Natureza enriquecida pelas interpretações 

estranhas. (…) 

Passo a tarde com o cérebro inclinado 

na direcção da mão. Até que um passante 

desfere o golpe e corta a seda dos raios. 

 

Entro no túnel do reconhecimento. 

(OB, p.323, AB34) 

 

 

 Esta cena é um rico exemplo das “contemplações” de Fiama. O imaginário funciona 

aqui como um amplificador das afecções perceptivas. Mais do que um sonho projetado sobre 

a paisagem, ele dá concretude ao afeto, acentuando seu caráter corporal: “Roço”, “saciam”, 

“cérebro inclinado”. Ainda, observamos as frases, muito frequentes na poeta, que sugerem o 

caráter ambíguo da realidade27: “Tudo se fundamenta na existência das coisas”, e a 

incorporação do simulacro à natureza28, “enriquecida pelas interpretações/ estranhas”. 

Todavia, o poema é organizado em torno da dualidade entre o êxtase visionário da poeta e a 

perspectiva realista do passante: “meu pensamento é invisível/ debaixo dos arcos escuros”. 

Há, entretanto, dois tipos de passantes, completamente diferentes, no poema. A primeira, no 

feminino, é uma imagem, uma figura, um simulacro. É importante notar que o léxico das duas 

autoras para o que, neste trabalho, chamamos de simulacro, a imagem que põe em questão a 

realidade, a potência do falso, é praticamente o mesmo: figuras, imagens, cópias, sombras, 

objetos. Esta, evidentemente, remonta ao famoso verso de Camilo Pessanha, “imagens que 

passais pela retina”. O segundo, embora no masculino, aponta para o diálogo com A une 

passante [A uma passante], de Baudelaire.  

                                                 
27   “Assim o real é ambíguo./ Sei que a tua voz é o meu Rosto, o que é ambíguo/ e acessoriamente irreal”. (OB, 

p.160)  
28  “A imaginação serena,/ depois de que o sabor me fez suspender/ a Natureza para a nova proposta da cultura”. 

(OB; p.193) 
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 Fiama tece uma complexa paródia do poema de As flores do mal, visando a marcar sua 

diferença em relação ao poeta parisiense. Em primeiro lugar, apresenta-se uma situação 

oposta a de A une passante: a figura humana interrompe aqui a contemplação visionária em 

lugar de suscitar a visão da novidade, envia o contemplativo para o “túnel do 

reconhecimento”. O poema de Baudelaire, por sua vez, relaciona-se simultaneamente com 

duas figuras que ele elege para traçar o seu modelo de uma atitude moderna do olhar, 

Constantin Guys, e E. A. Poe, no ensaio O pintor da vida moderna, um dos textos fundadores 

da modernidade poética. Nele, Baudelaire, defende uma postura artística marginal, uma certa 

reserva em relação à mundanidade, à política, ao modo de vida burguês, conjugada com uma 

curiosidade e um interesse espetaculares pela vida das cidades, pelas multidões, e a busca de 

uma perspectiva capaz de lhes extrair a novidade, o moderno. Em suma, o solitário em meio à 

multidão – como ainda vemos noutro contexto em Baudelaire, o de seus poemas em prosa,  As 

multidões: “Multidão, solidão: termos iguais e conversíveis pelo poeta ativo e fecundo” 

(Baudelaire, 2006, p.67); equação que, percebe-se, não se aplica em nada as questões postas 

pela poesia de Fiama. No ensaio, ao traçar o retrato desta atitude, em Guys, Baudelaire traz à 

memória do leitor o conto de Poe, O homem da multidão, e sobrepõe a imagem de seu 

protagonista ao retrato do “pintor da vida moderna”:  

 

Lembram-se de (…) O homem da multidão? Atrás da vidraça de um café, um 

convalescente, contemplando a multidão (…) Finalmente, precipita-se para o 

meio dessa multidão em busca de um desconhecido cuja fisionomia, num 

relance vislumbrada, tinha-o fascinado. A curiosidade tornara-se uma paixão 

fatal, irresistível! 

Imaginem um artista que estivesse sempre, espiritualmente, em estado de 

convalescência, e terão a chave do caráter do Sr. G. (Baudelaire, 2010, p.25) 

 

 

 A une passante nos apresenta uma cena semelhante, onde o poeta, num café, vislumbra 

“uma mulher que passa”, que lhe concede o fulgor de uma beleza efêmera e irrepetível. Fiama 

inverte esse paradigma, com seu passante que interrompe a contemplação, sobretudo para 
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demonstrar que o seu modelo de olhar moderno não se conjuga com a multidão humana e 

citadina. Lemos em Canto da inocência: “O sentido da inocência só o soube/ mais tarde na 

cidade, e então amei/ o lugar-comum rural da minha vida,/ escrita depois dos bíblicos pastores 

do Hebron/ e dos idílios da Idade Clássica” (OB, p.583). Na inocência de poder simular um 

anacronismo, o acento, nestes versos, recai sobre depois: o bucolismo de Fiama é 

profundamente irônico e ambíguo (veja-se um título de poema, Rústica mas não muito) – o 

conceito de Natureza, na poeta, sempre apontando para a reintegração dos simulacros ao 

conceito de real, ao natural, à representação. Inocência na repetição de um topos, do “lugar-

comum rural”, para a produção de uma diferença radical: um simulacro de bucolismo. Mais 

do que exaltar a Natureza, em oposição à cultura, Fiama a põe em causa – interiorizando a 

diferença entre natural e artificial no seu conceito de Natureza. 

 A solidão cênica de Fiama, seu “ruralismo”, opõe-se a uma outra forma de imaginário 

(tido comumente como factual): “Talvez o mito da cidade caótica/ com os vapores de vício e 

de luxúria/ seja a última alucinação romântica/ do imaginário público. Canto/ os novos 

mensageiros herméticos/ que nos unem pelo pensamento” (idem, p.565). Entre os 

mensageiros e a cidade, entre o hermetismo e um logos na pólis, no qual o sujeito político  

confere identidade ao seu discurso, ressalta a diferença que observamos entre os dois tipos de  

passantes no poema 34 de Área branca. Ainda, em sua relação com o poema de Baudelaire, 

note-se a semelhança: são cenas sob as últimas luzes do dia, “O pavão que é o sol/ no Ocaso”, 

“Un éclair… puis la nuit!” [um raio… depois a noite!]; e notem-se os contrastes: “Moi, je 

buvais, crispé comme un extravagant” [Eu, por minha vez, bebia, crispado como um 

extravagante], “Pelos dedos/ onde descansa a minha medula encostada./ Passo a tarde como o 

cérebro inclinado/ na direção da mão”. Postura que nada tem de convalescente ou de uma 

embriaguez passiva, de spleen, mas um êxtase ativo e sustentado pela mente-corpo: “medula”, 

“cérebro”. 
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  Retomemos o poema 34 de Área branca, em seus últimos versos: 

 

Passo a tarde com o cérebro inclinado 

na direcção da mão. Até que um passante 

desfere o golpe e corta a seda dos raios. 

 

Entro no túnel do reconhecimento. Vejo  

cores e vultos que me entristecem. As molduras 

dos animais estão colocadas demasiado alto. 

São tão inacessíveis que só com amargura 

lhes toco. Tenho mais prazer e esperar 

a madrugada com um corpo inerte do que 

em seguir tresloucada o rasto da destruição. 

(OB, p.323, AB34) 

 

 

 Na última estrofe, a poeta é enviada ao “túnel do reconhecimento”: outra das muitas 

referências à teoria das ideias em Platão, ao seu mito da caverna, ou mais precisamente, ao 

projeto moderno da reversão do platonismo que Fiama segue na esteira de Nietzsche. 

Contrastam no poema a perspectiva de “apreen[são] dos pormenores da realidade” sensível, o 

imaginário aqui como componente desta apreensão (ou destes pormenores), e a perspectiva do 

passante, para quem o pensamento visionário de Fiama é “invisível sob os arcos escuros”, 

para quem conhecer é reconhecer, rememorar, como na anamnese platônica – tal é o sentido 

das molduras demasiado altas e inacessíveis. Observemos uma passagem do mito da 

transmigração das almas no Fedro, onde, ao definir-se a rememoração, além de esclarecer as 

referências no poema de Área branca, a altura, a inacessibilidade, apresenta-se ainda uma 

forma de solidão que muito difere da de Fiama, embora também seja um “afastamento dos 

homens”: 

 

um ser humano tem que compreender o discurso em termos de formas gerais 

procedendo a reunião de muitas percepções dos sentidos numa unidade raciocinada; 

isso corresponde a uma reminiscência das coisas que a nossa alma outrora contemplou 

quando esteve viajando com o deus e, elevando sua visão acima das coisas que 

dizemos agora existirem, ascendeu ao ser real. E, portanto, é com justiça que somente 

a alma do amante da sabedoria tem asas, pois ele está sempre, na medida de sua 

capacidade, em comunhão, através da memória, com coisas cuja comunhão torna os 
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deuses divinos. Ora, um homem que utiliza corretamente tais memórias etá sendo 

sempre iniciado nos perfeitos mistérios e ele, exclusivamente, em realidade torna-se 

perfeito; entretanto, como ele se afasta dos interesses humanos e volta sua atenção 

para o divino, é censurado pelas pessoas ordinárias que o julgam perturbado e que 

ignoram que ele é inspirado pela divindade (Platão, 2008, p.63) [Fedro 249c,d] 

 

 

 Fiama, no poema 34, na alusão aos diálogos de Platão, mistura o mito da caverna 

sombria com o mito da transmigração das almas ao mundo das Ideias: no fundo, uma 

aglutinação que resulta na comparação deste céu das Ideias a um universo de sombras e falsas 

percepções (mas de modo algum de potências do falso, simulacros no sentido positivo de 

figura). A multiplicidade das percepções subsumidas num conceito raciocinado que anula sua 

diferença é outro tópico que Fiama não cessa de combater. Ainda, o afastamento de Fiama 

nada tem de “divino”. “Nenhum verso suportará/ pois senão uma poética terrena” (OB, 

p.426). No poema, com efeito, o platonismo é menos visto como uma teoria, do que como a 

base mesma da civilização no Ocidente, e da concepção de cultura que a poeta combate, na 

modernidade, e cujos meios avaliamos no capítulo anterior. Ao moderno “mito da cidade 

caótica”, sobrepõe-se o paradigma da pólis que Platão constrói na República29 – o que 

esclarece o grave final do poema: “Tenho mais prazer e esperar/ a madrugada com um corpo 

inerte do que / em seguir tresloucada o rasto da destruição”. Esta teoria do conhecimento, de 

um modo de configuração do real, é assim associada ao desdobramento da história como 

Declínio do Ocidente (aqui o motivo pelo qual Ocaso vem em maiúscula no poema30) numa 

postura de radical recusa e denúncia dos fundamentos do processo cultural e civilizatório 

europeu, dito ocidental. 

 Neste jogo complexo de máscaras, onde Fiama nos induz a uma falsa semelhança do 

seu pensamento com os textos de outros autores, a fim de, pelo esforço de leitura, fazer com 

                                                 
29   Noutro poema sobre Baudelaire, Fiama aponta novamente para a teoria das ideias de Platão e para a reversão 

o projeto de reversão do platonismo: “Antes, podia hesitar-se entre o modelo/ e as sombras de Platão, agora as 

flores/ malignas podem reproduzir-se no mundo” (OB, p.558) 
30   Cf. O poema Nova Ocidental, de ressonâncias splenglerianas: “O acaso fez-me presenciar de novo a transição 

do final/ da tarde para uma noite. (…)// Descrevo este lugar como face e visão de uma cidade/ tornando-se cada 

vez mais turva depois do zénite sendo por fim/ a descrião de uma catástrofe”. (OB, p.237) 
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que se ressalte sua diferença por detrás destas similitudes e ambíguas proximidades, que se 

extraia o intempestivo do que é moderno ou antigo, encontramos um dos principais traços de 

sua poética, e que exploraremos adiante:  

 

O próprio Atreu, disfarçando-se 

de imagens sobre imagens, 

confundiu a velhice com a 

juventude e persuadiu videntes 

através das idades do estilo 

a dedicarem-se ao esforço doloroso 

de distinguir em absoluto nascimento, 

mocidade, velhice e morte. 

(OB, p.283, AB4) 

 

 

 

4.2 “Não é crueldade não estar sempre com os homens porque quero ver?” 

 

 

 
“Nós, homens modernos, somos herdeiros da vivissecção de 

consciência e autoexperimentação de milênios: é o nosso mais 

longo exercício, talvez nossa vocação artística, sem dúvida 

nosso refinamento, nossa perversão do gosto.” 

- Nietzsche, Genealogia da moral 

(Nietzsche, 2009, p.77) 

 

 

 

 

 

 O tema da solidão adquire também uma forte conotação ética e política em Llansol e 

Fiama. A forma da recusa, que era ambígua no Bernardo Soares “explorado”, assume nelas 

um caráter preciso: a não cumplicidade com os modos e meios do poder. A solidão como meio 

de fuga das subtis malhas de opressão e do exercício de pequenas e grandes tiranias: 

“Compreendi hoje, um pouco melhor, o mistério da solidão. A comunidade tem que estar 

dispersa, viver na tensão de encontrar-se sem duradouro encontro, cultivar o poder absoluto 

de estar só, que só ele é inofensivo; um corpo vivo sem jugo; a comunidade é a diáspora” 
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(LDHIII, p.82) Modo ético e cênico de não “seguir tresloucada o rasto da destruição”.  

 Insistimos no caráter cênico e ético porque ele põe em causa um modo de leitura que 

procura reduzir a afirmação da diferença e a radicalidade de um gesto a uma contradição, 

moralizando-a – no sentido de julgar, numa atitude, por exemplo, alguma divergência entre a 

vida e a obra, entre a política e o pensamento, uma suposta contradição com a verdade; ou,  

por outro lado, no sentido de tomar o caráter incondicional (e por vezes violento) de uma 

singularidade por uma proposição moral, como se, no caso de nossas autoras, o tema da 

solidão culminasse em alguma forma de imperativo ideológico. Em primeiro lugar, estas são 

umas das obras que, no século XX, ao lado de Pessoa, mais elevaram o “factual” biográfico à 

condição de simulacro, assim como questionaram as relações de poder em torno da imagem 

cultural de escritores. Em segundo, o ético não se define pelo cumprimento de determinações 

exógenas, como a moral, mas por uma performance, o que a linguagem popular diz “jogo de 

cintura” e aqui poderíamos dizer jogo de cena. A situação na margem, que vimos no capítulo 

anterior, implica menos um limite que um limiar, menos uma fronteira que uma zona. Espaço 

de jogo, de distribuição de singularidades e criação: “Esta visão/ isola-me do mundo e 

beneficamente/ reconduz-me aos significados/ que formam o mundo. Nunca as cegonhas/ me 

tornaram excêntrica de mais,/ apenas íntima a elas e estranha/ a outros restos de sentido” (OB, 

p.211). E Llansol: 

 

_______Concluí que me é necessário um disfarce: Por um lado, sou Alice, sem desejos 

de poder, mulher na terra e para a terra; (…) a outra é o marinheiro agitado das 

viagens que há mil sexos em si mesma; não voltou as costas a nenhum mundo, 

sobretudo este, e vê o dinheiro como um meio de conseguir chegar a obter seus fins; 

sente o mesmo em relação à escrita. (…) 

Na segunda mulher, sou Gabriela. Fiz esta distinção para poder viver me paz. (LDHII, 

p.94-5) [o negrito é nosso] 

 

 

 A solidão, com efeito, em Fiama e Llansol, assume a dimensão de uma micropolítica 

radical, que envolve um deslocamento vertiginoso por diversos modos de subjetivação, dando 
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testemunho de uma celeridade e de um espaço de confrontamento muito mais vasto que as 

fixações identitárias e as discursividades ideológicas (as reivindicações de reconhecimento, a 

apetência por ser representado). Micropolítica não designa deste modo uma dimensão menor, 

mas uma prática concreta voltada contra as macro-abstrações implicadas nos modos de 

sujeição que obliteram todo o potencial de radicalidade de um singular. A ex-centricidade e a 

máscara são movimentos múltiplos e constantes contra as interpelações dos grandes e 

pequenos aparelhos de poder. 

 Para além do aspecto cênico, ético e micropolítico, a solidão possui uma dimensão 

“estrutural”, ou mais propriamente, está implicada diretamente no trânsito entre modos de 

subjetivação diversos que estas duas escritas encenam. Porque, afinal, há uma diferença 

qualitativa entre os modos de subjetivação gregários, na presença de outrem, e os que se 

efetuam na solidão - performática. São questões que Deleuze desenvolveu a propósito da 

releitura que Michel Tournier fez da figura de Robinson Crusoé, a grande personagem 

solitária da literatura moderna, em seu romance Sexta-feira ou os limbos do Pacífico. Para 

Deleuze, “outrem não é nem um objeto no campo de minha percepção, nem um sujeito que 

me percebe: é, em primeiro lugar, uma estrutura no campo perceptivo, sem qual este campo 

no seu conjunto não funciona como o faz” (Deleuze, 2006, p.316). Depreende-se, desde já, 

que a solidão é um meio de experimentar alterações no campo perceptivo. Vimos, em Fiama, 

como o passante, mais do que interromper seu procedimento visionário, marcava uma 

reconfiguração total de sua percepção: “Entro no túnel do reconhecimento”. Deleuze destaca 

uma passagem do romance de Tournier que exemplifica o modo como outras percepções de 

mundo configuram nosso campo perceptivo: 

 

Cada um destes homens era um mundo possível, bastante coerente, com seus valores, 

seus focos de atração e repulsão, seu centro de gravidade. Por mais diferentes que 

fossem uns dos outros estes possíveis tinham atualmente em comum uma pequena 

imagem da ilha – quão sumária e superficial! - em torno da qual se organizavam e 

num canto da qual se encontravam um náufrago chamado Robinson e seu servidor 
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mestiço. Mas, por mais central que fosse esta imagem, ela era em cada qual marcada 

com o signo do provisório, do efêmero, condenada a voltar no mais breve prazo para o 

nada de onde a retirara o naufrágio ocidental do Whitebird. E cada um desses mundos 

possíveis proclamava ingenuamente sua realidade. Isso é que era outrem: um possível 

que se obstina em passar por real. (Tournier, Apud: Deleuze, 2006, p.317) 

 

 

 Tournier põe em evidência o modo como diferentes percepções de mundo acabam por 

agir menos como focos totalmente exteriores do que como elementos configuradores de nosso 

campo perceptivo: a organização em torno de uma convenção de realidade, para onde tais 

focos convergem. Entretanto, Tournier ainda ressalta o caráter efêmero, provisório e 

profundamente fictício que um tal subtrato (a “realidade”, como ponto de convergência) 

apresenta: “cada um desses mundos possíveis proclamava ingenuamente sua realidade”. Já 

tínhamos visto como tal questão era essencial em Pessoa31. Fiama e Llansol estão também 

constantemente a por em causa o caráter ficcional desta estrutura perceptiva condicionada 

pela estrutura outrem, isto é, por gregarismos e relações de dominação, pelos modos de 

subjetivação “políticos”, no sentido de integrados (ou subjugados) à pólis. “Não é tão estranha 

a vitalidade da Natureza/ quando as paisagens são cópias// quanto é estranha e simples 

sempre/ que a humanidade as considera reais” (OB, p.280 AB3), “Nego que os sonhos sejam 

irreais,/ tendo os mesmos sedimentos/ de alta fantasia que cria o agrupamento/ social” (idem, 

p.281, AB4). “Tornou-se realista aceitar a crescente tristeza dos homens, tornou-se realista 

acolher a indispensabilidade da política, o domínio de uns pelos outros” (SH, p.129). 

Assumido o caráter ficcional de todas as perspectivas sobre a realidade, ou melhor, sobre um 

substrato hipotético a estes pontos de vista, Llansol desenvolve suas reflexões sobre o papel 

da literatura para além de uma concepção representativa da realidade: 

 

                                                 
31

   “Com pequenos mal-entendidos com a realidade construímos as crenças e as esperanças, e vivemos das 

côdeas a que chamamos bolos, como as crianças pobres que brincam a ser felizes. Mas assim é toda a vida; 

assim, pelo menos, é aquele sistema de vida particular a que no geral se chama civilização. A civilização consiste 

em dar a qualquer coisa um nome que lhe não compete, e depois sonhar sobre o resultado. E realmente o nome 

falso e o sonho verdadeiro criam uma nova realidade. O objeto torna-se outro porque o tornámos outro. 

Manufacturamos realidades”. (LD, p.96) 
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Se é verdade que o mundo é feito de mundos estéticos – esse o cerne deste livro [O 

Senhor de Herbais] -, que destino dar à frase de Walter Benjamin (…): “O mundo é a 

nossa tarefa?”. Creio que Benjamin ainda acreditava na distinção entre compreender e 

transformar, que herdámos dos Gregos. Não chegou a “ver” que o transformável é o 

esteticamente desdobrável, que o instrumento estético e cognitivo da literatura é 

central nessa operação e que a sua utilidade mais preciosa consiste na destrinça 

interactiva dos mundos.  

Pelo meu lado, desejaria pôr a claro uma mínima parte da infinidade dos mundos – 

uma só física hipotética desdobrando-se activamente em várias possíveis estéticas. 

Nesse sentido, aceito que exista um poderoso ponto de equivalência entre estética e 

ética.(SH, p.45-6) 

 

 

 Llansol apresenta uma questão muito próxima da que aparece nas páginas do romance 

de Tournier: a realidade comum às tomadas de posição no mundo é hipotética e tais 

perspectivas são elas próprias criações estéticas. Entretanto, em Llansol, a destrinça e o 

desdobramento são movimentos opostos ao “realismo”, não só literário, mas da ciência e da 

cultura, que pressupõem o regramento e convergência destas estéticas, configurando um 

campo perceptivo comum e normatizado. Assim, para Llansol, a função da literatura, mais do 

que confirmar e reforçar um substrato comum às “diferentes” visões da realidade, aquela 

“pequena imagem da ilha (…), sumária e superficial”, em Tournier, seria, pela “destrinça” e 

pelo “desdobramento”, afirmar o caráter divergente destas perspectivas, pondo em causa a 

facticidade do real e em evidência o seu modo de construção – e seus pressupostos: o 

gregarismo da pólis e o exclusivismo das perspectivas humanas.  

 

As distinções que o ser humano constrói permitem-lhe sobreviver. Sobrevive e ignora. 

Ignora e tem desculpa. Existe, assim, uma espécie de folga entre o texto e o ser 

humano, de que este se serve como fuga, evoluindo em círculos de repetição. É, hoje, 

evidente que, com as distinções do humano, os afectos serão um total desastre.  

É possível que a mulher, sentada no único sofá da sala, desista de se aproveitar dessa 

folga. Desista por inteligência. Não lhe traz nenhuma vantagem. Quando o colapso 

sobrevém, deixa de haver futuro. 

Assim sendo, porque continuar a obrigar o texto a adoptar as distinções do ser 

humano?  

(PS, p.102) 
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 O que garantia uma unidade, mesmo que superficial, na configuração do campo 

perceptivo normatizado por outrem, em Tournier e Deleuze, é isso que Llansol chama de 

“distinções do humano”. Eis porque a reconfiguração deste campo é a própria aventura da 

solidão: 

 

Definindo outrem, segundo Tournier, com a expressão de um mundo possível, 

fazemos dele, ao contrário, o princípio a priori da organização de todo o campo 

perceptivo segundo categorias, fazemos dele a estrutura que permite o funcionamento 

assim como a “categorização” deste campo. O verdadeiro dualismo aparece então com 

a ausência de outrem: o que ocorre, neste caso, para o campo perceptivo? Será que é 

estruturado por outras categorias? Ou, ao contrário, abre-se sobre uma matéria muito 

especial, fazendo-nos penetrar em um informal particular? Eis a aventura de Robinson. 

(Deleuze, p.318) 

 

 Essa aventura é, em diversos momentos, sugerida ou efetivamente encenada por 

Llansol e Fiama. Pudemos acompanhar parte dela nos gestos de afastamento e afirmação da 

solidão enquanto pathos da distância, e abertura para outras potencialidades, para um espaço 

figural onde, para além das “categorizações”, entra-se em contato com esta “matéria muito 

especial”. Llansol, é curioso notar, demonstrou um forte e duradouro (as datas dos fragmentos 

cobrem o período de 80 a 84) interesse pela figura de Crusoé, justaposta à de Fernando 

Pessoa, nos textos que compõem Lisboaleipezig 1. “Porque é que, de repente, me lembrei 

tanto de que, quando cheguei a Herbais, sonhava, noites a fio, com a ilha de Robinson 

Crusoé?” (LLI, p.42). A mudança de Llansol para Herbais corresponde, em seu exílio pela 

Bélgica, ao seu período de maior isolamento, numa paisagem rural, praticamente entregue 

apenas às atividades domésticas, a seus animais e à escrita. Noutras passagens do livro, 

Llansol esboça um projeto de escrita sobre a personagem de Defoe, deslocando-a:         

“apagar a imagem do Robinson Crusoé seria um útil fazer passivo. Robinson tem para mim a 

compleição de Cristóvão, o viajante, que atravessa a vau. Assim, ele seria, não o ocupante de 

uma ilha, mas um viajante num mudo totalmente solitário. Nem mesmo se poderia imaginar 

que uma pedra tivesse um relevo animal, ou humano” (idem, p.44). 
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 Projeto muito semelhante ao que Tournier efetua em Sexta-feira ou os limbos do 

pacífico, pois, por um lado, compreende essa inversão do original de Defoe, onde o tema da 

ocupação da ilha envolve o retorno às origens do processo civilizatório, de modo que 

Robinson, ao habitá-la, reproduzisse as etapas de seu desdobramento. Inversão incontornável 

no projeto de Llansol, que constantemente denuncia o aspecto catastrófico de tal empreitada 

(é o tema central de Da sebe ao ser). Note-se também o comentário de Deleuze, que aponta 

para o “falseamento” de tal empreitada, já que “a imagem da origem pressupõe o que ela 

pretende engendrar (cf. tudo o que Robinson tirou dos restos do naufrágio)” (Deleuze, 2006, 

p.312). Por outro lado, Llansol ainda se aproxima de Tournier, ao propor que a tal reversão 

culminasse na viagem por “um mundo totalmente solitário”, ou seja, uma viagem pelos 

modos de subjetivação e configuração do campo perceptivo, onde a ausência do humano 

liberasse a visão das formas e categorizações: “Nem mesmo se poderia imaginar que uma 

pedra tivesse um relevo animal, ou humano”. Liberação, como diz Deleuze, de “uma matéria 

muito especial”, de um “informal particular”. 

  Vemos essa aventura também em Fiama, nas muito frequentes alusões à diluição da 

forma: as gralhas tornadas chamas, os “contornos”, em No teatro clássico, “Os contornos (…) 

[e]ram o idêntico (…) [v]i -os diluírem-se”, o próprio poema, no início de Área branca: 

“Considero à vista o poema/ uma gota de lodo”, “a junção e a disjunção das palavras/ não 

dispense (…) um destino/ exaltante como na verdade é o do gelo”, ou seja, a liquefação, 

“Sobre a página de alabastro do mar/ coloquei a mão para a escrita,/ deixando nas covas da 

superfície/ do papel poças de linfa”, “Como evitar que (…)/ o poema se desagregue,/ 

repetindo assim o movimento/ de que nascera e fora contrariado/ pela escrita”, “alcanço/ a 

dissolução da verdade”. (OB, pp. 180, 277 AB1, 279 AB2 e 286 AB7, 290 AB10, 281 AB4). 

Sobre a diluição enquanto imagem de uma aventura do informal, em Fiama, vale notar o 

modo como seu bestiário concorre para sua figuração. Em Grafia 1, seu poema-programa, o 
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fazer poético é, ao contrário, associado à potência configuradora dos “morfismos”. “Água 

significa ave// (…)// se// o tamanho deste vento é um triângulo na água/ o tamanho da ave é 

um rio demorado” (OB, p.15). Há a sugestão de um processo de condensação da água, 

“tamanho deste vento”, pelo triângulo da ave-forma: potência apolínea, solar. A reversão 

desse paradigma, ou a descoberta de uma outra potência, a do informal, sombria, dionisíaca, 

será progressivamente conquistada ao longo de Obra breve, e um outro animal ganhará 

destaque no bestiário de Fiama, justapondo-se à ave, a rã. Esta desempenhá um papel 

simbólico muito importante na obra da poeta, sendo uma de suas principais máscaras, 

representando potências telúricas, sombrias, e parodiará, junto com a ave, a águia e a serpente 

que acompanham Zaratustra. Será também o animal da repetição, já que Fiama diversas vezes 

alude ao  seu coaxar, assim como, anfíbio, figurará as potências da metamorfose. Animal da 

margem, da beira do rio. Ainda, o animal do informal diluído, pois, se ave sugeria a 

condensação das águas, a rã é o animal que aparece nos charcos depois das chuvas. 

 Essa diluição, liberação do informal, corresponde em Fiama e Llansol à aparição das 

figuras, como aquilo que está para além da forma em seus diversos sentidos: a categoria na 

percepção, a forma que os objetos adquirem no uso instrumental (que a contemplação tende a 

desfazer), a palavra (significação e grafia), o corpo orgânico, o sujeito individuado. Um 

estranho mundo, que exige estranhas posturas e torções daquele o penetra. Voltemos ao 

comentário de Deleuze sobre o romance de Tournier: 

 

Qual é o sentido da ficção de “Robinson”? Que é uma robinsonada? Um mundo sem 

outrem. Tournier supõe que através de muitos sofrimentos Robinson descobre e 

conquista uma grande Saúde, na medida em que as coisas acabam por se organizar 

bem diferentemente do que o fariam com outrem presente, porque liberam uma 

imagem sem semelhança, um duplo delas próprias ordinariamente recalcado (…). Não 

é o mundo que é perturbado pela ausência de outrem, ao contrário, é o duplo 

glorioso do mundo que se acha escondido por sua presença. Eis a descoberta de 

Robinson: a descoberta da superfície, do além elementar, do Outro para Outrem. 

Então, por que a impressão de que esta grande Saúde é perversa, que esta “retificação” 

do mundo e do desejo é também desvio, perversão? Robinson, contudo, não tem 

nenhum comportamento perverso. Mas qualquer estudo sobre a perversão, qualquer 
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romance sobre a perversão esforça-se por manifestar a existência de uma “estrutura 

perversa” como princípio do qual os comportamentos perversos decorrem 

eventualmente. Neste sentido a estrutura perversa pode ser considerada como aquela 

que se opõe a estrutura Outrem e se substitui a ela. (Deleuze, p.328) [nosso grifo] 

 

 

 A transição para a “estrutura perversa” é pautada, em Tournier, por uma série de 

sofrimentos. A entrada no mundo dos simulacros, isto é, noutro campo perceptivo, envolve, de 

fato, uma violência contra as convenções de realidade e, obviamente, as relações de poder que 

esta pressupõe. Por-se à margem, “cultivar o poder absoluto de estar só”, é, com efeito, um 

gesto violento para consigo e com outrem – outro sentido do ético e do performático, da 

procura de um limiar onde a violência, natural, não ultrapasse a medida do saudável e incorra  

na outra perversidade (não estrutural, mas factual), a das relações de dominação e poder. 

Embora procurem manter constantemente esta medida, compreendendo todos os riscos de 

uma experimentação, Llansol e Fiama encontram, todavia, o tema da crueldade na aventura da 

solidão.  

