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RESUMO

Em Nós de cartografia variável, o texto toma para si a imagem de uma viagem por três 

mapas  distintos  da  trilogia  Geografia  de Rebeldes,  de  Maria  Gabriela  Llansol. Nos 

trajetos da primeira carta, discutem-se os aspectos contemporâneos e neobarrocos do 

projeto estético da escritora portuguesa, com ênfase n'O Livro das Comunidades. No 

segundo  mapa,  discute-se  os  princípios  fenomenológicos  e  existencialistas  que  se 

irradiam sobre o ethos das figuras em transmigrações n'A Restante Vida, atingindo-se o 

conceito espinosiano de  deus sive natura.  Na última carta,  a  travessia  percorre três 

lugares  textuais  de  Geografia  de  Rebeldes:  tomando  como  archote  as  viagens  das 

Damas do Amor Completo em Na Casa de Julho e Agosto, aportamos em três paisagens 

fulgurantes  – Portugal e  a relação da escrita llansoliana com a cultura camoniana e 

lusíada (Na Casa de Julho e Agosto); a mística medieval de São João da Cruz, Mestre 

Eckhart  e  Thomás  Müntzer  enquanto  desdobramento  da  ética  figural  (O Livro  das  

Comunidades e  Na  Casa  de  Julho  e  Agosto);  e  a  Alquimia  enquanto  processo 

composicional da obra e imagem última de lapidação espiritual do humano (Na Casa de  

Julho e Agosto).

Palavras-chave:  ficção  portuguesa  contemporânea,  Maria  Gabriela  Llansol,  escrita, 

ética, misticismo, alquimia.
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ABSTRACT

In  Nós de  cartografia  variável,  the  text  assumes  the  image of  a  trip  through  three 

different maps of Maria Gabriela Llansol’s trilogy Geografia de Rebeldes. In the first 

chart  routs,  the  contemporary  and  neobaroque  aspects  of  the  Portuguese  authoress 

aesthetic project are discussed, focusing on the book O livro das Comunidades. In the 

second map,  the discussion is  on the phenomenological  and existentialist  principles, 

which irradiate themselves on the ethos of the transmigrating figures in A Restante Vida, 

reaching Espinosa’s concept of  deus sive natura.  In the last  chart,  the crossing runs 

three textual places of Geografia de Rebeldes: by taking the Ladies of Complete Love 

(Damas do Amor Completo in Na Casa de Julho e Agosto) trips as torchlight, we cast 

anchor in three fulgurous landscapes – Portugal and the relationship between llansolian 

writing and Camonian and Lusiad culture (Na Casa de Julho e Agosto); the St. John of 

the Cross, Meister Eckhart and Thomas Müntzer medieval mystic while development of 

figural ethic (O Livro das Comunidades and Na Casa de Julho e Agosto); and Alchemy 

as a compositional process of work and last image of human spiritual polishing (Na 

Casa de Julho e Agosto).

Keywords:  contemporary Portuguese  fiction,  Maria  Gabriela  Llansol,  writing,  ethic, 

mysticism, alchemy.
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bem-aventurados os alucinados, porque deles será o real
bem-aventurados os desiludidos, porque neles o pensamento se  
fará humano
bem-aventurados os corpos que morrem, porque deles será a  
sensualidade do invisível
bem-aventurados os desesperados, porque deles será a restante  
esperança
bem-aventurado sejas tu, ó texto, porque nos abres a geografia  
dos mundos
bem-aventurada sejas tu, ó Terra, porque tua será a explosão  
que levará o vivo a todo o Universo. (LLANSOL, Ardente Texto  
Joshua, p. 146-147)

O poeta, quando é poeta, não descreve o mero aparecer do céu  
e da terra. Na fisionomia do céu, o poeta faz apelo àquilo que  
no desocultamento se deixa mostrar precisamente como o que  
se encobre e, na verdade, como o que se encobre. Em tudo o que  
aparece  e  se  mostra  familiar,  o  poeta  faz  apelo  ao  estranho  
enquanto  aquilo  a  que  se  destina  o  que  é  desconhecido  de  
maneira  a  continuar  sendo  o  que  é  —  desconhecido. 
(HEIDEGGER,  “...poeticamente  o  homem habita...”,  2002,  p. 
177)

Nós estamos de volta. Sim, é verdade. Apesar de tão longamente  
ausentes, nós estamos de volta e não somos os exóticos por que  
talvez esperáveis. Entre nós, não há ninguém que vos consiga  
explicar,  de  ciência  certa,  o  que  conosco  sucedeu.  
Conjecturemos. (LLANSOL, Lisboaleipzig 1, p. 88)
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INTRODUÇÃO

Há  obras  que,  em  virtude  de  suas  estranhezas  estéticas  e  imagéticas,  nos 

propõem um olhar  outro sobre o fazer artístico. De tão delicada condição existencial, 

suas propostas formais nos atingem inapelavelmente, e nos dão a ver o inacabado das 

classificações  formais das obras de arte,  sejam pictóricas,  plásticas  ou literárias.  Na 

ficção contemporânea portuguesa, a escritora Maria Gabriela Llansol (1931 – 2008) se 

apresenta  como  um exemplo  fulcral  desse  tipo  de  escrita  literária.  Em suas  obras, 

percebemos dois níveis em que os distanciamentos e as amplificações em relação às 

formas tradicionais de escrita literária operam.

No nível  diegético,  somos levados a  experimentar  incomuns estranhamentos, 

quando  testemunhamos  a  criação  de  uma terra  estrangeira  às  geografias  do  mundo 

conhecido.  Por ali,  peregrinam seres informes,  conformes e  radiantes  que,  enquanto 

exilados  rebeldes  da  História,  singram as  ondas  da  restante  vida.  Essas  figuras,  na 

acepção  llansoliana,  estão  entregues  aos  convívios  éticos  propostos  pelas  imagens 

textuais das obras, somando-se, anulando-se e se chocando por força dos afetos, mas 

nunca permanecendo as mesmas. Junto a isso, constantemente somos impelidos a fazer 

novas leituras da História, enxergando o que andava inacabado pelo mundo, num acesso 

demiúrgico aos restantes tons da vida que os poetas, como nos ensina Hölderlin, podem 

tornar manifestos.

No  nível  formal  da  obra,  deparamo-nos  com  textos  que,  antes  de  soarem 
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fragmentados, surgem como que ramificados em matizes e formas textuais diversas, 

fundindo as diferentes  linguagens e  estilísticas  humanas:  expressão poética,  formato 

jornalístico,  texto  narrativo,  texto  diarístico,  formato  epistolar,  poesia  versificada, 

simbologia alquímica, lampejos textuais aforísticos, dentre outros. Todos esses aspectos, 

juntamente  com  a  originalidade  dos  conceitos  próprios  de  sua  escrita  literária1,  as 

alegorias, a dualidade das ideias, as imagens nodais e labirínticas, parecem envolver seu 

projeto estético numa estranha atmosfera lúdica e formal cara às tendências neobarrocas 

da  arte  contemporânea,  discutidas  por  Omar  Calabrese,  Severo  Sarduy e  Vincenzo 

Russo.

Sob  esse  viés  de  análise  da  obra  llansoliana,  a  presente  dissertação  se 

identificou com o projeto de pesquisa  Do barroco ao neobarroco: configurações da  

ficção portuguesa contemporânea, coordenado pela professora Dra. Dalva Calvão, sob 

cuja orientação e  supervisão  a escrita foi nascendo e tornando manifesta a dissertação 

afilhada de meus sonhos e de meus pesadelos: um texto por muitas vezes travoso em se 

fazer manifestar, do qual precisei respeitar tempos de espera e momentos dramáticos de 

fugas e de silêncios inoportunos.

O  interesse  por  Llansol  nasceu  no  curso  de  pós-graduação  lato  sensu em 

Literatura  Portuguesa  e  Literaturas  Africanas  de  Língua Portuguesa,  que  realizei  na 

Universidade Federal Fluminese em 2008. Vindo de uma formação clássica (Português-

Grego), acostumado com a escolástica aristotélica, o sistema cultural e educacional da 

Paideia ateniense, e admirador das tragédias sofoclianas e das comédias aristofânicas, 

ao  ler  Llansol,  pela  primeira  vez,  fui  desorbitado  –  embora  não  derrotado  –  pelas 

1. Textualidade, cena-fulgor, figura, dom poético.
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estranhezas imagéticas e pelo 'habitar poeticamente'2 da escritora. Em verdade, o que 

um observador do alvorecer da Filosofia,  das fantasmagorias ígneas de Heráclito de 

Éfeso e amante da mania do deus bárbaro Dioniso poderia sentir ao entrar em contato 

com obras tão contemporâneas, senão 'o grande susto', ao melhor estilo Edvard Munch – 

enigmático, hipnotizador e belo –, ao ver um mundo tão 'drama-poesia' nascer: susto, 

queda, elevação e risco.

Caminhando no meio das páginas como se estivesse no meio do nada, errei por 

algum tempo entre as paisagens limítrofes de sua textualidade. De tanto tropeçar pelos 

pregos do caminho3, as minhas trilhas legentes foram se iluminando, gradativamente, ao 

me aprofundar na densa floresta llansoliana, devidamente guiado por seus falcões e pela 

leitura silenciosa de críticos que me confortavam no inconforto textual. Como a própria 

escritora sinaliza em seu 'pacto de inconforto' legente, “se o coração persiste em ler, é 

porque há nele  um fulgor  estético que ilumina o próximo passo,  e  o  faz apoiar  no 

detalhe justo e irrecusável” (LLANSOL, LL 1, p. 12).

A partir  daí,  foi  se solidificando em mim a percepção e a compreensão do 

complexo e elaborado projeto literário de Maria Gabriela Llansol, que me passara a soar 

mais  consonante  do  que  dissonante,  pois  escutei  a  harmonia  diferenciada  de  sua 

regência estética: uma tocata distante das orquestras clássicas do texto literário. Paixão 

sem  retorno  de  volta,  ela  me  conduziu  da  procura  que  não  se  cala  no  cerne  das  

estranhezas, quando o susto nos guia pelas linhas em busca de respostas, para um desejo 

cada  vez  mais  urgente  de  aprofundamento  nos  estudos  de  sua  textualidade.  Desse 

processo que caminha do susto para a compreensão, cercado de paixão, é que nasce o 

2. Referência ao texto de Martin Heidegger, “...poeticamente o homem habita...”, In. HEIDEGGER, 2002.
3. Referência ao primeiro livro de Llansol, Os Pregos na Erva.
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presente estudo sobre a trilogia  Geografia de Rebeldes, intitulado  Nós de cartografia  

variável, por ora Geografia de Rebeldes.

A partir do signo da Carta4, propus construir três grandes eixos de discussões, a 

que  chamei  de  Cartas ou  Terras  de  Discussão.  Conforme  exposto  no  resumo  que 

precede  esta  Introdução,  na  primeira  carta,  discuto  o  projeto  estético  da  escritora 

portuguesa. No segundo mapa,  destranço  os princípios existencialistas e éticos que se 

irradiam sobre a aparição das figuras. E, na última carta, percorro três lugares textuais 

de Geografia de Rebeldes: Portugal, a mística medieval e a Alquimia. A dissertação, a 

seu modo, caminha dos aspectos formais da Geografia de Rebeldes para as discussões 

sobre  seus  espaços  cartográfico-contextuais,  acionando  no  meio  do  caminho  as 

potencialidades  demiúrgicas,  éticas  e  naturante-humanistas  que  sua  escrita  parece 

portar.

Assim,  viajando  por  três  portos  distintos  (a  Casa  textual;  o  princípio 

existencialista da figura; as cenas textuais da Geografia de Rebeldes), o que se desenha 

por  aqui  é  antes  um ensaio legente sobre as  imagens  llansolianas  do que  um texto 

dissertativo-argumentativo de claros posicionamentos críticos. Trago comigo os rastros 

da navegação sem nós precisos, singro nas ondas que me levam, de porto em porto, para 

escutar  as  imagens  que  se  costuram ao meu olhar.  E,  atento  e  com ilustres  sondas 

críticas, traço cartas amadas com as quais fiz meu diário de leituras. Nós de cartografia  

variável, no embaralhar das cartas que tenciono jogar, é a imago libri da leitura que faço 

da Geografia de Rebeldes. Assim como Cérbero, amado cão, a minha sonhada trilogia 

4. A imagem das Cartas me surgiu, de um lado, como referência aos mapas, labirintos e paisagens que 
construo na dissertação; de outro lado, como homenagem ao modo peculiar de Llansol abordar a escrita  
epistolar e os mapas:  trançando mais do que destrançando, labirintizando mais do que delimitando a 
escrita pessoal e a extensa cartografia de terras estrangeiras em seus textos.
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possui  três  cabeças  e  três  sítios  do  pensar:  raiz,  caule  e  frutos  >  estrutura  formal, 

fundamentações filosóficas, imagens textuais > Carta I, Carta II e Carta III.

É dito que Carta vem do grego khárte, que nomeava a folha do papiro, mesmo 

antes do surgimento do papel. Escrever, portanto, do ponto de vista das cartas e dos 

registros  de  memórias  aos  outros,  tem,  no  fundo  perdido  de  sua  etimologia,  essa 

memória de uma 'herança vegetal'. Llansol escrevia textos como quem escreve cartas 

amadas  aos  seus,  confidenciando  tanto  sonhos  dourados  da  humanidade  e  restantes 

esperanças de seres, quanto sutis indícios da sua vida pessoal e profissional. Para além 

dessas  confidências,  os  textos  llansolianos  parecem trazer  consigo os  resquícios  das 

cartas  enquanto  'memórias  vegetais'  ligadas  à  manifestação  de  deus  sive  natura.  É 

justamente esse tipo de carta que fundamentará a base fecunda de sua bioética humana, 

tão presente em nossa segunda Carta textual.

Aqui  convoco  as  cartas  para  nos  guiarem,  desatando  os  nós  dos  textos 

llansolianos e atando os nós que nos unem às  Terras de Discussão.  Por ali  nós nos 

agruparemos, por ali nós conviveremos na duração encantada dessas cartas endereçadas 

aos que ardem por essas linhas.
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Carta I: A estética fractal dos textos flutuantes

Mas  esta  escrita  não  se  converte  em dinheiro.  Exige  tempo, 
contemplação, cena. (LLANSOL, RV, p. 23)

[…]  as  folhas  e  os  textos  trazidos  pela  matilha,  tinham 
encontrado  precário  abrigo.  Frases  repelentes  e  doces,  vozes 
escritas,  aceitaram ficar  fechadas na expectativa.  (LLANSOL, 
RV, p. 30)

1.1. Sobre nós e labirintos

Se,  no labirinto,  a  carta  perseguida é  o próprio gosto da obnubilação e  do 

enigma perante a sua inextricabilidade (CALABRESE, 1987), podemos observar que a 

perda da visão global e a desorientação espacial – tão caras aos enigmas labirínticos – 

tornam-se os princípios norteadores das obras literárias que tendem para uma estética 

assimétrica. Conforme apontado por Silvina Rodrigues Lopes (LOPES, 2003a; LOPES, 

2003b), há uma 'estranheza irredutível' em Maria Gabriela Llansol, que traz consigo a 

dobra  labiríntica  como  arquétipo  estrutural  do  texto:  a  não-linearidade  narrativa,  a 

indiscernibilidade espacio-temporal no eixo diegético e a rotura dos gêneros textuais 

nos indiciam em que medida a imagem do labirinto se infiltra nas escolhas estéticas da 

escritora.

Em toda a Geografia de Rebeldes5, o hibridismo genológico e o policentrismo 

elíptico  das  cenas  se  tornam imagens  fortes  da  obra.  A sua  leitura  nos  exige  uma 

convergência  de  múltiplas  epistemes  interpretativas  que  não são,  de  forma  alguma, 

5. Primeira trilogia llansoliana, composta pelos textos: O Livro das Comunidades, A Restante Vida e Na 
Casa de Julho e Agosto.
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contraditórias entre si. Aqui, a obra se mantem aberta a diferentes redes de significados, 

ao passo que se distancia dos esquemas analíticos da abordagem estruturalista.

A cartografia - teórica, referencial e metanarrativa - proposta como chaves de 

entendimento  para  seus  textos,  cujas  rotas  recusam  a  fixidez  de  pressupostos 

conceituais,  compele-nos  ao  nomadismo  crítico,  onde  peregrinar  sobre  paisagens 

labirínticas, orientadas por teorias elípticas, emblematiza o processo de elaboração dessa 

estética contemporânea de texto. Ao acolher diversas construções textuais, sua escrita 

aponta uma saída da rigidez classificatória da literatura.

