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O ESPAÇO LIBIDINAL DA LEITURA 

E DA ESCRITA EM LLANSOL

Sônia Helena de O. Raymundo Piteri*

No decurso do texto em que se expande a escrita de Maria Ga-
briela Llansol, autora portuguesa contemporânea, avolumam-se 
sensações, corpo, sensualidade, libido, leitura, poesia, drama, ima-
gem, que se mesclam à figura de um escrevente que pulsa nas frases 
entrecortadas, nas palavras fulgurantes, nos fonemas insinuantes, 
nos vazios das páginas do livro.

O corpo textual transfunde líquido seminal que se espraia em 
ramificações de linguagem que concentram fios de onde se despren-
dem olhos, boca, nádegas, partes do corpo que se desarticulam para, 
em seguida, se rearticularem numa configuração outra, inusitada, 
resplandecente, luminosa nos novos entroncamentos que surgem 
ativando a constituição de um espaço escritural.

Nessa escrita encenada, corpo em movimento, não há lugar para 
a significação sob uma perspectiva convencional; o que se presencia, 
servindo-nos das palavras de Jean-Luc Nancy (2000, p.18), em seu 
livro Corpus, é “um gesto para tocar no sentido”. Toque/tato/contato 
que dá origem a um novo corpo, “ser-excrito” (ibidem, p.20),“a 
escrita de um corpus enquanto partilha dos corpos, partilhando o 
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seu ser-corpo, mas não o significando, partilhada por ele, uma escrita 
separada portanto de si mesma e do seu sentido, excrita ao longo da 
sua inscrição” (ibidem, p.81-2). Corpo que se escreve com rupturas, 
descontinuidades, fraturas, desvios, fragmentos, faltas, ausências, ou, 
sob a perspectiva de Llansol (2000, p.31), corpo que se textualiza, 
corpo investido em sensualidade, escrita-corpo, “mais desprevenida, 
menos preocupada com o sentido e mais centrada no movimento”.

É ainda nesse nível de reflexão que Nancy (2000) considera 
que não é possível tratar em separado corpo e pensamento, como 
se fossem totalmente independentes. Segundo Nancy (2000, p.36), 
“eles são apenas o seu mútuo tocar-se, o toque de efração de um pelo 
outro e de um no outro”. Esse “mútuo tocar-se” é perceptível nesta 
sequência de Onde vais, drama-poesia?:

[...]. O nosso
pensamento sintoniza bem com o escuro,
o obscuro. O limiar do incompreensível, a sensação de que está 
próxima a fronteira onde acaba o humano, e soçobra a emoção (uma 
reduzida variedade de humano, vista a contraluz), a
escrita, muito próxima da
         , desfaz e contrapõe. (Llansol, 2000, p.32)

A escrita como corpo é penetrada pelo pensamento, que avança 
em profundidade tentando se impor, procurando talvez dominar, 
subjugar o corpo, mas este, munido da potência que o caracteriza, 
faz valer paralelamente o outro lado. No entrechoque, estabelece-se 
a solução: o corpo, ao sorver o pensamento, transveste-o, dissipando 
o equívoco e possibilitando o resvalar, o toque, o roçar. O não pre-
domínio do pensamento é ainda configurado por meio de uma outra 
imagem em um dos cadernos manuscritos de Llansol, quando afirma 
que “o pensamento não coroa o corpo  é a sua estrada” (Espólio de 
Maria Gabriela Llansol, caderno 1.68, p.99).

Nessa equação corpo-pensamento, um outro termo se apresenta: 
“sexo”, que, de acordo com Nancy (2000, p.37), “toca no intocável. 
É o nome-deflagrado do corpo, […]”. Sexo que assume, na obra de 
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Llansol (2000, p.26), traços muito peculiares: ora é a “sensualidade 
do poema” que transparece, ora “O poema é sem tesão e pleno de 
desejo” (ibidem, p.18). Ora, ainda, de forma mais nitidamente corpo-
ral, “o seu poema deseja encostar a ponta do seio contra os botões da 
porta” (ibidem, p.29), imagem que alia uma manifestação da escrita 
(o poema) a uma parte singularmente erótica do corpo feminino 
(seio), entrelaçando, ainda, um pormenor associado à vestimenta 
(botões) a um objeto aparentemente inanimado (porta), mas que 
assume outra conformação devido à circunstância específica em que 
se faz presente; o poema, rompendo as barreiras, mostra-se, abre-se 
para o deleite do legente. E, aprofundando ainda mais o nível de 
corporificação, outras partes sensuais afloram:

  Há uma sombra entre as nádegas, diz Hölderlin. Novo vocábulo. 
Onde havia ancas, surgem agora nádegas. Mas é a
sombra entre elas
que atrai o poema. (Llansol, 2000, p.35)

Na construção do poema, as palavras se avolumam, mas só serão 
aproveitadas as que, transpondo o nível imediato, penetram nas 
frestas e se transmutam, sobressaindo no conjunto, esgueirando-se, 
desviando-se do palpável, desafiando o estatismo dos vocábulos 
dispostos no dicionário e dotando-os de uma feição particularmente 
arisca, esquiva.