 Em Área branca, acompanhamos a transição de um modo de visão convencional para 

a “estrutura perversa” que libera os simulacros desde os primeiros poemas. Vimos as imagens 

das formas que se diluem, o poema, a linfa, o gelo, o lodo. Desde o primeiro poema, Fiama 

procura afastar dessa perspectiva perversa a ideia de morte ou de um sofrimento negativo: 

“quem como eu viu/ o próprio corpo do poema/ tomar uma configuração mole,/ semelhante a 

um licor/ em gotículas ou à de coágulos,/ estando longe de mim neste caso/ uma associação de 

ideias/ com a morte ou a agonia” (OB, p.278). A violência exercida sobre as formas tem 

correspondente na que a contemplação e a inquirição das imagens exerce sobre a poeta, sua 

subjetividade e seu corpo: “Serei eu a vítima das chamas”, “Figuras rendilhadas tentam/ 

sufocar-me. (…)/ O pescoço separa-se como/ num crime”, “Esquirolas soltas/ puseram-me em 

sangue quando/ já começava a ser larva de poeta”, “Golpeiam-me com um machado o rosto”,  

“O meu sangue dei-o como um/ detrito”, “A aventura deste suplício até ao fim/ do poema”  
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(idem, pp. 296 AB15, 313, AB28, 316 AB30, 316 AB31, 318 AB32, 326, AB36). Já não 

estamos na atmosfera do medo e da hesitação perante a solidão e o informe, mas na de sua 

aceitação, implicando o martírio e o suplício. As mutilações e lacerações encaradas em seu 

aspecto positivo (e cênico), remetem menos ao Cristo que a Dioniso, efetuam-se no júbilo e 

na aventura, culminando num renovo do corpo – violência sem morbidez. A crueldade 

corresponde a este modo de percepção do informal, incluindo todos os procedimentos para 

alcançá-lo. Após a série de suplícios, gradativos, se acompanharmos a numeração dos 

poemas, Fiama, em lugar de um abandono completo das formas, do poema que, como vimos, 

se dilui, pode reafirmá-lo numa nova configuração: “Um olhar saudoso já percorre as 

últimas/ formas. (…) Abençoo o meu texto/ que não me despreza. Os versos/ que ainda 

amarfanho. A vida cruel nas áreas/ contaminadas pela ininteligibilidade” (idem, p.327, 

AB38). Encontro de Fiama com a noção de crueldade que Artaud reivindicava para seu teatro,  

em textos traduzidos pela própria poeta: “Pode imaginar-se perfeitamente uma crueldade pura, 

sem dilaceramento da carne. E que é, com efeito, a crueldade, filosoficamente falando? Do 

ponto de vista do espírito, crueldade significa rigor, diligência e decisão implacáveis (...)” 

(Artaud, 1989, p.100). O suplício é cênico, imagético, embora não seja uma metáfora, e 

implique uma mudança radical do corpo e do campo perceptivo. Implica um rigor no 

procedimento, em lugar da entrega extática, como na flagelação religiosa. Uma violência da 

Natureza, embora seja sobretudo a Natureza que inclui os simulacros, as “interpretações 

estranhas”. Diz ainda Artaud: “Emprego a palavra crueldade no sentido dum apetite de viver 

(…), duma dor sem cuja a necessidade inelutável a vida não poderia continuar”. (Ibdem) 

 No cultivo da solidão, Llansol, curiosamente, também encontra o tema da crueldade, 

no entanto associado, embora de modo ocasional, à figura de Klossowski. Lemos no Livro de 

Horas III – Numerosas linhas: 

 

Vanda telefona-me e pergunta se, depois de ler o livro que ela me emprestou, eu 
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também acho que tenho afinidades com Klossowski. Sim, sem dúvida, uma grande 

afinidade de alma. As metamorfoses. Há outro real tão verdadeiro como este. Gostaria 

de falar com Klossowski. Falar, não. Para uma alma talvez tão semelhante à minha 

seria melhor a proximidade lado a lado, em silêncio. 

Em Klossowski há também dureza, e o que se chama perversidade. Eu também sou 

assim. E esta lucidez trepadeira que me faz seduzir a palavra constantemente, e o que 

está a passar-se durante o dia, mesmo que eu não escreva. Desdobro-me, e às vezes 

julgo que essa observação atenta me faz passar a meus próprios olhos por cruel. Não é 

crueldade não estar sempre com os homens porque quero ver? Deixar muitas vezes de 

ser humano é o meu problema, e fonte dos meus males. Quando esses males 

desaparecem, irrompem dias semelhantes aos de hoje 

em que sei 

o que em duas palavras sou incapaz de resumir. (LDHII, p.161-2) 

 

 

 A crueldade aqui encontra-se associada à potência de metamorfose (como em Área 

branca) e à visão de “outro real” - ou seja, de outra configuração do campo perceptivo. 

Performance constante, análoga a definição de Artaud: “rigor, diligência e decisão 

implacáveis” - embora a “observação atenta” não seja garantia de sucesso performático: em 

geral, é “fonte de males”. A questão da crueldade desdobra-se de modo complexo, pois, além 

do afastamento dos homens por desejo de ver, Llansol ainda sugere seu afastamento da figura 

de Klossowski, com quem compartilharia ponto de vista e afinidades de alma. No entanto, 

Llansol aqui, num movimento ético, deseja salvaguardar sua diferença, que poderia ser 

assimilada numa identidade ou semelhança demasiado próxima, caso abandonasse o pathos 

da distância. 

 Embora a referência a Klossowski seja ocasional, tema de uma crueldade envolvida no 

modo de vida das beguinas será retomado noutras passagens do Livro de horas III, ao modo 

da pesquisa de um conceito: “Ritmo com amor. Ritmo com ódio. Não ódio – a crueldade 

própria das beguinas, que ainda não defini. A crueldade do ser” (LDHIII, p.251). 

 A solidão, em Fiama e Llansol, reencontra a questão do niilismo em seus aspectos 

mais profundos: uma ética (cruel) sobre os modos de subjetivação implicados na configuração 

de um campo perceptivo; o afastamento voluntário dos espaços de fixação identitária; a 
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criação rigorosa de um espaço cênico de recepção das figuras, em lugar da entrega de si ao 

fluxo de imagens urbanas. Movimentos de uma tensão que visa sobretudo a por em causa a 

verdade dos modos de vida gregários – pathos da distância contra as multidões. 
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5. A “IMPOSTURA DA LÍNGUA” E AS POSTURAS NA LÍNGUA 

 

 

“Neste acesso às luzes, 

cintilantes como a dos iluministas, 

as formas ásperas que entumescem 

o poema, as barbatanas do dragão 

que a literatura ainda assemelha 

demasiadamente às da serpente,  

tornam-se uma questão de raciocínio 

ponderado, o que demonstra 

que qualquer dos dados das palavras 

sem as suas normas de sentidos  

pode ser reflectido com vantagem 

pela nova razão. (…) 

Era a sua vocação para a vida 

que fora transformada  

para o trabalho dos conceitos. 

A sua vocação para as sensações 

que fora alienada teologicamente 

em força de trabalho” 

- Fiama, Área branca 4 

(OB, p.281-2 AB4) 

 

 

 

 A solidão e o combate à cultura, vimos, constituem, em Llansol e Fiama, facetas de 

seu niilismo ativo, para além de qualquer postura pessimista, afirmando uma ética do singular 

e um espaço de performatividade cênica para a escrita – o qual torna indiscerníveis as 

fronteiras entre texto e modo de vida. Niilismo que, na modernidade, mas voltado contra ela, 

lhe dá seu caráter intempestivo. 

 Estes dois modos de nomadismo ético-político, de margeamento dos espaços do poder, 

são os pressupostos da radicalidade da textualidade que as escritas de Fiama e Llansol põem 

em cena. Radicalidade por tratar-se de concepções do imaginário que põem em causa as 

noções de veracidade e realidade como o foram construídas ao longo do que se concebe como 

História, ou o processo civilizatório no Ocidente; e configurar a aventura, para além da 
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“impostura da língua”, de experimentar as posturas de quem lê e escreve a partir da 

“dissolução da verdade”. 

 

5.1 “Nós, os anfíbios” 

 

“Ao mundo que desconhecer a distinção entre a verdade e a 

aparência (a que desde Platão é o nosso olhar) como se há-de 

chamar? Em quem poderá viver nele?” 

- Llansol, Finita 

(F, p.23) 

 

 

“O aniquilamento dos ideais, o novo deserto; as novas artes 

para o suportarmos, nós os anfíbios. 

Pressuposição: coragem, paciência, nenhum “recuo”, nenhum 

fervor em avançar. N.B. Zaratustra comportando-se, 

constantemente, por meio de paródias, em relação a todos os 

valores anteriores, a partir da plenitude”  

- Nietzsche, A vontade de poder 

(idem, p.317) 

 

 

 

 Eis porque o platonismo (justamente ou não) é constantemente visado, por vezes como 

a fundamentação da verdade, da representação, dos modos de pensar relacionados com 

práticas de poder, por outras, como metonímia destes processos. Já o vimos no capítulo 

anterior, quando Fiama, numa alusão a alguns temas de Platão (os mitos da transmigração e o 

da caverna), prefere não “seguir tresloucada o rastro da destruição” (OB, p.323 AB34). Lemos 

ainda, em Cenas Vivas, o poema O bucolismo deixará de ser um canto:  

 

Mas hoje sei que os homens insanos, 

em vez de amarem o corpo da matéria 

no olhar e na fragrância das paisagens, 

o depredaram, como se apenas 

nos quisessem deixar de herança o mundo vivo 

dos monstros vindos da nossa antiga pátria, a Grécia. 

O grande Minotauro hoje chama-se Chernobyl, 

demiurgo que expele um hálito 

(…) que gera 

criaturas como se meramente simulasse 
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a vida. E a paisagem torna-se aparência, 

somente simulacro e armadilha, 

e o bucolismo deixará de ser um canto, 

pois a flauta cala o seu trilo de esperança.  

(OB, p.634) 

 

 

 Aqui, novamente e de modo mais explícito, alusões a temas da filosofia platônica são 

justapostas a uma interpretação dos aspectos catastróficos do processo civilizatório. O poema 

é organizado em torno de uma ironia que atravessa a obra de Fiama, e relaciona-se com o seu 

conceito de Natureza. Por um lado, Fiama nos induz a dar crédito ao platonismo aparente de 

seu discurso; por outro, os resultados de uma catástrofe nuclear não são simplesmente 

comparados com as imagens do bestiário mítico da antiguidade, mas, note-se, é a herança 

grega que é associada, em parte, à monstruosidade. Há um primeiro sentido, evidente, no qual 

contrapõem-se as alterações da natureza provocadas pelas catástrofes da civilização, que 

seriam um “simulacro e armadilha” e uma natureza de vitalidade espontânea, original e sem 

artifício. Entretanto, devemos ter em mente a constante reversão que Fiama impõe ao discurso 

platônico: “Foi esse/ o acto político de creonte, ou o acto filosófico de sócrates:/ das em figura 

a antígona o que não era a letra de platão. Como se vê/ e como não se vê”. “A tríade de seres 

que atravessa a praça/ é actual, e senil como estão os plátanos./ Só a escavação revela a gruta 

onde revejo sons. Sombras. Platão permite-me/ negá-lo e rever olissipo neste tempo” (OB, pp. 

160 e 166-7). Note-se a ironia sutil na consonância entre Platão e os plátanos – senis. 

Senilidade que não só remete ao filósofo, mas a uma natureza simplesmente atual, desprovida 

de suas imagens, seus simulacros (no sentido positivo). Assim, em O bucolismo deixará de 

ser um canto, a oposição entre uma natureza desvirtuada, pelo homem e uma que seria 

original é desdobrada noutra: aquilo que se supõe ser natural, e real, dentro das determinações 

culturais do ocidente – subsumidas na figura de Platão, e a natureza onde os simulacros, 

proscritos pelo filósofo grego, integram sua vitalidade, ao se desfazerem as distinções 

tradicionais entre original e cópia. Neste sentido, Platão “des-virtuaria” a Natureza, isto é, 
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proscreveria sua dimensão virtual enquanto simulacro, a que põe em causa a verdade e a 

distinção entre modelo e cópia, em suma, que perturba a representação:  

 

Depois de estar descrita, a realidade 

torna-se vital e os seres naturais 

como o touro e sua sombra dependem 

de todas as suas imagens 

(…) 

Não é tão estranha a vitalidade da Natureza 

quando as paisagens são cópias 

 

quanto é estranha e simples sempre 

que a humanidade as considera reais. 

(OB, p.280 AB3) 

 

 

 Este diálogo em tensão com o platonismo e o projeto de sua reversão também 

constituem uma importante dimensão no texto de Maria Gabriela Llansol. Sócrates e Platão, 

entretanto, não aparecem nele como uma personagem-figura, ao modo de muitos outros 

pensadores que configuram a voz e as imagens desta escrita, como Nietzsche e Spinoza, por 

exemplo. No entanto, podemos acompanhar, em filigrana, uma certa imagem do platonismo, e 

do combate a ele, ao longo de um romance Llansol onde se nota uma acentuada preocupação 

em explicar determinados aspectos do seu pensamento e pressupostos dos quais partem seu 

texto e sua concepção da realidade: Parasceve – Puzzles e Ironias, subtítulo que já acena para 

um diálogo com Sócrates. 

 

O velho hirsuto e descalço recostara-se na ponta do passeio que rodeia a praça. 

Andrajoso, ri, como se Atenas fosse ali. A cicuta ainda não produziu todo o seu efeito. 

Mas já não falta muito. A mulher tem a impressão de que ele vai morrer antes de beber 

o vinho da última colheita, de saborear o azeite novo. “Morre entre vasilhames 

lacrados”, a mulher pensa. E não tem pena. (PS, p.94) 

 

 

 Retoma-se a cena da condenação de Sócrates, à ingestão de cicuta, pelo motivo de 
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corromper os jovens. O texto platônico que narra o processo é uma apologia32 – muito 

distante é a sugestão do texto de Llansol, embora não seja esse explicitamente uma peça de 

acusação: já aqui começa a ironia. Sabe-se que um dos argumentos de Sócrates para justificar 

sua serenidade frente a sentença de morte era a crença numa vida extraterrena e melhor:       

“'Muito bem', ele disse, 'tentarei fazer uma defesa mais convincente do que a que apresentei 

ao júri. De fato, se não acreditasse, Símias e Cebes', disse, 'estar indo para outros deuses 

sábios e bons e, ademais, para seres humanos que morreram, e que são melhores do que os 

que aqui estão, estaria errado em não me angustiar diante da morte (...)'” (Platão, 2008 p.195,  

Fédon, 63b). 

 Não é pouco contundente o humor irônico de Llansol ao afirmar que o velho andrajoso 

“vai morrer antes de beber o vinho da última colheita, de saborear o azeite novo”, embora o 

fato de a mulher na cena não sentir pena dele deva ser lido em seus vários sentidos: no literal, 

no do realce da ironia, e no do diálogo que tece com o texto platônico, pois aqui se retomam 

as palavras com que Fédon narra a Equécrates os últimos momentos do filósofo: “nos seus 

modos e no seu discurso enfrentava a morte com destemor e nobreza (…). Isto explicou 

porque não experimentei, de modo algum, qualquer sentimento de pena” (idem, p.189 Fédon, 

58e-59a). Llansol, como Fiama, tenciona, no diálogo com Platão, não apenas revertê-lo, mas 

afirmar sua diferença em relação a ele, pois, se o platonismo é, de certo modo, para as duas 

autoras, uma referência que subsumiria o pensamento hegemônico no Ocidente, ele tende a 

absorver e domesticar aquilo que dele difere, a lhe impor semelhança e identidade: “Dizem-

me que/ o que escreves é um paraíso platónico,/ e riem.          Uma diferenciação tão nítida 

das margens pode apagar em mim/ o anjo que corre com a mensagem”. (LL2, p.264) A 

diferenciação aqui referida, contudo, não é exatamente entre Llansol e Platão, mas a entre um 

mundo sensível e um inteligível, margem a qual Sócrates pretende atravessar de forma 

                                                 
32   Trata-se da Apologia de Sócrates, embora o diálogo platônico que acompanharemos seja o Fédon, onde 

narram-se os últimos momentos do filósofo com seus discípulos antes do cumprimento da sentença. E, em 

seguida, o Fedro, a propósito da doutrina da transmigração das almas. 
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heroica e que, em Parasceve, é ironizada como desígnio de morte. Algo com o qual Llansol 

não deseja de modo algum ser confundida. A ideia de paraíso, em seus textos, é 

inegavelmente estética e imanente, remete à relação com este mundo e não faz apelo a 

qualquer espaço transterreno. Ideia que, embora explicitamente menos recorrente, também 

podemos encontrar nos poemas de Fiama: “O meu lar funda-se na ideia/ do Paraíso perdido 

tão literária/ onde se chega nesta vida infinda/ indo pelo atalho a par e passo” (OB, p.568) 

[nosso grifo]. Sócrates, em Parasceve, contudo, não é “acusado” por pensar uma vida além-

morte, mas por seu pensamento não poder conceber suas fontes aquém morte, na própria vida, 

neste mundo: “Morre entre vasilhames lacrados”. Esta ideia de que tal modo de vida e pensar 

proscreve ou torna inacessível certa potência que se confunde com a vida é a peça de 

acusação de um processo movido contra Platão, metonimicamente, ou seja, contra as tradições 

hegemônicas no Ocidente. Uma luta contra a tradicional divisão entre um mundo sensível e 

outro inteligível e superior, um mundo da aparência e outro da verdade, subjaz todo o 

pensamento estético e político de Llansol. Lemos ainda em Parasceve: 

 

O texto não propõe qualquer universalismo. Não. Propõe apenas que, à beira desse 

mundo local, há muitos outros. Tantos quantas as descrições coerentes e consistentes. 

Todos perfeitamente, e desde sempre, simultâneos, onde o tempo desempenha um 

papel praticamente irrelevante. Não que não exista. Mas a sua intimidade com os 

príncipes, sua cumplicidade no desígnio de nos separar da pujança, faz-nos tornar 

prudentes. (PS, p.146) 

 

 

 A ideia de simultaneidade contrapõe-se, em relação a Platão-Sócrates, com a ideia de 

um mundo inteligível que estaria mais plenamente acessível após a morte, ou antes da vida, 

segundo a anamnese ou rememoração; em relação ao cristianismo, contrapõe-se a sua 

escatologia. A visão de um mundo real, único, embora divido entre verdadeiro e aparente, é 

precisamente o foco daquilo que caracteriza o niilismo passivo combatido por Llansol: 

 

Eu tenho um sonho, subir ao telhado do mundo, viajar nas galáxias, desfazer as 

nuvens, penetrar por cima a chuva e, acima de tudo, tornar-me experiente no enigma 



114 

 

do amor. Sinto-me, no entanto, submersa pela realidade demográfica. Tantos seres 

humanos cada vez mais a flutuar e a descer em maior número à crusta terrestre, como 

se ignorassem que aqui reina uma civilização que os definha, os deforma e os arromba 

com o seu joelho de força como se arrombasse portas. Gostam de cá voltar. Gostam de 

se lamentar e de sentir ressentimento por terem perdido a lotaria da vida. Ignoram 

propositadamente a lei de Paretto – oitenta por cento de qualquer bem será sempre 

pertença de apenas vinte por cento dos humanos. Não é, de facto uma terra de turismo. 

(PS, p.17) 

 

 

 Llansol mostra, com amarga ironia, que aquilo que se apresenta como a realidade, 

como “realismo”33, implica num dilema ou paradoxo: fica-se entre o niilismo (passivo) ou a 

demagogia; ressente-se, mas aposta-se, ou mais exatamente, ressente-se porque se aposta. A 

proposição de uma perspectiva sem qualquer ilusão da realidade social, niilista, sem pesar ou 

ressentimento, num pessimismo paradoxal, é de uma percutente e provocativa ironia: “Eu 

tenho um sonho, subir ao telhado do mundo, viajar nas galáxias”. Além de uma provocação ao 

leitor realista, o trecho é uma paródia da metempsicose platônica, do mito da circulação ou 

transmigração das almas, tal como aparece no diálogo Fedro: 

 

uma ou outra alma à vezes ascende, às vezes desce e, pelo fato de seus cavalos 

estarem descontrolados [metáfora segundo a qual o intelecto é como um auriga 

guiando uma carruagem] e a afetarem nesse sentido, ela vê algumas coisas reais, mas 

se mostra incapaz de ver outras. As demais seguem avante, todas ansiosas pela região 

superior, mas são incapazes de atingi-la, sendo então carregadas para baixo, num 

mútuo pisoteamento e colisão, cada uma tentando ultrapassar a que lhe é vizinha. O 

resultado é uma tremenda confusão entremeada pelo suor da rivalidade, confusão na 

qual muitas almas são mutiladas e muitas asas partidas pela incompetência dos seus 

condutores; e após muito esforço árduo e penoso todas se afastam sem ter obtido uma 

visão da realidade (da coisa que é) e, uma vez tendo ido embora, passam a alimentar-

se da opinião. Mas o que motiva a grande ansiedade em descortinar a planície da 

verdade é o fato de o pasto adequado para a melhor parte da alma estar no prado nela 

situado, sendo esse pasto que nutre a asa responsável pela ascensão. (…) A alma 

porém que experimentou a máxima visão nascerá homem [sexo masculino] e, se 

amante da sabedoria [filósofo] ou amante da beleza, alguém versado nas Musas e de 

pendor amoroso. A segunda alma se manifestará em alguém que será um rei legítimo 

ou um comandante militar (…); à sexta se unirá um poeta ou algum outro artista de 

arte imitativa; à sétima um artesão ou um agricultor; à oitava alguém que fará carreira 

de sofista ou de um partidário do povo; à nona um tirano. 

                                                 
33 “Por que não se acha trágica essa ideia de que o mundo é o social mais a paisagem enquadrante onde se 

encontram as imagens do poder?” (RV, p.98) 
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Em todas essas condições, todo aquele que vive justamente obtém uma melhor sorte, 

enquanto aquele que vive injustamente obtém uma sorte pior”. (Platão, 2008, p.61-2, 

Fedro, 248a-e) 

 

 

 A ironia de Llansol assume um tom nietzschiano, pois, ao questionar o fato de as 

almas virem e tornarem a vir a este mundo, retoma-se a questão fulcral no pensamento do 

filósofo alemão: ao cogitar-se um mundo verdadeiro, deprecia-se este mundo de cá. Torna-se 

indiferente que este mundo verdadeiro seja transterreno, transcendente, como no cristianismo  

na sua herança platônica, ou seja o dos discursos da modernidade, que pressupõem a verdade 

“deste lado de cá”, nas ciências, na economia, no histórico-social, e outras narrativas 

euroantropocentricas34. É o que Nietzsche põe em causa: “É de uma importância cardeal que 

se suprima o mundo verdadeiro. Ele é o fator que mais amesquinha e põe em dúvida o mundo 

que nós somos: até agora, ele foi o nosso mais perigoso atentado contra a vida” (Nietzsche, 

2008). Esta ideia, tanto em Nietzsche quanto em Llansol, não é pensada como a oposição 

entre um mundo objetivo, exterior, onde impera a necessidade, e um mundo subjetivo, 

interior, cuja liberdade seria expressa por uma imaginação arbitrária – isto é, não se trata de 

trazer a verdade para o “mundo que somos”, mas de suprimi-la: é sua relação com o poder 

que nos oferece uma visão do real na qual o “mundo que somos”, não é apenas mal 

concebido, mas depreciado. Os pressupostos do niilismo em Llansol, sua descrença “no real”, 

têm pouco a ver com um pessimismo oriundo da visão dos lados mais duros da realidade (a 

“lei de Paretto” é apresentada num contexto de ironia) e remetem ao fato de “um mundo 

verdadeiro”, este ou outro, implicar relações de dominação: “Chego a pensar que nos 

concebemos mal, que nos imaginámos disformes, tal é o espanto que suscita, na alma de 

quem vê, o poder: o facto de que o mundo 'tal como é', 'assim', carece de evidência” (LLI, 

                                                 
34    Cf. o “poema” 53 de O começo de um livro é precioso: “Desde miúda que acho curiosa a figura do/ 

Missionário branco. Preto, não há. E, ao longo/ Do tempo, fui sempre encontrando exemplares/ Desse tipo 

bizarro de gente. Não há ironia. Acho-os/ Estranhos ao desvario. Praticamente, só a eles acontecem/ Ocorrências 

exóticas na ordem do visível. A nós,/ Nosso ocidente prosaico e frio, foi-nos/ Concedido o usufruto de um bem-

estar opaco/ Nada propenso ao intenso, excepto a tiro e pícaro.” (CLP, p.53) 
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p.91). 

 Eis porque Llansol insistentemente põe em questão a “realidade” do mundo “tal como 

é”, “assim”, tanto “cá em baixo” como num mundo superior – como o de Platão -, e afirma a 

multiplicidade de mundos, que, mais do que “outras realidades”, são modos de vida, modos 

de habitação, no sentido de uma ecologia estética, dos afetos: “à beira desse mundo local, há 

muitos outros. Tantos quantas as descrições coerentes e consistentes” [Grifo nosso]. Note-

se, na passagem anterior, que não é a visão do poder que causa espanto, mas o poder é 

espantoso “na alma de quem vê”, de quem pratica a vidência, num sentido rimbaudiano – o 

poder causa estranhamento a quem concebe outras “descrições coerentes e consistentes” à sua 

margem e não o tomam como um real universal (e incontornável). “Os afetos, creio,                         

são lugares muito mais humildes que o poder”. (LLI, p.141) 

 Nesse sentido, o niilismo ativo de Llansol reencontra esta linhagem moderna de 

reversão do platonismo, na supressão da distinção entre verdade e aparência. Note-se, na 

passagem a seguir, como Llansol, ao referir-se a estas questões nietzschianas, sugere sua 

semelhança com Fernando Pessoa – na evocação da potência do aparente e da variedade no 

jogo de máscaras, a “aparência de ser Vários”: 

 

Falo com a Cristina sobre o fragmento de Friederich Nietzsche, que o Augusto me 

lera, há dias. Sempre me inquieto com ele, tal é o abrupto do seu pensar. Musil que 

sobre ele meditou para escrever O homem sem qualidades, muitas vezes, ali sentado 

connosco, nos perguntava: 

- Mas que quer ele? A sua crítica não permite nenhuma política possível… 

Cristina ri-se, quando Friedrich Nietzsche fala em “nós, os imoralistas”, porque nós 

não houve, só havia ele, apesar de dar a aparência de Vários. Por que chamar 

“imoralistas”, aos que se colocaram para além do bem e do mal, num lugar cujo nome 

ignoram, até que venha o poeta que o saiba nomear? 

Ao mundo que desconhecer a distinção entre a verdade e a aparência (a que desde 

Platão é o nosso olhar) como se há-de chamar? Em quem poderá viver nele? (F, p.23) 

 

 

 Tal como vimos em Nietzsche e Pessoa, a questão do niilismo, do combate às 
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categorias do verdadeiro, implica uma radicalidade política profunda, muitas vezes pouco 

compreendida (como o foi por Musil, segundo a sugestão de Llansol – ou seja, mesmo por 

aqueles com que tem afinidade). Uma radicalidade que implica a invenção de uma concepção 

de estética envolvendo uma “política possível...”, tarefa para o “poeta”, o proscrito por Platão, 

a de produzir uma linguagem que destitua o verdadeiro. Uma ética baseada no corpo (afeto e 

linguagem), pois Llansol incessantemente denuncia, nas categorias do verdadeiro, a 

consequência ineludível de uma despotencialização do humano e do vivo em geral: “Chego a 

pensar que nos concebemos mal, que nos imaginámos disformes”, “como se ignorassem[os] 

que aqui reina uma civilização que [n]os definha, [n]os deforma e [n]os arromba com o seu 

joelho de força como se arrombasse portas”. A “sua intimidade com os príncipes, sua 

cumplicidade no desígnio de nos separar da pujança”. O “mundo que desconhecesse a 

distinção entre a verdade e a aparência” não é uma utopia; tudo sugere que ele pressuponha 

aquilo que, no capítulo anterior, vimos na ideia de crueldade. Llansol pergunta-se: “como se 

há-de chamar? E quem poderá viver nele?”. E Nietzsche: 

 

O mundo, abstraído de nossa condição de vivermos nele, o mundo que não reduzimos 

ao nosso ser, à nossa lógica e aos nossos preconceitos psicológicos, não existe como 

mundo “em si” (…). 

Nosso caso particular é bastante interessante: fizemos uma concepção para podermos 

viver em um mundo, para perceber apenas o suficiente, o que suportamos… 

(Nietzsche, 2008, p. 295 

 

Todo o idealismo da humanidade, até agora, está prestes a transformar-se em niilismo, 

- na crença na absoluta ausência de valor, isto é, na falta de sentido… 

O aniquilamento dos ideais, o novo deserto; as novas artes para o suportarmos, nós os 

anfíbios. 

Pressuposição: coragem, paciência, nenhum “recuo”, nenhum fervor em avançar. N.B. 

Zaratustra comportando-se, constantemente, por meio de paródias, em relação a todos 

os valores anteriores, a partir da plenitude. (idem, p.317) 

 

  

 Nietzsche começa por associar nossa fabricação de um real não diretamente às 

relações de poder, mas ao “nosso caso particular”, a singularidade e limitações do humano. 
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Particularidades ou “preconceitos psicológicos” - hoje, diríamos particularidades nos modos 

de subjetivação – que definem limiares afetivos e cognitivos, do mesmo modo que as 

singularidades dos corpos definem limiares perceptivos, como os espectros auditivo e de 

cores, ou mesmo limiares suportáveis das condições físico-químicas dos meios ambientes 

para as espécies. A perda de certos esteios em nosso modo de sentir e pensar implica a 

alteração destes limiares e estados de tensão: é o niilismo passivo, o pessimismo (primeiro 

contato do anfíbio com o ambiente não aquático). De todo modo, estes limiares e suas 

alterações são muito variados no homem – ou, mais propriamente, não os conhecemos e são o 

próprio objeto do experimentalismo moderno (ou aquilo que, segundo Klossowski, como 

vimos, a modernidade dissimula). “Nós, homens modernos, somos herdeiros da vivissecção 

de consciência e autoexperimentação de milênios: é o nosso mais longo exercício, talvez 

nossa vocação artística, sem dúvida nosso refinamento, nossa perversão do gosto.” 

(Nietzsche, 2009, p.77). “[D]eterminamos nossa tarefa -, o valor da verdade será 

experimentalmente posto em questão...” (idem, p.131)  

  A questão da potência surge aqui, na relação entre o que pode um corpo (sua 

capacidade de afetar e ser afetado), e os universalismos, os realismos, as determinações da 

verdade. As configurações de poder pressupõem uma diminuição da potência na medida em 

que delas se participa – não importa se como dominantes ou dominados, a potência não é um 

lugar na hierarquia do poder (para Llansol, Fiama e Spinoza, os corpos que têm o desejo de 

servidão e de tirania, são despotencializados): “Essa ferida não separa os ricos dos pobres, 

nem os opressores dos oprimidos, nem se traduz em níveis de rendimento, mesmo se 

historicamente a divisão a que me refiro tomou essas formas várias de disfarce” (LL1, p.92) 

[Grifo nosso]. Nesse sentido, podemos estabelecer algumas distinções entre poder e potência 

(pujança), enquanto duas noções distintas em Llansol: o poder estaria para os graus nas 

hierarquias estabelecidas, enquanto a potência estaria para a capacidade de metamorfose, de 
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experimentação afetiva, no sentido tornar elásticos ou menos estreitos os limiares 

“suportáveis” de um modo de vida. Mais ainda, a capacidade transição entre diversos tipos de 

limiares, “nós, os anfíbios...”, capacidade de assimilação de “quantas as descrições coerentes 

e consistentes. Tod[a]s perfeitamente, e desde sempre, simultâne[a]s”. Logo, na perspectiva de 

Llansol, as configurações de domínio que pressupõem uma função de verdade, um 

universalismo, um antropocentrismo, elas não nos tornam apenas ricos ou pobres (conforme a 

“lei de Paretto”), mas nos tornam necessariamente pobres – de mundo. De modo que tais 

configurações implicam um estreitamento dos limiares “suportáveis”, e também sua fixação. 