Em verdade, o traçado espacial dos labirintos entrelaça múltiplas hipóteses de 

deslocação. Ao mesmo tempo em que o seu traçado simbólico, na literatura, aposta no 

risco  da  desorientação  como  bússola  possível  de  peregrinação  pelos  corredores 

enigmáticos do texto.  Conforme observado por Silvina Rodrigues Lopes, na estética 

llansoliana,  o  recurso  à  não-linearidade  textual6 procede  a  uma  desordenação  que 

desloca o ritmo accional do texto: aqui, há a passagem de um dinamismo das ações 

mundanas para um dinamismo das ações meditativas.

De fato,  o nó construtivo previsto por seus textos abandonam as categorias 

narrativas de tempo e ação como elementos diegéticos. Na  Geografia de Rebeldes, o 

que se desenvolve, através da sobreposição e da simultaneidade de imagens, são cenas 

ou lugares de meditação. Llansol, assim, caminha para a elaboração conceitual da 'cena-

fulgor', elemento discursivo que a escritora definiu como 'uma morada de imagens'7.

6. O recurso à não-linearidade llansoliana se traduz na inexistência de progressão narrativa em categorias 
tradicionais de ações e de tempo diegético.
7. “O que, tanto num caso como outro, eu  procurava  sem o  saber,  era  o  logos,  a  que  mais  tarde 
chamei Cena Fulgor - o logos do lugar; da paisagem; da relação; a fonte oculta da vibração e da alegria,  
em que uma cena - uma morada de imagens -, dobrando o espaço e reunindo diversos tempos/ procura 
manifestar-se.” (LLANSOL, LL 1, p. 128).
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A esse processo de concentração simultânea em visões interiores, a estudiosa 

anteriormente  citada  chamou  de  sobreimpressão8.  A  sobreimpressão  llansoliana, 

enquanto  procedimento  estético,  aponta  para  um texto  cujo  jogo  ficcional  funciona 

numa rede de intensa conectividade entre imagens, pensamentos filosóficos, afecções do 

corpo e processos de leitura, que testam os próprios limites do que é texto, vida, corpo e 

livro:

Na  terra  fora  deixado  o  livro,  e  os  dois  amavam-se 
estranhamente trocando as páginas, os bichos, os pensamentos, a 
voz que havia de ter o texto e o corpo que havia de conter a terra 
(LLANSOL, RV, p. 16)

O princípio da sobreimpressão, não se limitando a pôr em diálogo as imagens da cena, 

porá  em  discussão  o  próprio  processo  composicional  da  obra,  que,  por  diversos 

momentos, se utiliza da sobreposição de outros textos – princípios filosóficos, alquimia 

medieval, textos literários – sobre sua escrita:

[...] escrevo sempre com o caderno aberto sobre o livro o que me 
permite comparar a escrita saída do baralho com a já impressa. 
(LLANSOL, LC, p. 15)

Colocou <<A Viva  Chama>>9 sobre  <<A Noite  Obscura>> e 
<<A Noite Obscura>> sobre <<O Cântico Espiritual>>; escrevia 
a súplica de Müntzer que o urso, à sua frente, transportava nas 
patas; escrevia um novo livro <<O Livro das Comunidades>>, 
desconhecido nas  suas  Obras  Completas.  (LLANSOL,  LC, p. 
49)

8. In. LOPES, 2003a e LOPES, 2003b.
9. “A Viva Chama” e “Noite Obscura” são referências metonímicas às obras Chama de Amor Viva e Noite  
Obscura, de São João da Cruz.

20



Em relação ao primeiro trecho selecionado, nota-se a presença de dois tipos de 

escrita  sobrepostos:  a  'saída  do  baralho'/caderno  –  metonímia  da  ludicidade  textual 

experimentada –, e a 'já impressa'/livro – a forma acabada do texto, tipograficamente 

circulável nos meios da cultura. No segundo trecho, por sua vez, observa-se um tipo de 

sobreposição mais voltada para a intertextualidade extradiegética, onde a escritora põe 

em diálogo o seu texto – O Livro das Comunidades – e as poesias místicas do carmelita 

descalço São João da Cruz10.

Portanto,  torna-se  epigráfico  para  a  nossa  abordagem  da  sobreimpressão 

llansoliana quando, n'A Restante Vida, Ana de Peñalosa11 nos diz: “Escrevo na plena 

posse das minhas faculdades de leitura.” (LLANSOL, RV, p. 12).  Assim, observamos 

que a Geografia de Rebeldes abre uma percepção estética voltada para os conceitos do 

múltiplo e do fragmentário, ao mesmo tempo em que rompe com a ideia de utilização da 

linguagem como instrumento de representação da realidade objetivista:

Reparais com certeza que salto, de frase em frase, tentando não 
abandonar nenhum sentido à sua incompreendida sorte. Parece 
que procuro deixar inacabadas as imagens de que me sirvo para 
habitar por dentro o vosso sentir.  (LLANSOL, NCJA, p. 08)

Conforme observado por Omar Calabrese (CALABRESE, 1987), a recorrência 

a imagens nodosas e labirínticas é um traço preponderante dos momentos barrocos da 

cultura,  quando  as  estruturas  são  dinamizadas  pelos  princípios  de  instabilidade, 

flutuação e hibridização. Partindo do princípio de que há uma lógica estrutural e mental 

por  detrás  dos  fenômenos  culturais,  o  teórico  percebe,  nas  predileções  estéticas 

10. Sua mística filosófica tem um importante relevo na trilogia Geografia de Rebeldes, juntamente com os 
pensadores Mestre Eckhart e Tomás Müntzer.
11. Figura textual de forte presença nos livros da Geografia de Rebeldes.
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flutuantes das formas artísticas contemporâneas, um certo 'ar do tempo' que remonta ao 

ideário ideológico e artístico do barroco – seja na pintura, na literatura, no cinema ou 

nos comportamentos sociais. Conforme suas próprias palavras:  “Existem 'caracteres', 

'epistemes',  'mentalidades'  de época,  e  são reconhecíveis enquanto redes de relações 

entre objectos culturais” (ibidem, p. 19).

De  fato,  os  textos  llansolianos,  ao  privilegiarem as  estruturas  formais  que 

primam pela inclassificação e o anamorfismo fisiológico de suas figuras, corroboram a 

percepção de uma recaída da ludicidade barroca na contemporaneidade. Em verdade, se 

o  neobarroco  é  um  jogo  com  as  formas  estéticas,  na  qual  o  artista  pode  deslizar 

livremente  sobre  a  linguagem,  na  textualidade  llansoliana,  a  escrita  alavanca  um 

princípio fundamental: o da premeditada teatralização da linguagem, daí a irrupção, em 

sua estética, de conceitos como cena-fulgor. Portanto, na estética neobarroca – a qual, a 

nosso  ver,  Llansol  se  aproxima  –  se  constrói  uma  premeditada  estetização  e 

artificialização da linguagem. Como nos diz Severo Sarduy:

O barroco é  um modo específico de utilizar  a  linguagem, de 
dispor a frase, conferindo ao texto um sentido que é o da sua 
premeditada teatralização. Logo, o autor não pensa o Barroco 
como  um  estilo  de  época,  mas  como  um  significante  em 
deslizamento, capaz de dar conta de diferentes contextos a partir 
de uma única premissa: a artificialização da escrita. (SARDUY, 
1989, p. 08)

Partindo dos estudos teóricos de Severo Sarduy sobre uma possível 'recaída' 

dos  procedimentos  estéticos  do  Barroco seiscentista  nas  produções  contemporâneas, 

Omar Calabrese amplifica a discussão formal para teorizar a similaridade de estruturas 

ideológicas e culturais entre o homem barroco e o homem contemporâneo. Não se trata, 
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pois, de traços estilísticos reutilizados, mas de similaridades entre as mentalidades de 

épocas distantes historicamente. Ou seja, os estudos teóricos de Calabrese sinalizam as 

próprias estruturas de ordenação da lógica contemporânea, que permitem a execução 

formal de tais estéticas. Portanto, a fim de compreender o húmus cognitivo por detrás 

das manifestações artísticas contemporâneas, dentre elas o projeto de Maria Gabriela 

Llansol, convém observar algumas epistemes culturais estudadas pelo teórico.

Recusando a proposta  de 'escolas  artísticas',  Omar  Calabrese observa  que  os 

movimentos  estéticos  funcionam  a  partir  de  modulações  'arquetípico-culturais', 

graduadas num eixo temporal, que geram inferências de ordem 'dinâmica' ou 'estática' 

nas estruturas mentais da sociedade. Com isso queremos dizer que as formas artísticas, 

em diversos períodos da cultura ocidental, funcionam na predisposição modal para um 

dos dois princípios estéticos, que se manifestam nuclear ou marginalmente num tempo 

histórico  de  acordo  com  a  força  atrativa  da  sua  mentalidade  social:  o  'dinâmico' 

(instável) e o 'estático' (regular):

Existem períodos mais dirigidos para a estabilização organizada 
do sistema centrado,  e períodos opostos.  Épocas  ou zonas  da 
cultura  em  que  prevalece  o  gosto  por  estabelecer  normas 
'perimétricas',  e  outras  em que,  pelo  contrário,  o  prazer  ou a 
necessidade é ensaiar ou quebrar os existentes. (CALABRESE, 
1987, p. 64)

[...]  as épocas estáticas promovem o seu centro sistémico, ou 
cancelam a possibilidade de ultrapassar os limites bloqueando a 
fronteira  do  sistema,  as  épocas  dinâmicas  trabalham  sobre  a 
periferia e sobre o confim. (ibidem, p. 80)

De um lado, observamos épocas em que se sobrepunham, no centro sistêmico 
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que regula  as  manifestações  sociais,  uma forte  tendência  para o equilíbrio  e  para  a 

estabilidade, onde identificamos formas sóbrias e contornos simétricos na arte. De outro 

lado,  há  os  períodos  marcados  pelas  crises  de  diversas  ordens  –  sejam  sociais, 

ideológicas ou econômicas – que provocam a tensão e o desequilíbrio dentro das 'regras' 

da cultura,  forçando seus limites para uma re-semantificação do que era marginal e 

externo, uma vez que, no caso dos sistemas descentrados, “a organização é assimétrica e 

isto comporta a geração de forças expansivas” (ibidem, p. 63):

Por 'clássico' entenderemos substancialmente categorizações dos 
juízos fortemente orientadas para as homologações estavelmente 
orientadas.  Por  'barroco'  entenderemos,  pelo  contrário, 
categorizações que 'excitam' fortemente a ordenação do sistema 
e que o desestabilizam em algumas partes, que o submetem a 
turbulências  e  flutuações  e  que  o  suspendem  quanto  à 
resolubilidade dos valores. (ibidem, p. 39)

Como vemos, os momentos culturais de propensão estática, Calabrese identifica 

com a assunção de cultura Clássica, do Classicismo e do Renascimento. Os momentos 

dinâmicos da cultura, marcados pelo hibridismo dentro de um sistema anteriormente 

simétrico,  Calabrese  identifica  à  passagem  do  Barroco  histórico,  do  Romantismo 

oitocentista e da contemporaneidade artística, que aqui preferimos chamar, conforme 

Severo Sarduy e Omar Calebrese, pelo termo neobarroco.

Vale lembrar que os valores estéticos e teóricos que vigoraram por muito tempo 

sobre a produção artística – mais precisamente desde o Renascimento – embasaram-se 

filosoficamente nas fundamentações de Aristóteles. Em sua Poética, a história da crítica 

da  arte  ocidental  encontrou  profundos  alicerces  teóricos  para  julgar  e  analisar  as 
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criações  estéticas,  a  partir  dos  conceitos  de  mímeses,  simetria,  harmonia  e  beleza 

plástica. Nessa cultura secular clássica, a crítica, durante muito tempo, executou uma 

espécie de rebaixamento valorativo das manifestações estéticas e sociais que tendiam 

para o contraste,  ou para a  declarada oposição às formas tradicionais de construção 

estética e epistemológica do objeto artístico. Como reflexo disto, em alguns setores da 

crítica literária, ressoa, ainda hoje, uma desvalorização das obras barrocas e maneiristas.

A partir dos estudos teóricos de Heinrich Wölfflin (WÖLFFLIN, 1989) e Walter 

Benjamin  (BENJAMIN,  1984)  sobre  os  elementos  estruturais  da  arte  barroca, 

observamos  uma  viragem  conceitual  nos  estudos  críticos  sobre  tal  estética.  Omar 

Calabrese,  por  sua  vez,  identifica  nos  estudos  de  Gillo  Dorfles  a  ascensão  de  um 

importante câmbio paradigmático nos estudos sobre o barroco. Na sua obra Elogio da 

Desarmonia (DORFLES, 1988), o teórico redimensiona os baluartes críticos sobre o 

barroco,  onde  o  desarmônico  e  o  assimétrico  tornaram-se  estruturas  estéticas, 

contrariando as correntes tradicionalistas que  tendiam a pensar o clássico e o barroco 

como momentos opositivos da arte - perfeição do objeto plástico versus o seu correlato 

momento degenerado.

Em fins do século XX e início do XXI, as produções estéticas parecem forçar os 

limites de um sistema cultural anteriormente organizado em categorias de linearidade 

causal e equilíbrio formal, cujos pressupostos epistemológicos impunham uma lógica 

cartesiana ao universo mental do Homem:

[...]  o  projecto  de  discussão  de  explicação da  natureza  como 
concatenação  de  'comportamentos'  gerados  por  um  pequeno 
número de regras repetidas fracassou, faz o seu aparecimento a 
ideia de um universo fragmentado, [...] (CALABRESE, 1987, p. 
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159)

Caracterizado  por  apresentar  estruturas  dissipativas  e  pré-dispostas  a  hibridismos,  a 

anomalia sistêmica flutuará e sofrerá alterações constantes até o surgimento de um novo 

sistema regular.

Caminhando por  entre  princípios  de  regularidade  e  de  caos  nos  movimentos 

culturais,  a  análise  calabresiana  parece-nos  estabelecer  possíveis  relações  com  os 

apontamentos de Friedrich Nietzsche sobre o apolíneo e o dionisíaco. Em sua obra O 

Nascimento da Tragédia, o filósofo põe em contraste duas forças metafísicas e estéticas 

que se manifestam não apenas nas produções artísticas, mas na própria organização da 

vida: a pulsão  dionisíaca12 e a pulsão  apolínea13. Assim, a pulsão apolínea remete às 

estruturas monoplanares e às formas harmônicas da cultura, onde a  dóxa contorna a 

geometria regular das artes em seus momentos mais classicistas. Por sua vez, a pulsão 

dionisíaca,  assimilada  à  música  para  Nietzsche,  vige  marginalmente  nas 

desterritorializações de fronteiras, em fruições livres de criação estética irregular,  tal 

qual gota d’água que se molda em infinitas manifestações criativas.

Para  o  teórico  dos  arquétipos  mentais  da  cultura  grega,  Carl  Kerényi 

(KERÉNYI, 2000), a figura de Dioniso simboliza o arquétipo da vida indestrutível e das 

manifestações revolucionárias e rebeldes da existência, cujos movimentos de rupturas e 

de aberturas para o não-manifesto trazem uma força motriz de reestruturações mentais 

12.  O conceito de  Dionisismo está  referenciado à  deidade  grega  Dioniso,  cujo  culto  surgiu  ligado às 
Pequenas Dionisias, festivais rurais de colheita do vinho por volta do século VII a.C. Rapidamente seu  
culto bárbaro e pagão cresceu até atingir a Pólis Ateniense, e vincular-se civicamente ao Teatro Ateniense. 
Surge aí o Dioniso oficial, deus das bacantes selvagens, deus da metamorfose, das máscaras, da loucura, 
do vinho e do teatro.
13.  O conceito de Apolíneo está relacionado à deidade grega Apolo, deus manifesto no culto do sol e da 
razão (lembremos que se trata de uma razão pré-socrática, vinculada à deusa Métis e logo profundamente 
mítica). Sua sobriedade justa, teogonicamente, remete ao princípio da filiação, pois seu pai – Zeus –, na 
mítica pagã da Teogonia de Hesíodo, é o símbolo máximo de justiça e de sabedoria.
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das sociedades em claros momentos de engessamentos ideológico-culturais.