Dentro da mobilidade que o termo “sexo” assume na obra de 
Llansol (2000, p.44), ele é também associado à paisagem, vista como 
o “terceiro sexo”, ao lado do homem e da mulher, ressaltando, nessa 
confluência, a poesia e a figura do poeta, na medida em que este tem 
a capacidade de deixar transparecer, segundo o escrevente de Onde 
vais, drama-poesia?, “a geografia imaterial por vir” (ibidem, p.45). O 
poeta, com sua percepção aguçada, transfigura a paisagem, mobiliza 
seus elementos constituintes, transforma o que é no que poderia ser, 
cria, enfim, uma “realidade” outra.

Ainda relacionado à palavra “sexo”, mas, do outro lado, no ân-
gulo da recepção, encontra-se o legente, incutido na composição 
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de “sexo de ler”, num gesto indicativo de determinação, de atitude 
ante o desconhecido, o surpreendente. Mais uma vez, corpo e pen-
samento concertados, num todo harmônico em que o ato de leitura 
é impulsionado pela força ativa inerente ao sexo, que, de sua parte, é 
acionado pela luz advinda do “luar libidinal”, a que nos referiremos 
posteriormente.

Na correspondência do que se considerou em relação à escrita, 
a leitura, segundo Nancy (2000, p.85), não pode ser vista “como 
uma decifração, mas como o tocar e ser tocado, […]. Escrever, ler, 
questão de tacto”. O que implica um legente perceptivo, um legente 
que se embrenha no fluxo da escrita, que penetra nos interstícios da 
linguagem sem se limitar a chegar a um sentido. Um legente cons-
ciente de que, servindo-nos do texto de Llansol (2000, p.18), “ler é 
ser chamado a um combate, a um drama”. Isso porque esse tipo de 
leitura requer uma interação do legente com o escrevente, um “duelo” 
que se trava no espaço textual onde pelejam as palavras que partem do 
escrevente rumo ao legente, que, por sua vez, absorve-as, propiciando 
que elas ressoem. Ou ainda, acompanhando as palavras da autora no 
caderno 1.71 (Espólio de Maria Gabriela Llansol, p.57), “legente é 
o que lê sabendo que existe outro modo de ler – mais próximo do 
texto – que penetra o texto e o torna, por sua vez, escrevente –”. Ler 
é, portanto, estar num palco onde esses dois seres contracenam, se 
olham, se chocam, se embatem e se regozijam.

O legente é sugado por um universo literário que o leva a criar 
táticas de leitura, instigando-o continuamente a exercer seu poder 
de legência. É também seduzido por uma escrita-corpo povoada por 
figuras (“nós construtivos” do texto, nas palavras de Llansol), que, 
como notas de uma pauta musical que se movem ininterruptamente, 
agrupando-se, desagrupando-se e/ou reagrupando-se, dinamizam 
o texto. As figuras não apresentam contornos definidos, não têm 
identidade, abrem-se para o novo, para o insólito, afirmando-se 
apenas como entidades do texto, com a capacidade de pertencer a 
todos os tempos e lugares. 

Na relação que se instaura entre o legente e a figura, são expres-
sivas as intersecções estabelecidas em um outro caderno de Llansol:
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Quem deseja a Figura? O seu interlocutor em que ela transparece. 
No caso da escrita, o interlocutor é o legente – aquele em quem se ex-
pande as imagens constituídas pelo seu sexo de ler. As interrogações 
que o texto insinua, creio que é o seu material constitutivo. (Espólio 
de Maria Gabriela Llansol, caderno 1.66, p.123)

A figura metamórfica, tal como se apresenta na obra da escritora, 
é um desafio contínuo para o legente, que, imbuído de seu “sexo de 
ler”, se arroja pelos meandros da escrita, um questionar permanente, 
não em busca de respostas, mas pela fruição que o texto propicia. 