  Tais problemas surgem no desenvolvimento uma questão de Spinoza que também 

obceca Llansol: por que existe uma vontade de escravidão? “O mistério do mundo não está na 

ambição dos poderosos, mas na vontade de escravidão dos pobres” (RV, p.65). “[C]omo se 

ignorassem que aqui reina uma civilização que os definha, os deforma e os arromba com o seu 

joelho de força como se arrombasse portas. Gostam de cá voltar”. Puzzles e ironias. E, no 

entanto, como não sustentar o universalismo do poder, desejá-lo, nele apostar (“Gostam de se 

lamentar e de sentir ressentimento por terem perdido a lotaria da vida”) com um corpo 

despotencializado, incapaz de metamorfose, capaz de apenas uma descrição de mundo, 

desprovido da pluralidade e diversidade afetiva, um corpo que não suportaria uma descrição 

do mundo que não fosse esta?35 Um corpo que fosse “a terceira pessoa do pacto social – isso: 

o que a lei espera do amansamento das disposições dramáticas” (Helder, 2013, p.11); crivado 

pela identidade e incapaz de “dar a aparência de Vários” por conta dos “valores” 

estabelecidos: 

 

Frederico N. perguntar-se-ia: “que estética é essa que tem a potência de 'exigir' uma tal 

inversão de valores?”. E acrescentaria: “que faz correr políticos, críticos, comissários e 

leitores numa tão infausta direcção?”. A dramática tibieza dos valores da khora que 

                                                 
35   “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 

os seus corpos ser-vis” (RV, p.98-9) 
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aqui [Portugal] impera. Valores? É assim tão imensa a pretensão da pequenez? 

É. É de facto. A procura das origens como alavanca deu sempre o mesmo resultado – 

conquistar ou ser conquistado. (…) 

Que mal há nisso? Mal, não há nenhum. Apenas o humano não poderá ser um vário 

simultâneo. 

E que mal há nisso? Mal, não há nenhum. Apenas, à falta desse estado, não se operará 

o eterno retorno do diálogo mútuo. 

E que mal há nisso? Mal, não há nenhum. Apenas nos será impossível vencer a morte, 

que é tão só ficar-se reduzido ao humano. Um agente impróprio para levar a evolução 

do vivo a seu termo. (SH, p.105)  

 

 

 Um mundo sem a verdade seria um mundo múltiplo. Mas a questão, posta nestes 

termos, engendra ainda mal-entendidos. Trata-se de em que medida, neste mundo, se pode 

afirmar a multiplicidade e a metamorfose, e de em que medida se está sujeito, submetido, a 

uma descrição de mundo estreita, hierarquizada, limitada pelo “humano” e pelas relações de 

dominação, na qual, para dizer como Spinoza, um corpo está separado daquilo que pode. 

“Esta não-hierarquização radical das formas vivas, a proximidade entre elas, o 

estabelecimento de relações preferenciais são, em meu entender, o habitat mais adequado, por 

parte do ser-humano, ao exercício de sua arte de se tornar <<forma-humana>>”. (LLI, p.151) 

 E, no entanto, a multiplicidade em potencial aparece primeiramente como um vazio 

agressivo, um vácuo de sentido: “O aniquilamento dos ideais, o novo deserto; as novas artes 

para o suportarmos, nós os anfíbios”. As “novas artes”, contudo, nada mais são que modos de 

subjetivação (linguagem e quotidiano) a serem inventados: “Somos ventos e sementes, 

trajectos e fragmentos. // Sempre havia pensado que somos feitos à distância. Talvez fosse 

descobrir que essa distância é uma das mais puras criações do texto”. (SH, p.84)  

 Nietzsche adverte que há uma pressuposição para esta condição de anfíbio, para o 

trânsito entre diferentes atmosferas afetivas (sendo o afeto relação entre corpos, e não 

meramente “sentimento”): “Pressuposição: coragem, paciência, nenhum “recuo”, nenhum 

fervor em avançar. N.B. Zaratustra comportando-se, constantemente, por meio de paródias, 

em relação a todos os valores anteriores, a partir da plenitude”. Estes pressupostos 



121 

 

aproximam-se do que, no capítulo anterior vimos como uma noção particular de crueldade. O 

que Nietzsche refere por avanços e recuos implica uma noção dialética de modernidade, que 

Llansol repele, inclusive, contrapondo-se à Mensagem de Pessoa: “Os meus livros contam que 

essa emigração já começou, e vem de longe. Mas nunca direi que é sua hora. Não sei” (LLI, 

p.130). “Nenhum fervor em avançar”. Sendo, ainda, a ironia e o humor paródicos armas 

poderosas contra as verdades instituídas, contra a instituição de verdades, importa notar o 

modo como Llansol parodia o platonismo enquanto metonímia do processo civilizatório no 

Ocidente, e o modo como parodia as verdades da modernidade, seus “avanços e recuos”. Em 

O Senhor de Herbais, um dos últimos livros da autora, onde faz um grande balanço de suas 

obras e pensamento, opera-se, capítulo por capítulo, a parodização de todos os gêneros 

narrativos36 da modernidade, numa perspectiva análoga a de Zaratustra, “a partir da 

plenitude”.  

 Sendo a paródia um modo de simulacro da verdade, de sua instituição, podemos 

retomar uma definição de modernidade nietzschiana em Deleuze, atentando para aquilo que, 

na radicalidade crítica que põe em causa o verdadeiro, entende-se como o “acert[o de] todas 

as contas”: 

 

Definimos a modernidade pela potência do simulacro. Cabe a filosofia não ser 

moderna a qualquer preço, muito menos intemporal, mas destacar da modernidade 

algo que Nietzsche designava como o intempestivo, que pertence à modernidade, mas 

também que deve ser voltada contra ela - “em favor, eu espero, de um tempo porvir”. 

(…) O intempestivo se estabelece com relação ao mais longínquo passado, na reversão 

do platonismo, como relação ao presente, no simulacro concebido como o ponto desta 

modernidade crítica (…). O factício e o simulacro não são a mesma coisa. Até mesmo 

se opõem. O factício é sempre uma cópia de cópia, que deve ser levada até o ponto em 

que muda de natureza e se reverte em simulacro. O factício e o simulacro se opõem no 

coração da modernidade, no ponto em que esta acerta todas as suas contas, assim 

como se opõem dois modos de destruição: os dois niilismos. Pois há uma grande 

diferença entre destruir para conservar e perpetuar a ordem reestabelecida das 

                                                 
36    Quem procede divisão destes gêneros é a própria autora, em grandes notas onde disserta sobre eles, e na 

própria narrativa, onde em cada capítulo cada gênero ou estética é parodiado. Para um breve panorama destes 

“gêneros”, cf. a análise que Llansol faz dos contos de Novas Andanças do Demónio, de Jorge de Sena: (SH, 

p.129-38). 
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representações, dos modelos e das cópias e destruir os modelos e as cópias para 

instaurar o caos que cria, que faz marchar os simulacros e levantar um fantasma – a 

mais inocente de todas as destruições, a do platonismo. (Deleuze, 2006, 271) 

 

 

 

5.2 “a dissolução da verdade” 

 

 

 

“Mas através das letras e da língua 

natal sigo com atenção a linguagem recente 

dos artistas plásticos e alcanço  

a dissolução da verdade. Este objectivo, 

que eu não me obstino em apontar 

como um indício de maturidade 

histórica e pessoal, permite-me dissertar 

sobre o preço da mentira, através 

de figurações reais” 

Fiama, Área branca 4 

(OB, p. 281) 

 

 

 

 

 O tema da reversão ou destruição do platonismo através das potências do falso, do 

simulacro, também integra a aventura poética de Fiama. O poema a seguir é um dos 13 

Poemas de Amor pelos Livros, o que sugere, como as diversas aparições de Platão e Sócrates 

em Fiama, que esta relação, mais do que uma simples oposição entre adversários, se baseia na 

semelhança e na diferença que surge da repetição, num simulacro, numa paródia do 

platonismo. É evidente, pelo texto, que Fiama, enquanto leitora, “amou”, ao seu modo, os 

diálogos de Platão –; isto é um provável verossímil que, entretanto, em sua aventura poética, é 

levado à condição de simulacro. Como, por exemplo, o seu amor pela natureza, que tende, ao 

longo dos poemas, tornar-se outra coisa: “A Natureza precede o espírito mas/ é invisível. Os 

véus entram pelas pálpe/ bras. (…)// Que os meus sentimentos se tornem alheios”, lemos em 

A Natureza (OB, p.267). “Nada/ de natural me prende à Arte”. (OB, p.423) Seguimos com o 

décimo dos 13 Poemas de amor aos livros: 
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X 

IMITAÇÃO 

 

Não quis Platão que eu 

imite o silêncio. 

E Sócrates falou 

pela boca do livro. 

 

Interpreta tu 

o livro do Diálogo 

em dez livros e lê 

Era, outro livro, 

 

onde encontrarás 

viva a minha fala. 

(OB, p.387) 

 

 

 O poema é rico em sugestões das questões que configuram o projeto de reversão do 

platonismo. Nos dois primeiros versos alude-se à interdição dos simulacros, sendo o silêncio, 

em parte, aquilo que não se pode dizer segundo as determinações da representação. Nos 

outros dois seguintes, aponta-se uma das contradições clássicas do discurso platônico: uma 

censura da escrita por Sócrates, e sua prática pelo discípulo37. Derrida, em A farmácia de 

Platão, ao analisar o tema, relaciona a censura ao fato de a escrita, enquanto pharmákon, 

oferecer um sucedâneo inanimado em lugar da fala viva em diálogo (dialética):                   

“Pois o deus da escritura é também, isso é evidente, o deus da morte. Não esqueçamos que, no 

Fedro, também se censurará à invenção do pharmákon [escritura] o substituir o signo 

ofegante à fala viva, o pretender prescindir do pai (vivo e fonte de vida) do lógos, o não poder 

mais responder por si como uma escultura ou uma pintura inanimada” (Derrida, 2005, p.36) 

[o negrito é nosso]. 

 O diálogo platônico já aparece no poema como pharmákon (ter aqui em mente a 

                                                 
37   “Somente uma leitura cega ou grosseira pôde, com efeito, deixar correr o boato de quem Platão condenava 

simplesmente a atividade do escritor. Nada aqui está isolado, e o Fedro procura também, na sua escritura, salvar 

– o que é também perder – a escritura como o melhor, o mais nobre jogo”. (Derrida, 2005, p.11) Evidentemente, 

Fiama não reduz sua leitura de Platão a este “boato”, embora jogue com ele, num âmbito mais complexo. 
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cicuta), um simulacro da fala viva de Sócrates, numa repetição que engendra uma diferença – 

não entre o mestre e o discípulo, mas atópica, deslocada pelo paradoxo, pelas “contradições” 

elevadas ao paradoxo: Platão censura a imitação do (seu) silêncio, mas, por seu turno, fala por 

voz alheia, nos diálogos; Sócrates censura a escrita que substitui o ausente que daria vida à 

fala e responderia por ela e, no entanto, fala “pela boca do livro”. A escrita, ao proceder à 

imitação (título do poema), acaba por produzir, em lugar da verdade - segundo o uso bem 

regrado e mimético do pharmákon que substitui a fala -, a aparência e o paradoxo: nem 

mesmo uma diferença que pudesse ser neutralizada entre o Sócrates-original e o Platão-cópia, 

mas uma diferença livre que faz a vez de simulacro destituindo tanto a cópia quanto o original 

(potência subversiva do paradoxo em lugar de “acusar” contradições).  

 É o efeito das ambiguidades, não apenas aqui, mas constantes no texto de Fiama: 

“Para que a escritura produza, como ele diz [o mito da origem da escritura no Fedro], o efeito 

'inverso' daquele que se poderia esperar, para que esse pharmákon revele-se, ao uso, nocivo, é 

preciso que sua eficácia, sua potência, sua dúnamis seja ambígua. (…) O pharmákon produz o 

jogo da aparência a favor do qual ele se faz passar por verdade” (idem, p.50). 

 Na segunda estrofe, Fiama convida sugestivamente o leitor a infração do uso regrado 

da escrita: o imperativo “interpreta tu” tende ao afastamento da primeira “fala viva” que a 

escrita substitui, e cujo bom uso deveria preservar. O restante da estrofe também aponta para 

esse afastamento. Fiama não diz A República, mas “o livro do Diálogo / em dez livros”; A 

repetição de “livros” não é gratuita, sugere o caráter corruptivo do simulacro enquanto cópia 

da cópia da cópia… E já mesmo na primeira imitação do logos do Diálogo que procede por 

“dez livros”.  “[E] lê/ Era, outro livro”. No afastamento da origem, do logos socrático imitado 

por Platão, em direção ao simulacro, chegamos à “fala viva” de Fiama, através daquilo que no 

Fedro, entretanto, é tido como o efeito mortífero da escritura. Vemos que a vida da fala, para 
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Fiama, está na direção do simulacro e não no logos sob a autoridade do pai38. Escrita-

pharmákon, veneno e cicuta, numa cena de parricídio. O título Era, aqui, deve ser também 

lido no sentido de pretérito imperfeito do verbo ser, sugerindo tanto o “passamento” quanto a 

passagem, a metamorfose. Ainda, sobre a oposição de Fiama a uma concepção de logos como 

presentificação: “Mesmo em vida o meu texto/ se distinguia do meu corpo e era por mim 

legado a decifração”. (OB, p.190) 

 No poema 4 de Área branca, Fiama expõe uma de suas mais importantes, entre tantas, 

artes poéticas – mas não hesitaríamos em afirmar que seja a mais importante “arte da leitura” 

de sua Obra breve. Citaremos o longo poema parcelarmente, quase em sua totalidade, 

acompanhando-o dos comentários. 

 

4 

 

Quando eu recolho no fundo do poema 

um saco com as figuras de golfinhos 

ou as lendas de Hermes Trimegisto, 

eu não me liberto da lei imanente 

de ser um ser compreensível. 

Mas através das letras e da língua 

natal sigo com atenção a linguagem recente 

dos artistas plásticos e alcanço  

a dissolução da verdade. Este objectivo, 

que eu não me obstino em apontar 

como um indício de maturidade 

histórica e pessoal, permite-me dissertar 

sobre o preço da mentira, através 

de figurações reais. (OB, p. 281) 

 

 

 O poema abre com uma alusão auto-irônica ao hermetismo poético da autora; imagens 

aparentemente aleatórias recolhidas do “fundo do poema”. Hermes Trimegisto aqui, sugere 

não apenas a fusão dos contrários, mas sua confusão, como veremos adiante. A “atenção [à] 

                                                 
38  “Não que o lógos seja o pai. Mas a origem do lógos é seu pai. Dir-se-ia, por anacronia, que o 'sujeito falante' é 

o pai da sua fala. Não se tardará a perceber que não há aqui nenhuma metáfora (…). O lógos é um filho, então, e 

um filho que se destruiria sem a presença, sem a assistência presente de seu pai. De seu pai que responde por ele 

e dele. Sem seu pai ele é apenas, precisamente, uma escritura. É ao menos o que ele diz, é a tese do pai. A 

especificidade da escritura se relacionaria, pois, com a ausência do pai”. (Derrida, 2005, p.22) 
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linguagem recente dos artistas plásticos” é, para além do constante diálogo da poeta com a 

pintura, a atenção à crise na representação figurativa. A “dissolução da verdade”39, programa 

moderno nietzschiano, apontado objetivo obstinado, remete tanto a um processo histórico, à 

modernidade, à inserção da poeta numa certa linhagem moderna, assim como à evolução de 

sua poesia, às retomadas e recapitulações constantes de seu próprio projeto ao longo da Obra 

breve. Obstinar é repetir: “Recapitulo/ a minha aprendizagem dos seres supostos/ vivos” (OB, 

p.177), lemos na abertura de Novas visões do passado - “seres supostos” que são “figurações 

reais”. 

 

Nego que os sonhos sejam irreais, 

tendo os mesmos sedimentos 

de alta fantasia que cria o agrupamento 

social. (…) 

Considero que as figuras actuais 

são a essência eloquente da fala 

e da destreza dos sermonistas 

que, sob a aparência de pintores 

ou de homens exotéricos de ciência, 

têm moralizado a aparição 

de fossos de ambiguidade 

por dentro do próprio texto laico 

ou místico. (idem) 

 

 

 Reencontramos as consequências positivas do niilismo, tal como havíamos visto em 

Bernardo Soares – a supressão da verdade abre caminho para pensar o imaginário enquanto 

potência real, sobre o real, em lugar de considerá-lo uma representação arbitrária e sem 

relação com a “verdade”, e no mais das vezes com o sentido, incompreensível, como um saco 

de figuras recolhidas do fundo do poema. Bernardo Soares: “As figuras imaginadas têm mais 

relevo e verdade do que as reais. O meu mundo imaginário foi sempre o único mundo 

verdadeiro para mim” (LD, p.380). Se, em Soares, figura-se a ironia política de uma 

personagem que nega o real social às últimas consequências, de Fiama, também poderia se 

                                                 
39  Comentamos, no capítulo anterior, a importância do ato de dissolver em Fiama. 
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dizer que seu “mundo imaginário foi sempre o único mundo verdadeiro para” si, já que o 

“grupamento social” é criado pelos “mesmos sedimentos de alta fantasia” que os sonhos – o 

que é irônico e literal.  

 Em seguida, considera-se um uso da linguagem que parece com o de Fiama, mas dele 

difere radicalmente. Trata-se de uma paródia do método seletivo em Platão, como quando visa 

a distinguir, numa grande semelhança, o sofista do filósofo, o amante da sabedoria do dos 

outros amadores. Um uso também ambíguo da linguagem, ou mais precisamente, das 

“figuras”, onde “através da eloquência da fala/ e da destreza” põe-se “sob a aparência de 

pintores/ e de homens exotéricos de ciência”. Entretanto, este uso da simulação é moral, isto 

é, pressupõe a verdade determinada e “moraliza[ ] a aparição de/ fossos de ambiguidade/ por 

dentro do texto”. Um uso das figuras totalmente diferente daquele que Fiama diz ser o seu, 

atingida a “dissolução da verdade” - note-se a diferença entre “dissertar/ sobre o preço da 

mentira, através/ de figurações reais” e as “figuras actuais [que]/ são a essência da fala/ e da 

destreza dos sermonistas”. As “figuras actuais” sugerem a atualidade de Platão no coração da 

modernidade, pois a moralização da ambiguidade é nada menos que as determinações da 

representação que sua filosofia enceta, como vimos nos diálogos, a distinção de um bom uso 

da escrita, no Fedro, de um bom uso da imitação, n’ARepública. A ambiguidade, a 

indeterminação, o paradoxo, são as grandes potências da palavra em Fiama, potências do falso 

que suprimem a verdade. A ambiguidade, a conquista de uma escrita ambígua, será um dos 

grandes temas de Área branca, a associada a um dos muitos sentidos que esta imagem do 

título envolve40: “Disponho das palavras/ mais ambiguamente do que das imagens/ (…)/ A 

teoria do poema resume-se/ a esta idiossincrasia” (OB, p.310 AB25). 

 Trata-se, contudo, de um conceito bem particular de ambiguidade, pois o “duplo 

                                                 
40     “Um sentido ou uma estela/ de sentidos, um ponto, não se transforma/ tanto quanto os outros. Ou tranforma-

se/ totalmente, são dois sentidos inversos/ semelhantes! A argila branca/ em que mergulho os pés quando ando/ 

pelas rampas que tornam o poema/ incerto.// As salinas, alinhadas nos finais/ dos versos. A beleza da brancura/ 

que torna essa ambiguidade solene.” (OB, p.319 AB33) 
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sentido” não opera apenas na disjunção entre um sentido primeiro e um segundo mais 

profundo (ironia), mas tende tanto à afirmação dos dois sentidos simultâneos (paradoxo e 

humor), quanto a uma imagem-simulacro, sem referencialidade (não um sentido primeiro, 

mas sem origem assinalável). Esta tendência é consequência da “dissolução da verdade” 

enquanto “indício de maturidade histórica e pessoal” e repercute em diversos momentos de 

Área branca, onde se tematiza e recapitula este desdobramento ou evolução41. Retomemos o 

poema 4 de onde o deixamos: 

 

Neste acesso às luzes, 

cintilantes como a dos iluministas, 

as formas ásperas que entumescem 

o poema, as barbatanas do dragão 

que a literatura ainda assemelha 

demasiadamente às da serpente,  

tornam-se uma questão de raciocínio 

ponderado, o que demonstra 

que qualquer dos dados das palavras 

sem as suas normas de sentidos  

pode ser reflectido com vantagem 

pela nova razão. (…) 

Era a sua vocação para a vida 

que fora transformada  

para o trabalho dos conceitos. 

A sua vocação para as sensações 

que fora alienada teologicamente 

em força de trabalho. 

(OB, p.281-2 AB4) 

 

 

 Fiama compara a “nova razão” à razão iluminista. Separar bem e o mal, distinguir 

entre o “dragão” e a “serpente” é, “ainda”, tão complexo quanto num período anterior da 

História. O que Fiama propõe é que o leitor distinga em meio a semelhança os usos dos 

“dados das palavras”, do sentido, das máscaras. A “nova razão” não é aquilo que “permite [a 

                                                 
41    “Estou a definir a infância/ como a infância da filosofia,/ quando os nomes estavam em paz/ com todas as 

coisas imaginadas./ Defino a juventude como afastamento/ das palavras e a consolidação/ para sempre de 

conjuntos ou estelas/ de algo, imagem ou palavra,/ significativo e, depois, mutável. A maturidade,/ como a 

sufocação dos significados/ até a atrocidade de ouvir rãs/ não sabendo o que são, se eu descresse/ de toda a figura 

verde-terra// que boia no tanque insondável.” (OB, p.293, AB12) 
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poeta] dissertar/ sobre o preço da mentira, através/ de figurações reais” - mas, em verdade, 

remete às “figuras actuais” dos “sermonistas”. Por outro lado, “as normas de sentido/ [que] 

podem ser refletid[as] com vantagem” já não são as moralizações dos “fossos de 

ambiguidade”, mas uma “questão de raciocínio/ ponderado”, a distinção entre “as formas 

ásperas que entumescem/ o poema” e a “serpente” - distinção que Fiama convida o leitor a 

fazer. Não fazê-la é submeter-se aos usos que o poder faz da linguagem, à impostura da 

língua, como diz Llansol, “E por que se chama homens ao Senhor e o escravo, realidade 

unicamente existente na linguagem, que esta é a impostura onde quiçá dorme a nossa 

esperança” (RV, p.99). Ou ainda: “sua cumplicidade no desígnio de nos separar da pujança, 

faz-nos tornar prudentes”. (PS, p.146). Prudência que no poema é “raciocínio ponderado”, um 

não tomar as coisas pela primeira aparência: extrair, afirmar a diferença é um ato e imperativo 

políticos. A “nova razão”, com efeito, tem também “o desígnio de nos separar da pujança”, 

transformando (confundindo), “a vocação para a vida” e “para as sensações” no “trabalho dos 

conceitos” e em “força de trabalho”. 

 

 Os pesqueiros, 

barcos num mar de azul dalmático, 

completavam com a actividade da pesca 

as hipóteses que os humanistas, 

os feiticeiros da nova idade do papel, 

reuniram como fruto de emoções 

sociais para os séculos militantes. 

Eu, um novo pensamento 

ponho-o embevecido na aura de árvores, 

na forma oval de frutos, 

porque é lícito a um pensador derivar 

de carvalhos longínquos 

para a frondosa miséria, 

sem trair a vivência da crise. 

Este vocabulário díspar 

não atraiçoa nem o real nem o poema, 

nem nenhum sentimento infamante 

deve ser-lhe atribuído, como raiva,  

para com um povo indefeso. 

(idem, p.282) 
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 A confusão entre o “dragão” e a “serpente”, entre “as figuras reais” e as “figuras 

actuais”, figuram o problema da indistinção, da anulação da diferença; Fiama o traz para o 

plano da discursividade política. Deve-se novamente distinguir entre dois tipos de usos da 

linguagem: o que põe a beleza da imagem “barcos num mar de azul dalmático” a serviço da 

representação, da representatividade política, reunindo “emoções/ sociais para os séculos 

militantes”; e outro que, por fazer um uso divergente do que seria objeto da representação 

(sua origem), é suposto não ser político, não referir-se aos assuntos da pólis, estar do seu lado 

de fora, ser-lhe estrangeiro: “derivar/ de carvalhos longínquos/ para a frondosa miséria,/ sem 

trair a vivência da crise”. A “nova razão” é retomada agora enquanto “nova idade do papel”. 

Fiama, ao novamente nos convida a distinguir em meio às semelhanças, afirma não apenas a 

legitimidade (política) do seu “vocabulário díspar”, como põe em questão o vocabulário 

universalizante que procura representar o povo – devemos nos perguntar se “indefeso” não 

seria sobretudo em relação a esta linguagem, a de quem quer lhe impor identidade. Llansol: 

“Quem é aquela gente que aparece outra, suja e dolente, no texto de Tchekhov? (…) talvez 

sejam os densos que atraem, por excesso de infelicidade, as pregas da identidade” (PS, p. 77). 

Gente à mercê dos “feiticeiros da nova idade do papel”, a “vocação para as sensações/ 

alienada teologicamente/ em força de trabalho”.  

 Como este é um poema em cerrado diálogo com o texto de Nietzsche, é preciso 

relacionar a postura de Fiama no poema, sua “disparidade”, sua “dissolução da verdade”, ao 

tema das máscaras no filósofo alemão e às más interpretações que sofreu historicamente. Essa 

questão foi apontada também por Llansol, como vimos acima, quando em Finita, a figura de 

Musil questiona-se: “- Mas que quer ele? A sua crítica não permite nenhuma política 

possível...”. Ou ainda, numa cena de O Livro das Comunidades, em que Nietzsche, de modo 

semelhante ao Gregor Samsa de Kafka, se vê transformado em inseto: 
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Mas, no meio da manhã, havia um animal pérfido, com garras; devorava os insectos e 

as palavras que depunha mais longe, irreconhecíveis e transformados; a sua língua 

simulava uma página coberta por hieróglifos misteriosos que constantemente 

mudavam de sinal e de significado. À sua sombra, Nietzsche fora invadido pelo pavor 

de ser outro animal e não podia levantar-se da terra, a coluna imobilizada – pelo peso 

dos anéis e pela multiplicidade das patas de que não sabia, logicamente, servir-se. (LC, 

p.63) [itálico nosso] 

 

 

 Aquilo de que Fiama defende o seu uso díspar da linguagem, a acusação de alienação, 

de “trai[ção] da vivência da crise”, só com muito exagero poderia ser compreendido como a 

atribuição de um “sentimento infamante/ (…) como raiva/ para com um povo indefeso”, se o 

texto de Nietzsche não permeasse de verso a verso o poema. Os novos feiticeiros, neste 

contexto, retomam o feiticeiro de Assim falou Zaratustra. Esta personagem, ao encontrar 

Zaratustra, pretende passar-se por outra, e quando descoberta, sofre admoestações sob golpes 

de bastão:  

 

Nesse ponto, porém, não pôde mais conter-se Zaratustra; e, pegando de seu bastão, 

entrou a espancar com toda a força o lamuriento indivíduo. “Alto lá”, gritou-lhe, com 

um riso irado, “alto lá, histrião! Trapaceiro! Mentiroso contumaz! Eu bem te 

reconheço! (…) Que ficas aí, refalsado indivíduo, a falar – da verdade! (…) Já terás 

enganado até gente mais sutil do que eu”, disse duramente Zaratustra. (Nietzsche, 

2005, p.301-2) 

 

 E adiante, Zaratustra, torna a admoestar: 

 

[V]elho e pérfido feiticeiro! Com teu modo refalsado e sutil, queres atrair-nos a 

desejos e ermos desconhecidos. E ai de nós, quando gente como tu faz da verdade 

objeto de discursos e de grande consideração! 

Ai de nós espíritos livres que não se precavem contra tais feiticeiros! Poderão dizer 

adeus à sua liberdade (…). (idem, p.351-2) 

 

 

 Vale notar que, em Assim falou Zaratustra, há um procedimento que consiste em que 

outras personagens (o feiticeiro entre outras) retomem os ensinamentos de Zaratustra, repitam 

seus ditos ou profiram algo semelhante num contexto (o mais correto seria dizer, num modo 

de vida incompatível com o do filósofo-profeta) que deturpa o sentido de suas afirmações – 
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procedimento ao qual o título do livro faz alusão. A questão é “quem fala?”. Não por acaso 

Ettore Finazzi-Agrò, abre seu estudo sobre Pessoa, O alibi infinito, com ela (não deixando de 

a remeter constantemente a Nietzsche): 

 

Em boa verdade, o perguntar(-se) “quem fala” pode, com efeito, representar – como 

na realidade representou – o modo mais simples e directo de indicar uma reflexão 

ontológica de finais muitas vezes eversivos em relação a algumas noções consideradas 

básicas e imprescindíveis na cultura do ocidente pós-medieval. Submetidos a uma 

revisão radical com base em tal interrogação, acabaram, de facto, por ser de novo 

postos em questão aqueles que pareciam ser os postulados elementares sobre os quais 

se fundava boa parte do pensamento e da arte modernos. E um acima de todos: a 

identidade do sentido e do sujeito falante, consignada principalmente no cogito 

cartesiano que tinha significado, para muitos e por muito tempo, o reconhecimento da 

objetividade e da unitariedade da consciência em relação ao ser, da capacidade do 

sujeito (pensante/locutor) de se determinar e dominar o real. (Finazzi-Agrò, 1987, 

p.17-8) 

 

 

 O modo como o crítico italiano situa a questão para comentar os procedimentos da 

escrita de Pessoa ilustram perfeitamente as problematizações da “identidade do sentido e do 

sujeito falante”, sobretudo ao elucidar o caráter eversivo num contexto moderno, “pós-

medieval”. A abolição da unidade do sujeito e de sua fala no cogito, mas sobretudo a abolição 

de sua verdade, nos situa no ponto mais crítico da modernidade onde o sujeito e sua fala são já 

simulacros, potências do falso, e é preciso “dedicar[ ]-se ao esforço doloroso/ de distinguir”: 

 

O próprio Atreu, disfarçando-se 

de imagens sobre imagens, 

confundiu a velhice com a  

juventude e persuadiu videntes 

através das idades do estilo 

a dedicarem-se ao esforço doloroso 

de distinguir em absoluto nascimento, 

mocidade, velhice e morte. 