Para nossos apontamentos conceituais relacionados à literatura contemporânea, 

em especial  atenção à  ficção portuguesa,  pensamos a  pulsão dionisíaca nietzschiana 

atrelada  à  imagem  das  estruturas  dissipativas  da  estética  barroca.  Ao  reorientar  a 

escritura literária para uma linguagem pré-disposta à labirintização e ao estilhaçamento 

imagético, a escritora Maria Gabriela Llansol provoca flutuações e roturas no interior do 

centro sistêmico da literatura, as quais operacionalizam, nas margens da arte, formas 

textuais híbridas e lúdicas:

Diz-se que este texto
Diz-se que o urso
Diz-se que este texto sofre por ser abandonado.
Diz-se que este texto não se fazia,
diz-se que este texto escrito é abandonado
Diz-se só vendo, só vendo. (LLANSOL, LC, p. 50)

Em  'Apontamentos  sobre  a  Escola  da  Rua  de  Namur',  texto  de  caráter 

autobiográfico  que  acompanha  O  Livro  das  Comunidades,  Llansol  nos  trará  uma 

reflexão sobre o seu processo de criação textual enquanto desdobramento do seu modo 

amplificado de ver as coisas fora da ordem tradicional. No texto, por meio do resgate 

memorialístico de sua atuação pedagógico-educacional, a escritora aponta a experiência 

em reconduzir à fala e à convivência um grupo de crianças espanholas aparentemente 

autistas  como crucial  para  o  desenvolvimento  de  tal  visão  de  mundo,  cujas  marcas 

visionárias repercutirão em seu projeto estético:

Naqueles  que  se  ocupam  a  transmitir  saberes  precisos  às 
crianças, ou naqueles que vão ao seu trabalho, também com as 
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crianças,  esta  corrente  perdida  de  objectos,  esta  espécie  de 
transmutação da ordem produz várias reacções, é meditação e 
crise.  A  ordem  exprime,  afinal,  uma  organização  de 
representações mentais. Alterada a exposição metódica, penetra-
se numa zona sem referências, zona obscura de caos; há uma 
certa harmonia na Capela, mas a higiene, no sentido da perpétua 
infecundidade do terreno, está ausente. (LLANSOL, LC, p. 83) 

Na estética barroca, por baixo da imagem de uma corrente perdida de objetos 

dispostos,  percebemos  uma  'estrutura'  subjacente,  embora  dissipativa,  cuja  imagem 

estética é a de um 'caos disseminado num sistema regular'. A arte barroca, longe de ser a 

arte  kitsch dos  exageros,  é  uma estrutura  marcada  pela  rotura  das  formas estéticas. 

Portanto, parece-nos que Maria Gabriela Llansol, ao recriar a imagem de uma corrente 

perdida  de objetos,  nos  remete  ao pacto  firmado entre  a  sua  escrita  e  uma estética 

barroca. Note-se que a 'higiene', a soar-nos como metonímia da ordem e dos equilíbrios 

formais, é apontada como terreno infecundo no texto que por ali se constrói.

1.2. A imagem-limite e seus duplos

O  projeto  estético  de  Llansol,  conforme  vimos,  trabalha  com  a  ‘rotura  das 

simetrias’. Se pensarmos na estrutura do texto de forma geométrica, percebemos que, no 

barroco, há uma tendência em torná-lo elástico. Em verdade, a tensão nos contornos do 

sistema torna-o cada vez mais instável, até o ponto em que se iniciam divisões em seus 

pontos  nucleares  de  formas  estéticas  e,  como  consequência,  temos  a  formação  de 

múltiplas estruturas dentro de um único sistema potencialmente ambivalente.

Num sistema estático, ao contrário, as formas marginais que excedem os confins 

do centro controlador das representações são excluídas, por serem formas estranhas à 
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sua homogeneidade e harmonia. Aqui se encontra a grande diferença entre os sistemas 

simétricos (estáticos) e os assimétricos (dinâmicos). No primeiro,  o centro controlador 

das formas corresponde a um só ponto nevrálgico; enquanto que, no segundo, o centro 

representacional das formas estéticas pode estar em qualquer parte: próximo à fronteira 

ou ramificado em diversos pontos do sistema, gerando formas híbridas e heterogêneas.

Dessa forma, em um sistema neobarroco, vemos atuar forças de tolerância e de 

permissividade, as quais permitem ao sistema ‘empurrar’ suas fronteiras ‘mais para lá’, 

absorvendo endogenamente o elemento marginal a si.  A elasticidade, assim, torna-se 

emblema de durabilidade ou de ‘vida restante’ de um sistema que não deseja morrer. Se 

por  um  lado,  a  estética  llansoliana  ultrapassa  e  estilhaça  as  epistemes  clássicas  e 

tradicionalistas  de  estética  textual,  por  outro  lado,  seu  artifício  literário  segue 

sistematicamente princípios estruturais comuns ao barroco, tão caros ao seu processo 

dinâmico de criação textual.

Em  virtude  dessa  estética  anamórfica,  resulta  que  seus  textos  aparecem 

recobertos por uma densa camada enigmática, que dá às suas linhas uma cadência de 

leitura encantatória, como nos diz Silvina Rodrigues Lopes (LOPES, 2003). Sentindo 

que algo sempre lhe escapa, o legente caminha, inseguro, pelas frases que se apresentam 

quase indecifráveis. A sensação que se desdobra na leitura é a de que há, por trás da 

sentença mais simples, profundos mistérios a serem revelados: “A escrita desenvolve-se 

segundo um ritmo quase encantatório, em virtude de nos transportar para uma idade 

mítica da infância dominada pela narrativa tradicional oral [...]” (LOPES, 2003, p. 204).

Aqui, o artifício escritural retoma o aspecto aurático, tão marcante da poesia dos 

antigos vates e aedos atenienses –, quando a Poiesis e a oralidade faziam-se estruturas 
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epistemológicas de pensar e de ser na cultura pré-letrada –, anteriores ao advento do 

socratismo filosófico do mundo enquanto razão de ser do homem ático. 

Se a  Geografia de Rebeldes se estrutura pela não-subordinação à consciência 

narrativa como síntese racionalizante, seus contornos plurais ampliam as possibilidades 

de  enlaçamento  entre  'texto  literário'  e  outras  formas  textuais  –  cartas,  tratados 

filosóficos,  tratados alquímicos.  Nessa estética da imprecisão,  suas imagens textuais 

parecem  catalisar,  apoteoticamente,  uma  celebração  do  texto  tornado  palimpsesto, 

composto  por  sobreposições  enérgicas  e  enigmáticas  do  literário,  do  prosaico,  do 

sagrado, do profano, das ideias, das coisas, dos seres e dos princípios filosóficos:

Leio um texto e vou-o cobrindo com o meu próprio texto que 
esboço no alto da página mas que projecta a sua sombra escrita 
sobre toda a mancha do livro. Esta sobreposição textual tem por 
fonte os olhos, parece-me que um fino pano flutua entre os olhos 
e a mão e acaba cobrindo como uma rede,  uma nuvem, o já 
escrito. O meu texto é completamente transparente e percebo a 
topografia das primeiras palavras. (LLANSOL, LC, p. 57)

Não por acaso,  no texto de  Na Casa de Julho e Agosto,  surge a imagem do 

Mutus Liber, antigo livro de alquimia medieval grafado somente por ilustrações, sem 

textos,  por  isso  o  ‘livro  mudo  de  alquimia’.  Seus  símbolos  imagéticos  mantêm-se 

trancados aos leigos em alquimia, através de quinze gravuras que compõem o método 

da grande obra alquímica, muito presente na tradição rosacruciana:

Depois de ver algumas horas o princípio do Mutus Liber, fechei 
os olhos numa sonolência inevitável; [...]
eu durmo, e sempre a estrela nascida irradia como uma hidra 
sobre  o  livro  fechado  na  colcha;  quero  falar,  enviar-lhe  um 
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recado,  mas  é  já  manhã  de  formas  vagas  [...]  (LLANSOL, 
NCJA, p. 35-36)

Figura ilustrativa do MUTUS LIBER

A relação entre  o  Mutus Liber e  a  escrita  da trilogia  llansoliana nos remete, 

incontornavelmente, para um conceito iniciático dos textos aparentemente herméticos, 

cuja linguagem recobre-se de véus simbólicos e signos abstratos.  Se,  de um lado, o 

Mutus Líber é, de fato, um texto que se quer hermético para manter na potência do 

secreto os ensinamentos alquímicos; de outro lado, os textos llansolianos, com seres 

nebulosos e imagens cifradas, exigem uma espécie de iniciação, não de ordem mística, 

mas de ordem legente.

Leitura  iniciática,  assim  dissemos,  pois  exige  um  tipo  de  leitor  experiente, 

iniciado em conceitos complexos e densos princípios filosóficos, capaz de, observando 

as cifragens textuais, perceber a irrupção de iluminuras em redes de conexões entre seus 
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textos e outros livros – sejam filosóficos, literários ou alquímicos –, que vão apontando 

chaves de entendimentos para sua obra. Ler Llansol, pois, é reconhecer e dialogar com 

grandes  elementos  culturais  de  Ocidente  a  Oriente,  da  filosofia  cátara,  mística  e 

teológica a princípios filosóficos de Espinosa e Nietzsche. Por isso, o Mutus Líber nos 

aparece como arquétipo estrutural dos textos, cuja imagem nos permitiria seguir com o 

cortejo legente acionando as pistas conceituais de seus textos:

[...]  onde guardarei este  manuscrito,  ou estas cartas,  para que 
ninguém  os  leia,  nem  vivalma?;  talvez  convenha  dar-lhes 
misteriosa linguagem,
ou simplesmente não escrever,
mas então como comunicarei contigo? (LLANSOL, NCJA, p. 
77)

   

Consequentemente, ao legente, é cobrada uma participação ativa para desvelar 

as  imagens  enigmáticas  dos  textos,  pois,  estando receptivo  ao caráter  iniciático  das 

leituras, ele deve perscrutar com rigor inquebrantável as escrituras que surgem como 

encantamentos de raro fulgor. O cuidado, portanto, torna-se essencial nos deslizamentos 

de leitura em Maria Gabriela Llansol, pois, no legente, é gerada uma estranha hesitação 

em saber não só quem está narrando – como alerta seu pacto de inconforto (LLANSOL, 

LL 1)  –,  mas  em saber  também se  um trecho  o  convida  para  uma  leitura  literal, 

filosófica, histórica, política ou simplesmente para a leitura silenciosa de um poema.

Convém lembrar que a alteração ou 'deformação' no comportamento tradicional 

de leitura é uma exigência da estética neobarroca, a qual estamos relacionando com a 

escrita de Maria Gabriela Llansol: para Calabrese, a obra neobarroca pede ao receptor 

um  determinado  'comportamento  ritual'.  Neste  sentido,  ao  legente  llansoliano  é 
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solicitado aceitar  as  ‘regras  do  jogo’ do  pacto  de  inconforto e  aprender  o processo 

composicional  de  ‘sonoler’:  leitura  nebulosa  e  tacteante,  efetuada  entre  o  sono  e  a 

vigília. Apesar de ser um processo atento de leitura, ‘sonoler’ aceita a desorientação 

como errância natural pelos labirintos do texto, por onde os entendimentos não ocorrem 

no estacionário,  mas na não-fixação de significados objetivistas.  Assim,  se  o hábito 

normal de leitura requer entendimentos claros e a total posse do significado, o ato de 

‘sonoler’ aceita a impermanência dos conceitos e,  por essa via,  atinge um completo 

estado de desapego das epistemes cartesianas de significação.

Em  verdade,  ao  apresentar  uma  estética  híbrida  e  fractal,  a  textualidade 

llansoliana remete-nos à estrutura de  rizoma, desenvolvida por Félix Guattari e Gilles 

Deleuze. O rizoma caracteriza-se por não seguir uma única lógica de conexão estrutural 

e conceitual, o que permite, à sua ‘engrenagem’, uma profícua liberdade de associação 

epistêmica entre diferentes segmentos ou elementos. Dos seis princípios fundamentais 

da estrutura rizomática estudadas pelos filósofos, aqui trabalho com apenas quatro, os 

quais acredito nucleares para o andamento conceitual de nossa presente discussão: a 

conectabilidade múltipla de cada ponto, a multiplicidade sem unidade geradora, a rotura 

assignificante e a cartografia deambulante.

Numa estrutura rizomática, a carta perseguida não é a decifração do significado, 

por onde se organiza a catarse de um horizonte final desvelado. Não, a sua carta não é a 

decifração dos códigos, muito pelo contrário: aqui há a suspensão e o adiamento dos 

esquemas da certeza: recoberto por múltiplas conexões semânticas, o rizoma gera uma 

dívida com a verdade. O rizoma, pois, se revela somente através de um jogo de véus, 

onde o nebuloso e os significados múltiplos assomam à superfície polidimensional do 
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objeto analisado.

Não por acaso, Calabrese traz o rizoma como um elemento estrutural caro ao 

barroco: ao conferir à cartografia um aspecto variante, isto é, sem mapas lineares, e à 

estrutura  um  aspecto  de  conectabilidade  múltipla,  Guattari  e  Deleuze  aportam 

significações  teóricas  substanciais  para  os  estudos  barrocos  sobre  o  sistema,  os 

labirintos e nós cartográficos, onde as coordenadas cartesianas tornam-se rudimentar 

bússola  enferrujada.  Dos  aspectos  rizomáticos  na  Geografia  de  Rebeldes,  convém 

determo-nos,  por  ora,  naquele  que  intensamente  emblematiza  a  sobreimpressão  na 

construção imagética de seus textos – a conectabilidade múltipla dos pontos: “Ana de 

Peñalosa não amava os livros: amava a fonte de energia visível que eles constituem 

quando  descobria  imagens  e  imagens  na  sucessão  das  descrições  e  dos  conceitos” 

(LLANSOL, LC, p. 75).

Na  Geografia de Rebeldes observa-se um processo visualmente dinâmico em 

relação à construção imagética e à sua locação temporária em paisagens limítrofes da 

geografia terrestre. Cada imagem ativa uma rede insondável de conexões, que dialogam 

com conceitos filosóficos e outras imagens textuais costuradas em diversas obras suas. 

As imagens llansolianas, portanto, reafirmam suas afinidades com a estética neobarroca, 

pois sedimentam estruturalmente elementos que apontam para a variabilidade interna de 

significados. Essa visualidade permite, ao olhar legente, se deslocar assimetricamente 

em diversas direções imagéticas e conceituais, numa apoteose lúdica do fragmentário:

A contemplação,  de  uma  paisagem ou  quadro,  não  tem uma 
ordem previamente determinada,  o  olhar  pode deslocar-se em 
diversas  direções,  sem  centro,  sem  uma  hierarquização  bem 
definida.  Pode prender-se ao insignificante.  (LOPES, 2003, p. 
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192)

Assim, pertencendo a um território errante, as imagens llansolianas aparecem-

nos  mascaradas,  isto  é,  recobertas  por  véus  semânticos  que  transformam  tanto  a 

linguagem  que  as  porta,  quanto  as  suas  presentificações  textuais,  em  objetos 

relativamente  simbólicos.  Em outras  palavras,  cada  imagem,  cada  gesto  textual  ou 

visual torna-se um índice lexicográfico coberto de significados, o qual Lopes chama 

'inscrição  indicial':  “[...]  a  cena  da  escrita  é  ela  própria  a  da  manipulação de  véus, 

projecção de sombras que correspondem à concentração em visões interiores” (idem).

Com isto queremos dizer que, se uma palavra surge, num determinado trecho, 

mais  próxima  do  seu  significado  denotativo,  em  outro  momento  a  fulgorização 

(inscrição indicial)  transporta-a para uma rede complexa de referências simbólicas e 

filosóficas,  tornando-a profundamente  enigmática.  E,  criando uma ondulação sonora 

que cadencia melodicamente os  entrecortes,  o texto llansoliano dança entre  o poder 

referencial da linguagem denotativa e a extrema força conotativa da palavra.

Há,  por  exemplo,  nos  textos  da  escritora,  uma  profunda  alusão  a  água,  rio, 

correntes  de  águas,  e  cada  imagem  porta  diferentes  simbologias  e  significados 

contextuais. Se a nossa sensibilidade legente depara-se com trechos que primam pela 

verossimilhança e pelo significado mais imediato de ‘água’ – como em: “na abertura 

circulava a água e o barco atracado à rocha mergulhava nas vibrações do pensamento o 

casco experiente.” (LLANSOL, LC, p. 57) –, em outros trechos o tom discursivo muda, 

e o símbolo cobre de véus a palavra mascarada em 'água', construindo cenas de denso 

teor conceitual. A outra água, agora, alude ao topos da literatura portuguesa, o mar dos 

varões assinalados, símbolo arquetípico da hiper-identidade portuguesa.
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A água textual faz-se, portanto, enigma de dupla face em Llansol: ora imagem 

denotativa do elemento natural; ora, sob o peso sígnico da referencialidade histórica da 

nação  que  se  sonhou  belicosa  e  expansionista,  veste-se  com os  sedimentos  de  um 

passado  mítico  em desconstrução  contemporânea.  Essas  imagens  que  relacionam  a 

umidade, os mares e as águas ao corpo cultural da identidade expansionista portuguesa, 

eternizado  nos  epopéicos  cantos  lusíadas  de  Luís  de  Camões,  soçobram em linhas 

como:

sentiu-se pertencer a uma espécie invisível vinda do mar que 
clama por socorro. Mareante era toda a janela com a trepadeira 
na visão do branco e de destinos  marítimos;  mesmo as casas 
eram lugares transitórios do mar quando ele vinha a terra.