Nesse sentido, é instigante a figura da mulher, nomeada como 
“a mulher”, em Parasceve (Llansol, 2001), um ser híbrido, produto 
da relação simbiótica entre o humano, o animal e objetos, e que se 
transmuta na figura da mulher incorporada na árvore, o plátano, 
em Amigo e amiga – curso de silêncio de 2004 (Llansol, 2006, p.50):

 sempre que o fotógrafo vem, depois de tentar várias po-
sições, tira uma fotografia. Revela depois a figura apreensível do 
plátano,  a mulher de braços abertos cujos ramos, principalmente 
dois, apontam setas para fora das margens; são perturbantes os 
rodeios do fotógrafo à volta do tronco, chove com placidez, e ele 
procura, para disparar o olhar da máquina, abrir uma brecha na 
secura. Por fim, a imagem torna-se fixa, e um desenho orientado 
para formas vulneráveis de mulher (híbrido de vegetal natureza) fica 
presente.  

A congeminação mulher-árvore ultrapassa o que pode ser cap-
tado pela fotografia, rompendo o formato regular e avançando para 
além das margens. A coexistência integrada do humano e do vegetal 
impossibilita qualquer tentativa de caracterização isolada desse ser 
conjunto, a mulher-árvore, como também sua fixação ou enquadra-
mento. É um corpo textual, circunscrito às ondulações da escrita, 
escrita que se movimenta sem cessar, construindo, ainda em Amigo e 
amiga – curso de silêncio de 2004, uma figura-mulher que sofreu uma 
perda e que busca conviver com a dor causada pela morte: 
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E se, em vez de ser sempre designada por a mulher  – a mulher 
decepada, a mulher da noite obscura, a mulher cortada cerce e até, 
com menor efeito de leitura, por a mulher cortada, lhe fosse ofereci-
do o nome de estere  – medida de volume para madeira ou lenha  –, 
dado o seu incontornável bom senso celeste? (Llansol, 2006, p.128)

Esta sequência de nomes, a mulher decepada, a mulher da noite 
obscura, a mulher cortada cerce, indicia o diálogo vocabular que se 
estabelece em torno da mobilidade dessa figura, num processo de 
entrosamento com as palavras que chama a atenção para a variação de 
qualificações atribuídas à mulher e aos efeitos gerados, qualificações 
que envolvem um percurso de amputação a que se pretende resistir. 
Resistência gerada pela própria dor que, segundo Nancy (2000, 
p.48), “oferece uma evidência intensa, onde, longe de se tornar um 
‘objeto’, o corpo que pena expõe-se absolutamente ‘sujeito’”. Esse 
sujeito pleno, essa figura-mulher, agora nomeada pela escrevente 
como estere ou a lenha do silêncio (ibidem, p.223), caminha pelo texto 
e se alia não só ao silêncio, mas também à escrita e à leitura.

Inserida ainda nesse espaço textual, e relacionada ao silêncio ge-
rado, distingue-se a figura de A. Nómada. Sentido como “presente 
ausente” (Llansol, 2006, p.157) pelo “eu”, Nómada perambula pelas 
páginas do livro tal como o próprio nome sugere, deslocamento já indi-
cado pelos vocábulos “vagamundos” e “trilhador de mundos” trazidos 
na primeira página de Amigo e amiga – curso de silêncio de 2004. O que 
se tem são flashes dessa figura incapturável a deslizar entre as palavras 
que compõem o texto, como se pode observar na seguinte passagem:

Depois Nómada vem, e abre o piano, debruçado sobre o marfim 
do elefante, e a madeira do urso. Entra-se numa nova fase na caverna.

Agora, a musicalidade conduz a cúpula que,
penetrada de sons, voga sobre nós. (ibidem, p.63)

A ligação muito próxima de Nómada com o piano, já a partir das 
partes que constituem esse instrumento (o teclado e o arcabouço de 
madeira), interage com os sons que daí advêm, produzindo uma 
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atmosfera esvanecente que envolve o “eu” e Nómada e nos remete à 
figura do homem nu ao piano em O jogo da liberdade da alma (Llan-
sol, 2003, p.7), um híbrido de humano, vegetal e música: “O homem 
nu que toca tem músculos de música frontal, uma ramagem erótica 
por sexo, que desce dos ombros até ao teclado do piano”. 

Essa interação do corpo com o piano imprime ao texto de Llan-
sol uma melodia muito particular, uma vez que não se trata de uma 
relação linear, unívoca entre escrita e música; cria-se uma simbiose 
entre o corpo erótico, que é também o corpo da escrita, e as notas 
que escorrem pelo teclado. Ambos emitem vibração, fazem soar um 
desejo pulsante que ecoa entre as palavras.