(OB, p.283) 

 

 Fiama reinterpreta aqui a vidência rimbaudiana sob a ótica das relações entre a 

modernidade e o niilismo, a derrocada da verdade, em Nietzsche. A visão dos simulacros para 

além das imposições representativas do real (os sentidos regrados), impõe a necessidade de 
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uma ética que, para além do bem e do mal (do verdadeiro e do falso), não prescinde de 

distinguir entre o bom e o ruim (ética): “suponho que há muito tenha ficado claro o que 

pretendo, o que desejo com a perigosa senha inscrita na fonte do meu último livro: 'Além do 

bem e do mal'… Ao menos isto não significa 'Além do bom e do ruim'”. (Nietzsche, 2009, 

p.41-2) Tal distinção, no entanto, remete não apenas aos usos da linguagem e sua relação com 

o poder e a representação, mas a uma interpretação da modernidade, já que “as idades do 

estilo”, a “nova razão” ou o “indício de maturidade/ histórica e pessoal”, confundem-se entre 

“nascimento,/mocidade, velhice e morte”. Importa, pois, estabelecer a distinção “no coração 

da modernidade, no ponto em que esta acerta todas as suas contas, assim como se opõem dois 

modos de destruição: os dois niilismos”. Retomamos o comentário de Pelbart sobre aquilo 

que Nietzsche combate como ressurgências mascaradas de um poder divino dentro da própria 

modernidade: 

 

ao anunciar a derrocada do mundo suprassensível da tradição metafísica, da quela a 

figura de Deus não passa de uma concreção histórico-religiosa, Nietzsche toma o 

cuidado de indicar seus sucedâneos modernos, que em vão tentam preencher uma 

função similar, oferecendo-se como centros de gravidade e pretendendo estabelecer 

objetivos e assegurar sentidos com uma autoridade equivalente àquela anteriormente 

atribuída à esfera supra-humana. Seja a Consciência, a Razão, a História, o Coletivo, e 

ora fazendo cintilar a miragem do Imperativo Moral, do Progresso, da Felicidade ou 

da Civilização, de um ponto de vista estritamente genealógico (…) não há solução de 

continuidade entre essas figuras modernas e a tradição metafísica que elas pretendem 

contestar. (Pelbart, 2013, p.96-7) 

 

 

 Nesse sentido, o quarto poema de Área branca, além de homenagear e retomar o texto 

de Nietzsche, configura uma poderosa arte da leitura, tanto uma “chave” para o hermetismo 

de Fiama, quanto para os indícios do tempo histórico e suas ambiguidades: “Acredito que o 

tempo/ tornou a linguagem secreta/ e escondeu a chave e a cifra”. (OB, p.409) Importa ainda 

notar que a noção de distinção, decifração ou termos semelhantes, além de assumir um papel 

fulcral nos procedimentos poéticos de Fiama tem por correlato a própria ideia de cifragem, 
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hermetismo, máscara, confusão e nebulosidade – o vimos anteriormente em relação às 

imagens de “dissolução”. “Desfaz-se a linha divisória entre duas tonalidades/ de cinzento: 

Exigi diferenças minuciosas. Elogio a nebulosidade e o nácar” (OB, p.190). A diferenciação e 

seu apagamento: dois movimentos que, mais do que um paradoxo gratuito ou uma 

contradição por resolver, devem ser objeto de um “raciocínio ponderado” a cada caso.   

 A “dissolução da verdade” implica este duplo procedimento: por um lado dissolve-se o 

contorno da representação suposta como realidade, para fazer com que surja o simulacro: 

“Não procuro/ fugir às referências mais/ do que o que necessito para tornar legítimos/ os 

contornos duvidosos” (OB, p.288 AB9). Por outro, e paralelamente, a descrição hermética do 

simulacro, já que é ele, e não a referência do representado, o real:  

 

Se não posso sondar não é porque 

não seja real, mas porque ao ser real 

o descrevo hermeticamente. Poderei 

de todas as formas escolher 

para o belo coaxar uma origem: 

a pedra viscosa que parece 

na água um corpo de rã 

quieto.” (OB, p.293 AB12) 

 

 

 Podemos acompanhar um procedimento análogo em Llansol, através do modo como a 

neve aparece em alguns dos seus primeiros livros, como Causa Amante e Contos do mal 

errante. Em primeiro lugar, a neve como o elemento propício para o apagamento das 

referências, à confusão das identidades entre as figuras, no jogo da semelhança e da diferença: 

“esta beguina (Isabôl), que vive numa situação semelhante à já vivida por Ana de Peñalosa, 

mas com referências preciosas ao texto que a neve apaga/ ou seja,/ à neve,/ sem mais,/ 

escrevia, esta noite: (...)” (CME, p.22). Além de desfazer os contornos que delimitariam as 

figuras-personagens, tornando-as individuações sem sujeito, a imagem da neve ainda 

contribui para exprimir outro procedimento a que o texto de Llansol recorre: o apagamento 
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das delimitações entre o quotidiano (o real, a verdade) e as visões das figuras (o imaginário, o 

falso): “vejo, à transparência, como o meu dia-a-dia e o nascimento de Ana de Peñalosa 

estão ligados; ligados a mim mesma, como se a estrutura dos arbustos e os relevos que 

sustentam a neve fossem o meu diário, e a neve total que os cobre os meus livros” (CA, p.11).  

 Vemos assim que a neve opera, simbolicamente, aqui, aquilo que em Fiama aparece 

como imagens da “dissolução”42, entre elas a “dissolução da verdade”: “a neve crepuscular 

em que vivemos há alguns dias tornou-se o fundo da minha incerteza por eu não saber o que 

cabe à opinião, o que cabe à crença, o que cabe em mim”. (CME, p.17) A opinião e a crença 

enquanto duas funções da verdade em sua relação com o poder, indeterminadas por uma 

escrita que acompanha o movimento que dele se afasta: “Sei que a neve não fundirá para 

deixar-nos ver as coisas tal como eram dantes”. (idem, p.17)  

 Deste modo, tal procedimento sobre a linguagem, o apagamento das referências, o 

desregramento “do sentido”, isto é, das funções de verdade no texto e no pensamento, o 

deslocamento das fronteiras entre texto e vida, visões e corpos, tem por efeito a amplificação 

e proliferação do sentido que, sob o regime representativo, se supunha unívoco e atributivo: 

“o passeio vagaroso por uma neve que cubra todas as referências e que se ofereça a si própria 

como a mais alusiva das nossas contemplações. A ausência de sinais (o ar cobre-me) pode ser 

significativa,/ o movimento de escrever imóvel”. (CA, p.25) E, contudo, para além da 

multiplicação e indeterminação das atribuições, há uma modulação dos usos da 

referencialidade (a memória abandona a recognição – a “rememoração” platônica – e passa a 

ser “alimento”, isto é, cultivo de afetos, da própria diferença):  “Eu também uso e abuso da 

sua recordação como de um alimento que, na origem, era delicioso e selvagem; porque a 

neve, comparada a esta barbárie,/ faz sobressair uma revolta contra princípios/ que se trocam 

por mortes” (CME, p.141). 

                                                 
42   Cf. o capítulo anterior 
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 Tal como em Fiama, opõem-se dois usos da linguagem: um deles, insidioso, mascara 

as relações de poder, a impostura da língua, os “princípios/ que se trocam por mortes”, e 

outro que, apesar dos apagamentos que efetua, afirma sua diferença radical em relação ao 

outro, esquivando-se às capturas por identidade com que a representação subjuga o que lhe 

perturba - “comparada a esta barbárie, faz sobressair uma revolta”.  

 A distinção entre a impostura da língua e aquela fundada naquilo que Llansol entende 

por fulgor - “esse domínio da neve para a neve era um dos muitos ermos que nascera de uma 

cena fulgor” (idem, p.,20) – ultrapassa a simples dualidade entre uma escrita referencial e 

outra cujo sentido tende a atopia, para desdobrar-se numa ética da leitura mais profunda, 

segundo a qual os modos de ler não se distinguem dos modos de vida e das relações de poder 

neles implicadas. “Morte, não saberás ler o que eu escrevo”. (idem, p.127) Ou ainda: “São 

homens inanimados, privados do mínimo livre arbítrio. São desenhos das figuras da natureza, 

seu traçado por escrita desenhada. A imagem de leitura para que se encaminham é a tua [de 

Témia, uma figura] própria morte” (BDMT, p.27). 

 Por outro lado, a escrita fulgurante de Llansol, o “domínio da neve para a neve” do 

qual surgem as figuras, as “cenas fulgor”, implica, além do apagamento das “figuras da 

natureza, seu traçado por escrita desenhado”, um modo mais profundo de distinção e 

afirmação das diferenças43. 

 

Entrou nessa obscuridade interior por onde se penetra através da neve nas coisas tanto 

sensíveis como invisíveis apoiando-se apenas na subida e subindo. (…) Por isso [o 

texto] diz que ele ia disfarçado                  o urso nasceu da neve, de uma gota de 

sangue que caiu do pescoço do cavalo Pégaso. No reflexo do branco e do azul 

caminhava a medo, mas com calma aparente (…). Tinha e não tinha a ver com ele 

[Pégaso], o que assombrava as regiões polares e as desérticas (…). Fez então um 

desvio e avançando por entre árvores e muros também gelados, a certa altura não sabia 

onde estava e rasgou a fronte com as garras para lembrar-se. Quando chegou às 

regiões polares, deitou-se pela neve e, na manhã seguinte, nasceu aí; (…) apropriou-se 

completamente da sua pele e das cores que mal havia; mas aprendeu de tal modo a 

                                                 
43   Cf. Teoria da des-possessão, de Silvina Rodrigues Lopes: “todo o potencial de diferenciação que o 

movimento da errância põe em marcha é duplicado de indiferenciação” (Lopes, 2013, p.36) 
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trabalhá-las que no branco vislumbrava o arco-íris e, sobretudo, o verde. (LC, p.42-44) 

 

 Esta bela cena resume os temas de que viemos tratando: a máscara e o disfarce; o 

sentimento de medo no afastamento de uma linguagem cúmplice do poder; a crueldade 

“rasgou a fronte com as garras”; a afirmação da diferença em meio ao apagamento das 

formas. A cena ainda, no seu texto e intertexto, remete à ultrapassagem do medo e do 

niilismo, à descoberta de suas facetas positivas, pois o nascimento do urso, Coração do Urso, 

é uma releitura do mito da górgona nascida do sangue de Pégaso, Medusa, cujo olhar, em 

lugar de extrair as diferenças, trazia a morte e a fixidez das formas, ao petrificar aqueles sobre 

quem incidia. 

      *** 

  

 A “dissolução da verdade”, a reversão do platonismo, encenada por estas escritas, 

implica uma prática de linguagem em que, através do paradoxo, da referencialidade apagada 

ou indeterminada, da ambiguidade e da ironia, (configurando um procedimento de escrita 

preciso e radical) combate-se as determinações da verdade, as implicações políticas da 

determinação de um sentido, a “impostura da língua”. Por outro lado esta escrita se conjuga e 

confunde com uma postura ou performance ética na linguagem – entendida enquanto relações 

de forças no discurso, na sua dimensão política. Um modo de leitura, um esforço de ler. 
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6. O QUE PODE UM CORPO? 

 

 

 

“Poderíamos construir outro corpo a partir 

Do pensamento com imagens e emoções de 

Menor engano. Inscrever na química que 

Nos vai lembrando memórias de um corpo 

Onde não estejamos biologicamente tanto. 

Lembrar à fantasia que tudo que não sou 

É eu. Salpicá-lo de respiração conjunta com 

As árvores. Pedir ao mito que os livros não 

Se enredem nas silvas por destino. Saber que 

Luar é este que vem de fora, ir procurando. 

Desenhar, porque não?, o seu centro num  

Ponto que pronto se desloca. Poderíamos” 

- Llansol, O começo de um livro é precioso, 110 

(CLP, p.110) 

 

 

 

 

 A “dissolução da verdade” e a travessia do niilismo implicam, com efeito, uma 

série de determinações de uma profunda descrença nas categorias dominantes no 

pensamento, na representação, na linguagem, e nos modos de subjetivação. Este combate 

à verdade acaba por configurar, em Fiama e Llansol, a encenação de um modo de 

existência numa textualidade onde “não existe nenhuma verdade; não há nenhuma 

propriedade absoluta das coisas, nenhuma 'coisa em si'. - Isso é um niilismo, e deveras o 

mais extremo” (Nietzsche, 2008, p.33). Aquilo que, entretanto, o texto das duas autoras 

não cessa de afirmar, uma potência da escrita, do imaginário, de uma ética quotidiana 
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(um certo “cuidado de si”, da disposição dos afetos), da experimentação de visões, pode 

ser resumido numa única e crucial questão, legada por Spinoza e desdobrada em 

Nietzsche: “ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo” (Ética III, prop. 2, esc.).  

 

6.1.  A “iliteracia da energeia” 

 

“De tudo o que se escreve, aprecio somente o que alguém 

escreveu com seu próprio sangue. Escreve com sangue; e 

aprenderás que o sangue é espírito.” 

- Assim Falava Zaratustra, Do ler e do escrever 

(Nietzsche, 2005, p.66) 

 

 

 

 Esta questão situa de modo ineludível o campo de experimentação destas escritas. 

Vimos anteriormente, a partir de Klossowski, o quanto o problema da cultura implicava 

uma obliteração da experimentação – sobre o corpo. “Chego a pensar que nos 

concebemos mal, que nos imaginámos disformes, tal é o espanto que suscita, na alma de 

quem vê, o poder” (LLI, p.91). “Era a sua vocação para a vida/ que fora transformada/ 

para o trabalho dos conceitos./ A vocação para as sensações/ que fora alienada 

teologicamente/ em força de trabalho” (OB, p.282, AB4). Deve-se insistir sobre esta 

questão em Llansol e Fiama, pois a concepção de cultura contra a qual seus textos 

dirigem-se é justamente a que, às vezes de modo discreto, tende a separar a questão da 

representação, do imaginário e da escrita, da do corpo. 

 No caso de Fiama, seus primeiros livros são atravessados pelo tema de uma 

potência da palavra – temos aqui em mente poemas incontornáveis como Grafia 1: 

“onde// as mãos derrubam arestas/ a palavra principia”; O nome lírico: “Esta manhã/ 
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hoje/ é um nome// Nem mesmo amanheceu/ nem o sol/ a evoca// Uma palavra/ palavra 

só/ a ergue// Com um nome/ amanhece/ clareia// Não do sol/ mas de quem/ a nomeia”; A 

voz crescente: “A própria fala cria/ o objecto e separa-o/ do silêncio”; Dizer avis (ave): 

“Seriam os nomes ver-se-iam assim árvores/ (…). Assim não permanecem, não 

germinam/ antes de palavras – sendo a abelha (o nome apis)/ que as fecunda: disse-se o 

léxico óvulo a semente” (OB, pp. 15, 49, 82 e 111). Tais referências a uma potência 

demiúrgica da palavra poética inserem-se, indubitavelmente, num contexto de 

valorização da textualidade, das teorias da linguagem, da pesquisa de uma língua poética 

substantiva, resistente à perífrase e à lógica discursiva comum – contexto que foi o da 

poesia portuguesa surgida pós 6144. Deve-se, no entanto, numa leitura do percurso 

poético de Fiama, atentar para aquilo que é decisivo em sua concepção de palavra 

poética, já desde Morfismos, e que por vezes é elidido por leituras cujo esteio teórico, 

conscientemente ou não, pressupõe alguma oposição entre mente e corpo: a potência da 

palavra poética (e, posteriormente, das imagens) é uma potência do corpo, antes que da 

consciência. 

 Importa notar que não há nenhum poema em Morfismos sem alusões ao corpo, a 

um corpo visceral: “água íntima dos lábios”, “água interna com espessura de mar”, 

“menstruada de chuva a noite”, “as palavras são densas de sangue”, “ovário contínuo 

onde escuto objectos/ e os transmito nos dedos”, “o embrião da noite”, “as larvas da lua/ 

digerem a noite com mandíbulas certas”, “teu vasto sexo desvendado de alicerces”, “um 

teorema de pálpebras”, “nossos pés anfíbios”, “trazer marés/ e glóbulos/ fertilizar/ a 

sintaxe das mãos/ unido o sémen ao mar/ nascida na boca a alga”, “O equilátero do 

                                                 
44  Cf. MARTELO, Rosa Maria. Vidro do mesmo vidro – tensões e deslocamentos na poesia portuguesa 

depois de 1961, Porto: Campo das letras, 2007.p. 11-32 
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tempo/ prenhe/ (…)/ retinas/ (…)/ ancas vértices”, “O substantivo audível/ como de cada 

vez um óvulo”, “denso ventre com febres túneis/ cidade úbere de flancos intermináveis”, 

“entre ventos construo teu abdómem fixo”, “fêmea com nervos e dunas iguais a 

explosões” (OB, pp. 15-22). O projeto de pesquisa da palavra poética com que Fiama 

inicia sua Obra breve, sempre retomado e diferido, e que ao longo de seu percurso vai 

sendo progressivamente suplantado pelo da imagem poética (a figura-simulacro 

insistindo sob a representação), em momento algum perde de vista a estreita relação do 

texto com o corpo, com a profundidade, com a interioridade do corpo.  

 Desde Grafia 1, cujas estrofes indicam as condições que devem ser preenchidas 

para que a palavra seja poética - para que “Água signifique ave” (OB, p.15) – deparamo-

nos com um famoso imperativo nietzschiano: “se// as palavras são densas de sangue” 

(idem). “De tudo o que se escreve, aprecio somente o que alguém escreveu com seu 

próprio sangue. Escreve com sangue; e aprenderás que o sangue é espírito” (Nietzsche, 

2005, p.66), discurso de Zaratustra intitulado Do ler e escrever, significativo para 

contexto de Grafia 1, onde o tema não é apenas a escrita da palavra poética, mas inclui 

sua leitura: “se// a sílaba é uma pedra álgida/ sobre o equilíbrio dos olhos” (OB, p.15).  

 Em Este (Rosto), livro de 1970, ainda início da aventura poética de Fiama, 

encontramos um poema que chama a atenção por ser o único da autora que consiste na 

tradução (fiel o quanto pode ser uma) de um trecho de um poema de outro autor (há ainda 

sua versão integral do Cântico dos Cantos), onde qualquer suspeita sobre uma 

propriedade transcendente do poder demiúrgico da palavra é desfeita – em favor de uma 

afirmação da potência do corpo em simbiose com a palavra: 

 

INÍCIO DE “VOCALISMO” DE WALT WHITMAN 
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O vocalismo, o tempo (musical), concentração, 

 propósito e a potência (divina) 

 de dizer; são as palavras; 

(acaso) teus pulmões estão densos, teus 

 lábios da extensa provação? Dessa 

 prática vigorosa? 

Moves-te nestes terrenos vastos sendo 

 o teu modo vasto como o deles? 

Alcanças-te humildemente o termo: 

 dizer divino, (potência) 

 das palavras? 

(OB, p.106) 

 

 

 Fiama propõe um paralelo, através do uso dos parêntesis que não constam no 

poema de Whitman, entre “a potência (divina) de dizer” e o “dizer divino, (potência) das 

palavras”. Há, com efeito, uma suspensão da ideia de divino na primeira formulação do 

poder da palavra, que passa a corresponder à “prática vigorosa” do corpo. Os versos 

“Moves-te nestes terrenos vastos sendo/ o teu modo vasto como o deles?” relembram 

as condições de Grafia 1, os “se” que separam as estrofes -condicionalidade aqui 

expressa por “(acaso)” - , oferecendo menos uma ideia de arbítrio divino que de uma 

performance – jogo e risco; nestes dois versos ainda ressoa a estrofe que arremata 

Morfismos: “Atenção à superfície das coisas/ tal como uma atmosfera/ sensitiva” (OB, 

p.22) – simbiose entre o corpo e o meio envolvente, por meio da atenção concentrada. Na 

segunda formulação, “dizer divino, (potência) das palavras”, a grafia de “divino” já pode 

dispensar a suspensão dos parêntesis, “Alcanç[ado] humildemente o termo”, e se agora 

“(potência)” tem o sentido suspenso, podemos supor que seja por sua atribuição às 

palavras, e não ao corpo. 

 Também na leitura de Llansol, as potências do texto, constantemente evocadas, 

tematizadas e investigadas, correm o risco de passar por um apelo transcendente e 
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utópico, caso não se medite nos inúmeros desvios de sentido que esta escrita efetua. Algo 

sobre o qual a própria autora muitas vezes advertiu em seus textos: 

 

há ainda que considerar o mal-estar estrutural que parece caracterizar o psiquismo 

humano que, volta 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. Nunca meus 

textos se dirigiram para qualquer Atlântida, apesar de haver leitores que persistem 

em lê-los como apólices de seguro. Como, ao mesmo tempo, as consideram 

utópicas, não vejo bem como poderão ser reembolsados em caso de cenistro45 

(SH, p.121) 

 

 

 Nota-se, em Llansol, uma consciência muito clara de que, na nova concepção de 

imaginário que nos apresenta, as questões devem antes ser referidas ao corpo que à ideia 

de um esteticismo para a consciência ou a da exploração de um inconsciente rico em 

nexos de pensamento fora da lógica representativa (como no surrealismo). Ou mais 

precisamente: a imaginação criadora em Llansol envolve o problema, frequentemente 

malvisto, da relação entre uma energia “estética” (o que a autora chama de fulgor) e uma 

certa carência sua nos corpos “modernos”:  

 

Ensino Mário, por meio de uma frase pensada, a trazer 

A intensidade para junto de si, a sentir a frase incidindo 

Livremente sobre o rosto de uma imagem (Alguém), e 

Acompanhá-la. Sem poder, mas meditando. (…) 

(…) Vejo que aprende pela 

Inquietação que, por vezes, o acomete: “Que será 

Daqueles que não sabem ler, nem escrever, intensidade?” 

Sim, grande é a iliteracia da energeia. (CLP, p.148)  

 

 

 É frequente, em Llansol, a crítica de uma concepção do texto e de sua leitura que 

                                                 
45  Termo cunhado pela autora para designar as estéticas literárias que põe em cena o sinistro, o catastrófico 

e, na sua concepção, reproduzindo-o, fomentando-o. 
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exclua tudo aquilo que está aquém ou além das determinações da representação e do 

sentido46.  As diversas estratégias e procedimentos que visam a desestabilizar a 

representação, fazendo dela um uso consciente e comedido (em lugar de tomá-la como 

propósito absoluto do texto) visam a trazer para o primeiro plano a questão da “energeia” 

que o texto, deste modo, teria a oferecer e ampliar, sobretudo através de seu jogo de 

imagens: 

 

Acontece que sinto um fluxo energético doce, potente, sereno e englobante que 

tem o seu ponto de passagem em Hadewich. Que o sinto, é um facto. Que nada 

oponho a isso, é outro facto. Que esse fluido me atravessa e o envio para Ana, é 

igualmente um facto. 

Sinto assim uma corrente não intermitente de fluxo que depende de minhas 

experiências passadas. 

Desejo assim que essa corrente se mantenha, se amplifique, ganhe em 

qualidade. Uma qualidade ontológica, isto é, que faz não só vibrar os 

sentimentos, mas alimenta o ser e, provavelmente, tem efeitos benéficos e 

transformantes ao nível cerebral. (RV, p. 47) 

 

 

 Llansol sabe que a reflexão sobre um fluxo energético entre o corpo e as figuras 

do imaginário (Ana e Hadewich) é provocativa e tende a ser desacreditada por ignorar as 

fronteiras entre corpo e a representação, entre sensível e inteligível, que dominam nossa 

cultura; mesmo quando se acredita, o que é comum, que a leitura acarreta benefícios 

físicos, isso é posto como algo acessório, acidental, suplementar, em suma, não existem 

aparatos críticos que configurem um saber sobre os efeitos estéticos no corpo. Llansol, 

contudo, insiste, “é facto”, reitera, “uma qualidade ontológica”, “não só faz vibrar os 

sentimentos”, e especifica, “nada oponho a isso”, ao contrário da atitude ditada por nossa 

                                                 
46  “e, por vezes, deparando com obstruções onde eu tirava os óculos e parava, sem lentes; todavia, mesmo 

o que não era entendido não me parecia obscuro___ (…) é uma experiência que me revela duplamente o 

meu próprio amor inconsciente pela leitura, ou  

o meu próprio amor pelo inconsciente da leitura.” (CL, p.194).  
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metafísica. Entretanto, essa questão, levantada constantemente por seu texto, tem sua 

principal fundamentação em sua leitura da Ética de Spinoza, na relação entre o conatus, o 

“esforço para perseverar no ser” e o uso do imaginário que ultrapassa as superstições e as 

“ideias inadequadas”: 

 

Eu própria procuro ler no grunhido contínuo, e acho neste animal um princípio de 

beleza singular. Apalpo, no interior do pequeno livro que trago no bolso, uma 

intuição escrita: 

 

“a Alma esforça-se, tanto quanto pode, por imaginar as coisas que aumentam ou 

facilitam a potência de agir do Corpo” 

 

Medito, diz-me o coração, que coisas exteriores pode ser o texto. 

Acolho, por pressentir há muito, que 

 

“toda a coisa se esforça, enquanto está em si, por perseverar no seu ser.” 

 

Ela repousa no mesmo silêncio em que as imagens são criadas.  

E há um cânone que se esvaece. 

É na realidade crua que estou entrando e subo, sem comer, 

para o leito de aplicação que me pertence, 

onde ainda não se deitou ninguém (CL, p.248-9) 

 

 

 A primeira citação é uma adaptação da demonstração da preposição 29 do livro III 

da Ética:  

Esforçamo-nos por imaginar, tanto quanto podemos, aquilo que imaginamos levar 

à alegria, isto é, esforçamo-nos, tanto quanto podemos, por considerá-lo como 

presente, ou seja, como existente em ato. Ora, o esforço da mente, ou a sua 

potência de pensar, é, por natureza, igual e simultâneo ao esforço do corpo, ou à 

sua potência de agir. Portanto, esforçamo-nos ao máximo por fazer com que isso 

exista, insto é, fazer com que isto exista é o nosso apetite e nossa inclinação. 

(Ética, III, prop. 28, dem.) 

 

 

 Todo o niilismo llansoliano, sua descrença nas categorias representativas do real 

em sua relação com o poder enquanto meio de despotencialização dos corpos, do 
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imaginário - “Seu poder era uma representação dos outros sobre ele, capacidade de 

criação mantida por um golpe de poder, o poder não era seu poder, eram as impotências 

que não eram dele” (RV, p.91) -, toda sua recusa da “verdade”, tem por objetivo ético 

(experimentalista) o aprofundamento das relações do corpo com o texto e suas imagens, 

de sua potencialização entendida como liberdade, conforme Spinoza. Retomamos, aqui, 

Deleuze, em sua leitura do niilismo moderno: “O fato moderno é que já não acreditamos 

mais neste mundo”, esclarecemos: aquele que experienciamos em acordo com as 

categorias de pensamento hegemônicas no Ocidente. “O certo é que crer não significa 

mais crer em outro mundo, nem num mundo transformado. É apenas crer no corpo. 

Restituir o discurso ao corpo e, para tanto, atingir o corpo antes dos discursos” 

(Deleuze, 2013, p.2008) [grifo nosso].  

 A partir deste entendimento, gera-se uma tensão incontornável entre as 

perspectivas sobre o real e o imaginário postas pelo texto e aquelas que predominam nos 

discursos de saber e poder, aquelas sob as quais “já não acreditamos mais neste mundo” - 

ou o cremos desencantado -, as que configuram a literatura enquanto instituição: “Não há 

literatura. Quando se escreve só importa saber em que real se entra e se há técnica 

adequada para abrir caminho a outros” (FP, p.57). Técnica: performance; real: corpo. 

Donde o constante problema de retraçar as fronteiras entre o real e o irreal (o que, no 

fundo, segundo Llansol e também Spinoza, traduz-se em graus de potência, de realidade), 

questão cuja expressão compreende uma dramatização que atravessa toda a escrita de 

Llansol, oscilando entre a dúvida, a suspeita e a afirmação: “Atravessar praias é aventura 

segura, e o real a que, ainda hoje, alguém chamava sobrenatural está atrás de mim”, 

“Quando dizem que neste diário escrevo ficção, fico com a necessidade de sorrir” 
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(LDHV, p.377); “Não é certo que se a obra de dois seres [figuras imaginárias], ao ser 

concebida, foi bem ordenada, mesmo que nunca venha a existir, o seu pensamento inicial 

é verdadeiro?” (CA, p.21); “Nesse lugar, eu não deveria preocupar-me com a 

credibilidade do meu testemunho, pois seria dito, de uma vez para sempre, que era uma 

cidade invisível e que só eu via” (PS, p.11). 

 

É evidente que meu dia tem acontecimentos concretos que eu gostaria de 

descrever; mas um grande tecido os cobre, fica em primeiro plano; é esta 

transposição na melopeia, na palavra água viva. Ou serei eu que imagino que a 

água é viva? “Transforma-se o amador na cousa amada, por virtude de muito 

imaginar”. (LDHIII, p.136) 

 

 

 Dramatização e suspense, suspensão, do real e do imaginário que também a poesia 

de Fiama põe constantemente em cena, sobretudo, a partir de Novas Visões do Passado: 

“o imaginário/ arde no nervo óptico. O óptimo som/ das noites preenche os hemisférios/ 

agora cerebrais”; “Chamo fictícia a uma modalidade do real”; “Desdenho do sentido da 

realidade/ e não o perco”; “A sua luminescência,/ o radioso de primaveras, marcam-me a 

medida/ entre a crença e a imaginação”; “Não afirmem que o poema é um sonho”; 

“Tocou-me a água nos olhos extasiados,/ seria esse o baptismo que ungiu/ o meu dom das 

visões reais e irreais”; “dois camponeses efémeros/ me pagaram a pouca água real/ que 

quebrara o enigma das imagens” (OB, pp. 151-2; 185; 309 AB25; 331 AB40; 337 AB46; 

569; 610). Suspense do lugar das figuras, no real, e encenação da travessia do niilismo; 

Fiama: “Solitário, na própria sombra, o gato era um corpo/ penando a dualidade de ser e 

de não ser” (idem, p.597); E Llansol, na abertura do Livro das comunidades: “o gato da 

casa entrava      tu vives na alternativa de seres um gato real ou um objecto de realeza” 

(LC, p.12). 
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 Se, por um lado, o real e o imaginário são encenados numa constante oscilação, 

que não deixa contudo de tender na obra das duas autoras para uma afirmação cada vez 

mais decisiva, por outro, a potência do corpo, esteada no texto e em suas imagens, é já de 

saída  objeto de afirmação plena, de experimentação e reflexão – por meio das quais 

aprofunda-se o caráter ontológico da escrita.  

 

Tanto quanto me lembro, sempre vivi com ele [o 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 um instrumento, mas órgão. Que não 

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

Até modelar o corpo humano. 

 

Não só existem as pedras, as plantas, os animais, os humanos e os anjos. 

Há também relações, tensão e sentido que é onde esse meu tu existe. É disso que 

o mundo é feito, 

feito de vários mundos e de encontros de figuras. 

Com fronteiras entre eles que matam e destroçam; disse-lhes que, contigo, e sem 

perder o corpo inconsútil, era possível passar as fronteiras; ir de um lado ao outro, 

mudando o olhar e os órgãos. Pelo uso adequado das relações, que ora naufragam 

no ponto-voraz, ora se desorientam na metanoite, como já experimentaste. 

Fui dizendo que valia a pena. 