[…]  estavam  a  conversar  sobre  narrativas,  quilhas  de 
barcos.  Luís M. dizia  'o exílio levou-nos a falar a língua por 
dentro, e a olhá-la por fora'. (LLANSOL, NCJA, p. 19)

A diversidade dos usos das linguagens denotativas e conotativas são processos 

escriturais  presentes  em  toda  literatura,  cabendo  a  cada  escritor  intensificar  ou 

neutralizar  a  manifestação  conotativa  da  linguagem.  A escritora,  por  sua  vez,  na 

Geografia de Rebeldes, parece usar com intensidade as alternâncias no tom narrativo, 

fazendo  seus  textos  dançarem  bruscamente  entre  o  conotativo  e  o  denotativo  das 

palavras.  Alternando  momentos  de  descrição  verossímil  com imagens  metonímicas, 

suas linhas parecem revelar raras pegadas no ‘deserto simbólico’ da linguagem:

[...] São João da Cruz, carmelita descalço, sentado em frente de 
um forno, a assar carne de carneiro; a testa começava a bronzear, 
vermelha,  entre  ondas  de  cheiro;  percebia-se,  pela  fixidez  da 
expressão, que entrara na noite obscura e que ou o seu livro, ou 
as  suas  mãos,  ou  os  seus  pés  estavam  agora  deitados  no 
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tabuleiro e atravessavam chamas e circunstâncias de resultados 
imprevisíveis. (LLANSOL, LC, p. 12-13)

O trecho acima, além de suportar o grande peso referencial da figura de São João 

da Cruz, inicia-se como uma descrição cotidiana do carmelita, em plena execução do 

cozimento do carneiro. Repentinamente, o texto muda de tom e a expressão ‘fixidez da 

expressão’ encarrega-se de  retirar  a  leveza  da  cena  para  dar-lhe  uma dramaticidade 

peculiar. Em constantes imagens sobrepostas, a confundir o leitor que se deixou levar 

pela leveza da cena iniciada, o texto convoca a entrada da figura de São João da Cruz 

para dentro da sua obra filosófica, Noite Escura14.

Aqui, o texto llansoliano impregna o assado no forno com o cheiro da revelação 

mística e do destino trágico de São João da Cruz, ao mesmo tempo em que o seu corpo 

aparece regido pelo signo das  chamas.  As chamas em seu corpo funcionam como um 

emblema ambíguo.  Por  um lado,  a  rebeldia  ardente  de  sua  filosofia  mística  –  cujo 

fundamento teológico desafiava a ordem religiosa do medievo-feudal. Por outro lado, a 

imagem indicial dos seus pés tocados pela chama muito nos diz sobre as perseguições, 

os  silêncios  imputados  e  as  culturas  amputadas  nos  momentos  persecutórios  do 

absolutismo ocidental.

Conforme Llansol aponta no texto de Na Casa de Julho e Agosto, talvez fosse 

necessária uma legenda – ou, quem sabe, uma orientação cartográfica menos barroca – 

para uma leitura precisa das cenas. No entanto, sua escrita é cofre forte de imprecisos, 

figuras  rebeldes  e  imagens  restantes,  cujas  aparições  se  chocam e  nos  chocam em 

muitos sentidos. Aqui, parafraseando Vinicius de Moraes, ‘o este é meu norte’15:

14. A obra  Noite Escura, de São João da Cruz, no citado trecho, é ficcionalmente referido como 'noite 
obscura'.
15. Referência ao poema ‘Poética I’, de Vinicius de Moraes.
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Queria  escrever  uma legenda para a cena,  mas a  cena estava 
suspensa sem conteúdo preciso que guiasse o meu espírito: duas 
mulheres vestidas de preto sentadas de cada lado da credência 
pousando  os  pés  no  lume  representado  pelos  tijolos 
recentemente aquecidos; estavam à espera da obra,  ou a obra 
esperava por elas; muitos sintomas incógnitos estavam deitados 
sobre as camas uma  rapariga  chamada  Alice  cujo 
corpo tem uma compleição inusitada, uma rosa, uma imagem da 
lua na sua conjunção com o sol; (LLANSOL, NCJA, p. 39)

 

1.3. O livro de meditação e seus lugares

Se a cena, recusando a legenda, esforça-se em construir uma paisagem mutante 

riscada  como  inscrição  indicial,  é  porque  ali  se  cartografa,  para  além  da  narração 

geopolítica, um espaço textual acima de tudo  geopoética. Na  Geografia de Rebeldes, 

em verdade, suas paisagens, sejam geográficas ou espaciais, surgem orientadas por uma 

espécie de 'cartografia poética'. O desejo llansoliano de amplitude imagética segue um 

comportamento deambulante de costuras culturais, de forma independente das cartas 

geográficas registradas operacionalmente.

Ao  notarmos  a  fragmentação  das  cenas  temáticas  suscitadas  na  trilogia, 

poderíamos ser levados a classificar seus textos como descontínuas aporias epifânicas. 

No entanto, percebemos fundamentações de ordem estética que costuram sua poética 

numa proposta bastante contemporânea de literatura. Os saltos temáticos e os estilos 

textuais alternados nos lembram o conceito calabresiano de ritmo estético na execução 

das obras de arte neobarrocas. Segundo Calabrese, o intervalo rítmico dentro de uma 

estrutura  formal  torna-a  dinâmica,  isto  é,  predisposta  a  dissipações  estéticas  em 

intervalos regulares ou irregulares de tempo. Esse compasso rítmico dos intervalos entre 
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as formas estéticas em dueto, que marca a cadência estrutural, é que gera a impressão de 

hibridizações entre os gêneros textuais.

A partir do conceito de ritmo, o eixo tempo torna-se significante na percepção do 

objeto  estético.  Se  anteriormente  havia  a  percepção  das  fraturas  enquanto  nós 

aporéticos,  neste  momento  os  elementos  fractais  passam  a  ser  percebidos  como 

manifestações orquestradas, executados em intervalos na pauta textual:

[...] fragmentação para reencontrar tanto uma 'paleta' de palavras 
e frases, como para recuperar a poesia inerente à anulação do 
princípio  da  ordem  e  das  suas  geometrias  regulares 
(CALABRESE, 1988, p. 102)

Na contramão da ação e do tempo narrativos,  a escrita llansoliana obedece a 

princípios nodais, compostos por intervalos textuais, preenchidos por cenas, imagens, 

referências  metatextuais,  intertextuais  e  espaços  gráficos  vazios,  que,  na  aparente 

superfície do texto, aparecem como imagens sobrepostas. Conforme a escritora diz-nos 

em Lisboaleipzig 1 – O Encontro Inesperado do Diverso, os 'nós-construtivos' de seus 

textos  são as  cenas-fulgor,  a  tecer  em suas  teias  intervalos  lacunares  de vozes e de 

textos:

O que, tanto num caso como no outro,           eu procurava sem o 
saber, era o logos, a que mais tarde chamei  Cena Fulgor - o 
logos  do  lugar;  da  paisagem;  da  relação;  a  fonte  oculta  da 
vibração  e  da  alegria,  em  que  uma  cena  -  uma  morada  de 
imagens - , dobrando o espaço e reunindo diversos tempos
procura manifestar-se. (LLANSOL, LL 1, p. 128)

Aqui,  ao ministrar a  escrita  como um ato lúdico de performance cênica da 
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linguagem e dos espaços gráficos do livro, a escritora parece inserir o intervalo lacunar 

neobarroco dentro do próprio texto16, uma vez que: “a estética do fragmento é espalhar 

evitando o centro, ou a ordem, do discurso. [...] exprimir o caos, a casualidade, o ritmo, 

o intervalo da escrita” (CALABRESE, 1988, p. 101). Se a narração é medida temporal  

no eixo das ações diegéticas, a textualidade llansoliana pode ser pensada como a medida 

temporal executada na frequência de manifestação das formas estéticas. Portanto,  os 

textos em questão elegem o ritmo dos fragmentos como material criativo formal.

Há, ainda, um segundo caso de intervalo rítmico na estética llansoliana – a 

saber,  aquele  efetuado  no  eixo  do  enunciado  (intratextual).  Esse  tipo  rítmico  nos 

desperta para a sua relação com as imagens e as paisagens. No caso da  Geografia de  

Rebeldes, percebemos uma constante sobreposição intervalar entre as imagens textuais, 

que desperta híbridas paisagens semânticas. O texto, assim, torna-se trânsito meditativo 

de  lugares,  enredos,  personae,  símbolos  e  paisagens  culturais.  Aqui,  aportamos  no 

primeiro cais, O Livro das Comunidades.

O  citado  texto  é  formado  por  26  fragmentos,  os  quais  são  nomeados  de 

Lugares, e uma parte final mais extensa, de cunho mais explicativo sobre as motivações 

éticas e estéticas que balizam a sua escritura, os Apontamentos sobre a Escola da Rua  

de Namur.  Os 26 lugares do texto são espaços de meditação sobre comportamentos 

culturais,  morfologias  das  figuras,  pensamentos  filosóficos,  que,  de  modo 

heideggeriano, instauram uma reflexão sobre o estatuto existencial do Ser. Em virtude 

da extrema carga reflexiva sobre as imagens contidas em cada fragmento, prefiro pensá-

16. Em Llansol, o intervalo lacunar do som manifesta-se através de espaços vazios e traços prolongados 
que estilhaçam não só o espaço gráfico do texto, mas inferem uma pausa ou uma tensão meditativa nos 
legentes.
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las  como  ‘aforismos’,  na  medida  adequada  dos  aforismos  nietzschianos:  curtos, 

enigmáticos, profundamente filosóficos e de raro teor existencialista.

Assim, impossibilitada a execução linear do tempo e da ação no enunciado, o 

Livro  das  Comunidades instaura  um  tempo  vazio  da  meditação,  onde  a  imagem 

sobrepõe-se dramaticamente17 ao  enredo e ao  tempo da  ação dos  actantes.  O texto, 

portanto,  corresponde  a  um  sempre  'agora’ meditativo  sobre  filosofias,  imagens  e 

radiografia  de  seres,  onde  cada  Lugar  exige  uma  concentração  sobre  a  cena 

presentificada.

Cenário de presenças filosóficas como São João da Cruz, Baruch Espinosa, 

Friedrich Nietzsche e Tomás Müntzer, a trilogia llansoliana exige do leitor um tipo de 

conhecimento erudito e uma capacidade de abstração filosófica sobre os semas da cena. 

Com isso, vemos que a Geografia de Rebeldes provoca uma rotação funcional no hábito 

de leitura comum: onde havia entendimento da ação diegética, Llansol insere a iniciação 

filosófica para os legentes.  Por assim dizer,  nas dobras textuais da escritora,  há um 

entrelaçamento entre o ‘chão imagético’ da cena e o ‘teto filosófico’ dos hipertextos, 

cuja  construção erige um modo dinâmico de leitura convergente dos conhecimentos 

humanos:

 [...] havia, pois, na casa o segundo espaço, o espaço do tecto, 
onde ia São João da Cruz quando levitava: um espelho seguinte 
anunciava-se lentamente: algumas rugas e cabelos brancos, texto 
terno e texto duro (LLANSOL, LC, p. 17)

O  Livro  das  Comunidades,  portanto,  introduz  na  trilogia  um outro  modo de 

17.  Advérbio  modal  que  intencionalmente  remete  ao  drama,  à  cena,  à  encenação  performática  da 
linguagem comunicativa.
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representar o tempo: a sua presentificação no limiar do movimento. Essa relação entre 

tempo/ação  é,  na  textualidade  llansoliana,  marcada  pela  meditação  sobre  uma  cena 

desenvolvida no acme da sua ação. Omar Calabrese, discutindo esse aspecto tão caro à 

estética neobarroca, observa que se instaura uma deformação epistemológica no modo 

do  homem  contemporâneo18 vivenciar  a  experiência  do  tempo.  A  temporalidade 

cronológica comum, em tempos modernos, é substituída pela proposta da percepção de 

uma  cena  no  acme  da  ação,  pondo  em cheque  a  ordenação  cronológica  do  tempo 

enquanto estatuto de verdade.

De fato, somente na execução do tempo escandido em unidades menores, caro 

ao  estudo  paisagístico  da  fotografia,  é  que  o  acme  surge  e  torna  perceptível  o 

(in)imaginável  da  cena  textual,  evidenciando  detalhes  até  então  irrevelados. 

Questionando o que o olho visível vê, a temporalidade textual em câmera parada torna 

palpável  uma  realidade  incomum,  ou  como  diria  Carlos  Castañeda,  'uma  estranha 

realidade'  (CASTAÑEDA,  1993).  Nos  textos  da  escritora,  em  que  diversos  atos 

meditativos executam-se sobrepostos, o mundo nasce e se cria num instante apenas, 

'entre fazer amor e lançar crianças':

[...] o mestre na arte de pensar experimentou o sentimento de ser 
rosa, de constantemente se abrir em pétalas e perfumes, [...] e de 
poder  com  rapidez  ter  filhos,  tirá-los  debaixo  da  saia,  um 
instante apenas entre fazer amor e lançar crianças. (LLANSOL, 
LC, p. 39)

Fora  da  linearidade  temporal,  esta  textualidade  aponta  para  uma  distância 

absoluta em relação à objetivação realista do mundo. Conforme dito por Lopes, o fato 

18. O conceito de ‘contemporâneo’, aqui, é empregado sob a perspectiva calabresiana dos comportamentos 
neobarrocos da cultura contemporânea.
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de o Lugar 1 d’O Livro das Comunidades ser iniciado por uma variante da fórmula ‘Era 

uma  vez’,  sugere  a  instauração  do  tempo  vazio  dos  arquétipos.  Por  intermédio  da 

fórmula  “nesse  lugar  havia  uma  mulher”,  o  texto  permite  a  irrupção  de  imagens 

arcaizadas.

Uma vez desintegrado o tempo accional, a sua ruptura possibilita a disseminação 

de  outros  elementos  imagéticos,  que  perfazem  uma  nova  reorganização  do  eixo 

temporal. Em Um Falcão no Punho, Llansol nos dirá que: “Como ser civil conheço o 

presente, o passado, e o futuro. Mas como escritor tenho um olhar que toca sobretudo o 

espaço, livre de tempo” (LLANSOL, UFP, p. 132). O fulgor, portanto, sobrevém do 

'tempo-vazio'  que  a  escrita  concebe,  enredando  uma  intensificação  do  fragmento 

elevado à potência cósmica do tempo universal:

se eu me concentrar num fragmento do tempo
não é hoje, nem amanhã
mas se eu me concentrar num fragmento do tempo,
agora,
esse fragmento revelará todo o tempo. (LLANSOL, LC, p. 67)

Cada  imagem  textual,  portanto,  se  apresenta  como  tempos  simultâneos 

desenvolvidos  numa  dobra  espaço-temporal.  Como  José  Augusto  Mourão  esclarece 

sobre  a  cena  fulgor,  “não  se  trata  de  deslocar  o  sentido,  mas  de  construir  uma 

iconografia dos pontos luminosos, dos momentos de júbilo” (MOURÃO, 2003, p. 145).

É notório que,  se a  linguagem é condição  sine qua non do homem  estar no 

mundo, uma experiência de um exterior à linguagem não pode ser colocada. O homem 

habita a linguagem e por ela se define; no entanto, o texto abre a possibilidade de se 

vislumbrar, através da linguagem, uma experiência estética atravessada expressamente 
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pelo  indizível  –  a  experiência  fenomenológica  do  ser.  Se  a  linguagem  como 

representação instrumental do mundo estruturou, em larga medida, o pensamento do 

ocidente,  a  textualidade  llansoliana  instaura  uma  relação  discursiva  com  o  ‘não-

objectivável’:

e as plantas invadiam discretamente a casa,  tomavam os seus 
lugares nas janelas, e a meio dos quartos, onde caíra a semente:
[…]  habitada pela escrita, uma mão se move em cada sala, vai 
exprimindo os futuríveis que os olhos vêem, proas projectadas 
para diante. (LLANSOL, RV, p. 16-17)

Em toda a trilogia, o que nos assombra o olhar é a imagem do homem só vulto, 

para além da fixidez do humano e entregue à ausência de limites entre as espécies. 

Arriscaria mesmo afirmar, nesta concepção de uma escrita-limite, fundante e fundadora 

do real, uma imanência da escrita ao corpo: travessia da meta à física dos entes, tendo o 

caderno como fronteira. Aqui se une o que andava dividido, o corpo e o  dom poético 

amplificador do humano: “Inventada a página, demarcou um território para os irmãos da 

sua imensa fratria: porco, cavalo, urso, peixe.” (LLANSOL, RV, p. 18). 