Esse desejo está incutido também no processo de construção do 
texto, tendo em vista que o escrevente a ele associa a expressão “luar 
libidinal”, energia transformável em libido, característica do corpo 
que se une à mente no momento da criação:

– Tenho um candieiro aceso de luz libidinal sobre o lugar onde 
estou a escrever […]. Existir é um facto principal, e mergulho nele, 
até inundar-me de pura existência de luar libidinal. Não é sexo, não 
é temor de não ter sexo, é expansão de alegria pura […]. Difundir os 
raios do corpo  – é, m/ prazer e meu desejo. É o que desejo (É o que 
sinto ser luar libidinal). (Espólio de Maria Gabriela Llansol, caderno 
1.54, p.62-3 – grifo da autora) 

Esse trecho encontra-se um tanto quanto modificado em Onde 
vais, drama-poesia? (Llansol, 2000, p.17-8), tendo passado por um 
percurso de transmutação em que novos elementos foram inseridos, 
ampliando, e complexando, os fios que aqui se dispõem. Um pouco 
mais elucidativo, dentro, é claro, do que é possível ser em terreno 
tão insondável e movediço, a sequência de frases do caderno ma-
nuscrito fornece alguns lampejos para a discussão sempre incitante 
do “luar libidinal”. A tentativa não é de modo algum clarificar algo 
tão impalpável e escorregadio, mas apenas trazer à baila os vários 
componentes que se interceptam na constituição do “luar libidi-
nal” e o distanciamento deles em relação à carga semântica com 
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que foram convencionalmente fixados. É nesse sentido que termos 
como “corpo”, “sexo”, “libido”, “prazer”, “desejo” adquirem outra 
conformação, sempre alargada, pois não passível de ser aprisionada 
em círculos restritos do significado. E é também nesse âmbito que, 
na continuidade de sua reflexão sobre “luar libidinal”, Llansol emite 
as seguintes considerações:

Não tem nada a ver c/ nada, essa libido, nem definição do dicio-
nário, nem Psicanálise, não é erotismo, nem sensualidade.

É essa palavra antecedida por uma outra  – luar, q ilumina a cena.

Luar libidinal só por si mesmo se define  (Espólio de 
Maria Gabriela Llansol, caderno 1.54, p.116, 118)

O que interessa, de fato, portanto, é que a “luz libidinal” incide 
sobre o escrevente, gerando um texto inquietante, palpitante, um 
texto que, além de se afastar do enquadramento a que as palavras 
são normalmente submetidas, atravessa as fronteiras dos gêneros 
literários, como se percebe, entre outras muitas manifestações em 
toda a obra de Llansol, explicitamente no título do livro Onde vais, 
drama-poesia?. O substantivo composto (drama-poesia) aí inserido 
aponta para a forma de realização do poema, que se faz enquanto cor-
po vibrante e fulgurado, desprendido de um “eu” (“poema sem-eu”, 
p.13, 14), confrontando, talvez, a concepção tradicional de gênero 
lírico. É a matéria viva atuando, poema que se encena, revigorando 
sua independência de construção, semelhante ao que se verifica nos 
textos com perfil narrativo, mas, ao mesmo tempo, afastados da 
narratividade, na medida em que avançam para o poético e para o 
dramático. Como diz João Barrento (2008, p.33), a obra de Llansol 
“é um Texto-entre-os-géneros (ou para além deles) [… ]”.

Para além é que precisamos direcionar também o nosso olhar, 
deixando espaços sempre abertos para a infiltração da escrita e con-
sequente espraiamento. Corpo febril, a escrita de Maria Gabriela 
Llansol lateja incessantemente, desacomodando o nosso foco de 
visão, fazendo-nos revirar as pupilas, atraiçoando-nos com seus 
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movimentos periclitantes, sugando-nos aos bocados. Defrontamo-
nos com um texto que exerce um fascínio perturbador, um texto que 
avança em direção ao legente, que o estimula a abrir a porta e adentrar 
no espaço prazeroso da linguagem, onde as palavras se deslocam em 
ritmo acelerado, desvestindo-se dos entraves da língua, ganhando 
elasticidade e vibrando como tons incandescentes. Incandescência 
necessária também na leitura a ser realizada de forma extensiva pelo 
legente, que precisa acompanhar os múltiplos veios e deixar-se levar 
pelo embalo dos sons, tropeçando nos desafios que vão surgindo, 
tentando ultrapassá-los e seguindo em frente, sabendo de antemão 
que outros se apresentam. Percurso acidentado, com muitos desvios e 
sem marco de chegada, pois o que importa é o caminho a transcorrer, 
é vaguear, é sentir-se oscilar, é balançar-se em fios muito tênues.
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