Fui-lhes dizendo que te via, ser. Que se habituara a mentir, impostor que eras por 

manha, excepto com a rapariga que temia essa impostura da língua. (LLII, p.176) 

 

  

 Muitas das questões aqui levantadas convergem nessa passagem de Lisboaleipzig 

2. A noção da experiência textual das imagens enquanto prática quotidiana, onde, menos 

que do que a intimidade autobiográfica, envolve uma experiência de subjetivação difusa, 

ou de dessubjetivação, “existias comigo, e além de mim”, “onde esse meu tu existe”. A 

questão da realidade do texto para além do representativo, que desdobra-se na de sua 

simbiose com o corpo, “não um instrumento, mas órgão”, e na de sua atuação direta sobre 

ele “Até modelar o corpo humano”. Neste sentido, a realidade do texto põe em causa o 
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próprio real, o qual deveria estar para ele sob a condição de referente. O mundo passa a 

ser concebido como “encontro de figuras”, isto é, de simulacros e de suas relações – 

assim como essa subjetividade difusa, que por sua vez se confunde com a própria 

transição entre “mundos” (“o olhar e os órgãos”). Vimos anteriormente o quanto a ideia 

de multiplicidade de mundos punha em causa a suposição de um mundo verdadeiro e os 

levava à condição de simulacros. A afirmativa de que “vale a pena”, retoma a Mensagem 

de Fernando Pessoa (onde um dos temas centrais é a ambivalência entre mito e 

realidade), numa releitura do “tamanho da alma”, entendido agora como potencial 

metamórfico ou nômade frente a pluralidade de mundos (“mar sem fim” pessoano) – 

potencial ético, se considerarmos que há fronteiras (modos de subjetivação) que “matam 

e destroçam” (num exemplo muito direto, o que é narrativa de mundo do Ocidente 

civilizatório, o capitalismo globalizante, que já teve outros nomes?) e outras que se 

propõem “pelo uso adequado das relações” - do corpo; sendo a ideia de adequação uma 

retomada do léxico de Spinoza: “A nossa mente, algumas vezes, age; outras, na verdade, 

padece. Mais especificamente, à medida que tem ideias adequadas, ela necessariamente 

age; à medida que tem ideias inadequadas, ela necessariamente padece” (Ética, III, 

prop.1). Para além de Pessoa, mas também nele, o “valer a pena” é também a questão 

final do niilismo, pois se, por um lado, “extirpamos de nós as categorias de “fim”, de 

“unidade”, “ser”, com as quais incutíamos um valor no mundo - (…) então o mundo 

aparece como sem valor...”, por outro, “Justamente com isso nós encontramos o páthos 

que nos impele a procurar novos valores. Em suma: o mundo poderia valer muito mais do 

que acreditávamos” (Nietzsche, 2008, pp.32 e 40).  

 Frente a uma derrocada dos valores e das categorias interpretativas de mundo, a 
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escrita de Llansol, em lugar de afirmar o texto como uma “apólice de seguros”, como 

uma entidade que pudesse preencher, em nova roupagem, a lacuna que a “dissolução da 

verdade” expõe, procura aprofundar a descrença sobre as configurações de mundo 

representativas (o sentido de sua crítica radical ao romance), e propõe, como tarefa da 

textualidade, o corpo:  

 

110 

 

Poderíamos construir outro corpo a partir 

Do pensamento com imagens e emoções de 

Menor engano. Inscrever na química que 

Nos vai lembrando memórias de um corpo 

Onde não estejamos biologicamente tanto. 

Lembrar à fantasia que tudo que não sou 

É eu. Salpicá-lo de respiração conjunta com 

As árvores. Pedir ao mito que os livros não 

Se enredem nas silvas por destino. Saber que 

Luar é este que vem de fora, ir procurando. 

Desenhar, porque não?, o seu centro num  

Ponto que pronto se desloca. Poderíamos. 

(CLP, p.110) 

 

 

 O livro em questão, O começo de um livro é precioso, é composto por 365 textos, 

numerados, correspondendo ao calendário anual, e cujos formatos têm semelhança com 

poemas – embora o volume não corresponda exatamente a um livro de poesia. No texto 

110, mais importante que a data correspondente, 20 de Abril, é a ideia de perfeição que 

suas relações numéricas parecem sugerir. Manuel Gusmão, a respeito de sua utilização 

noutro contexto da obra da autora, a composição de Contos do Mal Errante, comenta tais 

relações implicadas no número:  

 

São CX [110] fragmentos. C é o quadrado de X; CX [é] = X_ + X; ou ainda CX = 

(X x X) + X. O que isto possa querer dizer, se é que diz algo, não sei; mas aquilo 
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que me mostra e o que posso insinuar é a suspeita de que há uma premeditação ou 

se quiserem uma perfeição na decisão (que pode até ser cega) sobre o número de 

fragmentos e o seu papel composicional. (Gusmão, 2004, p.275) 

 

 

 Que a decisão seja cega é algo muito pouco suspeito. Embora o crítico e poeta 

esteja aqui, por artifício retórico, evitando uma postura interpretativa autoritária, devemos 

ressaltar o caráter minucioso da composição dos livros de Llansol, sobretudo nos de 

aparência mais fluida, e bastante evidente numa obra que procura em sua organização 

estabelecer diversas relações numéricas, entre elas com o calendário gregoriano. A ideia 

de perfeição, entretanto, da perfeição ou aperfeiçoamento do corpo (não limitado pelo 

orgânico) é bem disseminada pelos textos de Llansol, e já é presente desde o prefácio da 

personagem A. Borges para o Livro das Comunidades, onde se reconhecem as 

formulações do texto 110: “Ninguém sabe o que é um homem. Os limites da espécie 

humana não são consequentemente conhecidos. Podem, no entanto, ser sentidos. O 

mutante é o fora de série que traz a série consigo. Este livro é um processo de mutantes, 

fisicamente escorreitos” (LC, p.9) [nosso grifo]. 

 Retomam-se questões fulcrais da Ética: “ninguém determinou, até agora, o que 

pode o corpo”; assim como a noção de perfeição, muito particular em Spinoza: “Por 

realidade e por perfeição compreendo a mesma coisa” (Ética, II, def.6); “Quanto mais 

realidade ou ser uma coisa tem, tanto mais atributos lhe competem” (Ética, I, prop.9). 

Assim exposta, a proposição parece, entretanto, incorrer numa tautologia. De que modo 

compreender a leitura que Llansol (e veremos no próximo capítulo, também Fiama) faz 

de Spinoza? Sabe-se que por atributos, para o filósofo, compreende-se não as qualidades 

que se atribuiriam a um sujeito-substância, mas as dimensões (infinitas) de uma única 

substância (também infinita) que seria Deus ou a Natureza. Para o ser humano, 
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entretanto, tudo se passa apenas em dois atributos, a extensão, relação entre os corpos, e o 

pensamento, relação entre as ideias. Spinoza ainda inova, ao postular uma simultaneidade 

entre a extensão e o pensamento, de modo que, ao contrário de toda a tradição filosófica, 

impede-se qualquer suposição da ação de um atributo sobre o outro: sendo impossível 

qualquer ação da mente sobre o corpo e vice-versa – crítica do cartesianismo (cf. Ética, 

V, prefácio).  

 Vimos, contudo, que Llansol propõe uma ação do texto e de suas imagens sobre o 

corpo, e se refere às figuras de seu texto como “fisicamente escorreitos”, isto é, perfeitos. 

Esta aparente contradição nos põe na pista da profunda radicalidade que Llansol recupera 

de Spinoza em sua leitura (a nosso ver certeira) e leva às últimas consequências. Em 

primeiro lugar, a alma ou a mente, sendo simultânea ou paralela ao corpo, deixa de ser 

concebida como a unidade da consciência num sujeito, para afirmar-se como a conjunção 

de um fluxo de ideias, assim como o corpo humano é feito de um fluxo de matéria (sendo 

o corpo “organizado” uma abstração). “Há também relações, tensão e sentido que é onde 

esse meu tu existe. É disso que o mundo é feito”, “Lembrar à fantasia que tudo que não 

sou/ É eu. Salpicá-lo de respiração conjunta com/ As árvores”. Simbioses tanto no 

pensamento quanto na extensão: “se vários indivíduos contribuem para uma única ação, 

de maneira tal que sejam todos, em conjunto, a causa de um único efeito, considero-os 

todos, sob esse aspecto, como uma única coisa singular”47 (Ética, II, def.7). 

 Em segundo lugar, Llansol é radicalmente consequente quanto aos postulados da 

Ética sobre a repartição entre o que cabe a cada atributo (extensão e pensamento) e sua 

                                                 
47Fiama, no poema de abertura de Cantos do Canto: “O gato semovente/ mostra a harmonia da garra que 

lambeu/ para lavar o filho, e reconhece-o/ como se fossem gatos num só ser/ (…)/ Sentada no jardim vejo o 

crepúsculo/ juntar o insecto, o gato, a tília,/ e o que a Natureza une ante os meus olhos/ nada o pode desunir 

na minha vida./ (…)/ Estou aqui a amar e contemplar/ o esforço e a força de cada ser” (OB, p.555-6) 

[grifo nosso]. 
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inovadora concepção do que seja uma ideia. As ideias são simultâneas aos corpos, e às 

ações, que, por sua vez, concernem aos dois atributos ao mesmo tempo: “de uma ideia 

deve necessariamente seguir-se algum efeito” (Ética, III, prop. 1, dem.), isto é, tanto nas 

relações entre as ideias que compõem uma mente, como no corpo. Não se trata, de 

conceber a ideia como um arbítrio da consciência, uma volição: “Não há, na mente, 

nenhuma vontade absoluta ou livre: a mente é determinada a querer isto ou aquilo por 

uma causa que é, também ela, determinada por outra, e esta última, por sua vez, por 

outra, até o infinito” (Ética II, prop. 48). Eis porque Llansol não cessa de nos lembrar da 

atenção necessária às “relações adequadas”, “a partir/ Do pensamento com imagens e 

emoções de/ Menor engano”, pois não “Não há, na mente, nenhuma volição, ou seja, 

nenhuma afirmação ou negação, além daquela que a ideia, enquanto ideia, envolve” 

(Ética, II, prop.49). 

 Em terceiro lugar, pergunta-se, o que seria uma ideia?  

 

Começo, assim, pelo primeiro ponto, advertindo os leitores para que distingam 

cuidadosamente entre, por um lado, a ideia ou o conceito da mente e, por outro, 

as imagens das coisas que imaginamos. (…) Com efeito, aqueles que julgam que 

as ideias consistem nas imagens que em nós se formam pelo encontro dos corpos 

estão convencidos de que essas ideias das coisas das quais não podemos 

formar nenhuma imagem que se lhes assemelhem não são ideias, mas apenas 

ficções que fabricamos pelo livre arbítrio da vontade. Vêem as ideias, pois, 

como pinturas mudas numa tela (…). Poderá, entretanto, facilmente livrar-se 

desses preconceitos quem estiver atento à natureza do pensamento, o qual não 

envolve, de nenhuma maneira, o conceito de extensão e, portanto, compreenderá 

claramente que a ideia (por ser um modo do pensar) não consiste nem na imagem 

de alguma coisa, nem em palavras. Pois a essência das palavras e das imagens 

é constituída exclusivamente de movimentos corporais, os quais não 

envolvem, de nenhuma maneira, o pensamento. (Ética, II, prop.49, escol.) 

 

 

 Percebe-se a radicalidade, da qual Llansol vai tirar as ousadas consequências, da 

inversão de paradigmas que Spinoza pretende: as palavras e as imagens, que 
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tradicionalmente compunham o domínio da interioridade da mente ou da consciência, são 

postos sob o domínio exclusivo da extensão – mais do que afirmar que entre a mente e os 

corpos não há relação de causalidade, o filósofo holandês propõe que não haja sequer 

semelhança entre eles, apenas simultaneidade, o que parece remeter - é essa a leitura de 

Llansol -, todo o domínio representativo para a corporalidade, onde, note-se, já não 

impera o “verdadeiro”, mas as variações nos graus de potência, as relações de 

causalidade, “adequadas” ou “inadequadas”, a necessidade (como também no 

pensamento). Eis a tese que fundamenta as reflexões de O Senhor de Herbais: 

 

O eremita, pois, é um de-lírico que se opõe radicalmente ao lírico, não sendo o 

delirante que se imagina. “Eram gestos que faziam o que os gestos queriam 

dizer” é talvez a melhor definição que se pode dar do fenómeno 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 

inevitavelmente que produz. Essa regressão paga-se caro. (SH, p.128) [nosso 

negrito] 

 

 

 A concepção da extensão, em Spinoza, é largamente enriquecida, se comparada 

com a das tradições de pensamento hegemônicas no Ocidente, envolvendo algo como 

uma consciência (palavras e imagens), o domínio representativo – mesmo a memória é 

explicada por Spinoza em termos de extensão (cf. Ética, II, prop.13, escol.). Desta 

perspectiva, podemos conceber o que Llansol entende por uma “iliteracia da energeia”, e 

a dimensão que o tema do aprendizado da leitura alcança em seus livros. Por outro lado, 

todo um domínio (o pensamento) daquilo que não tem semelhança com a representação 

(e que por suas leis é proscrito) é aberto para a experimentação do texto de Llansol:  “o 

passeio vagaroso por uma neve que cubra todas as referências e que se ofereça a si 

própria como a mais alusiva das nossas contemplações” (CA, p.25).  
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 Note-se que, com o paralelismo ou simultaneidade entre os atributos, o 

pensamento e a extensão, além de livrar a ideia da função de “representar” os corpos, o 

“real”, anula as hierarquias entre mente e a matéria, postulando aos dois o mesmo grau de 

realidade, enquanto duas expressões distintas de uma mesma ação ou ser singular (que 

pode compreender muitos indivíduos, como vimos acima). Logo, toda uma 

“fundamentação” para o tema da realidade das figuras (simulacros) e seu suspense, dado 

elas apontarem sempre para o não representável: “Com efeito, aqueles que (…) estão 

convencidos de que essas ideias das coisas das quais não podemos formar nenhuma 

imagem que se lhes assemelhem não são ideias, mas apenas ficções que fabricamos pelo 

livre arbítrio da vontade”. Potencias do “falso”, invenções suspeitas de verdade. 

 A “fundamentação”, entretanto, não deve ser confundida com algum tipo de 

garantia pelo agudo “racionalismo” do pensamento de Spinoza, mas envolve, entretanto, 

uma vivência estética, um “esforço para perseverar no ser”, afirmação que se confunde 

com a própria produção do texto entendido como corpo (e aumento de sua potência, de 

sua realidade, de sua liberdade): “E, no entanto, não sou crente nem, aliás, descrente, 

porque não posso ter actos de fé sobre o que aceitei viver e os meus textos e os diários 

qualitativamente escrevem. Essa qualidade tem o nome de estética. É, pois, desse modo, 

que eles se dirigem ao real, e não sob o modo filosófico ou teológico” (LLI, p.147). 

 As “certezas” que o spinozismo envolve, em Llansol, aproximam-se muito mais 

da tônica da travessia do niilismo que de uma garantia de hipóstase ou de eternidade. O 

racionalismo de Spinoza é, antes, uma afirmação radical da necessidade, tanto na mente 

como nos corpos, o que obriga o pensamento a um enfrentamento da fatalidade. Se 

Llansol apresenta uma visão “niilista” a respeito da literatura, isso não se dá por uma 
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descrença nos seus efeitos – discurso corrente e insípido numa certa “pós-modernidade”, 

mas por levar em conta, lucidamente, os “efeitos que inevitavelmente produz” e que, 

quando regressivos, “pagam-se caros”. 

  Spinoza foi frequentemente acusado de “fatalismo” e “impiedade”, por negar o 

livre arbítrio tanto na Natureza (ou Deus), como no homem; mais interessante, contudo, 

do que uma reconstituição histórica de suas interpretações, parece-nos o modo como 

Flaubert ilustra a questão em Bouvard e Pécuchet, intuindo algo como um fundo sombrio 

que subjaz ao pensamento do filósofo: 

 

- Isto diverte-te? 

- Sim, claro! Adiante! - Deus desenvolve-se numa infinidade de atributos, cada 

um dos quais exprime à sua maneira a infinidade do seu ser. Nós só conhecemos 

dois: a Extensão e o Pensamento. 

Do Pensamento e da Extensão decorrem modos inúmeros, que contêm outros. 

Aquele que simultaneamente abarcasse toda a Extensão e todo o Pensamento não 

encontraria qualquer contingência, nada de acidental – mas uma sequência 

geométrica de termos, ligados entre si por leis necessárias. 

- Ah! Seria belo! - Disse Pécuchet. 

Portanto, não há liberdade no homem nem em Deus. 

- Estás a ouvi-lo! - Exclamou Bouvard. 

Se Deus tivesse uma vontade, um objectivo, se agisse por uma causa, então tinha 

uma necessidade, faltar-lhe-ia uma perfeição. Não seria Deus. 

Assim, o nosso mundo não passa de um ponto no conjunto das coisas – e o 

universo é impenetrável ao nosso conhecimento, uma porção de uma 

infinidade de universos que emitem junto do nosso modificações infinitas. A 

Extensão envolve o nosso universo, mas está envolvida por Deus, que contém no 

seu pensamento todos os universos possíveis, e o seu pensamento está igualmente 

envolvido na sua substância. 

Parecia-lhes ir num balão, de noite, com um frio glacial, levados numa 

corrida sem fim para um abismo sem fundo, e sem nada à sua volta além do 

inapreensível, do imóvel, do Eterno. Era forte demais. Desistiram. (Flaubert, 

2015, p.207) [grifo nosso] 
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6.2. “fêmea com nervos e dunas iguais a explosões, entre ventos construo 

teu abdómen fixo” 

 

 

 
“Toda a beleza sente-se no ventre, 

mesmo a que a janela traz aos olhos  

- Cenas Vivas 

 

“Meu pai gritava: comeu-se demais na terra. 

(…) 

Crescia a família e meu pai nisto: 

'comeu-se demais na terra. Outra imensa mesa 

contornei 

para saborear coisas diferentes 

destes frutos de fórmica pela manhã'” 

- Luiza Neto Jorge, Recanto 4 

 

 

 

 

 O entendimento das relações físicas das imagens e palavras, do imaginário e do 

texto, com o corpo, possibilita um posicionamento (est)ético – radical e profundamente 

meditado – nas obras de Fiama e Llansol. A possibilidade de pensamento e ação – de 

crença -, frente à falência dos valores que configura o niilismo. “O certo é que crer não 

significa mais crer em outro mundo, nem num mundo transformado. É apenas crer no 

corpo”. Logo, o corpo torna-se uma tarefa: “Poderíamos construir outro corpo a partir/ 

Do pensamento com imagens e emoções de/ Menor engano”, o vimos em Llansol, mas 

também em Fiama: “ovário contínuo onde escuto objectos/ e os transmito nos 

dedos//(...)// entre ventos construo teu abdómem fixo”, lemos em Grafia 3 (OB, p.16). 

 É possível detectar, em alguns importantes autores da poesia portuguesa de 60 em 

diante, sobretudo nos que, de algum modo, retomam algo da leitura de Antonin Artaud, 
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uma certa ênfase no tema da alimentação, da digestão, da comida. Entre eles: Herberto 

Helder, desde seu primeiro título A colher na boca; Luiza Neto Jorge, Luís Miguel Nava, 

Daniel Faria. Fiama, sobretudo por Área branca, onde o tema ganha sua expressão maior, 

embora atravesse toda sua poesia, desde Morfismos, deve ser incluída nesta linhagem. 

Lembramos o comentário de Nava, talvez o mais visceral entre eles, num ensaio sobre 

Área branca: 

 

Em todas as épocas há livros assim, livros que se tornam perigosos na mesma 

medida em que os amamos, ameaçando assenhorar-se tanto do que se escreveu 

antes como do que a seguir a eles irá surgir. (…) Ao escrever sobre este livro, 

estou de algum modo a subscrevê-lo. Raramente escrevo sobre textos por 

que me não sinta atraído; a intenção com que falo sobre um livro é pois, 

antes de mais, apropriar-me dele ou, talvez melhor, legitimar uma 

apropriação que o meu desejo já entretanto tem levado a cabo. (Nava, 

2004, p.19) 

 

 

 Comentário que, sem dúvida, nos põe na pista de uma das influências do tema e 

do procedimento poético que caracteriza sua obra, a reversibilidade entre a exterioridade 

e a interioridade do corpo – culminando num processo de absorção do mundo nas 

entranhas: e que é um dos temas principais de Área branca. Antes de Morfismos, o tema 

da alimentação já aparece no seu primeiro livro de poemas publicado em 1958, e 

expurgado de sua Obra breve, Em cada pedra um vôo imóvel: “Os pescadores têm redes 

de vidro (…)/ Podia encher os bolsos de lua para quando tivesse fome./ E pescar toda 

essa lua abandonada…/ Depois as canastras das peixeiras teriam mais poesia” (Brandão, 

2008, p.20). Versos juvenis que, embora denotem uma consciência poética e política 

ainda em formação, apontam para já para uma intuição fundamental que sua poesia 

desenvolverá (e livrará de seu caráter metafórico): a ideia de uma alimentação pelas 
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imagens. Também podemos avaliar sua importância nos projetos poéticos de Llansol e 

Herberto Helder: 

 

e existe a memória carregada de formas, 

e as formas são sustentadas pela energia 

de um imaginário. 

Porque o que se vê no poema não é a apresentação da paisagem, a narrativa das 

coisas, a história de um trajecto, 

mas  

um nó de energia como o nó de um olho ávido, 

o fulcro de uma corrente electromagnética, 

um modelo fundamental de poder, 

de alimentação. (Helder, 2013, p.131) 

 

 

O que os humanos procuram na narratividade, 

é um alimento que não dispensam, 

e sem o qual perderiam 

(ou nunca acederiam) 

a liberdade de consciência. 

Procuram, em adultos, os restos da magia de que a figura emblemática será 

sempre a infância. 

__________acontece, contudo,                     está acontecendo há muito, 

que a narratividade perde o seu poder de fascínio. Os seres humanos mais 

despertos já a incorporaram, a dominam_______ e tornam-se, cada vez 

mais, sedentos do novo. Muitos deles estão morrendo à fome. (LLI, p.127) 

 

 

 Em Área branca, chama a atenção a persistência do tema da alimentação por 

imagens, de sua incorporação – tema que vai paulatinamente configurando um percurso 

narrativo ao longo do livro, do qual seguem apenas alguns exemplos (note-se a 

progressividade da suspeita à prática efetiva): 

 
Serei sensível à modificação 

indefinidamente. Serei eu a vítima  

das chamas se as devorar 

com os meus olhos presos às imagens 

dos olhos que mastigam. Já tenho visto 

o feirante com a língua junto ao archote 
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o mutilado exposto ao ardor. 

A criança aureolada de purpurina  

morrer nas festas de veneza. 

  (OB, p.296-7 AB15) 

 

  Se eu pudesse só arrancar 

  a amplitude de uma folha, trazer a sua superfície 

  enorme até à garganta estreita e transformar 

  a visão fatigada no suco da saliva. 

  (idem, p.298 AB16) 

 

  Formam-se ribeiros, imagens de Naturezas 

  calmas, espelhos. Suponho que a água 

  que espelha é a mais fecunda para saciar 

  os sapos. (...) 

  imagem que espelhava uma boca 

  curva, 

   com que comia a terra e a Terra. 

  (idem, p.315-6 AB30) 

 

  Roço a minha testa pela luz poente 

  que posso sorver. Todas as metáforas  

  de alimentos me saciam.  

  (...) 

  Pelos olhos que mastigam. 

  (idem, p.323 AB34) 

 

 

 O tema, que aparece nos autores que lhe são próximos, tem em Fiama uma relação 

profunda com o diálogo que seu livro estabelece com o pensamento de Antonin Artaud, 

de quem, vale lembrar, a poeta foi tradutora, e de um de seus livros mais importantes, O 

teatro e seu duplo. A curiosa imagem da “área branca”, nos diversos sentidos que assume 

ao longo do livro, não deixa de relacionar-se com o das concepções do teatro da 

crueldade que Artaud apresenta em seu livro: “Embrenho-me na área branca da noite./ 

Uma arena onde os acrobatas/ viveriam com exuberância. (…)/ A vida cruel nas áreas/ 

contaminadas pela ininteligibilidade” (OB, p.326-7 AB37) – apresentando-se, entre 

outros diversos modos, como palco, superfície cênica. Em O teatro e seu duplo, Artaud, 

já nos primeiros parágrafos do prefácio, nos apresenta uma reflexão sobre o valor da 

cultura (como da crença e do niilismo), desenvolvida através de imagens da alimentação 
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e da fome: 

 

Antes de prosseguir nas minhas considerações sobre cultura não posso deixar de 

observar que o mundo enferma de fome e ignora a cultura e que a tentativa de 

reconduzir à cultura um pensamento apenas ocupado com a fome é um recurso 

por completo artificial. 

O que acima de tudo importa, assim me parece, é não tanto defender uma cultura 

cuja existência jamais excluiu a fome e libertou o homem da preocupação duma 

vida melhor, como extrair daquilo que se denomina cultura umas quantas ideias 

vectoriais cuja energia motriz equivalesse à da fome. 

Antes de mais nada, necessitamos de viver, necessitamos de acreditar no que nos 

faz viver e em que algo nos faz viver, acreditar que não estamos condenados a 

que esse indefinido produto do misterioso íntimo de todos nós para sempre nos 

obceque com uma ansiedade exclusivamente gástrica. O que pretendo frisar é 

que, se o que mais nos importa é comer, de maior importância será ainda não 

consumir unicamente em tal o nosso mero potencial de fome. 

(…) 

Temos de insistir numa ideia de cultura-em-acção, cultura a desenvolver-se 

dentro de nós como um novo órgão, uma espécie de segundo hálito. (Artaud, 

1989, p. 9-10) 

 

  

 Reencontramos aqui a questão crucial relacionada ao niilismo, que, como vimos 

anteriormente, se expressa em Área branca como “dissolução da verdade./ Este 

objectivo, que eu me obstino em apontar/ como um indício de maturidade/ histórica e 

pessoal” (OB, p.281 AB4). Histórica, num combate a uma cultura cujos pressupostos já 

não se podem acreditar; pessoal, porque envolve uma aventura que é a de uma 

reconfiguração do corpo, na concepção e experimentação de uma “cultura a desenvolver-

se dentro de nós como um novo órgão, uma espécie de segundo hálito”. A aventura de um 

corpo sem órgãos, como Artaud propõe, nestes versos de Para acabar de vez com o juízo 

de Deus, que foram traduzidos por Luiza Neto Jorge: 

   

O corpo humano é uma pilha elétrica cujas descargas foram reprimidas e 

castradas, 

cujas aptidões e tendências 
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foram orientadas para a vida sexual 

quando ele afinal foi feito 

para absorver 

mercê dos seus deslocamentos voltaicos 

todas as disponibilidades errantes 

do infinito vácuo, 

dos buracos do vácuo 

cada vez mais incomensuráveis 

de uma capacidade orgânica inesgotável. 

 

O corpo humano necessita de comer, 

mas quem experimentou jamais para lá do plano da vida sexual 

a incomensurável capacidade dos apetites? 

Fazei enfim dançar a anatomia humana 

(ARTAUD, s/d, p.54) 

 

  

 Trata-se, novamente, da questão de Spinoza, “ninguém determinou, até agora, o 

que pode o corpo”, que, na sua relação com o niilismo, remete, para além do saber, à 

crença no que é o corpo – retomando Llansol e Fiama: “Chego a pensar que nos 

concebemos mal, que nos imaginámos disformes, tal é o espanto que suscita, na alma de 

quem vê, o poder” (LLI, p.91). “Era a sua vocação para a vida/ que fora transformada/ 

para o trabalho dos conceitos./ A vocação para as sensações/ que fora alienada 

teologicamente/ em força de trabalho” (OB, p.282, AB4); pois “o corpo humano existe tal 

como o sentimos” (Ética, II, prop.13, corol.). 

 O tema da crença e da suspeita assume uma dimensão importante em Área 

branca, por manter relação direta com a reavaliação do percurso poético da autora, 

procedimento frequente, como vimos nas suas releituras dos poema-programa Grafia 1 e 

das questões que surgem a partir de Morfismos. Tema que, entretanto, começa a delinear-

se em Novas Visões do Passado, marcando uma importante etapa no projeto poético de 

Fiama, pois nele as figuras ou imagens passam definitivamente aos primeiros planos 

cênico e reflexivo. Mais do que imagens no sentido visual, o termo passa a se referir à 
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potência do imaginário na sua relação com a vitalidade e, sobretudo na sua relação com 

um domínio sub-representativo, postas em cena como simulacros assumindo sua 

condição de “seres supostos/ vivos”, já no poema que abre o livro: 

 

O GNOMO 

 

Estar aqui, onde for, a ver as folhas de palma 

é como figurar em naturezas mortas. Rãs, se existem, 

são estas. Coaxa rã, que eu nunca ouvira 

na margem do rio precedente. Recapitulo 

a minha aprendizagem dos seres supostos 

vivos tal como o parágrafo de um grilo, as insistências. 

De max reinhardt recebi, mais uma vez, a realidade; 

(…) (OB, p.177) 

 

 

 Esta abertura, em poucos versos, resume toda uma reconfiguração dos temas e 

questões que a poesia de Fiama investirá, suplantando e modulando aquele da palavra 

poética que surge com Grafia 1. A “recapitulação” já nos remete ao seu projeto inicial: 

“rã, que eu nunca ouvira/ na margem do rio precedente”: trata-se, com efeito, do rio de 

Grafia 1, e agora as rãs, enquanto “seres supostos”, passam a dominar a cena, em lugar 

das aves. Essa interação com “seres”, os simulacros, com as figuras que põem em causa o 

lugar do imaginário e do real, e que questionam a relação da representação com uma 

noção de vitalidade (a tensão entre “figurar em naturezas mortas” e “aprendizagem dos 

seres supostos/vivos”), será investida profundamente por sua poesia – sendo um dos 

temas centrais de Área branca - e levada até seu último livro publicado, Cenas Vivas. Em 

seu poema de abertura (é importante observar como o tema das “imagens irreais” 

costuma ganhar relevo nos primeiros poemas de quase todos os livros, cf. Asas malignas) 

apresenta-se uma cena onde a poeta troca alimentos com dois seres de sombra, como que 

fantasmas: “E só meus olhos recolheram a oferta/ (…)/frutos da estação em demasia, 
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uvas e figos// com que os dois camponeses efêmeros/ me pagaram a pouca água real/ que 

quebrara o enigma das imagens” (OB, p.610). Interação com “seres” - encenação que 

aproxima de modo definitivo as aventuras poéticas de Fiama e Llansol. 

 Todas estas questões ganham um relevo especial em Área branca e articulam-se 

entre si de um modo mais consistente. A crença e a suspeita sobre a realidade e a 

vitalidade das figuras: “Não é tão estranha a vitalidade da Natureza/ quando as paisagens 

são cópias// quanto é estranha e simples sempre/ que a humanidade as considera reais”, 

“Se o não posso sondar não é porque/ não seja real”; “como se o poema/ fosse uma 

escada. É-o quando as figuras austeras/ da Natureza perseguem os mortais. Querem 

confirmar/ a sua configuração. Querem ser/ reais quando se aproximam”  (OB, pp.280 

AB3; 239 AB12; 329 AB39).  