Mas  as  imagens  continuam  sendo  enigmas  da  linguagem  e  do  pensamento 

filosófico.  Movimento  de  ruptura  com  a  construção  tradicional  do  corpo  humano, 

pensamos que tudo apareceu revelado na forma da  figura, e de fato revelou-se. Mas 

alguma coisa aqui não se tornou visível, apenas se fulgorizou numa ou duas linhas: é 

que as imagens dissipativas do corpo se costuram como experiências fenomenológicas e 

vertigem fisiológica do Ser. Imagens perdidas da batalha, por aqui entramos na restante  

vida.
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Carta II: Da figuração do (in-)umano ao ethos vegetalista

O escrever acompanha a densidade da Restante Vida, da Outra 
Forma  de  Corpo,  que,  aqui  vos  deixo  qual  é:  a  Paisagem 
(LLANSOL, LC, p. 09)

[...] existem morfologias que não são propriamente das formas, 
mas das entidades em busca da sua própria forma: ‘as formas 
informes’. (CALABRESE, 1987, p. 128)

2.1. Da Poiesis enquanto vocação demiúrgica

A escrita de  Geografia de Rebeldes nos abre para uma poética moldada como 

um lugar de (des-)enraizamentos culturais, a unir, aos nossos corpos legentes, a outra 

volumetria do mundo. Por intermédio da fundação de realidades, a escritora amplifica as 

dimensões  cartográficas  e  existenciais  do  mundo  racionalizante.  No  interior  dessa 

linguagem que busca o não visível  na experiência  do ente,  deparamo-nos com uma 

escrita que almeja chegar àquele quid, àquele imprecisável das vivências sensoriais.

No  conceito  da  Poiesis19 (ação  verbal  e  ato  criador),  o  canto  dos  mitos 

originários e dos (f-)atos poéticos pelos  aedos porta uma significativa carga escritural 

do mundo, a presentificar os arquétipos mentais e cosmogônicos da cultura oral pré-

letrada.  Por  sua  vez,  na  potencialidade  aurática20 da  poesia  contemporânea  mais 

consciente de sua missão de remodelação de mundos, a antiga função do vate, que fora 

19.  Ato instaurador, na cultura oral pré-filosófica, dos elementos étnico, sócio-cultural e intelectual do 
homem ático.
20. O conceito de potencialidade aurática ora em análise se baseia nos estudos de George Didi-Huberman 
em O que vemos, o que nos olha. Na obra, o estudioso discute a retomada da questão aurática em alguns 
poetas da contemporaneidade, cujo fazer poético, no entendimento do teórico, se reveste de um forte 
desejo em impulsionar transformações e revoluções na sociedade.
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perdida no mundo pós-clássico, é retomada no seu tom demiúrgico. Percebemos ecos e 

consonâncias  entre  artistas  considerados  por  George  Didi-Huberman  (DIDI-

HUBERMAN, 1998) como envolvidos numa atmosfera aurática de criação estética e as 

construções das cenas-fulgor de Llansol.

Pois, se para o teórico, a visualidade aurática ativa tempos e espaços retramados, 

que se traçam e constelam visibilidades não-ordinárias do ente; na escritora, o conceito 

de  cena-fulgor  –  espaço  estético  que  manifesta  as  dimensões  fractais  do  ser,  da 

paisagem e do tempo – instaura uma relação não instrumental e fulgorizante com a 

realidade objetiva. A aura, em Llansol, assume a forma do fulgor, que, tornado gérmen 

de texturas imaginárias, serve de liga para criar, em restante vida, outras modalidades de 

ente:

na extrema confusão dos sinais, na posse de um bestiário 
que ultrapassará  em muito a transbordante imaginalia em que 
viveis,  podereis  talvez  crer  que  encontrastes  um  limitado 
demiurgo. (LLANSOL, NCJA, p. 100)

A escrita  llansoliana,  enquanto  processo  de  leituras  de  mundos,  escrevive, 

poética e filosoficamente, níveis de realidades diferentes. Pela força demiúrgica da aura 

poética (fulgor), o dom poético recupera a força do espanto primeiro de nossa relação 

inaugural com o mundo. Portanto,  Llansol  nos leva à comoção por força do diálogo 

mudo que atravessamos,  esteticamente,  com as  outras  formas de ser.  Como nos diz 

Merleau-Ponty, sobre a obra de arte consciente de sua potencialidade de configuração 

de mundos:
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É  necessário  que  com  o  meu  corpo  despertem  os  corpos 
associados,  os  “outros”,  […]  que  me  assombram,  que  eu 
assombro, com os quais comungo um ser único actual, presente, 
como nunca nenhum animal assombrou os da sua espécie, do 
seu território ou do seu meio.  (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 
16)

Por  constelar  uma assunção dos  vivos e  de ‘geografias  imateriais  por  vir’,  a 

Geografia de Rebeldes grafa a possibilidade da linguagem em transcender a experiência 

ordinária do mundo. É justamente nesse ponto de intersecção entre demiurgia poética e 

realidades vislumbradas que Maria Gabriela Llansol encontra a poética de Hölderlin, 

pois ambos recuperam a função sacerdotal da palavra, lavrada ontologicamente como 

um espaço de libertação do  ser.  Não por acaso Llansol dirá em  Onde vais, Drama-

Poesia?: “o meu poeta preferido é Hölderlin,  o  grande  mestre  da 

liberdade, […]” (LLANSOL, DP, p. 74).

De maneira ética, o poeta alemão se recusa a aceitar que não sejam reconhecidos 

o  compromisso  escritural  e  a  realidade  metafísica  do  artifício  poético,  cujo 

esquecimento marcaria a indiferença entre o poeta e os outros homens21: “[...] para que 

servem poetas em tempo de indigência? / Mas eles são, dizes, como sacerdotes santos 

do deus do vinho / Que em noite santa vagueavam de terra em terra.” (HÖLDERLIN, 

1992: 59). Não por acaso, a 'loucura de Hölderlin' – metonímia da predisposição do 

poeta em se enredar por realidades distantes e grafias errantes do ser – é uma imagem-

obsessão perseguida em alguns dos textos llansolianos:

21.  Aqui,  convoco a  convergência  hölderliniana  entre  ética,  demiurgia  e  compromisso escritural  para 
pensarmos a escrita llansoliana como uma consagração do amor entre iguais, a dormir na forja de Luís de 
Camões, Jorge de Sena, Herberto Hélder, Baruch Espinosa, São João da Cruz, dentre outros artífices do 
intelecto e da palavra (en)cantada.

47



O rumorejar incipiente da sua linguagem levou-me aos lodos do 
rio, ao sol, ao sistema solar, à via láctea, a infinitas galáxias;
fiquei a saber que o dom poético é a língua tocada pela expansão 
do universo,
que este caminha para o vivo,
e que o meu vivo é apenas uma forma dos vivos que, de facto, 
existem;
nesse mesmo rio, nos seus lodos mais obscuros, nascera a porta 
do quarto de Hölderlin, ou do Fiel do Amor, à volta do qual eu 
fiz sublinhar todo o vale da sua loucura (LLANSOL, DP, p. 21)

Assim, é pelos olhos de Hölderlin que as mãos de Llansol, ao reconhecer no 

poeta alemão parte de sua linhagem escritural de mundos, nos trarão a possibilidade de 

captura  da  Beleza  por  intermédio  do  ofício  poético.  Aos  poetas,  tanto  em  linhas 

hölderlinianas quanto llansolianas, é dada a intimidade de familiarizar-se com o sexo 

das paisagens e dos imaginarii mundi, anunciando a 'geografia imaterial por vir':

Os vagabundos erram à procura de uma nova paisagem.
São,  desde  sempre,  exteriores  à  comunidade.  Os  construtores 
são os elementos estabilizadores que prendem toda a geografia 
imaterial  à  vida  quotidiana.  Os  formadores  sentem  essa 
geografia porque o seu órgão é o coração. Os poetas vêem, e 
anunciam a geografia imaterial por vir. […]
Sempre que avança ao seu encontro, sob a forma de Beleza, o 
que têm de mais verdadeiro, deveriam acolhê-lo com gratidão 
porque precisam do sexo da paisagem, fonte única de toda a 
Beleza. (LLANSOL, DP, p. 44-45).

Como nos diz Fernando Pinto do Amaral, “é precisamente para essa forma de 

inteligência que tende a escrita desta Autora, sobretudo quando um eu humano entra em 

contacto com os elementos naturais até neles se transfundir – como se diz no livrinho 

hölderliniano:  'Nascera,  em  alto  grau,  com  a  capacidade  de  sentir.  /  Tornara-se 

rapidamente  árvore   -  inteligência  com frutos'”  (AMARAL, 1994,  p.  198).  Llansol, 
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portanto, reloca, no sítio da linguagem, a dimensão constelar da mente poética enquanto 

agón22 de  manifestação estética  de  múltiplas  realidades  do  corpo.  Segundo António 

Guerreiro,  os  textos  da  escritora  enrodilham  a  palavra  “em  função  de  um  espaço 

puramente abstracto que é o da 'ordem figural' do mundo” (GUERREIRO, 1986, p. 66). 

O figural, continua Guerreiro, são “os pequenos indícios da vida, os rumores das coisas” 

(idem), as imagens afetivas de plantas, animais e os seres mutantes que deslocam o ente 

ficcional para um destino desconhecido.

Para Silvina Rodrigues Lopes (LOPES, 2003, p. 213), o processo realizado pela 

estética llansoliana encerra um complexo alargamento da percepção de mundos. Por ele, 

a escritora propõe um espaço de relações íntimas e secretas entre as palavras, as coisas e 

a cosmovisão do poeta que abala a presentificação enquanto verdade ôntica do Ser. 

Segundo a estudiosa, esse processo institui uma espécie de sincronicidade de realidades 

moventes,  cujo  desenvolvimento  funciona  aliado  à  negação  da  ordem  causal  dos 

eventos.

Nesse  processo  de  ultrapassagem do  humano  e  de  sua  realidade  accional,  a 

leitura dos textos instaura a visualidade de seres anamórficos que, enquanto imagens 

residuais da terra, são grafados em rotas geopoéticas da Geografia de Rebeldes. Como 

nos diz José Augusto Mourão, “A escrita de Maria Gabriela Llansol organiza-se como 

uma 'causa errante', procura de um lugar para a 'Restante Vida', em forma de 'emigração 

para um LOCUS LOGOS', em devir.” (MOURÃO, 1997, p. 80). Não por acaso,  as 

referências a geografias, trajetos, navegações, rotas e circulação de marginais de um 

ponto a outro das comunidades rebeldes, são marcas indeléveis de sua escrita.

Portanto,  constelando um lugar  de atravessamentos anacrônicos  em busca de 

22. Campo de batalha.
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uma  nova  afetividade  para  além  do  humano,  a  Geografia  de  Rebeldes inspira  a 

expansão da experiência sensível do homem com outras modulações do ser in natura: 

“Recomeçou na manhã seguinte o diálogo com o novo ser, diálogo mudo constituído 

por olhares,  carícias,  ausências,  pensamentos,  sorrisos e medo.” (LLANSOL, LC, p. 

76).

2.2. Da liquidez das formas enquanto instabilidade figurativa

Se a imagem de ‘águas restantes’ funciona como signo de  nomadismo de suas 

paisagens  textuais  n'O  Livro  das  Comunidades,  as  figuras  llansolianas,  da  mesma 

maneira, parecem arrastadas por correntes-metamorfoses de liquidez imagética. Assim, 

a imagem do rio e das águas aciona o instante aquoso das formas, consumando a erosão 

da concretude do corpo e das imagens verossímeis das coisas: “[...] o rio parecia-me as 

paredes desta casa que navegavam e cada divisão, com a sua função própria, estava 

presente mas dissolvida nas águas correndo” (LLANSOL, LC, p. 20).

No momento  fulgor  em que os  contornos  dos  corpos tornam-se nebulosos  e 

solúveis,  suas formas se abrem para a metamorfose.  A percepção que nos assoma à 

leitura é a de imagens infiltradas por diferentes texturas, que se borram e se costuram 

mutuamente,  originando  personas pintalgadas  por  diversos  traços  fisiológicos  e 

psíquicos.

Ao problematizar a referência verossímil dos entes ficcionais, a noção do ser é 

expandida  na  Geografia de Rebeldes.  Segundo observa  Celina  Martins  (MARTINS, 

2009), a escrita do primeiro volume da trilogia tem na potência fecundante o seu ponto 
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fulcral de desenvolvimento. Incidindo na evolução da outra forma de corpo enquanto 

tema, a citada trilogia – principalmente O Livro das Comunidades e A Restante Vida – 

instaura um  topos textual marcado pela travessia estética por entre a fisicalidade das 

coisas.

Fecundidade,  nos textos  llansolianos,  remete à assunção de figuras:  princípio 

movente  e  híbrido  do  ser.  Fecundidade,  aqui,  é  potência  reveladora  dos  textos  que 

gestam os corpos restantes da terra. “Imagem que neste texto é Figura” (LLANSOL, 

RV, p. 99), ou seja, errância pelo ser que assume a forma de rebelde, de pobre, de fora-

de-série, de seres reais-não-existentes.

Em  verdade,  o  processo  composicional  da  figura  privilegia  a  instabilidade 

enquanto forma, pois “[...]  uma figura nunca é um inerte, mas um princípio activo” 

(LLANSOL, UFP, p. 131). O primordial na figura é a sua despoletada predisposição 

para transmigrações físicas e ideológicas, que instauram no seu corpo, enquanto campo 

representacional vazio, as possibilidades do ente em ser. Esses movimentos cíclicos de 

desenvolvimento geram, na presentificação da figura, a indecibilidade genológica, que 

no dizer de Celina Martins,  nos conduzem ao “interior da placenta combinatória do 

texto” (MATINS, 2009, p. 214).

Distanciando-se da modelagem do ente antropomorfizado, a figura llansoliana 

caminha para o inverso do humano, quebrando o espelho da referência verossímil, uma 

vez que a sua manifestação ativa o inacabado do mundo: 

Assim,  o  afastamento  em relação  às  imagens  que  povoam o 
nosso senso comum e definem a realidade corresponde a uma 
exigência  de  dar  lugar  à  multiplicidade  das  formas  que  a 
orientação do homem no sentido único do progresso anula ao 
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transformá-las numa média estatística e comunicável. (LOPES, 
2003, p. 188)

Na  figura,  em  verdade,  ocorrem  sobreposições  de  texturas  fisiológicas, 

caracteres psicológicos e princípios filosóficos. Assim, conforme Llansol dirá no pórtico 

de abertura d’O Livro das Comunidades, essa condição mutante da figura eleva o seu 

estar no mundo à condição de uma instância do vazio – o vazio provocado: 

Há, assim, três coisas que metem medo.
A primeira é a mutação. 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. (LLANSOL, LC, p. 09)

Maria Alzira Seixo observa que a escrita llansoliana considera o “Vazio como a 

grande  determinação  semântica”  (SEIXO,  1985,  p.  100).  O  vazio  do  Ser  é  a 

potencialidade do devir  do ente,  aberto que está  para a  multiplicidade de contornos 

existenciais. Como nos diz Llansol, “sabe-se lá o que é um Corpo Cem Memórias de 

Paisagem” (LLANSOL, LC, p. 10).

Uma figura, portanto, antes de ser um inquestionável ponto de destinação, é uma 

entidade em busca de significação, com isto queremos dizer que ela opera uma abertura 

semântica no seu ser para novas leituras e escritas corporais. Como nos diz António 

Guerreiro,  o  que  se registra  em Llansol  “não é  a  vida,  mas os  sinais  dela:  as  suas 

metamorfoses,  o  seu  devir;  não  é  o  sujeito,  mas  as  suas  linhas  de  fuga,  os  seus 

'movimentos de desterritorialização'” (GUERREIRO, 1986, p. 66):
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Penso  que  se  pode  dizer  das  figuras  de  O  Livro  das  
Comunidades que elas são o desfazer de imagens e ao mesmo 
tempo  a  composição  de  figuras  em  que  o  rosto,  o  humano 
imortal, se mostra como o ausente do discurso, a presença nele 
de vazios de significação [...] São os vazios da figura que lhe 
conferem  um  dinamismo  infinito,  isto  é,  uma  força  de 
metamorfose. (LOPES, 2003, p. 210-211)

Ao  desconstruir  a  representatividade  verossímil  do  ser,  regida  pela  simetria 

estética, as figuras manifestam-se de forma anamórfica e não monoplanar. Nesse jogo 

ficcional levado aos vértices categoriais, a morfologia estrutural dos seres é regida pelos 

princípios da flutuação e mutação na representação do ente. Pois, a figura, caminhando 

entre a precisão e a imprecisão do quase ente, apresenta valores semânticos oscilantes, 

que  de  pronto  demonstram  o  gosto  barroco  pela  quase  representação  e  pela 

mutabilidade: “Às formas estáveis, ordenadas, regulares e simétricas estão a substituir-

se formas instáveis, desordenadas, irregulares e assimétricas.” (CALABRESE, 1987, p. 