 Esta suspeita, que progressivamente se torna afirmação, conjuga-se com outra: a 

suspeita sobre a linguagem escrita: 

 

Depois de tantos séculos posso afirmar 

que a escrita é uma escravidão dura. 

Sei que é inútil e desumano mover as mãos 

assim. Nem estou convicta de que seja digno 

escrever desta maneira; é uma manufactura triste, 

quando as mãos podiam apenas escarvar 

na terra ou no corpo. (OB, 298-9 AB17) 

 

Poderei suspeitar que a imaginação visual se tem exercitado 

contra a frieza do discurso. Mas dizer que o texto demonstra 

uma frialdade quase táctil levará levará qualquer vidente 

a temê-lo, se bem que a junção e a disjunção das palavras 

não dispense um nexo quase inverossímil nem a fixação de um destino 

exaltante como na verdade o é o do gelo. (OB, 279 AB3) 

 

 

 Duas críticas ou suspeitas configuram-se em relação ao texto. Uma, na sua relação 

com o corpo, a escrita como escravidão, que retoma os versos da área branca 4: 
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“vocação para a vida/ que fora transformada/ no trabalho dos conceitos” e na suposição 

de uma escrita sobre o corpo, que “escarva[sse]/ na terra ou no corpo”. Outra, é a crítica 

sob a perspectiva dos “vidente[s]”, no exercício da “imaginação visual” “contra a frieza 

do discurso” - onde interroga-se a própria lógica por trás da linguagem escrita, “um nexo 

quase inverossímil” que dissolve-se como o gelo: “dissolução da verdade”. O que está em 

questão, contudo, não é a relação entre as imagens e as palavras, mas entre os simulacros, 

os “seres supostos” e a representação, seja ela visual ou verbal, cuja lógica “quase 

inverossímil” consiste em sua exclusão: “Não procuro/ fugir às referências mais/ do que 

necessito para tornar legítimos/ os contornos duvidosos” (OB, p.288 AB9). Essa questão 

é figurada e desdobrada na área branca 21: 

 

Explicar o prato, com linhas de poeira 

por onde o cavalo conduz a carruagem, 

disposta a recorrer a uma linguagem fácil, 

para que as imagens trêmulas fiquem excluídas 

do discurso e não se inscrevam nunca 

no lugar onde registo o poema de uma forma nítida, 

como um desenho. No entanto nem o desenho 

deste coche com o trintanário azul 

corresponde ao meu conceito de nitidez. Outros traços 

na linha também azul do chicote tornam vária  

a ideia simples. Por isso tomba! carruagem de porcelana 

no abismo do chão, e desfaz a tua forma! 

 

Antes de eu poder explicar diretamente 

o uso do tempo nas frinchas de poeira, 

que mesmo um objeto vulgar absolutamente liso 

como um prato abarca na sua imagem. 

 

Escorrega com decisão pela atmosfera ajardinada 

de uma cor de ametista perturbada por fendas, 

onde deveria manter-se para os vindouros 

o mito da superfície lisa da faiança. 

A fantasia não será suficientemente soberana 

entre cavalos naturais com a sua imagem 
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fixada num prato, para estalar de súbito 

como um relâmpago e desfazer todos os sentidos excessivos 

de um só termo, assente no tampo branco de um armário. 

A gravitação do prato comanda a visão, 

com a força magnética do seu círculo, 

abalado, no fim, pela oscilação da passagem das rodas 

por um chão a que o verniz deu cintilações. 

(BRANDÃO, 2006, p.305) 

 

 O poema ocupa uma posição significativa na estrutura do livro: abre sua segunda 

secção, também intitulada Área branca; imagem que aqui alude à superfície de inscrição 

do poema e que deve ser destruída, por “recorrer a uma linguagem fácil,/ para que as 

imagens trêmulas fiquem excluídas/ do discurso”. Destruir a representação para liberar as 

figuras, os simulacros. Ou mais precisamente, sua superfície: “o mito da superfície lisa da 

faiança”. A “área branca”, mais do que à virgindade do papel de Mallarmé, remete ao ato 

de grafar, às Grafias de Morfismos, à cena inicial da poesia de Fiama: a margem do rio, o 

“rio precedente”: “Ensinaria as crianças a gravar/ no pó de talco a palma das mãos”;                   

“A argila branca/ em que mergulho os pés quando ando/ pelas rampas que tornam o 

poema/ incerto. // As salinas, alinhadas nos finais/ dos versos. A beleza da brancura que 

torna essa ambiguidade solene” (OB, p. 299, AB17; 319 AB33) [grifo nosso]. 

 A destruição da “área branca”, do prato de faiança, exprime a pesquisa de uma 

nova superfície para a escrita, uma que reconfigure a distribuição entre as palavras e as 

coisas, entre a escrita e as imagens, entre aquilo que cabe à representação e aquilo que, 

tradicionalmente dela excluído, deve doravante aceder à superfície. Este rompimento da 

superfície ainda reaparece na área branca 30: “Pusera-me de pé sobre o vidro e 

mergulhara/ no Vidro, resistindo a todas as dúvidas/ que me perseguiam em figura de 

versos./ O que estilhaçou foi a grande/ de orvalho gelado!” (OB, p.316 AB30). É uma 
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imagem que já figurava em alguns poemas da Obra breve – a questão da superfície e da 

profundidade: “Foco incerto onde será ou não possível renascer do fundo,/ sair de entre 

as algas do musgo até à lentidão/ da superfície aberta” (OB, p.217). A superfície que 

representa essa ruptura, o prato,  nos devolve ao tema da comida que atravessa Área 

branca. Logo, a pesquisa de uma nova distribuição entre as palavras e as coisas conjuga-

se com a de uma nova forma de alimentação, experimentação sobre “a incomensurável 

capacidade dos apetites”. Note-se ainda, como a imagem do cocheiro a chicotear cavalos 

conjuga-se com a da crueldade – não exatamente a artaudiana, que seria, pelo contrário a 

da quebra do prato –, com a ideia de “vocação para a vida/ que fora transformada/ no 

trabalho dos conceitos”, no “conceito de nitidez” da representação que exclui o simulacro 

vivo, a figura que alimenta. 

  Retomemos Artaud em Para acabar de vez com o juízo de Deus: a pesquisa de 

um novo tipo de apetite, das “aptidões e tendências/ [que] foram orientadas para a vida 

sexual/ quando ele afinal foi feito/ para absorver/ (...)/ todas as disponibilidades/ (...)/dos 

buracos do vácuo/ cada vez mais incomensuráveis/ de uma capacidade orgânica 

inesgotável”. 

 Curiosamente, Deleuze, em Lógica do sentido, ao comentar Artaud, também 

levanta o problema da relação do corpo (e da comida) com a linguagem sob as imagens 

da superfície e da profundidade:  

 

A linguagem é tornada possível pelo que a distingue. O que separa os sons e os 

corpos, faz dos sons os elementos para uma linguagem. O que separa falar e 

comer torna a linguagem possível, o que separa as proposições e as coisas torna 

as proposições possíveis. O que torna possível é a superfície: o acontecimento 

como expresso. (DELEUZE, 2006, p.191) [nosso grifo] 

 

 

 Trata-se daquela separação que a Ética de Spinoza havia reorganizado. A ruptura 
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da superfície, contudo, coincide com a experimentação e metamorfose desse corpo que 

progressivamente vai se alimentando de imagens, de simulacros. Seria ainda o coche 

desenhado no prato uma alusão ao paradoxo de Crisipo, que põe em causa a separação 

tradicional entre as palavras e as coisas? “Se dizes uma coisa, esta coisa passa pela boca; 

ora, tu dizes uma carroça, logo uma carroça passa por tua boca” (DELEUZE, 2006, p.9). 

Esta metamorfose prescrita por Artaud, “Fazei enfim dançar a anatomia humana”, não 

por acaso, é figurada, ao longo de Área branca, por imagens da crueldade: 

 

Eu sinto-me fora de mim. 

com o estômago devorado. as mãos 

esfaceladas. 

(OB, p.310 AB25) 

 

Figuras rendilhadas que tentam 

sufocar-me, um colar na clareira. 

O pescoço separa-se como 

num crime. (...) 

Um ciclone separa também os 

meus olhos de mim. 

(idem, p.313 AB28) 

 

Depois, a Poesia tornou-se tão presente 

que aceitei que me debicasse as pálpebras. 

(...) Esquírolas soltas 

puseram-me em sangue quando 

já começava a ser larva de poeta. 

(idem, p315-6 AB30) 

 

vejo os lenhadores no bosque, 

cortam a minha cabeça e gemo. 

(...) 

Golpeiam-me com um machado no rosto. 

(idem, p.316 AB31) 

 

A cor de sangue que talvez tenha jorrado  

das minhas artérias, quando o meu corpo 

foi projetado contra os corpos naturais. 

(idem, p.330 AB40) 

 

  

 Este percurso de suplícios tem pouco a ver com uma via crucis, e culmina não 
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numa mortificação, mas na metamorfose do corpo. Entretanto, esta crueldade figurada 

pela quebra da superfície, da distribuição entre as palavras e as coisas na representação, 

possui uma forte analogia com a esquizofrenia, analogia estrutural num modo de 

subjetivação, para além dos aspectos clínicos que atravessaram a vida e o texto de 

Artaud: 

 

A primeira evidência esquizofrênica é que a superfície se arrebentou. Não há 

mais fronteira entre as coisas e as proposições, precisamente porque não há mais 

superfície nos corpos. (...) a consequência é que o corpo no seu todo não é mais 

que profundidade e leva, engole todas as coisas nessa profundidade escancarada 

que representa uma involução fundamental. Tudo é corpo e corporal. (...) Todo o 

acontecimento é efetuado, ainda que sob uma forma alucinatória. Toda palavra é 

física, afeta imediatamente o corpo. (Deleuze, 2006, p.89-90) [grifo nosso] 

 

  

 Há aqui uma proximidade com questões que destacamos da Ética de Spinoza: a 

concepção das palavras e das imagens enquanto realidade exclusivamente corporal. E 

que, entretanto, configura-se ali num contexto distante do de padecimentos patológicos. 

Deleuze, ao incorporar a noção de corpo sem órgãos em sua filosofia, nos revela essa 

intuição fulgurante: “Heliogábalo48 é Espinosa, Espinosa é Heliogábalo ressuscitado” 

(Deleuze, 2008, p.20). Veremos ainda, no próximo capítulo, a importância da figura de 

Spinoza no contexto de Área branca. Os suplícios e a crueldade, mais do que uma 

involução patológica do sujeito poético, encenam uma experimentação sobre o corpo, 

ética, no sentido de experimentação sobre os limites das capacidades: da criação de um 

corpo sem órgãos. O percurso dos suplícios conclui-se com uma nova configuração do 

corpo, descrito na área branca37, que segue adiante. No entanto, já no poema anterior, 

onde a “área branca” confunde-se com um espaço cênico, “Embrenho-me na área branca 

                                                 
48 Imperador romano, figura histórica retomada por Artaud em Heliogabalo, o anarquista coroado. 
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da noite./ uma arena onde os acrobatas/ viveriam com exuberância”, presencia-se uma 

reconciliação com a escrita, que desde o início do livro encontra-se sob suspeita: “Reparo 

que me torno/ homónima do poema. Abençoo o meu texto/ que não me despreza. Os 

versos/ que ainda amarfanho. A vida cruel nas áreas/ contaminadas pela 

ininteligibilidade” (OB, p.327, AB37). Esta retomada do apreço pela escrita dá-se ao 

mesmo tempo que a reconfiguração da superfície: espaço de representação que, de 

figurativo, como no prato, torna-se cênico e performático, com figuras vivas, “os 

acrobatas”. Cenas Vivas. Segue o poema que na sequência o descreve: 

38 

 

As pálpebras de cetim parecem superfícies 

secretas. Os objetos interiores 

projectam sombra. O lago que é o crânio 

é um ancoradouro onde acostam des- 

troços e o seu contrário. Unidades, 

cheias de esplendor. Princípios 

luminosos que iniciam a vida 

a partir da negação da matéria. 

 

 O lugar 

onde fecho as pálpebras rodeia- 

me. Cobre-me de uma cúpula 

como no espaço dramático de um circo. 

Passam cordas de aragem por cima  

dos cabelos. Os focos ou faróis constantes 

estalam com os arabescos de faíscas a abóbada 

junto aos maxilares. Fecho as pálpebras 

dentro do vão da boca. Os olhos 

que possuo desde que deixei que 

os pedreiros erguessem a sua arquitectura 

estão no vau por onde escorre o cuspo. 

 

Na grande voluta 

      onde rolam esses olhos. 

Dentro, os objectos universais e os singulares 

aquirem uma posição. A interiorização 

é um acto de apropriação do abstracto. 

 

O abstracto, 

                     o troço da paisagem 

que não se apalpa. A crosta de terra 
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aos pés do viandante. A unha que faz a incisão. 

O palpável, até o ponto de ferir. 

Tudo isso que imponderavelmente 

se apresenta no horizonte, mesmo que o  

horizonte seja o chão que apanho da boca. 

 

Aí, 

os olhos que se fecham estão protegidos 

por um hálito que move as hélices 

no interior do vácuo do palato. 

Um estilete desenha o perfil da morte 

nas têmporas, na polpa dos olhos. 

Belíssimas órbitas de prata, cravejadas 

de pupilas, no alto da cúpula.  

Dão-me a vertigem de perder o equilíbrio 

entre sensações de prazer. E a multidão  

que uiva acossada por feras, trazidas 

pela transposição do sentido. Dizer que uiva 

é tornar presente a matilha, 

para sobrecarregar o espaço da escrita. 

 

Espaço, 

              onde coloco o eixo dos olhos 

que me rodam. Onde está o ponto central 

da boca. A colina com uma tenda clara 

no cimo onde drapeiam flâmulas. Vivo 

a comoção de vaguear harmoniosamente 

dentro do universo interior cheio de frescura. 
(OB, p.327-8 AB38) 

 

  

  

 Neste poema, convergem todos os temas relativos ao corpo, concluindo a aventura 

de sua metamorfose. As imagens, antes dispostas sobre a superfície do panorama da 

visão, investem o interior do corpo, através do movimento de sua deglutição. “Os focos 

ou faróis constantes/ estalam com os arabescos de faíscas a abóbada/ junto aos 

maxilares”. Trata-se de uma mudança na direção do olhar, de sua introversão. Tal como 

da incorporação daquilo que as imagens nítidas e fixas negavam, junto do que elas 

também ofereciam: “Dentro, os objectos universais e os singulares/ adquirem uma 

posição. A interiorização/ é um acto de apropriação do abstracto./ O abstracto,/ o troço da 

paisagem/ que não se apalpa”. Esta apropriação, daquilo que a representação exclui como 
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não verdadeiro, conjuga a questão da crença e da descoberta das potências do corpo com 

as potências do falso, já que a deglutição envolve “des-/troços e o seu contrário. 

Unidades,/ cheias de esplendor. Princípios/ luminosos que iniciam a vida/ a partir da 

negação da matéria”. “Dissolução da verdade”, onde “des-troços” remetem à 

fragmentação do que é ingerido (“o troço da paisagem/ que não se apalpa”), mas também 

aos estilhaços do prato, superfície cuja lógica é a da verdade. A profundidade do corpo, 

torna-se espaço cênico, um circo, mas também o “espaço da escrita” sobrecarregado. 

Reconquista de uma superfície, “a comoção de vaguear harmoniosamente”, oposta aos 

suplícios decorrentes de sua ruptura. Reversão da interioridade em superfície de escrita. 

“Área branca” correspondendo à iluminação da profundidade corporal, “Embrenho-me na 

área branca da noite”. 

 As analogias com a descrição da esquizofrenia, por Deleuze, são evidentes, 

embora nada em Área branca sugira ou aluda a uma patologia, nem mesmo encenada. 

Trata-se de uma experimentação, um programa: “a superfície se arrebentou. (...) a 

consequência é que o corpo no seu todo não é mais que profundidade e leva, engole todas 

as coisas nessa profundidade escancarada que representa uma involução fundamental”. 

 Esta aventura do corpo e da escrita retoma uma tarefa proposta insistentemente ao 

longo de Morfismos: a construção de um corpo: “fêmea com nervos e dunas iguais a 

explosões/ (…)/ entre ventos construo teu abdómen fixo”; assim como a “incorporação 

do abstracto”, que em Tema 2 aparece como um refrão “as larvas da lua/ digerem 

estruturas ritmicamente/ (…)/ digerem a noite ritmicamente/ (…)/ (…) digerem cabeças 

ritmicamente/ (…)/ digerem a noite com mandíbulas certas”; digestão que é mesmo a do 

ventre (um ventre que fala), pois “O espaço ventríloquo das casas/ imita a lua” (OB, 
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p.17). Questão que deve ser associada ao sentido de alguns de seus títulos de livros, como 

de uma antologia: Âmago. E que poderá ser acompanhada até seu último livro publicado: 

“Toda a beleza sente-se no ventre,/ mesmo a que a janela traz aos olhos” (OB, p.629). 

Âmago: imago.  
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7.  “O VÍCIO DE POSSUIR FLORES”: UMA LEITURA DE UM 

BEIJO DADO MAIS TARDE EM SEU DIÁLOGO COM ÁREA 

BRANCA 

 

 

“Crio o hábito de possuir 

os elementos naturais que vão 

comigo para as jornadas 

interiores através das ruas. 

 

Estas flores que florescem 

simultaneamente na primavera 

e se acumulam nos parques 

cativam-me. Somo-as a todas 

as outras com que sonho” 

- Fiama, Área branca 55 

(OB, p.349, AB55) 

 

 

 

 

 

 

 Um beijo dado mais tarde, um dos mais importantes romances de Maria Gabriela 

Llansol, apresenta diversos eixos temáticos em proximidade com Área branca. O tema da 

posse dos “objetos”; o da descoberta de uma realidade figural, primeiramente suposta 

fictícia; o da aprendizagem da leitura; o da comida, de uma iguaria figural; o da 

“impostura da língua”; o da servidão e da liberdade humanas, em consonância com a 

Ética de Spinoza. Ainda, o “tema das rosas”. Embora todos estes temas já apareçam em 

livros anteriores, e este breve romance seja um dos livros mais pessoais de Llansol, ele 

estabelece um diálogo intertextual com Área branca, não apenas nas coincidências 
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temáticas e imagéticas, como na citação críptica ou disfarçada de algumas de suas 

passagens. Diálogo que, sobretudo, incorpora os temas de Área branca em sua 

organização estrutural. 

 

 

7.1. “A alegria das coisas não é a posse” 

 

“A imobilidade das coisas que nos cercam talvez lhes seja 

imposta por nossa certeza de que as coisas são elas 

mesmas e não outras, pela imobilidade de nosso 

pensamento perante elas” 

- Marcel Proust, Em busca do tempo perdido – No 

caminho de Swann 

 

 

 O romance tem por mote a ocasião, narrada biograficamente, do recebimento de 

objetos por herança, após o falecimento de uma tia da autora, último representante de sua 

família, que no livro é denominada Assafora. Em torno dessa ocasião, a narrativa se 

desenvolve basicamente em duas linhas. Numa, os objetos servem de pretexto para a 

rememoração da infância de Llansol, cujo duplo é a figura infantil de Témia, a rapariga 

que temia a impostura da língua, a partir da qual são postas em cena as relações de poder 

e dominação no ambiente familiar, figuradas sobretudo pela relação amorosa entre o 

senhor da casa, Filipe, pai de Llansol, e Maria Adélia, “a serva”, que é obrigada a realizar 

um aborto antes do nascimento da narradora. Neste sentido, Um beijo dado mais tarde é 

uma “busca do tempo perdido”. Configura-se assim o tema da servidão. Noutra, trata-se 

da descoberta de uma vida figural nos objetos, para além daquilo que representam sob as 

relações de poder e posse. Assim como o do aprendizado da leitura destas imagens-
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simulacro através de Maria Adélia – o analfabetismo da serva, contudo, não a coloca sob 

a “iliteracia da energeia” (CLP, p.148), que vimos no capítulo anterior. Apresenta-se, por 

este lado, o tema da passagem da servidão para a liberdade, um procedimento de 

estruturação narrativa comum em outros livros da autora e sempre em diálogo com o 

mesmo movimento que se delineia na Ética. 

 A narrativa das relações de amor e poder (tema cuja preponderância no romance é 

constantemente criticada por Llansol) vai progressivamente sendo suplantada pela da 

vida dos objetos: 

Toca à porta uma vez porque esta´lá dentro uma sombra doente sob o nome 

velho reflexo da posse dos bens imateriais que ela muito desejou em vida 

(…) 

Há um mistério relativo ao meu nascimento que me fecha – essa abertura natural 

para o paraíso pertence-me?  

Estes móveis e objectos de adorno, transfigurados, 

consumidas as suas carnes,  

prata, 

madeiras, 

ou cristal, 

 

serão os meus bens luminosos? Que querem afirmar-me estas mulheres 

acompanhando este objectos cujas asas não batem. Adejam. (BDMT, p.8-9) 

 

Talvez Anna Magdalena seja apenas um objecto no meu pensamento. E Jade, o 

meu cão, que se aproximou dos meus pés. E a minha imagem? (…) 

O que eu achava maravilhoso em Maria Adélia 

é que ela, reinando sobre os objectos, 

parecia mastigar uma luz (…) (BDMT, p.13-5) 

 

______ fechada a casa de Assafora, a minha tornou-se aberta; 

aberta à escolha dos móveis que recebi das suas próprias mãos; principiei assim a 

ler e a escrever as observações que tinha o desígnio de fazer acerca dos objectos 

porque eles eram passagens claras e puras, ao contrário do que tinham sido para 

Témia durante os primeiros anos de sua infância; eram inúmeros, desde o jarro 

de faiança verde à tesoura para cortar os pavios das velas (…). (BDMT, p.29) 

 

Prepara os objectos para a minha mesa de Natal. Eles fazem parte da Comunidade 

inanimada; sopro as figuras na cera que as molda no ar; e obtenho a noite que há-
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de vir, numa operação rápida de sentimentos. 

Eu, viva, quero transformar os seus actos, e dar-lhes o último sentido. (BMDT, 

p.32) 

 

 

 Reencontramos aqui toda a questão das figuras-simulacros, a hesitação, a suspeita 

e a afirmação de uma nova configuração das relações entre imaginário e a materialidade 

concreta – sob o tema da posse dos objetos, da passagem de um tipo de posse a outro. 

Curiosamente, embora não por acaso, ele já aparece em Causa amante, o primeiro livro 

onde Llansol torna bem explícito o diálogo quase constante do seu texto com o de 

Spinoza: “Não devo temer forjar uma ficção desde que seja clara e distintamente tome 

posse da coisa imaginada”; “tomo posse dos vislumbres de dois seres/ que se precisam, 

com mais alguns vestígios, quando a escuridão acaba”; “suportam-me [as figuras], 

porque sou delas, já um pouco mais longe no sofrimento esclarecido, e na posse da 

invenção confrontada com os lugares comuns” (CA, pp. 18, 20 e 93). Posse das invenções 

suspeitas de verdade, daquilo que, fora da confrontação com “os lugares comuns” é tido 

por não verdadeiro. 

 Devemos aqui ressaltar a importância que o tema da posse apresenta na poesia de 

Fiama, a partir de Novas Visões do Passado, e especialmente em Área branca (do qual 

veremos outros exemplos ainda adiante): 

 

A imagem possuidora e possível como 

a trepidação do onírico configurado 

pela lucidez. (OB, p.179) 

 

A IDEIA DE ÁRVORE QUE PERTENCE AO ARBUSTO 

 

Enquanto o pio pertence à própria ave esclareço 

que me vieste libertar da apropriação das coisas próprias, 

da atribuição dos denominadores às coisas, da técnica 

flagrante de meditação. A imaginação serena, 



178 

 

depois de que o sabor me fez suspender 

a Natureza para a nova proposta da cultura.  

(OB, p.193) 

 

Quando sofro possuo a Natureza configuro 

até a exaustão o recesso da rocha 

involuntariamente em que imagino 

o gorjeio. (OB, p.214) 

 

A insistência 

em imagens antigas, paisagens 

enrugadas como estampas, 

não me faz sentir de súbito 

inspirada e possuidora.  

(OB, 292 AB11) 

 

Reinava sobre a essência das coisas, 

na minha presença alheia. Assim como agora compreendo 

que estou de posse dos dados completos dos seres 

vagos. (OB, p.331 AB40) 

 

Crio o hábito de possuir 

os elementos naturais que vão  

comigo para as jornadas 

interiores através das ruas 

(OB, p.349 AB55) 

 

Habito aqui há muito, possuída 

pela presença e ausência de cada forma. 

(OB, p.575) 

 

A alegria das coisas não é a posse 

mas a semelhança dela com os nossos dedos. 

(…) 

Nem o arqueólogo ama em absoluto a matéria. 

(OB, p. 616) 

 

 

 O tema da posse integra a poética de Fiama, tal como a de Llansol, e encontra-se 

em ambas indissoluvelmente ligado às potências do falso, dos simulacros do imaginário. 

É curioso ainda que o léxico das duas autoras, para referi-los, seja o mesmo: figuras, 
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imagens, seres, cópias, sombras e – objetos. Deste modo, a posse, remete à questão dos 

corpos despossuídos de sua potência imaginante, corporal, incessantemente apontada por 

ambas. Um bem que as determinações da verdade e da representação proscreviam. A 

origem deste tema, evidente em Llansol, subterrânea em Fiama, embora não menos certa, 

é espinosana. Remonta ao Tratado da Reforma do Intelecto, único texto em que Spinoza 

(além de em suas cartas), na abertura, fala sobre sua experiência pessoal, e como ela 

fundamenta sua filosofia: 

 

Depois que a experiência me ensinou que tudo aquilo que frequentemente ocorre 

na vida comum é vão e fútil; e como eu visse que tudo o que eu temia e o que 

me levava a temer nada tinha em si mesmo de bom nem de mau, senão enquanto 

por isso o ânimo fosse movido, pus-me finalmente a inquirir se dar-se-ia algo que 

fosse um bem verdadeiro e comunicável de si, somente pelo qual, rejeitados 

todos os demais, o ânimo fosse afetado; mais ainda, se dar-se-ia algo que, 

descoberto e adquirido, me fizesse fruir, pela eternidade, uma contínua e suma 

alegria. (…) 

Via-me, pois, às voltas com um sumo perigo e coagido a buscar um remédio, 

ainda que incerto, com máximas forças, tal qual um doente sofrendo de uma 

doença letal, que, quando prevê morte certa caso não seja administrado um 

remédio, é coagido a buscá-lo, ainda que incerto, com máximas forças, já que 

nele situa-se toda sua esperança. Todas as coisas, porém, que o vulgo segue não 

somente não conferem remédio algum para a conservação de nosso ser, mas 

também a impedem e frequentemente são causa da morte daqueles que as 

possuem e, por assim dizer, sempre causa da morte daqueles que por elas são 

possuídos. 

(Espinosa, 2015, p. 357-9) 

 

  

 Percebe-se, em Spinoza, algo próximo da travessia do niilismo nietzschiana. A 

falência dos valores do vulgo, manifestando-se como “doença letal”, leva o filósofo à 

busca de um bem, “incerto”, por estar fora da verdade estabelecida, e ao enfrentamento 

do perigo. A questão de se a existência, e sob quais valores, “vale a pena”, é central e 

posta como vital – ou mais precisamente, como de vida ou morte. Confundem-se, ainda, a 
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posse das coisas com a nossa possessão por elas – o que, mais do que um jogo de 

palavras, acena para as noções de liberdade, ação e coação em Spinoza: “Diz-se livre a 

coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é 

determinada a agir. E diz-se necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é 

determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada” (Ética, I, 

def.7); e: “A potência humana é, entretanto, bastante limitada, sendo infinitamente 

superada pela potência das causas exteriores. Por isso, não temos o poder absoluto de 

adaptar as coisas exteriores ao nosso uso” (Ética, IV, apend. 32).  

 Vimos o quanto a vida das figuras, a vitalidade dos simulacros, relaciona-se com a 

potência do imaginário, isto é, do corpo – potência cujo aumento tende à liberdade, à 

ação, à existência do indivíduo “exclusivamente pela necessidade de sua natureza”; e cuja 

diminuição tende à servidão, à coação, a sua posse pelas coisas. Neste sentido, a vida que 

os objetos despertam fora das relações de posse, que são as do poder, pressupõe um 

corpo, um imaginário que age, na medida em que é livre de coações. Em outras palavras, 

se a posse das coisas confunde-se com nossa possessão por elas, por outro lado, nossa 

liberdade e autonomia também exprime a delas, numa relação, veremos adiante, de “não-

anulação”. Ação (e, logo, liberdade) do corpo imaginante que encontra uma de suas 

formulações mais importantes em Bernardo Soares: “Dar a cada emoção uma 

personalidade, a cada estado de alma uma alma” (LD, p.59). Este imperativo tem uma 

relação estreita com a vida dos objetos pois, “Onde há forma há alma”: 

 

Às vezes, nos meus diálogos comigo, nas tardes requintadas da Imaginação, (…) 

uma das perguntas me que com mais languidez me demoro é a por que se não faz, 

a par da psicologia usual das criaturas humanas e sub-humanas, uma psicologia 

também – que a deve haver – das figuras artificiais e das criaturas cuja existência 

se passa apenas nos tapetes e nos quadros. Triste noção tem da realidade quem a 
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limita ao orgânico, e não põe a ideia de uma alma dentro das estatuetas e dos 

lavores. Onde há forma há alma. (LD, p.381) 

 

 

 Questão fundamental em Llansol, não apenas em Um beijo dado mais tarde, e da 

qual já encontramos uma consciência aguda em textos do diário Finita, datados de 76, ou 

seja, nos primeiros anos do surgimento das questões aqui apontadas (que começam com 

O livro das comunidades): 

 

Creio, no entanto que estes [os vivos] são mais do que os meus contemporâneos 

admitem, ou imaginam. 

Tudo o que sinto, em minha volta, se torna sinónimo de ser vivo. Em toda a 

forma, há vida e movimento, compreensão e projecto, percepção e sensibilidade. 

Esta pedra que coloquei no centro da nossa mesa de Natal, e que trouxe de 

Portugal batida pelos ventos sabe que o real tem um reverso e uma face. Mas eu 

não sei como ela sabe que o reverso não é integralmente inacessível. (F, 151) 

 

 Vinte e cinco anos depois, Llansol ainda persegue a questão, nos seus 

desdobramentos éticos mais radicais: 

No preciso momento em que um vivo entra em contato com uma pessoa, isso 

torna-se vivo, e começa o pensamento. Vivo não é, pois, bio nem matéria. Não é 

carne, nem espírito. Não é mecânico, nem vital. Não é unidade, nem múltiplo. 