197).

Mesmo  em  algumas  narrativas  realistas  do  século  XIX,  já  observávamos  a 

irrupção  de  entes  ficcionais  marcados  por  uma  espécie  de  'estado  camaleônico  da 

aparição'.  Por  exemplo,  cito  o  Sarrasine,  de  Honoré  de  Balzac.  Em estudo  crítico 

primoroso  de  Roland  Barthes  (S/Z),  o  teórico  observa  que  a  figura  ambígua  de 

Zambinella, em virtude da sua castração e da obtenção de um sexo neutro, caminha 

textualmente por imagens estéticas anamórficas. Sua persona apresenta um caso típico 

de  camaleonismo  humano,  caminhando  do  belo  modelo  masculino  retratado  como 

Adonis pelo pintor Vien, à exuberante cantora lírica de extremo encantamento feminil, 

passando pelo tratante ladrão e pelo velho decrépito.

Em épocas barrocas, torna-se recorrente a instabilidade na representação do ente. 
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Nesses momentos dinâmicos da cultura, esses seres passam a ser mais produzidos, ao 

mesmo tempo em que se observa um movimento de ‘não rejeição’ às suas aparições 

híbridas.  Em  períodos  como  o  expressionismo  alemão  e  a  estética  romântica,  o 

hibridismo e a anamorfose do ente ficcional não servem somente para representar a 

equação exótica da forma. Mas, acima de tudo, a presença limítrofe desses seres parece 

manifestar um aspecto oculto e misterioso da natureza,  isto é,  o caráter  máximo de 

enigmatização  do  Ser.  Neste  sentido,  não  por  acaso,  uma  atmosfera  suspensa  de 

‘raridade’ e de ‘espetacularidade’ envolve a aparição das figuras llansolianas. 

Não  raro  observamos  o  surgimento  de  figuras com  constituições  híbridas, 

comuns a seres mitológicos como o Minotauro de Teseu ou a Esfinge de Édipo. Em O 

Livro das Comunidades e A Restante Vida, por exemplo, o teólogo germânico Heinrich 

Suso23 (1300-1366) é ficcionalizado sobre uma forma instável de peixe. Suas constantes 

‘evoluções’ aludem à  transitoriedade  da  figura,  sempre  em direção  a  um crescente 

desenvolver-se, tanto físico quanto ético, no decorrer dos encontros textuais:

 

[...] descobriu as evoluções do peixe Suso, a impressão de não 
existir por si própria, de ser uma transitória condição do tempo e 
do espaço:

23.  Místico beatificado em 1831, Suso fora discípulo dos ensinamentos filosóficos de Mestre Eckhart.  
Com  base nas  verdades  espirituais  do  pensamento  eckhartiano,  Suso,  juntamente  com  seu  mestre, 
formavam o  núcleo  da  escola  do  misticismo  renano.  O  misticismo  renano-flamengo  defende  que  o 
homem, no centro do seu ser,  é sensitivo a Deus. Este ímpeto ‘interiorizante’,  a crença de que é no 
interior de nossa alma que nos encontramos com Deus, é o eixo do seu ensinamento espiritual. Este novo  
modo de conhecer o divino, fundado no interior da alma, é um estado de ser: algo que somos. Na trilogia 
llansoliana em questão, os pensamentos de Mestre Eckhart e Suso estão alinhados com as outras figuras 
que  formam a  linhagem mística  da  Geografia  de  Rebeldes,  conforme  veremos  mais  à  frente.  Aqui, 
encontramos profundos diálogos e ressonâncias filosóficas entre eles, Baruch Espinosa, Tomás Müntzer e  
São João da Cruz. Todos, a seu modo, são vozes rebeldes que instauraram pensamentos não ortodoxos 
sobre a vivência do sagrado em tempos medievais. Neles, a vivência espiritual cristã é posta em xeque, e  
o transcendente torna-se imanente a todos os homens. Tais filósofos, de certa forma, propagaram uma 
reforma socialista de Deus, tão cara aos escritos marginais de Maria Gabriela Llansol.

Informações:  http://www.sophia.bem-vindo.net/tiki-index.php?page=Misticismo+Renano-
Flamengo     
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‘Por debaixo das tuas garras floridas, virei bailar’ (LLANSOL, 
LC, p. 76)

Conforme observa o citado teórico do neobarroco, o desenvolvimento sobre o 

princípio morfológico da instabilidade estrutural foi influenciada, em grande parte, pela 

Teoria  das  Catástrofes,  de  René  Thom.  Em  seus  estudos  sobre  a  dinâmica  das 

morfologias, Thom, ao analisar os processos bioquímicos presentes no camaleonismo 

animal,  observou  que  o  anamorfismo  é  um  processo  não  raro  na  Natureza.  A 

deformação de uma forma original, assim, é um processo estrutural elástico que pode 

ocorrer a qualquer fenômeno:

uma forma estável actua no tempo uma espécie de percurso que 
a leva a sofrer perturbações. [...] quando perante as perturbações 
se  dá  uma  mudança,  então  isso  significa  que  aquela  forma 
atravessou um limiar de ‘catástrofe’ que mudou a sua estrutura. 
(CALABRESE, 1987, p. 127)

Objetivando tornar manifesto textualmente o 'para-além-da dóxa', a  Geografia  

de Rebeldes apresenta figuras  que são uma espécie  de  ‘demasiado’ ou ‘escasso’ no 

âmbito da forma. Pois a sua construção, em algumas ocasiões, autonomiza as partes 

(detail)  do  ente,  efetuando,  assim,  a  substituição  da  globalidade  do  corpo  pela 

fragmentação do mutante.

Na citada trilogia, o legente se defronta com seres cujas partes do corpo, quando 

ausentes,  geram um estado de  suspense  estético,  no  qual  ele  luta  para  'recuperar'  a 

imagem fugidia do ser inteiro. Ao mesmo tempo, sua presença instigante nos desperta 

para  um  segundo  estado  de  procura,  direcionado  para  aquilo que  se  alegoriza 

filosoficamente nas imagens em fragmentação.
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N'O Livro das Comunidades e n'A Restante Vida,  é a assunção imagética de 

Tomás Müntzer que mais realiza esse efeito estético. Não mais um homem, o que vemos 

irromper é a imagem fragmentada do humano: trata-se da 'cabeça decapitada de Tomás 

Müntzer'. Se a convocação do teólogo Müntzer, simbolicamente, remeteria somente à 

força  dos  seus  tratados  filosóficos,  por  outro  lado,  a  'cabeça  decapitada  de  Tomás 

Müntzer'24 porta  três  fundamentos  sígnicos  importantes:  a  força  de  seus  tratados 

teológicos (fundamento místico);  a sua atuação revolucionária junto à libertação dos 

camponeses  na  Batalha  de  Frankenhausen  (fundamento  revolucionário);  a  violência 

persecutória do Clero e da Nobreza (fundamento do mártir).

Paixão e morte o místico sofrera: de um lado, por força revolucionária dos seus 

escritos, de outro lado, pela aliança à causa dos camponeses, liderados por sua voz e 

mãos numa crescente ameaça às estruturas do feudalismo monárquico medieval. Assim, 

a violência representativa de uma cabeça decapitada se torna ferramenta funcional de 

acoplamentos simbólicos e sígnicos numa única imagem estética:

[...] ao pensar sempre em Müntzer e no lugar deixado pela sua 
cabeça,  comecei  a  vê-lo  por  detrás  da  folha  (eu  próprio 
escrevendo e vergado sob o poder da escrita) com uma estrela 
por  cima  dos  ombros,  ou  seja,  com  uma  nascente  de  luz 
divergente na continuação do pescoço. (LLANSOL, LC, p. 49)

Ainda na citada obra, é nos momentos de penumbra de São João da Cruz que sua 

figura emblematiza densos enigmas imagéticos. Apesar de se mostrar no esplendor do 

seu corpo inteiro, é justamente quando seu corpo fica na penumbra da luz, deixando sua 

mão acesa no facho da claridade, que a sua imagem santifica o sonho da escrita mística:

24. A sua cabeça irrompe não como imagem, mas como figura, isto é, persona ficcional, actante pensante e 
atuante.
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Pareceu a Ana de Peñalosa que a sua mão iluminada tremera e 
que os seus dedos se tornavam leves e afilados; o pulso, deixado 
na  mesa,  batia.  É  a  corrente  de  água,  pensou.  Mas  sentia  os 
dedos cada vez mais tênues de modo que, quando São João da 
Cruz baixou a cabeça, a mão desaparecera, cortada pelo pulso e 
no  seu  lugar,  repousada,  se  encontrava  a  página  [...] 
(LLANSOL, LC, p. 21)

Assim, o corpo de homem é deixado na sombra da noite, e no zênite resplandece 

a  iluminada  mão  que  escreve  os  cânticos  espirituais.  Tomada  pelas  correntes  de 

metamorfose, sua fisionomia de 'parte do corpo' é transformada, gradativamente,  em 

imagem  metonímica  dos  escritos  místicos.  Nessa  cena,  observamos  três  níveis  de 

anamorfose do corpo: o físico (relação corpo-mão), o metamorfoseante aquoso (relação 

mão-água) e o simbólico (relação mão-texto).

De fato,  que imagem, que mistérios  e  abstrações  filosóficas  podem conter  o 

citado  trecho,  perguntamo-nos.  Uma atmosfera  enigmática  e  de  abstração  filosófica 

parece baixar sobre a fragmentação da figura, e a sua forma estética revela-se capaz de 

enredar  múltiplas  percepções:  uma mão iluminada e  cortada pelo pulso,  sob a  qual 

nascem páginas, textos, revoluções, digo, pensamentos místicos, o Cárcere de Toledo, 

enfim,  a  agonia  do  mártir  e  a  Noite  Obscura da  sua  poesia  mística.  O  regime  de 

mutação,  portanto,  permite  à  figura  partir  em  direção  aos  estados  expandidos  de 

percepção do ente. 

2.3. Do existencialismo enquanto estética do para-além-do-humano

Os corpos figurais, “que, na realidade, não são necessariamente pessoas, mas 
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módulos,  contornos,  delineamentos”  (LLANSOL, UFP,  p.  130),  encarnam vivências 

miradas em paisagens ulteriores do Ser. No dizer de Tatiana Pequeno, “O predomínio da 

faculdade  de  metamorfose  nos  mutantes  evidencia  a  contiguidade  entre  Corpo  e 

Paisagem”,  por  onde  se  encenam  os  significados  “do  nascimento,  renascimento, 

ressurgimento  de  diversos  Corpos Potentes  imbuídos,  como já  disse,  do  espírito  da 

Restante Vida” (PEQUENO, 2011, p. 66). Nessa  experimentação  de  zonas  vibrantes 

de  afetos,  os  textos  llansolianos  marcam  a  assunção  de  seres  incongruentes  à 

classificação das espécies: 

Mas num dia principalmente tocado por um monstro animal a 
que  chamou  númen  por  desconhecer-lhe,  [...]  não  havia  já 
pessoas mas seres vivos, cada uma pertencendo a um espaço, ou 
a um século. (LLANSOL, RV, p. 58)

N’A Restante Vida, em apenas duas páginas (p. 58 e p. 59), aparecem pelo menos 

cinco referências à figura como forma inteligível de ente: 'monstro', 'monstro animal', 

'homem animal' (objeto para fazer amor com corpo e inteligência), 'mulher animal' e 

'seres coloridos e múltiplos'.  Nessas páginas,  percebemos que o ente estruturalmente 

anômalo  molda  o  campo  representacional  da  figura,  enfatizando  sua  natureza 

anamórfica. Para além de representar um universo fantástico diegético, a escritura do 

fora  de  série,  assinala,  em toda  Geografia  de  Rebeldes,  a  elaboração  filosófica  do 

conceito existencialista de restante vida. Conforme busco analisar, a marca desse projeto 

existencial é o avanço contínuo sobre as múltiplas formas dos ‘vivos’, onde verificamos 

a perpetuação de uma vontade narrativa que se traduz na experimentação sensorial dos 

restantes fulgores do Ser.
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Nos primeiros livros da escritora,  Os Pregos na Erva (1962) e  Depois de Os  

Pregos na Erva (1973), conforme analisam José Augusto Mourão (MOURÃO, 1997) e 

Tatiana Pequeno (PEQUENO, 2009b & PEQUENO, 2011), parece haver a passagem da 

escrita  representativa  (narrativa)  para  a  textualidade,  cujo  amadurecimento  estético 

surgirá n’O Livro das Comunidades:

Mais  de  dez  anos  depois,  com a  publicação  de  O  Livro  das 
Comunidades,  é  iniciada  a  trilogia  intitulada  Geografia  de 
Rebeldes (formada pelas duas outras obras A Restante Vida e Na 
Casa de Julho e Agosto), a partir da qual podemos vislumbrar 
um rompimento de fato brusco com os modelos mais ortodoxos 
de  narrativa,  sobretudo  no  que  diz  respeito  à  trajetória  dos 
personagens,  ativação  e  fruição  de  inúmeros  espaços  e  a 
suspensão  de  uma  categoria  temporal  a  serviço  daquilo  que 
Llansol chama de História dos Príncipes e do Poder, algo sempre 
ligado ao universo dos Realismos. (PEQUENO, 2009b, p. 2489)

Nas duas primeiras obras da escritora, observamos o processo de transmigração 

formal do conceito de  personagem para o de  figura, metonimizado através da forma 

estilhaçada que os corpos das  personas dão a ver. Suas formas estéticas, muitas das 

vezes  em  desmanche  estrutural,  parecem  alegorizar  a  destruição  da  personagem 

narratológica para que irrompam as figuras anamórficas que circularão nas comunidades 

da Geografia de Rebeldes. Conforme a escritora nos diz em epígrafe ao texto de Depois  

de Os Pregos na Erva: “não sou capaz de dar vida a uma sociedade nova. Mas posso 

destruir os mortos” (LLANSOL, DPE, p. 05).

Nas figuras, a partir de constantes transmigrações fisiológicas e epistemológicas, 

a estética do humano redescobre uma outra rota existencial do seu lugar na terra. Aqui, 

animal, parafraseando as andantes linhas de Luis Maffei (MAFFEI, 2006, p. 06), pode 
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ser ‘anima’, parte, por excelência, do vitalismo anterior ao raciocínio. Portanto, sob a 

experimentação estética de ser planta, animal, pedra, enfim, o eu se torna sempre outro: 

“Rodeada de vegetais, de bichos – a parte lateral da humanidade –, sinto a secreção 

interna desse estado de viver, análogo ao espaço e à duração.” (LLANSOL, UFP, p. 

136).

Nesse momento basilar  de nossa análise,  para a interpretação da transição da 

estrutura  rizomática  figural  para  a  sua  fundamentação  existencialista, a  figura  de 

Coração  do  Urso  servir-nos-á  como  archote  iluminador  do  transcurso  discursivo. 

Conforme observo, o nascimento de Coração do Urso, dentro da Geografia de Rebeldes, 

amadurece filosoficamente o conceito de restante vida.

N’O Livro  das  Comunidades,  até  então,  as  figuras  apareciam enredadas  por 

inflexões  filosóficas  e  meditações  sobre o desejo ardente por encontros  (sensíveis  e 

filosóficos). No entanto, a referência a um viver errante fisiologicamente, que alie a 

experiência  sensível  do corpo e  a sua consequente interpretação filosófica,  não fora 

colocada  de  forma  tão  objetiva  até  então:  “Coração  do  Urso  tornou-se  um  lugar 

permanente  de  representações,  sensações,  percepções,  imagens,  ícones  e  mitos; 

habituara-se a nele ler textos e a ver animais.” (LLANSOL, LC, p. 46).

 Coração do Urso parece iniciar o desenvolvimento do projeto existencialista da 

restante vida, anterior mesmo à presença da força vegetal de Prunus Triloba. Pois a sua 

manifestação inicia  um ciclo  permanente  de  experimentações  sensíveis  sobre outras 

dimensões constituintes do Ser – seja a fisiologia vegetal,  a animal,  a humana ou a 

quimérica.

No  início  d’O Livro  das  Comunidades,  a  figura  de  Coração  do  Urso  nasce 
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textualmente da junção cosmogônica da neve com uma gota de sangue do pescoço do 

Cavalo Pégaso (LLANSOL, LC, p. 42-43). Desde o princípio, a sua aparição remete-

nos a um ‘não sei quê’ de não-natural, com isso há uma sensação de estranheza em 

relação à sua origem e à sua funcionalidade diegética. Em verdade, a sua origem já nos 

remete a uma estranha forma de nascimento, cuja modulação embrionária lembra-nos o 

surgimento teogônico de Afrodite e das Fúrias. Essas deidades surgiram do sangue e do 

esperma  de  Urano  que,  jorrado  sobre  a  espuma  do  mar  no  ato  de  sua  castração, 

encontraram  no  espaço  do  mar  o  seu  útero  materno.  Ironicamente,  essas  figuras 

hesiódicas e Coração do Urso possuem as mesmas constituições embrionárias – a água e 

o sangue: um em estado líquido, o outro em estado sólido:

Quando  chegou  às  regiões  polares  deitou-se  pela  neve  e,  na 
manhã seguinte, nasceu aí: era grande, pesado como um coração 
sem corpo e  em breve  os  caçadores  e  os  outros  animais  lhe 
deram o nome de Coração do Urso. (LLANSOL, LC, p. 44)

Essa  forma  de  nascimento,  tanto  na  Teogonia quanto  n'O  Livro  das 

Comunidades, instaura uma fecundidade diferente da tradicional (marcada pelo contato 

entre  os  corpos).  A partir  de  Coração  do  Urso,  se  inicia  um processo  reprodutivo 

naturante, tendo nos elementos naturais a força progenitora de vida, sem a necessidade 

de um útero gerador do fruto embrionário. Se de sangue e água nasceu Coração do 

Urso,  podemos  chamar  sua  origem  de  'in  natura',  pois  sua  célula-mater, 

abiogenicamente, é a própria manifestação naturada da Natureza.

Portanto,  a  iniciação  gestacional  in  natura de  Coração  do  Urso,  parece-me, 

instaura nos textos llansolianos a predisposição das figuras para os processos naturantes 
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de experimentação da vida, que, conforme vimos, são marcados pelo avanço sobre as 

incontáveis formas dos ‘vivos’:

Meu corpo e meu espírito sofriam tantas mutações que me sentia 
suspensa  à  beira  de  um  abismo,  simultaneamente  rotação, 
elevação e queda; dotada de duas línguas, entre muitas outras 
que se me apresentavam menos persistentes e visíveis, passei a 
quase só habitar o rés-do-chão, esquecida da guerra e da cabeça 
decapitada de Müntzer. […] Pouco a pouco me liquefazia, me 
tornava  corrente,  frase,  planta,  pequena  planta  e  pedra,  e  me 
olhava minúscula no meio de todos com a grande abóboda e a 
grande arquitectura sobre a minha cabeça. (LLANSOL, RV, p. 
59-60)

No  entanto,  diferentemente  das  outras  figuras  d’O  Livro  das  Comunidades, 

Coração do Urso aparece, de certa forma, destacado do universo accional que enreda as 

vivências  das  outras  figuras.  Não  sendo  um  ser,  ele  é  um  invólucro  ou  módulo 

imagético que contorna, animicamente, específicas funções textuais. Sua 'personalidade' 

estética é justamente ser o protetor dos livros por dentro, aquele que costura as vozes no 

tecido textual dos livros. Em diversas cenas d'O Livro das Comunidades, ele aparece 

como transportador  das  figuras  de  uma cena  para  outra,  geralmente  carregando nas 

patas Tomás Müntzer ou São João da Cruz:

Inclina-se sobre as espáduas do urso e a irradiação da estrela 
projecta-se nas suas garras, que sustêm Münzer. Ana de Jesus 
preocupa-se porque ignora como é que ele, com esta luz sem 
feições,  há-de  comer  e  chegar  a  um ponto  preciso  do exílio. 
(LLANSOL, LC, p. 49)

N’O Livro das Comunidades, a sua construção textual enquanto figura parece 
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ainda esboçada,  sem um contorno axiomático preciso.  Somente em  Causa Amante25 

encontramos  uma  explicação  mais  precisa  de  sua  natureza  estética:  é  confiado  a 

Coração  do  Urso  costurar,  unir  e  atar  os  nós  internos  do  texto,  cadenciando,  num 

segmento rítmico de vozes, as cenas do tecido textual:

[…]  sem  Coração  do  Urso,  poder  escrever  seria  uma  noite 
transitória, à imagem desta vida; é ele que protege os livros por 
dentro,  vos  transporta,  vos  depõe,  vos  cobre;  quando 
desapareceis nos espaço, olha o vosso horizonte com esperança, 
e  profundo  conhecimento  dos  caminhos  imersos  na  neve.  A 
Coração do Urso não é indiferente ver-se sozinho, mas quando 
alguém acaba no fim de um texto, ele encaminha-o com bondosa 
segurança para o fim deste desterro. (LLANSOL, CA, p. 26)

Na corporificação  da  figura,  portanto,  podemos  observar  contornos 

representacionais tanto de seres presentes na fisiologia natural do mundo, quanto de 

módulos que dificilmente pensaríamos como ‘seres viventes’. Na anulação constante do 

Self  –  referência  psíquica  do  humano  e  das  suas  marcas  identitárias  –,  as  figuras 

tornam-se espaços vagos de representação, capazes de se emularem em correntes de 

água,  animal,  pedra,  planta  ou  frase.  Conforme  nos  dá  a  ver  Tatiana  Pequeno 

(PEQUENO, 2011, p. 66), um “Corpo Cem Memórias de Paisagem eclode como Corpo 

de Potências, concordando com a abundância e a generosidade”.

A escrita d’A Geografia de Rebeldes enfatiza a justaposição de duas propostas 

rebeldes: de um lado, a irrupção do  ethós revolucionário de (des)figuração do velho 

mundo referencialista,  de outro lado,  o  pathós ardente de criação de novos mundos 

fulgurantes. Aqui, à figura é dada a tarefa de entranhar a pele do corpo com estrangeiras 

25. Segundo volume da trilogia  O Litoral do Mundo,  constituído pelos livros  Contos do Mal Errante, 
Causa Amante e Da Sebe Ao Ser.
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experiências de gnosis do  vivo.  Assim, verificamos que o alargamento da percepção 

sobre 'o que é  um corpo?'  não ocorre somente por  processos  intelectivos,  mas pela 

(re-)encarnação do corpo humano em peles ficcionais dos outros módulos do ser:

[...] o mestre na arte de pensar experimentou o sentimento de ser 
rosa, de constantemente se abrir em pétalas e perfumes, de ser a 
dama onde a fome monstruosa se acaba e de poder com rapidez 
ter filhos, tira-los debaixo da saia, um instante apenas entre fazer 
amor e lançar crianças. (LLANSOL, LC, p. 39)

Jean-Paul Sartre, em sua obra O existencialismo é um humanismo, investiga as 

relações entre o existencialismo e a manifestação do mundo sensível. Segundo Vergílio 

Ferreira, a filosofia sartriana, apesar de se distanciar drasticamente da fenomenologia de 

Husserl, apresenta algumas heranças conceituais deste.

Foi Husserl quem alertou que o processo de intelectualização da  experiência é 

fundamental  para  a  doação de sentidos,  pois  o  mundo não configura  uma episteme 

objetivável  por  si  só.  Assim,  na  fenomenologia  husserliana,  cabe  à  consciência 

investigar os significados latentes na presentificação do mundo, dissociando nitidamente 

o ‘pensar’ (cogito) do que ‘é pensado’ (objeto). Trata-se de reconhecer que somente o 

cogito (o pensar intencional sobre os fenômenos) pode tornar legível o mundo para os 

homens, uma vez que o mundo é coisa externa à linguagem, universo insondável para o 

humano: “Porque o animal vive colado às coisas, nos estritos limites de uma acção-

reacção,  não se sabe a  si  próprio enquanto as vê,  não as cinge de negação,  não as 

determina verdadeiramente.” (FERREIRA, 1970, p. 18).

Apesar de pares opositivos, objecto e fenômeno são imagens complementares. O 

primeiro  se  manifesta  somente  no  domínio  físico,  de  forma  inacessível,  em termos 
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intelectantes, para os homens; o segundo irrompe como o desdobramento interpretativo 

(conceito) do primeiro, a validar o 'visar intencional' em termos de cultura, de sociedade 

e de doutrina filosófica.

Nesse ponto, notamos que a percepção existencial do ente em Sartre apresenta 

aspectos que nos lembram o estudo sobre o  Ser de Martin  Heidegger,  para quem a 

percepção existencial do ente é um fato irredutível do ‘estar no mundo’ do homem, pois 

somente o homem existe, enquanto todo o resto é:

E é exactamente este não confundirmo-nos com o objecto, este 
podermos como que pô-lo à distância, perspectivá-lo, enfrentá-
lo,  que  leva  o  fenomenólogo  (um  Husserl  e  mormente  um 
Heidegger  e  um  Sartre)  a  considerar  a  consciência  como 
projecção de si, [...] (ibidem, p. 19)

Nesse reconhecimento  da  interpretação humana como doadora  de  sentido  ao 

mundo,  encontramos  o  ponto  de  intersecção  entre  a  fenomenologia  husserliana  e  o 

existencialismo sartriano. Ambos sinalizam que ao homem, de certa forma, é dado o 

papel de criador do  mundo26. No entanto, percebemos particularidades conceituais em 

cada um dos filósofos que os distanciam teoricamente.

Em Sartre,  observamos  uma proposta  de  prolongar  a  experiência  do  ‘corpo-

mundo’ no  ser (dasein)27 do ente humano. Com isso, a percepção dos fenômenos em 
26.  É importante frisarmos que  mundo,  nessa passagem, é empregado na acepção filosófica do termo 
empregada por Emanuel Carneiro Leão, Manuel de Castro e  Antônio Jardim, para quem o mundo é  
precisamente  a  experiência  humana  da  terra,  isto  é,  vivência  intelectante  (e  não  somente  sensorial), 
infiltrada por conceitos, arquétipos, instrumentos técnicos e utensílios. A terra, por outro lado, seria o 
dado imanente,  que  aí  está  e  sempre  esteve,  a  matéria  incognoscível  para  o  homem,  mas  elemento  
vivencial ativo do que é na manifestação: animais, plantas, vermes, oceanos, rochas. 
27. “A palavra Dasein vem do alemão e significa Ser-aí. O Ser-aí expressa o imediatismo e o inevitável, 
características da condição existencial. A utilização do termo Dasein é contemporânea, surgindo como 
fenômeno,  isto  é,  como algo  que  se  mostra  a  si  mesmo.  O Filósofo  e  Pensador,  Martin  Heidegger, 
ressignificou  a  palavra  Dasein  para  a  expressão  ser-no-mundo.  “Ser”  e  não  “Estar”;  no  sentido  de 
existência e coexistência, e não de permanência ou passagem. Não se trata do homem interagir com o 
mundo, pois nesse caso daria a entender que a pessoa e o seu ambiente são coisas distintas. Trata-se da 
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Sartre torna-se mais ampla filosoficamente, ao perceber o ser (fenômenos) do objecto 

enquanto  eterno vir-a-ser.  No filósofo,  sua  percepção existencialista  aproxima-se da 

filosofia  de  Martin  Heidegger,  para  quem o ente  é  ek-stase,  isto  é,  abertura  e  des-

ocultação do Ser.

A  partir  da  premissa  sartriana  e  heideggeriana  de  que  o  Ser  é  mistério, 

percebemos  que  a  demiurgia  da  Poiesis é  a  forma  mais  eficaz  de  trazer  à  luz  as 

potencialidades do Ser. Enquanto algumas formas de presentificação do ser nos afloram 

à vista e à imaginação em nossa 'conformação mental', todo o resto do Ser permanece 

velado,  e  desvelado  somente  na  Arte.  Por  intermédio  da  ficcionalização  dos  entes 

projetados  pelo  escritor-demiurgo,  o  texto  torna-se  espaço  estético  experimental  de 

assunção  dos  fenômenos  do  objeto.  O  texto  aqui  é  palco  lingüístico  das  anômalas 

performances do ente.

Por essas peregrinações filosóficas, evidenciamos o aspecto existencialista que 

enfatizo na textualidade llansoliana. Aí está o archote filosófico que sinalizo no conceito 

da restante vida, pois seus textos apontam para os encontros do ente ficcional com as 

diversas formas do Ser. Estranhamente, é na distância do corpo humano que a escrita 

llansoliana  atingirá  o  fundamento  próprio  de  sua  textualidade  rebelde:  o 

desenvolvimento de uma ética do existir in natura.

2.4. Das territorializações de Deus Sive Natura enquanto ethos existencialista

relação e coexistência e até interdependência, entre pessoas e / ou ambiente, isto é entre ‘Daseins’”.
(DRUMMOND,  Frederico.  DASEIN,  Uma  introvisão  de  Heidegger.  Fonte: 

http://pt.shvoong.com/humanities/philosophy/1905453-dasein-uma-introvis%C3%A3o-
heidegger/#ixzz1u7tGw7jO)
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As figuras llansolianas, em verdade, inauguram uma existência caracterizada por 

uma espécie de 'ética das metamorfoses', pois as suas mutações aferem alterações no 

padrão de seus comportamentos com o mundo. Na presentificação da figura rebelde, 

observamos  a  expansão  existencial  da  adaequatio  ratio do  ente  humano.  Assim,  a 

fisiologia  figural  experimenta  o  desejo  sensorialista  de  ser  planta,  animal,  corpo 

desastre, enfim, corpo restante dos mundos. Segundo Tatiana Pequeno, a Geografia de  

Rebeldes instaura um texto no qual “corpo e paisagem trocam olhares e passam a ser um 

contíguo do outro, o que logo leva a entender que tal correspondência fertiliza as trocas 

orgânicas, admitindo um fluir entre naturezas aparentemente dissonantes” (PEQUENO, 

2011, p. 66):

Na  terra  fora  deixado  o  livro,  e  os  dois  amavam-se 
estranhamente trocando as páginas, os bichos, os pensamentos, a 
voz que havia de ter o texto e o corpo que havia de conter a 
terra. (LLANSOL, RV, p. 16)

No  citado  trecho,  percebemos  um  intenso  diálogo  entre  a  ética  vegetalista 

llansoliana e o pensamento filosófico de Baruch Espinosa, o qual suscita a imagem de 

um  deus sive natura,  conceito  largamente utilizado por Llansol em seus textos.  Em 

verdade,  tanto nas linhas do pensamento filosófico de Baruch Espinosa28 quanto nas 

linhas llansolianas, as percepções sensoriais engendram significados epistemológicos e 

meditativos, ao não se reduzirem à lógica biológica de sua anatomia.

O corpo, assim, é abordado como uma matéria dinâmica e assaz complexa em 

termos físicos e psicológicos. Seu equilíbrio depende de uma orquestra harmônica entre 

28.  Em especial  nas  obras  Ética  Demonstrada à Maneira dos Geômetras e  Tratado de Correção do  
Intelecto.

67



as suas partes internas (órgãos, membros, tendões) – fator físico – e as conseqüentes 

relações de si (enquanto unidade corporal) com os entes externos do mundo – fator 

psíquico.  Portanto,  esse  corpo  é  duplamente  relacional:  internamente,  através  da 

dialética  entre  as  suas  partes;  e  externamente,  através  do contato  com outros  seres, 

sejam corpos físicos ou projeções mentais:

Sinto  que  me  estilhaço  melodiosamente  à  procura  dos  meus 
múltiplos  prazeres  (o  maior  –  o  da  sensibilidade  do  corpo). 
Começa sempre pelos olhos que distribuem temas de meditação 
aos outros sentidos. (LLANSOL, LC, p. 73)

No pensamento de Espinosa, é notória a relação entre o ser e a sua experiência 

de  corpo  (módulo  sensorial),  a  partir  da  qual  a  mente  engendra  significados.  Em 

verdade, o tipo de psychè que produzirá a formação do Self dependerá da natureza do 

próprio corpo e das afecções por ele vivenciadas. Segundo o filósofo, a existência da 

mente29 está  condicionada  à  existência  do  corpo,  pois  aquela  é  apenas  a  ideia  das 

afecções do corpo:

[...]  a  alma  humana  é  uma  ideia,  a  saber,  a  ideia  do  corpo 
humano.  [...]  A  expressão  mental  da  composição  corporal, 
exigida pelo paralelismo, implica a exclusão da tese clássica da 
simplicidade da alma, pois a ideia que constitui a alma humana 
será, necessariamente, composta de várias ideias. Assim, a alma 
é apta a perceber um grande número de coisas, numa aptidão 
proporcional à de seu corpo a afetar e ser afetado pelos outros 
corpos,  pois  suas  percepções  serão  constituídas  a  partir  das 
ideias das afecções do corpo. (GLEIZER, 2005, p. 22 – 23)

29. Por mente Espinosa entende os conjuntos arquetípicos moduladores da identidade psíquica do ente:  
suas ideias, seus valores, suas percepções estéticas, éticas e sensoriais.
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O conceito de mens30 para Espinosa se assenta em dois pressupostos funcionais: 

de um lado, ela é a perceptora das afecções do corpo, de outro lado, a tradutora dos 

afetos exteriores em termos inteligíveis para si, naquele momento 'cultural' do próprio 

ente.  Esses  afetos  exteriores,  uma  vez  filtrados  pela  mens humana  na  forma  de 

'linguagem', serão organizados em escalas valorativas. É por isso que essas ideias, antes 

de  exprimirem  a  realidade  concreta  do  corpo,  exprimem  um  determinado  estado 

corporal de entendimento sobre as afecções experimentadas.