É uma relação entre pessoas, seja qual for sua ordem, em busca de uma arte de 

viver, ou seja, de mútua não-anulação. Assim, por exemplo, para ela, o voto, a 

luz, o lápis, a parede, o corredor, o lobo, os sonhos, a incógnita de que não se 

recordava, eram pessoas. Também podiam sem coisas. Mas, se o fossem, seriam 

inexistentes, do ponto de vista da não-anulação. (PS, p.61) 

 

 A ética na relação com o vivo radicaliza-se em direção às mais subtis relações 

entre os seres, englobando não apenas os objetos e suas formas, mas seres imaginários e 

abstratos, como os sonhos e as incógnitas. Vimos acima que, na Ética, a coação era 

determinada por uma causalidade exterior, enquanto a liberdade, pela determinação 

interna, segundo nossa própria natureza: é exatamente isso o que Llansol tem em mente 
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ao falar “do ponto de vista da não-anulação” - uma questão que subjaz todo o seu texto, 

figurando nele sobretudo pela ideia de comunidade ou, como em Finita, “mútuo”, “eterno 

retorno do mútuo”. “[E]ram pessoas. Também podiam sem coisas. Mas, se o fossem, 

seriam inexistentes, do ponto de vista da não-anulação”: a procura deste ponto de vista ou 

deste espaço nas relações entre os seres marca todo o desenvolvimento da narrativa em 

Um beijo dado mais tarde, onde, na primeira metade do livro, sob o signo da servidão, os 

objetos estão sob o domínio das relações de poder, ao mesmo tempo em que os seres 

humanos aparecem como objetizados, Maria Adélia sobretudo, ou possuídos pelos 

objetos. A medida em que a narrativa avança, os objetos atingem essa relação fora das 

relações de dominação e assumem vida e sua condição de “pessoa”:  “Ele elucidou-me: - 

O tapete encarnado é para o lápis, o pé do lápis. O pé do lápis não é, no entanto, quem eu 

sou,      nem o que se diz, pronunciando-o. É um animal sem aviário, nem jaula, nem 

redil. Todas as noites, quando espera pela erva – sua aurora -, se deita no pequeno tapete, 

e sonha contigo” (BDMT, p.109) [grifo nosso]. 

 Este movimento, no romance, é inseparável de uma reflexão sobre o que são as 

relações de poder – numa performance ética que põe em causa a sua “verdade”: “Sei 

muito pouco sobre o que é ter. Creio que os meus textos sabem muito mais” (idem, p.14) 

- relacionando o vivo aos espaços separados de sua influência, onde a escrita busca 

afirmar uma diferença, um sinal de separação. “Volto a repetir           como separar de 

mim este fruto?” (idem, p.31) 

 Questão que também se esboça num importante poema de Área branca: 

Poderei não ser  

(…) o ponto para avaliar 

a realidade de um tanque de sangue negro 

onde peixes mortos brancos flutuavam 
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como se fossem formas planas. 

Havia na morte uma palidez familiar, 

(…). 

Tudo estava como num quadro de natureza- 

morta, com árvores, na sua clemência 

deixando as mãos colhê-las. 

Era um pomar e um aviário em repouso, 

cheios de formas sem sentimentos 

que obedeciam apenas ao capricho  

da sua duração. 

Ao crepúsculo, 

os rígidos emissários da noite, 

vaga-lumes, atravessavam os seus anéis 

sobre a face da terra luminosa. 

Mas nenhum conceito lírico 

separava os objectos alados 

dos outros objectos inertes da matéria. 

(…) A insistência 

em imagens antigas, paisagens 

enrugadas como estampas, 

não me faz sentir de súbito 

inspirada e possuidora. 

Antes me desprendo do tempo 

e me afasto no poema  

das metáforas, ou seja,  

deixo-me encadear pela luz 

das visões, sentido que a memória 

é superficial e retém a face  

plena e visionária das coisas 

na sua sua autonomia sublime. 

(OB, 291-2 AB11) [grifo nosso] 

 

 

 O poema encena uma contemplação de uma paisagem onde os seres apresentam-

se como uma “natureza-morta”. Nem mesmo a oposição entre os peixes mortos e os 

vaga-lumes traduz-se numa fronteira entre o animado e o inanimado, dada a ausência de 

um “conceito lírico [que] separa[sse]os objectos alados dos outros objectos inertes da 

matéria”. De onde se depreende que, por “conceito lírico”, Fiama entende algo mais 

profundo do que a aparição dos noturnos pontos luminosos que sublimassem a cena. O 
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sublime é, antes, a “autonomia” das coisas. Lembramos Spinoza: “Diz-se livre a coisa 

que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza”. Mesmo as árvores estão, na 

cena, sob o domínio da posse: “na sua clemência/ deixando mãos colhê-las”. Entretanto, 

não é este o conceito de posse que interessa à poeta, mas algo que seria como a “não-

anulação” de Llansol, e não este que “não [a] faz sentir[-se] de súbito/ inspirada e 

possuidora”. A ideia de um “conceito lírico que separe”, retoma o quarto poema de Área 

branca, que analisamos detalhadamente no capítulo anterior, onde Fiama incitava seus 

leitores “dedicarem-se ao esforço doloroso/ de distinguir em absoluto nascimento,/ 

mocidade, velhice e morte” (OB, p.283 AB4). Distinguir: separar. 

 Entre os últimos poemas de Área branca, o 54o, Fiama, apresenta-se de posse de 

seu “conceito lírico”, na posse de seus objetos domésticos em “sua face plena e 

visionária”, em “sua autonomia sublime”: 

 

Quando eu soube que o tempo 

tinha um espaço em cada 

hora. No hall com peças 

belas de faiança, finos mármores 

polidos. Ciscos, faúlhas de castiçais 

esplêndidos. Seixos trilhados, 

serraduras, aparas de metais. 

Soube que a passagem pelo tempo 

era a passagem por lugares  

capciosos. Lugares que dissimulam  

o tempo. Que seria sempre 

presente com a exuberância 

dos seus nexos. Mas eles jamais 

revelam o tempo que neles está 

imediatamente. Só quando 

pertencem ao passado. Afundando-se 

no esquecimento, na espera 

longa. A que se conta continuamente 

para trás. E quem vai até 

então? Lugar com o tempo 

descoberto, quando era. 

Ocupado por coisas que 

não se ocultavam de si próprias. 
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Que contavam os minutos 

mesmo durante a maturidade 

delas. A quem não custava 

passar. Elas eram raras. 

Raras, raras. Tão leais, 

que no seu encantamento eram 

passageiras. Amo-as, amo- 

as, amo-as, amo-as. Não são 

aquilo que ostenta uma frescura 

falsa, a maravilha fictí- 

cia. O Tempo a elas deve  

a solenidade esbelta 

com que nos aparece 

às vezes como poalha 

esgueirando-se entre troncos. 

O tempo a elas deve o nosso 

afecto pelo tempo. Servi- 

doras e devotas, coisas  

mesquinhas, cheias de linhas 

nítidas, contornadas por uma 

claridade enérgica diária. 

(idem, p.347-8 AB54) 
 

 

 O tema da vida dos objetos, para além de “uma frescura/ falsa, a maravilha fictí-

/cia”, inflecte para uma reflexão sobre a aceitação do tempo e da morte. No “esforço 

doloroso de distinguir”, devemos atentar para a conotação de termos como “servi-/doras e 

devotas”, que não se opõem aqui, contudo, à ideia de autonomia. Pois, retomamos 

Spinoza, “A potência humana”, e no caso, também a dos objetos, “é, entretanto, bastante 

limitada, sendo infinitamente superada pela potência das causas exteriores” - já não se 

trata da potência exterior de quem detém a posse e exerce, exteriormente, poder, mas a do 

tempo, que a tudo ultrapassa. Aceitação, amor fati, que, embora pareça não diferir da 

“obed[iência] apenas ao capricho/ da sua duração” que os objetos inertes apresentavam 

na área branca 11, em tudo dela se destaca. Se as coisas são “mesquinhas”, deve-se levar 

em conta a ação (liberdade) que sobre elas se exerce (libertando-as): “contornadas por 

uma/ claridade enérgica diária”.  
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 Sob termos ambíguos e semelhantes, Fiama novamente nos convida a separar e 

“distinguir em absoluto nascimento,/ mocidade, velhice e morte”. Relembramos aqui um 

poema em prosa de título Área branca, de Visões mínimas, ou seja, que precede na Obra 

breve o livro homônimo: “Eu estava a ver os objectos contornados por um halo. Alguns 

tinham uma franja dourada. O centro da circunferência da sala era em todos os pontos. Ia 

entrar numa fase anterior à morte” (OB, p.207). 

 A área branca 54 é retomada, de modo subtil, por Llansol, numa passagem de Um 

beijo dado mais tarde. Chamamos antes a atenção aos seguintes versos: “Mas eles 

jamais/ revelam o tempo que neles está/ imediatamente. Só quando/ pertencem ao 

passado. Afundando-se/ no esquecimento, na espera/ longa” [grifo nosso]: 

 

alguns objectos que vendi, outros que dei, da Domingos Sequeira, mergulham 

numa certa água e surgem, de novo, à superfície do sonho diurno; tornam-se 

visíveis e desaparecem; (…). 

antes de os vender mal reparava na sua silhueta sobre os móveis, ou suspensas 

das paredes; mas, quando sei que não voltarão a minha posse, fixam-se em 

aparições fosfóricas, visões que reúnem imagens, nas suas partes mais ténues e 

libertas. São sempre barcos que se desviam à deriva, peixes por morrer que se 

afundam (…). No dia da venda, ainda não sinto nenhuma nostalgia; mas dois, 

três dias depois, num silêncio inesperado, irrompem sob um ângulo intenso de 

claridade (…). 

sofrerão eles, estes adornos? Mas só os verdadeiramente belos (aqueles em que 

descubro uma beleza post-mortem, fora da minha posse) (…).  

Mas eles jazem, vendidos ou dados, no campo das sombras eternas. Vão numa 

oscilação breve, sem vontade, dirigidos pelo dinheiro e pelo desejo. Atravessam 

então o meu espírito em circunstâncias fulgurantes, e o espaço que deixam 

mergulha depois em lugares vazios – pregas que fecharam a água. (BDMT p.94-

5) [grifos nossos] 

 

 

 Aqui, a reflexão sobre o tempo e a memória também conjuga-se com a distinção 

entre a servidão e a liberdade dos objetos: “fixam-se em aparições fosfóricas, visões que 

reúnem imagens, nas suas partes mais ténues e libertas”; “Vão numa oscilação breve, sem 

vontade, dirigidos pelo dinheiro e pelo desejo”. Os objetos em sua liberdade, deve-se 
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notar, não são simplesmente sua representação na memória, na consciência, mas um tipo 

muito especial de imagem, ou partes dela, as “mais ténues e libertas”, que se desvia da 

representação ao mesmo tempo que insiste sob ela: os simulacros, as figuras. Se há 

analogias, programadas ou não, de Um beijo dado mais tarde com Em busca do tempo 

perdido, deve-se atentar aqui para o papel de uma memória involuntária (não-

representativa), em tudo diferente da rememoração do passado: “mas dois, três dias 

depois, num silêncio inesperado, irrompem sob um ângulo intenso de claridade”. 

  

 

 

7.2 “O tema das rosas não é ainda estéril” 

 

 

 

“É um dos jardins de Spinoza, e não de tela, por isso lhe 

chamo agora_________ jovem vestindo o seu jardim; (...) 

o rosa então é a primeira cor do texto, o aspecto floral da 

página em branco; (...) e o quadro erguido tem a estatura 

da fala, emoldurado por quatro peças pesadas de madeira, 

pregadas nos cantos. Tanta dureza para o ar da tela é um 

absurdo, e desse obstáculo nasce um desejo forte_____ ou 

de fazer ruir o rosa______ ou de recriá-lo 

indestrutivelmente” 

- Llansol, Um beijo dado mais tarde 

(BDMT, p.35) 

 

 

 

 

 O tema da posse, com efeito, conjuga-se com o da servidão e da liberdade dos 

seres, com a passagem de uma a outra (os “objectos […] eles eram passagens claras e 
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puras”), como  aponta seu desdobramento em Área branca e Um beijo dado mais tarde. 

Por sua vez, esta passagem confunde-se com a travessia do niilismo, com a solidão e com 

a dissolução de algumas verdades – a das relações de poder e posse, a de um imaginário 

fundamentado no uso, utilidade. Libertar os objetos é libertar as figuras, os simulacros, as 

potências do falso: 

 

Há trinta anos dali saí não só para fugir, mas para encontrar quem sou em Témia 

que crescia debaixo da minha própria pele. Estava aterrorizada pela consciência 

fulminante de que existem objectos-pessoas, tal como pessoas que deixam que 

possuir o dominar trace  

o seu destino, possuir o dominar é o que está inscrito na porta enlaçado com o 

nome gravado no metal (BDMT, p.30)49 

 

 Este trecho apresenta uma ambiguidade fundamental ao desenvolvimento do 

romance.  Por um lado, há a fuga, o afastamento, por temor das relações de poder, 

despertado pela consciência da servidão humana, “objectos-pessoas”, e da apetência pelo 

poder, pela posse do domínio, por “possuir o dominar”. Por outro lado, é também o terror 

pela consciência da existência das figuras, de uma vida recôndita nos objetos que põe em 

causa o real, a verdade. Vimos, no terceiro capítulo, como a solidão, em Llansol e em 

Fiama, conjuga o distanciamento dos espaços de poder com uma afirmação da realidade 

das figuras. “Possuir o dominar” é também, um sinal de separação, sendo uma citação 

de um dos poemas mais importantes de Área branca, o 9o, no qual aglutinam-se não só os 

temas e imagens da primeira parte, Rosas, como articulam-se o desdobramento da 

terceira e última, Sinais de vida. Analisaremos suas duas estrofes em separado, sendo 

apenas na segunda que aparecem os versos aos quais Llansol alude com sua inscrição na 

porta. 

                                                 
49     Na edição que seguimos, a brasileira, “possuir o dominar” não está grifado, como se encontra, 

contudo, na primeira edição do romance. 
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O tema das rosas não é ainda estéril. 

Nem tampouco deve passar no subconsciente 

entre frisos, mesmo secos, de tonalidades, 

acompanhando-as de frases preciosas. 

Cada sentimento que a vida diária apreende 

de um modo difícil ou astucioso 

é eterno. Depois de muitos dias o roseiral, 

visto dia a dia, impõe uma imagem 

mais do que secundária ou marginal, que me levou 

a inflectir a linguagem para a rima, 

como involuntariamente aconteceu no verso 

em que rimei, porque estou a passar 

da primeira razão do discurso 

para a distração plena. Mas como que intensidade 

senti essa oferta natural, que era frágil 

e concreta, sob a acção do vento. 

Vim, manhã a manhã, idealmente 

ou trazida pela minha presença, ver as rosas 

em maciços submetidos à luz forte  

do sol nascido daquele lado. Não procuro 

fugir às referências mais 

do que o que necessito para tornar legítimos 

os contornos duvidosos.  

(OB p. 288 AB9) 

 

 Os primeiros versos do poema defrontam-nos com a questão das metáforas, da 

crítica de uma concepção metafórica das figuras, recorrentes ao longo do livro – e 

também muito frequentes em Llansol. Não por acaso a rosa, uma das mais frequentes, e 

consequentemente desgastadas, metáforas da lírica ocidental. Lê-se mais adiante em Área 

branca, poema 29:     “O roseiral mostra-me/ o seu sentido verdadeiro. (…) As figuras de 

estilística/ não são figuradas. De dentro/ da minha orelha posso extrair/ a abelha dourada. 

Mas não desejo/ sacrificar-me às metáforas”. (Idem, p.314 AB29) Retomamos ainda o 

poema 11, cuja ideia de um “conceito lírico/ que separa[sse] os objectos alados/ dos 

outros objectos inertes”, implicava uma outra relação com o tempo e com um 
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afastamento das metáforas: “Antes me desprendo do tempo/ e me afasto no poema/ das 

metáforas, ou seja, /deixo-me encadear pela luz/ das visões”. Encadeamento e separação 

envolvidos no tema da área branca 9. A crítica das metáforas, ou, mais precisamente, de 

uma concepção da linguagem poética enquanto metafórica, apresenta nas duas autoras 

uma série de implicações e acentos diferentes, mas um ponto é central e comum: o 

imperativo de que as figuras não sejam lidas como metáforas. 

Entretanto, o que chama atenção na referência de Llansol a este poema é a sua 

inspiração espinosana. O verso “Cada sentimento que a vida diária apreende é eterno” 

nos remete, por sua vez, às proposições 22 a 30 da quinta parte, A potência do intelecto 

ou A liberdade humana, da Ética de Spinoza, onde se trata do terceiro gênero de 

conhecimento. Nele ressoa a proposição 29, “Tudo o que a mente compreende sob a 

perspectiva da eternidade não o compreende por conceber a existência atual e presente do 

corpo, mas por conceber a essência do corpo sob a perspectiva da eternidade”. No escólio 

dessa proposição ainda lemos:  

Concebemos as coisas como atuais de duas maneiras: ou enquanto existem em 

relação com um tempo e um local determinados, ou enquanto estão contidas em 

Deus e se seguem da necessidade da natureza divina. Ora, as que são concebidas 

como verdadeiras ou reais dessa maneira, nós as concebemos sob a perspectiva 

da eternidade (...). [grifo nosso] (Ética, V, prop. 29, escol.) 
 

 

 Os versos seguintes à referência a Spinoza desenvolvem esta distinção. Em lugar 

da apreensão “difícil e astuciosa”, tem-se “roseiral, visto dia a dia, impõe uma imagem 

mais do que secundária ou marginal”, imagem formada pelo hábito, que denota uma 

mente não autônoma, já que é imposta. Deste modo, rima-se “involuntariamente”, 

passando da “primeira razão do discurso” – ou seja, a outra imagem das rosas, sob a 

perspectiva da eternidade: as figuras –, para a “distração plena”, a imagem convencional, 
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representativa e extensa. A adversativa em seguida marca a passagem para o outro tipo de 

imagem: “Mas com que intensidade senti essa oferta natural”; lembrando que a ideia de 

natureza no livro é sempre disposta de maneira ambígua, criando tensão entre o concreto 

o imaginário. É neste sentido que a contemplação do roseiral se reparte entre os dois 

modos de imagem, ou de sua apreensão: “Vim, manhã a manhã, idealmente ou trazida 

pela minha presença, ver as rosas” [nosso grifo]. A estrofe conclui que a fuga às 

referências não é mero artifício poético, mas forma de habilitar a figura ao discurso: 

“tornar legítimos os contornos duvidosos”. Retomamos a área branca 54, sobre os 

objetos: “coisas/ mesquinhas, cheias de linhas/ nítidas, contornadas por uma/ claridade 

enérgica diária”.  

 Ademais, encontramos-nos novamente na quinta parte da Ética, pois, como nos 

explica Marilena Chauí, “[O] De Libertate [livro quinto da Ética], (...) nos ensina que a 

mente internamente disposta separa um afeto de sua causa externa e o liga a outros 

pensamentos, encadeando-o segundo sua lógica e potência pensante”. (Chauí, 2011, 

p.301) Separar um afeto de sua causa externa é “fugir às referências”, por uma 

necessidade do pensamento, em decorrência de sua potência de afirmar as figuras, “tornar 

legítimos os contornos duvidosos”, trazendo-os do domínio sub-representativo (do 

impensado) – o “subconsciente/ entre frisos”, para sua afirmação na consciência e no 

poema: “primeira razão do discurso”. Movimento análogo ao que se desdobra na 

narrativa de Um beijo dado mais tarde. Prosseguimos com a segunda estrofe da área 

branca 9: 

 

Tudo aquilo que se reveste de maior importância 

no pensamento desperto pode ser um étimo 

onde concentro a minha vida. A partir de rosas 

começo o caminho visível pela ladeira diurna, 
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uma pacificação do espírito bem diversa  

da passividade, mas igualmente dócil. 

Cada consciência, ao atingir uma grande fracção 

de factos ou por vezes, de pontos siderais,  

deixa de ser súbdita no universo. 

É este o sinal da separação entre quem possui 

o domínio e aquele que é dominado pela artificialidade 

de produzir e que não sente a distância atroz  

que o separa do dia a dia, isto que eu transformo  

na minha consciência, com critério, em poema. 

Sempre que me distraio demais das rosas 

através da teoria, o papel da aragem 

a que chamei vento é sobressaltar-me devagar, 

talvez sem a minha conivência. 

Eu vigio a minha permanência na terra, 

leito eficaz para cada um engrandecer 

diariamente. Não posso portanto permitir 

que alguém, de quem não considera este clarão 

diáfano necessário a compreensão, 

queria incutir no espírito humano 

a ideia de uma essencialidade 

desenraizada daquele fundo com que cada um 

se torna essencialmente em ocasiões únicas 

o ordenador de rosas registadas por sinais. 

(OB, p. 288-9 AB9) [grifo nosso] 

 

 

 

As duas formas de apreensão do real, que a primeira parte do poema distingue, 

são aqui desdobradas nos modos que lhes correspondem: a mente internamente 

determinada, ou seja, livre, e a mente passiva, submetida a determinações exteriores.50 A 

atividade de um “pensamento desperto” é contraposta à “passividade”, à “distração 

plena” da estrofe anterior. Atividade que correspondente à noção de liberdade em 

Spinoza, pois a partir dela deixamos o estado de servidão: “Cada consciência, ao atingir 

uma grande fracção/ de factos ou, por vezes, de pontos siderais,/ deixa de ser súbdita do 

universo”. Se a mente livre se distingue da coagida, para Spinoza, segundo a 

                                                 
50    Vale relembrar novamente a definição de liberdade em Spinoza: Ética I, definição 7: “Diz-se livre a 

coisa que existe exclusivamente pela necessidade da sua natureza e que por si só é determinada a agir. E 

diz-se necessária, ou melhor, coagida, aquela que é determinada por outra a existir e operar de maneira 

definida e determinada. 
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determinação de sua atividade: autodeterminada, ou, por causas externas; esta atividade é, 

por sua vez, definida pela aptidão ao múltiplo simultâneo (“atingir uma grande fracção de 

factos”). Ou seja, não é pela existência ou uso de faculdades que as mentes se distinguem, 

mas em termos de potência, pela maior ou menor quantidade de afetos de que ela é capaz 

simultaneamente, ou como ainda lemos em Área branca: “A variedade dos actos aumenta 

o poder visionário” (Idem, p.338 AB46):  

 

Digo de maneira geral que quanto mais um corpo é mais apto que do que 

outros para fazer ou padecer de muitas coisas simultaneamente, tanto mais 

a sua mente é mais apta do que outras para perceber muitas coisas 

simultaneamente; e quanto mais as ações de um corpo dependem somente 

dele próprio, (...) tanto mais apta é a sua mente para entender 

distintamente. (Ética II, prop.13, esc.) [nosso grifo]. 

 

 

 Nesse sentido, se estabelece uma equivalência entre a aptidão para o múltiplo 

simultâneo e a capacidade de distinguir. Há assim um “sinal de separação” que distingue 

a mente enquanto livre da que é “súbdita do universo”. Este o sinal que Llansol vê 

traçado na porta, em Um beijo dado mais tarde. “Este é o sinal da separação entre quem 

possui o domínio e aquele é o dominado pela artificialidade de produzir”: “pessoas que 

deixam que possuir o dominar trace o seu destino, possuir o dominar é o que está 

inscrito na porta”.  

 Há, contudo, uma certa ambiguidade na caracterização do homem livre enquanto 

“dominado pela artificialidade de produzir”. Em parte, ela se deve aos deslocamentos das 

fronteiras entre o natural e o artificial, próprios da poesia de Fiama: “aquela cria [de 

gado] existente/ podia ser de bronze perfurado [i.e., artificial]/ e dessa forma constituir a 

Natureza”, ou: “os versos/ quase solitários no universo/ formavam uma estranha Natureza 

contemporânea” (Idem, p.280 AB3 e 287 AB8). Versos que explicam a ideia de 
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artificialidade, mas não a de que o homem livre seja entretanto “dominado”, e que nos 

situa contudo no âmago do pensamento de Spinoza. Pois uma das teses mais impactantes 

da Ética, que produz um dos maiores desvios da tradição do pensamento no Ocidente, é a 

da negação do livre-arbítrio e tem um de seus desdobramentos na ideia de que a mente 

humana é um autômato espiritual. E desta forma, sustenta-se sobre um paradoxo análogo 

ao que Fiama nos apresenta51: 

Certamente, dentre os aspectos mais surpreendentes e perturbadores da ética 

espinosana estão a afirmação da necessidade livre ou da livre necessidade e a 

subversão dos conceitos de paixão e ação. (...) Por sua vez, a identidade entre o 

necessário e o livre é inseparável dessa subversão conceitual, que permite ao 

filósofo demonstrar que, sendo a mente ideia do corpo, aquele que tem um corpo 

apto à pluralidade de afecções simultâneas tem uma mente apta à pluralidade de 

ideias simultâneas, de maneira que a liberdade humana, deixando de identificar-

se com exercício do livre-arbítrio como escolha voluntária entre possíveis, é 

potência para o múltiplo simultâneo quando este se explica apenas pelas leis 

necessárias de nossa natureza. (Chauí, 2011, p.294-5) 

 

 

 E, no Tratado da Reforma do Intelecto, Spinoza, ao afirmar a necessidade e a 

causalidade absolutas na mente, aponta para o caráter radicalmente inovador de sua 

concepção, ou melhor, das consequências radicais que sua filosofia tira de premissas já 

clássicas: “é o mesmo que já disseram os antigos, a saber, que a verdadeira ciência 

procede da causa para os efeitos, a não ser pelo fato de que nunca, que eu saiba, 

conceberam, como nós aqui, a alma agindo segundo leis certas e assim como um 

autômato espiritual” (Spinoza, 2015, p.384). Eis porque, no poema, o homem livre é 

caracterizado não pelo livre-arbítrio, mas como “aquele que é dominado pela 

                                                 
51 A ideia de livre-arbítrio, em Llansol, com frequência aparece sob a forma do paradoxo ou da 

ambiguidade, também devido a uma inspiração espinosana. Em Amar um cão, por exemplo, os rostos que 

não se sujeitam à “luz comum”, os rebeldes, têm seu surgimento marcado pela “lei do hábito de servir”. Em 

seguida, Llansol diz que uma “alma crescendo” (alegria, aumento de potência, segundo Spinoza), 

“desempenh[a] o papel de element[o] perturbador no hábito de servir os afectos”. (Llansol, 2000a, p.45) 

Ou, ainda, em Lisboaleipezig I: “Essa ferida não separa os ricos dos pobres, nem os opressores dos 

oprimidos, nem se traduz em níveis de rendimento, mesmo se historicamente a divisão a que me refiro 

tomou essas formas várias de disfarce. Não, essa ferida separa os atentos e os distraídos, os mornos dos 

intensos, os necessitados de misericórdia e os orgulhosos.” (Llansol, 1994, p.85) 
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artificialidade/ de produzir e que não sente a distância atroz/ que o separa do dia a dia”. 

“Esforço doloroso de distinguir em absoluto”, no caso, servidão e liberdade. 

Convém ainda ressaltar que a dualidade entre servidão e liberdade que o poema 

vinha desenvolvendo, desdobra-se numa relação tripartida com o “sinal”. Distingue-se 

não apenas a liberdade da apetência por domínio, mas o senhor “que possui o domínio”, 

homem livre “dominado pela artificialidade”, e o escravo “que não considera este clarão 

diáfano necessário a compreensão”. Ou talvez se distingam mesmo quatro modos de 

relação com o poder, se atentarmos para o comentário de Deleuze sobre as personagens 

conceituais em Spinoza, pois o que “possui o domínio” pode ser distinto daquele que não 

necessariamente detém a posse das coisas, mas a função de “incutir no espírito humano a 

ideia de uma essencialidade desenraizada” – o sacerdote. 

 

Espinosa, ao longo de toda sua obra, não cessa de denunciar três espécies de 

personagens: o homem das paixões tristes; o homem que explora as paixões 

tristes, que delas necessita para estabelecer o seu poder; e, por último, o homem 

que se entristece com a condição humana em geral (...). Trata-se do escravo, do 

tirano e do sacerdote. Jamais, desde Epicuro e de Lucrécio, se mostrou melhor o 

vínculo profundo e implícito entre os tiranos e os escravos (...). (Deleuze, 1970, 

p.37) 

 

 

 Assim, Fiama conclui seu poema com um imperativo, ético e não categórico, de 

lutar contra formas de pensamento (“ideia de uma essencialidade desenraizada daquele 

fundo”) que neguem o caráter imanente da vitalidade das figuras, confirmando um 

vínculo entre estas e as relações de poder, a servidão e a liberdade. “Era a sua vocação 

para a vida/ que fora transformada/ para o trabalho dos conceitos./ A vocação para as 

sensações/ que fora alienada teologicamente/ em força de trabalho.” (Brandão, 2006, 

p.282) Imperativo este muito próximo do combate de Llansol à “impostura da língua”. 

 Esta presença, ou onipresença, subterrânea e críptica de Spinoza na área branca 9, 



196 

 

confirma-se ainda por um detalhe: a ex-libris do filósofo era composta pela figura de uma 

rosa e da inscrição caute. Sobre o interesse de Fiama sobre este tipo de emblema e 

simbologia, observe-se suas especulações sobre a autoria dos Sonetos de Lisardo, 

organizados e prefaciados pela autora, onde lemos: 

 

Propus que esse astro de sete raios fosse considerado um elemento da 

emblemática pessoal de Frei Bernardo, uma vez que é ele o denominador comum 

entre as referidas obras. (…) Já veremos como nos enuncia a Rosa. (…) E 

Lysardo? Quem? Aquele que “arde o lys”, sendo lys o símbolo do Messias, sendo 

lys hieróglifo de cruz? Sendo lys a virgem amada do Cântico dos Cânticos, 

aquela que sendo lys, lírio, é também Rosa? (Brandão, 1987, p.12-4) 

 

 

 

7.3  A “chave de ler”: a passagem da servidão à liberdade 

 

 

“______ fechada a casa de Assafora, a minha tornou-se 

aberta; 

aberta à escolha dos móveis que recebi das suas próprias 

mãos; principiei assim a ler e a escrever as observações 

que tinha o desígnio de fazer acerca dos objectos porque 

eles eram passagens claras e puras, ao contrário do que 

tinham sido para Témia durante os primeiros anos de sua 

infância” 

- Llansol, Um beijo dado mais tarde 

(BDMT, p.29) 

 

 

 

 Resta avaliarmos a importância e a dimensão que esta inscrição da área branca 9 

na porta da casa da infância de Llansol – espaço onde decorre toda a narrativa – assume 

ao longo do romance. Notemos já de princípio a analogia entre a imagem desta grafia 
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sobre uma superfície e os tema que abordamos no capítulo anterior: a “área branca” 

enquanto superfície de inscrição. A porta, em Um beijo dado mais tarde, é um dos mais 

referidos elementos da casa, e suas aparições assumem um papel estruturante no livro, 

pautando início meio e fim, e, paralelamente, a passagem da servidão à liberdade, do 

espaço do poder ao espaço das figuras. 

 Logo após o prólogo, ela surge na primeira frase do livro, associada ao tema da 

posse e da servidão: “1- Subo, sobe o primeiro lanço de escadas com um certo medo, toca 

à porta uma vez porque está lá dentro uma sombra doente sob o nome /velho reflexo da 

posse dos bens materiais que ela muito desejou em vida”; assim como também encerra 

este subcapítulo 1: “fico sentada numa poltrona, a fazer companhia a toda esta luz 

ressentida onde entro lentamente, e pela segunda vez, pela mesma porta” (BDMT, pp. 8 e 

9). A porta ainda aparece quase ao final do primeiro capítulo: “ouço no interior, junto da 

porta, gemidos apaixonados que são a qualidade única do Amante, /que Nada pode 

conter”. Esta “qualidade única” remete à relação de amor marcada pela dominação entre 

o Senhor da casa e a Serva, como também denota a ambiguidade do traço inscrito na 

porta, preparando sua mudança de sinal ao longo da narrativa, pois os sons que se ouvem 

através dela correspondem ainda a uma imagem da servidão humana: “<<ela escreveu 

sobre o quê, ao desenhar esses gemidos que se acumulam nas páginas do seu bloco.>> 

São hordas, errantes que se movem vinculados a uma força primitiva, Témia (…) [s]ão 

homens inanimados, privados do mínimo livre arbítrio.” (idem, pp. 27-8)   

 A porta, com efeito, simboliza na primeira metade do livro o tema da servidão e 

da posse. No terceiro capítulo, que marca a metade da narrativa, o título já faz alusão a 

ela: A chave de ler. Além das muitas referências a ela ao longo deste capítulo, nota-se 
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que, se nos dois primeiros Témia aparece sempre diante da porta, neste sua figura a 

atravessa. A cena da abertura da porta para o escritório de leitura apresenta ainda um 

aspecto singular, pois ela é a única no livro que é repetida duas vezes, em sequência, com 

poucas alterações nas palavras, numa alusão ao seu caráter duplo, sua mudança de sinal, 

e, como vimos, ao fato de Llansol, no primeiro capítulo, entrar duas vezes pela mesma 

porta: 

 

Se posso ir ler para o escritório? – Para o escritório? – pergunta a Maria Adélia, e 

dá-me o <<sim>> que a ninguém mais daria. 

Aos seus olhos, sou a figura minuciosa do dia, e não invejo a transparente chave 

de ler que há na estante da sala fechada porque quero uma igual sem o saber 

ainda; abro a porta retendo a minha respiração, porque aquele é o quarto do bem-

amado. (Idem, p.53-4) 

 

 

 Ao final deste capítulo, a porta torna-se figura, deixa de ser um objeto inerte e 

passa a possuir afetos, uma “autonomia sublime” em sua “face visionária”, como os 

objetos de Área branca; converte-se de traço de separação em traço de união, 

sobrepondo-se à imagem do livro que une, nas estátuas, a figura de Ana e Myriam:  

 

Ou passeamos sós _____ em face da porta que não se reconhece como tal ______ 

o resto da Noite; é a paixão que a porta sente por nós que nos integra 

- um a um -, na chama do lugar em que estamos; 

hoje, este hoje espalha-se pelo espaço da porta, e pelo espaço que sentimos, 

é a sala do Mestre de Leitura. (idem, p.64) 

 

 

 Se, por um lado, a passagem da servidão à liberdade efetua-se pela leitura, pela 

leitura das figuras, pois, vale lembrar, Témia recebe este aprendizado de Maria Adélia 

que é analfabeta. “Analfabeta, Maria Adélia era uma mulher de cabeça e educou-me, 

creio eu, por ter cabeça e ser analfabeta”(idem, p.101). Como diz Jorge Fernandes da 

Silveira, em posfácio ao romance “ler é uma praxis revolucionária. Ler dá trabalho” 
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(idem, p.114).  

 Por outro, efetua-se também pelo ato de comer: A chave de ler principia com a 

narração sobre o filme de Gabriel Axel, A Festa de Babete, através do qual a narradora 

associa sua imagem em texto à da cozinheira que oferece uma ceia aos convivas, e 

arremata: “Era isso que eu tinha para contar a Témia” (idem, p.47). Tema que assume 

uma relação com o aprendizado infantil que Maria Adélia lhe oferece, pois, lemos nas 

primeiras páginas do livro: “Témia (…) tinha a obrigação de cumprir a penitência 

imposta pela impostura e, sobretudo, de morder a claridade” e logo adiante: “O que eu 

achava maravilhoso em Maria Adélia/ é que ela, reinando sobre os objectos,/ parecia 

mastigar uma luz” (idem, pp. 12 e 14). E, já nas últimas páginas do livro: “É uma luz [a 

da lamparina] que realiza sempre a função da luz – extrair objectos iluminados dos 

objectos apagados. Faço com as mãos o gesto de partir a luz aos bocados, e ela ri-se de 

tudo o que eu digo, ou faço” (idem, p.99-100). Vimos no capítulo anterior a importância 

desta inusitada dieta em Área branca. 

 No breve epílogo que encerra o romance, a porta aparece novamente, numa cena 

onde refere-se, novamente, a inscrição dos versos da área branca 9 sobre ela: 

 

Ele elucidou-me: - O tapete encarnado é para o lápis, o pé do lápis. O pé do lápis 

não é, no entanto quem sou,            nem o que se diz, pronunciando-o. (…) 

Ele faz, na porta do quarto em que nasceste, um traço, um desenho que envolve 

um livro e, fora dele, a sua leitura; e, quando a atmosfera de extermínio, tão 

própria a esta casa, passa, dissolve-a em fitas de todas as cores, apagando, com a 

última cor – a cor negra. O quarto , ameaçado torna-se a ouvir, e eu vejo que o 

relâmpago de “escrevo mas não sou escravo” se dirige, sozinho, para a secretária 

do escritório, e derruba todos os inúteis auxiliares da escrita – mata-borrão, 

tinteiro, bloco, jarra convencional, borracha de tinta. (idem, p.109-10) 

 

 

 Conclui-se aqui a passagem, pela porta, da servidão à liberdade. As aspas de 
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“escrevo mas não sou escravo”, remetem aos versos da Área branca 17: “Depois de 

tantos séculos posso afirmar/ que a escrita é uma escravidão dura” (OB, p.298 AB17). 

Mais do que uma confrontação, devemos relembrar que também no livro de Fiama, a 

escrita, de um lugar de suspeita - “impostura da língua”–, torna a ser afirmada, após a 

travessia de um percurso (o da “dissolução da verdade”, do niilismo): “Abençoo o meu 

texto/  que não me despreza. Os versos/ que ainda amarfanho” (idem, p.327 AB37).  

 O tema das rosas também apresenta importância na composição de Um beijo dado 

mais tarde. No primeiro capítulo, lemos: 

 

É um momento de amor com o crepúsculo. Em face, há um muro coberto de 

rosas, e ele diz-lhe: - És a rosa que há-de enfeitar a minha lapela. – Ela tem a 

cintura coberta por um avental, e vai à varanda olhar o caramanchão coberto por 

uma cor única: o rosa.  

- São flores que hão-de mudar de mão – responde-lhe com a lucidez que 

caracteriza esta serva. – A minha promessa é não cheirar as flores com que há-de 

cobrir-me; a minha promessa é guardar-lhe fidelidade. (idem, p.20) 
 

 

 A imagem da rosa surge aqui relacionada ao tema das relações de amor e poder 

entre o senhor e a serva; a lúcida resposta de Maria Adélia a Filipe esboça já o 

movimento da mudança de sinal, tal como ocorre com a porta, que se efetuará sobre o 

tema das rosas. A cena de amor se relaciona com o nascimento de Témia enquanto figura 

(e o da narradora):  “O primeiro traço fisionómico que lhe nasceu naquela sala de festas 

foi o dedo sobre os dentes, e em torno da boca; uma atração subtil ligou-a, desde logo, 

Infausta, a quem queriam oferecer por impostura ou por falsa direção de amor. Rosas.” 

(idem, p. 21) Rosa enquanto metáfora da impostura. No capítulo seguinte, a cena é 

novamente retomada, perspectivando o quadro de Artur Loureiro52:  

                                                 
52   O quadro figura na capa de O jogo da liberdade da alma, Relógio D’água, 1998. Livro de Llansol em 

que o diálogo com Spinoza mais assume o primeiro plano do texto. 
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Voltamos à sala de jantar onde, pela primeira vez, ela foi amada. O quadro 

ocupa o centro da parede da sala de festas, que acompanha a mesa de 

Natal, a todo o comprimento. É um dos jardins de Spinoza, e não de tela, 

por isso lhe chamo agora_________ jovem vestindo o seu jardim; (...) o 

rosa então é a primeira cor do texto, o aspecto floral da página em branco; 

(...) e o quadro erguido tem a estatura da fala, emoldurado por quatro peças 

pesadas de madeira, pregadas nos cantos. Tanta dureza para o ar da tela é 

um absurdo, e desse obstáculo nasce um desejo forte_____ ou de fazer ruir 

o rosa______ ou de recriá-lo indestrutivelmente. (idem, p.35) 

 

 

 Apresenta-se assim o impasse: a rosa só pode ser integrada ao texto enquanto 

figura, “indestrutivelmente”, pois, se retomarmos o poema de Fiama, “Cada sentimento 

que a vida diária apreende/ de um modo difícil ou astucioso/ é eterno”. Ou como diria 

Spinoza: “sob a perspectiva da eternidade”. Neste contexto, a imagem do “aspecto floral 

da página em branco” é sugestiva: área branca.  

 Llansol explicita que a imagem do jardim corresponde a Spinoza, e não à 

representação do quadro, separando a figura do jardim da imagem pictural. Em Área 

branca, as referências às artes plásticas, em especial à pintura, são muito recorrentes, 

sempre segundo o procedimento de extrair a figura viva dos limites da representação 

estática, “naturezas-mortas”. Lemos ainda: “sigo com atenção a linguagem recente/ dos 

artistas plásticos a alcanço/ a dissolução da verdade. Este objectivo/ que (…) permite-me 

dissertar sobre o preço da mentira, através/ de figurações reais”. (OB, p.281 AB4) 

Potências do falso, sem dúvida uma inspiração nietzschiana, mas também espinosana. 

Pois a Ética já pressupunha a existência de seres animados, os modos do pensamento, que 

não têm equivalência com as imagens representadas:  

 

Com efeito, aqueles que julgam que as ideias consistem nas imagens que em nós 

se formam pelo encontro dos corpos estão convencidos de que essas ideias das 

coisas das quais não podemos formar nenhuma imagem que se lhes assemelhe 
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não são ideias, mas apenas ficções que fabricamos pelo livre arbítrio da vontade. 

Vêem as ideias, pois, como pinturas mudas em uma tela (…). (Ética, II, prop. 

49, esc.)53 [nosso grifo] 

 

 

 No último capítulo, As cópias da noite, o quadro é retomado, numa cena 

importante, já que remete ao título, em que Maria Adélia ensina Témia a libertar dos 

quadros as imagens: 

 

Íamos então fazer cópias da noite, abrindo a porta da sala de jantar onde se 

encontravam os quadros, eu levantava os olhos para as telas que faziam descer 

uma noite passiva das paredes; primeiramente não víamos nada, só véus de 

branco. Tínhamos as nossas próprias cópias pessoais que, a certa altura da noite, 

eram os quartos onde dormíamos e habitávamos. Dormi muitas vezes num quadro 

que era constituído por uma jovem evanescente de rosa, e vestindo o seu jardim, 

jardim de lírios, com rosas brancas no regaço________   (Idem, p. 100-1) [nosso 

grifo] 

 

 

 De metáfora da relação de poder, da servidão, a rosa muda de sinal, tornando-se 

figura num quadro, ou melhor, num jardim de Spinoza. A penúltima seção do capítulo 

encerra com uma última alusão às rosas, em que a jovem do quadro se dirige a Llansol: 

“Sempre tive a inclinação de comprar flores, animais de faiança, e outros objetctos que 

refletissem a sua vontade nascente. 'Sempre teve o vício de possuir flores', diz-lhe a 

jovem na luz insubstituível onde o narrador acabou por se conceber” (idem, p.111). 

 Embora as figuras, enquanto seres que põem em causa a referencialidade, seja 

pelo desvio ou apagamento dela, seja em sua proliferação, caracterizem-se pela indecisão 

da identidade, devemos suspeitar se, em sua celeridade, figura da rapariga do quadro se 

                                                 
53 A referência a uma concepção inadequada do pensamento enquanto pintura aparece ainda mais duas 

vezes na Ética: “(…) para que não se venha confundir o pensamento com uma pintura” (II, prop. 48, esc.) e 

“Uma ideia verdadeira não significa senão conhecer uma coisa perfeitamente, ou seja, muitíssimo bem; e 

certamente, ninguém pode duvidar disso, a menos que julgue uma ideia seja algo mudo, como uma pintura 

numa tela” (II, prop. 43, esc.) 
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sobreponha à imagem de Fiama – na qual “o narrador acabou por se conceber”. Lemos na 

área branca 55:  

 

Crio o hábito de possuir 

os elementos naturais que vão 

comigo para as jornadas 

interiores através das ruas. 

 

Estas flores que florescem 

simultaneamente na primavera 

e se acumulam nos parques 

cativam-me. Somo-as a todas 

as outras com que sonho. 

(OB, p.349, AB55) 

 

 

 Resta destacar outro ponto importante deste diálogo entre os dois livros; eles 

coincidem ainda em seus pontos de clímax. Em Área branca, como vimos no capítulo 

anterior, suspeita sobre a escrita e os suplícios da metamorfose corpo culminavam na 

descoberta de um novo suporte para a escrita, a “área branca”: a reversão da superfície 

em profundidade do corpo, com a deglutição das imagens, com “um acto de apropriação 

do abstracto” (OB, p.328 AB38). O poema que segue a este, o 39o., corresponde ao 

clímax do livro, pois aquela longa espera (suspeita e suspense) das figuras, dos “seres 

supostos” tem termo com a (quase) confirmação de sua chegada: 

 

Quando eu vir vaguear por dentro da casa 

o abeto que cresceu no bosque, hei-de 

ajoelhar no soalho. Todas as coisas 

comunicam entre si a totalidade das suas formas. 

A mão que vai surgir do abeto apontará para mim. 

 

Tenho de despir as tiras de brocado que envolvem as veias, 

as cadeias de ouro dos rins. Deixar 

que as unhas longas da árvore passem 

entre mim e o imo dos quartos interiores da casa. 



204 

 

 

Se essa figura imponente, a árvore, me reconhecer, 

vou interromper o que escrevo, esperar ansiosa 

a atracção que a insônia desse vulto 

há-de exercer sobre mim. Rodo 

até a tontura da morte. 

                                   Torturo-me 

até à alegria. Encontro na casa 

o tema da despossuição e a agonia. 

 

A pobreza antiga com que o corpo cai 

numa vala. Preso apenas às pérolas 

que tinem nas orelhas. Dante deixou-nos resvalar,  

com os cânones clássicos, como se o poema 

fosse uma escada. É-o, quando as figuras austeras 

da Natureza perseguem os mortais. Querem confirmar 

a sua configuração. Querem ser 

reais, quando se aproximam.  

 

Vai para diante da minha face, ao fundo. 

Vem dos recantos, onde já não é a silhueta volúvel 

enovelada pelo vento, à janela. Com lentidão 

arrasta a forma táctil até à passagem do poema. 

 

Sou eu quem me vergo ao domínio.  

Que me poise a marca incandescente na testa. 

Tocará na meninge como num cofre. 

Aceito coroas para depor sobre mim. 

Deixo os pés do abeto empurrar 

com a biqueira violetas. A fragrância 

delas leva-me a imaginar poemas 

em branco. Depois de percorrer um longo encadeamento 

de sílabas sou outra. Vejo assomar a natureza nua.  

(OB, p.329-30 AB39) [grifos nossos] 

  

 Uma confirmação ainda hesitante, mantendo um certo suspense, como se 

depreende na alternância dos tempos e modos verbais no poema – embora ele arremate 

no presente do indicativo. O tema das rosas revela-se da “despossuição”, quando as 

invenções suspeitas de verdade “[q]uerem confirmar/ a sua configuração [,q]uerem ser 

reais”. Reencontramos também o paradoxo espinosano da liberdade, conforme suas 
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alusões na área branca 9: “Sou eu que me vergo ao domínio”. A aceitação da “natureza 

nua”, da verdade das figuras, confunde-se com a da transitoriedade e a da morte54 (não o 

seu desejo), num amor fati nietzschiano – o qual, em Pessoa (mas certamente em Ricardo 

Reis), talvez nunca tenha ultrapassado o fingimento: “coroai-me de rosas”; “Aceito 

coroas para depor sobre mim”. 

 E notável que, em Um beijo dado mais tarde, Llansol, na última secção do último 

capítulo, e logo na sequência da frase “'Sempre teve o vício de possuir flores', diz-lhe a 

jovem na luz insubstituível onde o narrador acabou por se conceber”, que encerra a 

penúltima secção, retome a área branca 39, como clímax do percurso da passagem da 

servidão à liberdade: 

 

9- Foi então que a árvore, partindo do arvoredo, veio à minha casa falar comigo, 

ou seja, 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. Ela diz que nos tem confundido com o arvoredo, a mim e às 

sombras ligeiras que eu emito. Ela viu, no pinhal, uma dessas sombras soprar 

vida sobre um animal desta casa que está doente. Ela afirma que um sopro de 

vida é leitura. 

Eu sei que, pouco a pouco, passaremos a viver noutro fundo de livro e de 

linguagem e teremos, então, uma inquietação mais simples.  

A árvore sabe que eu não falo, com estes termos, nem do abandono da vida, nem 

do abandono da razão. Falo de vir a parecer-me com outro, semelhante a mim. A 

árvore tem o mesmo desejo nostálgico, e é essa mudança, que há-de fazer-se pela 

sensibilidade, a que se chama leitura. (BDMT, p.107-8) 

 

 

 Embora seja uma reescrita do poema de Fiama, importa ressaltar, na semelhança, 

os distanciamentos que ela imprime em relação ao original. Sobretudo em relação à ideia 

de morte e de agonia. A suspeita sobre a vinda das figuras, no poema de Fiama, é 

expressa numa atmosfera de ansiedade, conjugando martírio e júbilo: “esperar ansiosa/ a 

                                                 
54   Em O Século de Ouro – antologia da poesia portuguesa no século XX , Gastão Cruz empreende uma 

detalhada leitura do poema, centrada no tema da morte e das relações entre ficção e realidade. Cf. Gastão, 

2002, pp. 219-25. 
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atracção que a insónia deste vulto/ há-de exercer sobre mim. Rodo/ até a tontura da 

morte./ Torturo-me até à alegria”. Imagens que se conjugam com os suplícios da 

metamorfose do corpo que lhe antecedem, o que modaliza a ideia de morte. Entretanto, 

ao fim do poema, a ambígua deposição das coroas sobre a poeta e a fragrância das 

violetas evocam uma cena fúnebre: exéquias e não um coroamento. Na hesitação e no 

suspense sobre a verdade das figuras, Fiama acaba por associar os “poemas em branco” à 

morte. “Aceito coroas para depor sobre mim./Deixo os pés do abeto empurrar/ com a 

biqueira violetas. A fragrância/ delas leva-me a imaginar poemas/ em branco”. 

 Embora no efeito geral do poema esta “imaginação” apenas modalize sua 

afirmação, compondo o seu suspense, Llansol se servirá dela, em sua reescritura, para 

marcar sua diferença: “A árvore sabe que eu não falo, com estes termos, nem do 

abandono da vida, nem do abandono da razão”. A atmosfera da cena, num todo, diverge 

muito da original; em lugar de uma entrega angustiosa a uma evidência (contudo 

hesitante, passe o paradoxo), “sou eu quem me vergo ao domínio”, na versão llansoliana, 

embora a árvore também venha no intuito de “confirmar sua configuração”, no caso, 

“aprender a ler”, é a narradora quem desfaz as hesitações e dúvidas da figura que se 

aproxima: “não lhe disse que era impossível estabelecer uma relação entre nós duas      

porque eu não sou árvore. Ela diz que nos tem confundido com o arvoredo, a mim e as 

sombras ligeiras que eu emito”. 

 Embora as figuras de Área branca ganhem, em Um beijo mais tarde, um 

“contorno, para além de simples citações, tornando-se, como visões biográficas e 

textuais, corpo do [ ] texto”. (Brandão, 2017, p.13) – quem o diz é Fiama a propósito do 

seu processo de apropriação do texto alheio – esta incorporação, mais de dez anos 
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posterior, num romance de alto teor biográfico, deve ser lida como um reconhecimento e 

uma homenagem da romancista à poeta, a celebração de um encontro. Todos os temas 

que entretecem o diálogo entre as duas obras já se encontram pelnamente desenvolvidos 

na primeira trilogia de Llansol. As duas descobrem, por conta própria e ao mesmo tempo, 

o tema das figuras, e o tornam a questão central de suas escritas, ao longo da década de 

70. Tome-se como exemplo esta cena quotidiana de Llansol, extraída dos fragmentos de 

diário recolhidos no Livro de horas II – um arco singular, do dia 27 de Março de 1977 (O 

poema 39 de Fiama, em Área branca, leva quase a mesma data, Fevereiro de 77): 

 

Desde sábado que trabalho ininterruptamente na casa, que estou com as 

plantas como se uma explosão se preparasse e eu, inquieta, não pudesse 

parar, nem ler, nem escrever, nem reflectir. Cada planta toma aparência de 

um vivo, aproxima-se vencendo a distância, pede que eu me ocupe do seu 

ser carecente e concentrado. Tamanha mobilidade não me concede um 

momento de repouso, alguém vegetal se anuncia num começo de viagem. 

(LDHII, p.32) 

 

 E provável que Llansol, ao dar-se conta da semelhança entre as questões que 

balizam sua escrita com as de Fiama, tenha tomado, em sua vida pessoal, uma postura 

como aquela que imaginara em relação a Klossowski: 

 

Vanda telefona-me e pergunta se, depois de ler o livro que ela me emprestou, eu 

também acho que tenho afinidades com Klossowski. Sim, sem dúvida, uma 

grande afinidade de alma. As metamorfoses. Há outro real tão verdadeiro como 

este. Gostaria de falar com Klossowski. Falar, não. Para uma alma talvez tão 

semelhante à minha seria melhor a proximidade lado a lado, em silêncio. 

Em Klossowski há também dureza, e o que se chama perversidade. Eu também 

sou assim. (LDHII, p.161-2) 

 

 

 Uma relação que talvez não tenha ultrapassado a da dura matéria do texto, pois: 

“Trabalhar a dura matéria, move a língua; viver quase a sós atrai, pouco a pouco, os 
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absolutamente sós” (F, p.72) 

 Provável também que, nesta relação de texto, o poema que segue seja uma 

resposta de Fiama, “um beijo dado mais tarde”, em Cenas Vivas, e retome a cena de 

aprendizado das imagens de Témia pela mão de Maria Adélia:  

 

Na casa antiga, cada um de nós levava 

consigo um candeeiro, com que arrastava 

o seu duplo de penumbra e de sombra. 

A chama do petróleo ardia junto à boca, 

podíamos devorar a própria luz. 

Chamas nos queimavam as entranhas 

e em archotes vivos nos tornaram, 

vagueando por corredores e por escadas 

atrás do Outro, que nada nos dizia. 

(OB, p.611) 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

 

 
“Recapitulo 

a minha aprendizagem dos seres supostos 

vivos tal como o parágrafo de um grilo, as insistências. 

De max reinhardt recebi, mais uma vez, a realidade; 

as imagens instituídas para a relação com o irreal, 

o das imagens que inovam” 

- Fiama, Novas visões do Passado 

 

 

 

 

 

 O percurso que propusemos para avaliar a importância da questão das figuras em 

Llansol e Fiama sobrepõe-se à travessia do niilismo, enquanto enfrentamento e 

aprofundamento de algumas questões levantadas pela modernidade. Nesta perspectiva, 

Pessoa torna-se incontornável, não tanto pelo vulto que sua figura projeta na história 

literária portuguesa do século XX, como pelos problemas que sua obra exprimiu de modo 

definitivo – não em suas “respostas”, mas enquanto pergunta obsedante: 

 

Escreve-se para o silêncio, depois, o outro eu, o duplo pessoal, expectante alternativo, 

se apronta para a resposta à pergunta que é todo o escrito, toda a personagem em acto 

que a escrita também é. A implícita pergunta escrita envolve uma resposta que o outro 

desdobrado assume. Essa resposta consiste do mesmo modo numa pergunta. O 

juntíssimo tecido de interrogações e esclarecimentos, que se reenviam a si mesmos a 

contínuos modos de questionar e romper as respostas, constitui a própria tensão 

dinâmica da memória e do texto que a conduz (Helder, 2013, p.24) 

 

 

 O “duplo pessoal” desdobra-se em múltiplos. A repetição das questões que o 

niilismo envolve, desfazem a pessoalidade das respostas, e das perguntas: de Spinoza a 

Nietzsche, de Pessoa a Fiama e Llansol, toda uma mascarada na qual algum “narrador 
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acabou por se conceber” (BDMT, p.107). Lição que Fiama expõe lapidarmente, e que 

tomamos através de Jorge Fernandes da Silveira: 

 

O TEXTO DE JOAN ZORRO 

 

Levando ao limite, homenagem, o gesto da escrita, posso atribuir os meus textos 

a joan zorro. Existimos sobre o anterior. O movimento da escrita e da leitura 

exerce-se a partir da menor mutabilidade aparente da pedra 

e da maior mutabilidade da grafia. O progresso dos textos  

é epigráfico. Lápide e versão, indistintamente. 

(OB, p.173) 

 

 

 A “indistinção” confirma o apagamento da origem, um progresso para além “da 

infância da filosofia,/ quando os nomes estavam em paz/ com todas as coisas imaginadas” 

(OB, 293 AB12). Esta “dissolução da verdade”, das atribuições unívocas, conjuga-se, 

contudo, com “a dedica[ção] ao esforço doloroso/ de distinguir em absoluto” (OB, p.283 

AB4), como também o diz Llansol: “o esforço ininterrupto de ler.Ler, lendo, antes de ler, 

a ler, depois de ler, lembrando o que estava a ler, lembrando a leitura, lembrando o 

pequeno tapete, ou quadro, em que pousamos os pés. Leio, ela lê” (BDMT, p.111). 

Leitura que não apenas dissolve a verdade do sujeito “Leio, ela lê”, liberando nosso 

“duplo pessoal, expectante alternativo”, como mesmo a progressividade no tempo: “ler, 

antes de ler”.  

 Indistinção que cria um espaço de distribuição das diferenças, sua possibilidade de 

afirmação. Espaço marginal, em tensão com as instituições de saber, menos em sua 

realidade macroscópica (na qual as autoras, de modo ético, inserem-se), que na 

microfísica de seus poderes. Questão que Deleuze e Guattari levantam de modo 

incontornável em Mil Platôs: “Problema II: Existe algum meio de subtrair o pensamento 
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ao modelo de Estado?” (Deleuze & Guattari, 2008e, p.43). Questão que Llansol e Fiama 

não cessam de responder, com outras questões, os “lendo, antes de [os] ler”... 

 O niilismo, em Fiama e Llansol, tem menos por pressuposição uma visão 

pessimista dos lados mais duros da realidade, da servidão, do que pela descrença num 

pensamento cujo modelo é o do Estado, hegemônico nas narrativas (míticas, e portanto 

nem sempre evidentes) da modernidade – no seu papel na determinação dos rumos e 

consequências do processo civilizatório chamado Ocidente. Neste sentido, a solidão, 

enquanto pathos da distância, assume um caráter ético contra todas boas e más intenções 

por trás dos gregarismos modernos. Como também o assume a crueldade, um “cuidado” e 

uma experimentação de si.  “Todos os espíritos nado-mortos pelam-se por revolução e 

anarquismo, e sonham com uma insurreição na rua, quando nem sequer souberam 

amotinar-se em si próprios (…). Quem soube amotinar o eu até lhe extrair o sangue de 

uma lágrima em pintura ou poesia?” (Artaud, 2007, p.61) Adverte-nos Artaud. O que, 

bem lido, não implica qualquer moral individualista ou postura reacionária, 

antirrevolucionária. Ademais, dedicado o esforço em ler e distinguir, as posições destes 

autores numa batalha em curso são bem nítidas.  

 A dissolução da verdade, o fito do niilismo, em Pessoa, se exprime sobretudo na 

destituição da verdade do Eu – que, em Bernardo Soares, estende-se à paisagem 

circundante; no entanto, embora Pessoa tenha fundado toda sua estética numa noção de 

sensação enquanto diferença radical (como o mostra José Gil em A metafísica das 

sensações), importa notar que sua escrita é representativa (contudo traída no seu 

fundamento pelo fingimento) e de caráter metafórico (como se depreende das teorias da 

expressão poética em Pessoa, na prática de “traduzir” poeticamente uma sensação 
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indefinível numa expressão universalizada e comunicativa). Fiama e Llansol, por seu 

turno, aprofundam o niilismo até a própria linguagem, tensionando-a de modo que os 

elementos que perturbam a representação, os simulacros ou figuras, assumam o primeiro 

plano. Uma questão que, evidentemente, tem suas ressonâncias da leitura de Platão  - que 

em Llansol e Fiama se exprime na parodização de seus temas e diálogos. 

  Vale notar a diferença entre os pactos de leitura que estes dois tipos de concepção 

da linguagem (ou da sua relação com a diferença) implicam. Pessoa pressupõe que se 

tenha consciência de que o que se exprime e representa é sempre outro, é falso, ou 

fingido. Fiama e Llansol, por sua vez organizam a representação de modo que se sinta 

que ela é necessária e intrinsecamente equívoca, e que a consciência se aplique no ético 

“esforço de ler”. 

 Além da desmontagem daqueles dispositivos da língua que implicam uma 

equivalência entre sentido e verdade, ou a univocidade de ambos - “Não ligues 

excessivamente ao sentido. A maior parte das vezes, é impostura da língua” (BDMT, 

p.108) – Llansol e Fiama propõem uma concepção vitalista de textualidade, explorando 

as relações entre corpo e texto: a efetividade do que acontece pela leitura, concebida 

enquanto encontro de corpos: do som e imagem do texto com o corpo, cujo conatus se 

define pela capacidade de afetar e ser afetado. 

 A descrença na verdade do poder e a subsequente descoberta do corpo sobrepõem 

a travessia do niilismo nietzschiana e a passagem da servidão para a liberdade conforme a 

ética espinosana – tal como Llansol e Fiama encenam as questões envolvidas nas suas 

interpretações da modernidade e no modo como elas nela se inserem.  

 A partir de um entendimento ético e radical das implicações do fenômeno 
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literário, para além de seu papel na formação ideológica e cultural (numa consciência, 

individual ou coletiva) – entendimento que é amiúde expresso como saída da “literatura”: 

“Não há literatura” (FP, p.55); “Toda a literatura está não lida./ Toda a literatura foi 

traída” (OB, p.654) – a questão estética, segundo as perspectivas sobre as quais Llansol e 

Fiama insistem, se apresenta como fundamento de toda a “política”, isto é, de ação sobre 

o mundo e da consciência possível sobre ele. 

 

“Eram gestos que faziam o que os gestos queriam dizer” é talvez a melhor definição que 

se pode dar do fenómeno estético. Este 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 

paga-se caro. (SH, p.128) 

 

  

 Nesta perspectiva, o imaginário, desvinculado das determinações da verdade, 

desvela-se como espaço de ação sobre a realidade: “mas não ousei dizer-lhes que era 

necessário encontrar um exorcismo comum para a verdade do imaginário” (FP, p.29); 

“Nego que os sonhos sejam irreais,/ tendo os mesmos sedimentos/ de alta fantasia que 

cria o agrupamento social” (OB, p.281 AB4). Neste contexto de dissolução dos valores 

estabelecidos, das categorias do verdadeiro, sobretudo no âmbito político, Fiama e 

Llansol encontram-se de modo mais percutente na encenação literária do convívio com as 

figuras, e na experimentação, ética, de um modo de vida que procura tirar as máximas 

consequências destas “cenas” - modo de vida do qual estas escritas obsessivas e diárias 

nos dão testemunho. Experimentação do abandono da verdade, encenação da suspeita 

destas invenções verdadeiras. 
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