Portanto, concluímos que a mente não pode conservar, uma vez que o corpo seja 

destruído  ou  alterado  em  suas  propriedades  originais,  o  entendimento  sobre  a  sua 

existência primária. Segundo palavras de Espinosa: “A mente não pode imaginar nada, 

nem se recordar das coisas passadas, senão enquanto dura o corpo” (ESPINOSA, 1957, 

Parte V, Proposição 21). Llansol, por sua vez, parece ter introjetado os ensinamentos 

espinosianos  nas  suas  sondagens  sobre  as  afecções  do  corpo  quando  nos  diz,  n'A 

Restante  Vida,  que  “[…]  aprendi  que  cada  corpo  possui  uma  espessura  própria.” 

(LLANSOL, RV, p. 67-68).

Aí está o fator que torna a teoria da afetividade humana de Espinosa tão cara à 

nossa reflexão llansoliana. De acordo com o pensamento do filósofo, os movimentos 

dos  'encontros'  deixam gravados vestígios  em cada um dos corpos envolvidos pelas 

afecções.  É desses encontros que se produzem tanto os sentimentos, como o amor, o 

ódio, a liberdade e a opressão, quanto os seus conhecimentos.

Marilena  Chauí,  em  Espinosa:  Uma  Filosofia  da  Liberdade,  desenvolve  o 

conceito de 'Intercorporeidade', que é justamente a capacidade do corpo de afetar outros 

30. Aqui, a acepção de 'Mens' segue os estudos de Marilena Chauí, em cuja tradução optou pelo termo 
'mente' ao invés de 'alma', para designar a forma e a ideia sobre o corpo. O termo 'alma', segundo Chauí, 
poderia manter conotações espiritualistas que gerariam interpretações dúbias (CHAUÍ, 2006, p. 300).
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corpos e de, ao mesmo tempo, ser afetado por eles. Na Parte III da  Ética,  Espinosa 

observa que a afecção de um corpo depende de uma dupla convergência: primeira, da 

natureza do corpo afetado; segunda, da natureza dos corpos exteriores que o marcam. 

Por afeto, o filósofo compreende as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir 

é aumentada ou diminuída. E, estimulando ou refreando o agir do ente, o afeto influi 

diretamente sobre o modo como o corpo formulará as ideias sobre suas afecções.

Se o corpo, como afirma Chauí, além de 'imaginante', é 'memorioso' (CHAUÍ, 

2007, p. 33), percebemos que as figuras llansolianas, de maneira espinosiana, mantêm 

registradas consigo as experiências sensíveis e as afecções dos encontros entre si. Na 

potência dos encontros, por força dos afetos, sejam de ordem fisio-psíquica ou estética, 

surgem  epistemes  vivenciais  e  conceituais  que  serão  sintetizadas  pelos  corpos, 

alterando-os mutuamente. No exemplo abaixo, do entrelaçamento de gestos estéticos e 

ideológicos entre Beethoven, Nietzsche e Ana de Peñalosa, observamos a irrupção de 

um encontro capaz de torná-los alteridades de si mesmos. Por força de suas naturezas 

distantes em contato, testemunhamos as mútuas alterações dos seus eixos existenciais:

Beethoven  enlouquecera  Nietzsche;  a  boca  de  Nietzsche 
adquirira  um aspecto  singular,  emitia  o  poder  que  compunha 
Zaratustra, e o livro a desfazer-se até às margens; articulava o 
silêncio, e a máscara do medo impregnava a zona polar da boca 
do  urso.  Entre  a  contracção  de  Nietzsche  e  os  ouvidos  de 
Beethoven,  Ana  de  Peñalosa  deixara-se  ficar  abandonada  

nesse  momento  conheceu a  forma da sua claridade  que 
outrora se chamara amor perfeito [...] (LLANSOL, RV, p. 22)

Segundo  o  filósofo,  todos  somos  vítimas  de  afetos31,  muitas  vezes 

experimentados  de  forma  desordenada.  Conforme  tese  desenvolvida  no  Tratado  de 

31. Afeto, no sentido espinosiano, é algo que nos afeta na força dos encontros com os outros.
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Correção  do  Intelecto,  todos  os  afetos  possuem  causas  determinantes  (origem  dos 

encontros) e geram efeitos necessários (conseqüência dos encontros), ambos dignos de 

conhecimento. Afinal, o desejo, a alegria, a tristeza, o amor, o ódio e todas as afecções 

possuem causas determinantes e efeitos necessários.  Espinosa propõe encontrar  uma 

organização funcional dos afetos de modo a anular o efeito negativo de certas afecções, 

ao mesmo tempo em que seria amplificada a potência dos afetos positivos sobre os 

processos  vivenciais  do corpo.  O filósofo,  assim,  desenvolve a  ideia  de  que a  vida 

afetiva e ética do homem vai depender tanto da natureza dos seus encontros quanto do 

seu conhecimento sobre as afecções envolvidas no processo.

Na tradição filosófica desde Aristóteles, conhecia-se alguma coisa descrevendo 

as  suas  propriedades,  num saber  predicativo  à  coisa.  Em Espinosa,  ao  contrário,  o 

conhecimento é 'in', isto é, ocorre na observação sobre os movimentos sensíveis das 

coisas, a construir uma ontologia do conhecimento index sui. Esse é o caminho para a 

assunção de uma ciência intuitiva do saber, através da observação sobre os fenômenos 

do objeto.

Ainda em acordo com Espinosa, nem somente a experiência sensível 'positiva', 

nem só o conhecimento dos afetos, irão conduzir o homem para a felicidade. Somente 

pelo  entrelaçamento  entre  o  conhecimento  e  a  experimentação  é  que  o  homem 

transforma gradativamente a sua vida. Desse modo, o estado de beatitude do homem 

depende do exercício do intelecto em comunhão com a escolha dos afetos, para que o 

conhecimento  dos  seus  mecanismos  permita  elaborar  uma  técnica  para  moderar  as 

paixões:
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Cada um tem o poder,  se não absoluto,  ao menos parcial,  de 
compreender a si mesmo e de compreender os seus afetos, clara 
e distintamente e, conseqüentemente, de fazer com que padeça 
menos por sua causa. Devemos, pois, nos dedicar, sobretudo, à 
tarefa de conhecer, tanto quanto possível, clara e distintamente, 
cada  afeto,  para  que  a  mente  seja,  assim,  determinada,  em 
virtude do afeto,  a  pensar aquelas  coisas que percebe clara  e 
distintamente  e  nas  quais  encontra  a  máxima  satisfação. 
(ESPINOSA, 1957, Parte V, Proposição 4, Escólio)

Voltando ao texto de Maria  Gabriela  Llansol,  em larga medida,  o contato,  a 

princípio  sensorial,  entre  as  figuras  engendra  alterações  epistemológicas  nas  suas 

relações  com o mundo.  Num constante  jogo de memória  e  desmemória  com a  sua 

própria constituição física e psíquica, as figuras, afetadas pelos encontros, transmigram, 

parcial ou radicalmente, de formas existenciais.

Segundo Pequeno, são esses encontros e as suas conseqüentes alterações nos 

seus  padrões  comportamentais,  que  justificariam  uma  certa  obrigatoriedade  das 

transpassagens por que passam as figuras.  Transpassagens, em Llansol,  são ritos de 

morte e de nascimento, intercalados por atos de amor no fundo da caixa vazia do ser. 

N'A Restante  Vida encontramos uma passagem emblemática  da aurora  do novo ser, 

quando  a  beguina  Hadewijch,  no  calor  das  batalhas  contra  os  ciclos  de  Poder,  se 

entrelaça com o corpo-texto do místico revolucionário Tomás Müntzer:

Durante  muito  tempo  revolveu-se  em  convulsões  com  a 
perspectiva de unificar os corpos, e o seu desejo não chegava ao 
fim. Voltava-se então contra si mesma e fazia amor metendo o 
seu olho na boca,  e  as  mãos na extremidade do pensamento. 
Parecia não poder existir antes da morte, e morta parecia sem 
descanso  se  agarrar  e  voltar  à  vida.  Nela  não  havia  forma 
humana, e tudo era noite e vago. “O tempo que passou na minha 
casa fez-me esquecer de mim mesma. Acasalei-me com ela: face 
com mão”. […]
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Tinha orado?
Envelhecido?
Libertado do corpo? (LLANSOL, RV, p. 38-39)

Na  sua  escrita,  as  figuras,  despertadas  sensorialmente  pelos  encontros 

amplificadores  das  suas  semânticas  corporais,  evocam  as  memórias  dos  resíduos 

existenciais  do mundo.  Muitas  vezes,  esse redimensionamento reverbera eticamente, 

pois,  através  da ressocialização do corpo humano ao  corpo vivente  da  natureza,  os 

encontros  buscam,  como nos  diz  Tatiana  Pequeno  (PEQUENO, 2009b,  p.  2494),  a 

harmonização entre toda a horda de seres numa espécie de 'pacto de bondade' entre os 

Vivos:

constituíamos uma longa série em linha sinuosa, eles punham as 
mãos, as patas, as folhas, nas formas uns dos outros, comigo, a 
enfiada não se interrompia, eu dava as mãos a umas garras; era 
uma demonstração de espécies, de tons, de graus, de maneiras 
particulares de se exprimir, de tempo interior e de exterior, de 
espaços; (LLANSOL, CA, p. 95)

A  essa  amplificada  experiência  do  ser,  Llansol  chama  de  Restante  Vida, 

audacioso projeto existencial que percorre diversos de seus textos. Além de nomear o 

segundo volume da Geografia de Rebeldes, o projeto apresenta pelo menos três eixos 

fulcrais:  a  libertação  da  vivência  ordinária  e  histórica  do  corpo  egóico  humano,  a 

emancipação dos resíduos existenciais da vida (plantas, animais, formas indefinidas do 

ente), e uma última potência, uma imagem ainda por vir no presente texto: a extensa 

margem  dos  rebeldes  que,  com  seus  pensamentos  revolucionários,  retornam  como 

archotes de uma nova aurora do homem. Embora não componha a citada trilogia por ora 

em observação, cremos ser relevante para nossa discussão o seguinte trecho de Causa 
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Amante,  uma vez que essa obra igualmente é permeada pelos fulgores  in natura da 

restante vida:

era  uma  vez  um  animal  chamado  escrita,  que  devíamos, 
obrigatoriamente, encontrar no caminho; dir-se-ia, em primeiro, 
a matriz de todos os animais; em segundo, a matriz das plantas 
e, em terceiro,
a matriz de todos os seres existentes.
Constituído por sinais fugazes, tinha milhares de paisagens,
e uma só face,
nem viva, nem imortal. (LLANSOL, CA, p. 160)

Há,  ainda,  um  importante  aspecto  da  filosofia  espinosiana  nos  textos 

llansolianos  que  desejo  enfatizar.  Baruch  Espinosa  traz  uma  concepção  de  Deus 

enquanto Natureza, pois são dois nomes para a mesma realidade física e metafísica. O 

filósofo holandês, aliás, integra o universo llansoliano sobre dois aspectos importantes: 

o primeiro, na convocação de sua persona e de sua concepção sobre os afetos junto à 

comunidade rebelde; o segundo, é justamente a presença, na textualidade da escritora, 

do  seu  referido  conceito  de  Deus  Sive  Natura,  no  qual  assenta  a  fundamentação 

existencialista do corpo llansoliano e de suas transmigrações.

O princípio filosófico das faces de um deus que está em todas as coisas – o 'deus  

sive natura' – permite, às figuras llansolianas, a experimentação de múltiplas realidades 

imanentes ao corpo: “Lugar de concentração de gestos, constantemente a água caía no 

canto mais afastado do pátio, e animais e plantas confundiam-se com aqueles homens.” 

(LLANSOL, RV, p. 43).

Espinosa  desenvolve,  então,  sua  tese  imanente  de  Deus,  afirmando  que  há 

apenas uma Substância,  infinita por essência,  de onde derivam seus diversos Modos 
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(formas ativas do ente) e Atributos (formas ativas da  psychè).  Por Modos,  Espinosa 

designa os movimentos de presentificação; por Atributos, os aspectos segundo os quais 

a substância se apresenta à inteligência humana. Portanto, a Substância Absoluta, a qual 

o  filósofo  designa  como  Natureza  Naturante  (Natura  Naturans),  é  constituída  por 

diversos modos e atributos, nomeados de Natureza Naturada (Natura Naturata). É por 

isso que, em Espinosa, a rede da vida não se organiza numa escala evolutiva em ordem 

vertical e hierarquizada, pois todos os seres possuem uma espécie de 'homogeneidade 

lógica'.

Nesse  sistema filosófico,  surge  o conceito  de  potência,  aspecto  dinâmico de 

‘coisificação’ da Natura Naturans, pois “a passagem da substância absoluta aos modos 

finitos”  está  relacionada  ao  fato  de  “a  essência  da  substância  ser  uma  potência” 

(GLEIZER,  2005,  p.  18).  Percebemos  ressonâncias  desse  conceito  nos  seres 

llansolianos,  nos  quais  há  a  ativação  da  potência  do  vivo:  força  de  criação  que 

estabelece  uma  relação  dialógica  entre  Deus  Sive  Natura e  os  seus  módulos  de 

manifestação.  Como  entrevemos  em  frase  lapidar  de  Ardente  Texto  Joshua,  o  que 

interessa ao texto é “o percurso de um corpo como súmula da sua potência de agir” 

(LLANSOL, ATJ, contracapa).

Por seu aspecto imanente, o Deus Sive Natura de Espinosa não se confunde com 

o Deus criador  da tradição  judaico-cristão.  Segundo Marilena Chauí,  comentando o 

‘ateísmo do sistema’ espinosiano, desde o físico Estratão já havia o gérmen da Natureza 

como criadora de tudo que há: “A natureza faz tudo quanto existe e não necessita de 

deuses para fabricar o mundo” (CHAUÍ, 2006, p. 300). Dessa forma, no pensamento do 
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filósofo, há uma recusa de Deus enquanto Artifex Magnus, dissociado de sua 'vontade 

do intelecto' e de sua 'vontade de representação' (atuação cosmogônica).

Conforme  analisado  por  Homero  Santiago  (SANTIAGO,  2009),  o  filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche reconhece que Espinosa recusa um dos maiores elementos 

da  tradição  teológica  ocidental,  a  Ordem  Moral  do  Mundo.  Segundo  Nietzsche,  a 

OMM32 é caracterizada por uma ordenação e funcionamento do mundo em acordo com 

um  sistema  teleológico  da  vontade divina.  Nessa  organização  cosmológica  da 

existência, inevitavelmente,  somos remetidos ao tradicional temário da 'criação'  e da 

constituição histórica do mundo sob os desígnios divinos, desde o seu início até o seu 

desenrolar.  Como nos diz Santiago, “A OMM, assim,  é um mecanismo que explica 

eventos,  os  destinos,  o  desenvolvimento  geral  do real,  [...]”  (SANTIAGO, 2009,  p. 

174), pois ali o mundo acha-se dotado de uma lei cósmica que o rege, sendo ao mesmo 

tempo inteligível e justa.

Segundo  Nietzsche,  a  vontade  de  Deus,  por  ser  o  ponto-motriz  da  OMM, 

institui:  no  plano  cosmológico,  uma  'constituição  moral'  da  natureza,  obediente  à 

vontade  divina  em relação à  sua  forma de presentificação;  no plano individual,  um 

código de conduta comportamental, que explica os destinos humanos. Assim, no palco 

histórico dos homens (senão um teatro de Deus), a OMM configura um sistema que 

promove “a justiça pela distribuição de prêmios e de castigos” (SANTIAGO, ibidem, p. 

175), segundo as leis preestabelecidas. Como Nietzsche nos dirá, a OMM é marcada 

pela certeza de que:

[...] existe, de uma vez por todas, uma vontade de Deus quanto 

32. OMM é uma sigla utilizada por Homero Santiago, que aqui adotamos.
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ao que o homem tem e não tem de fazer; que o valor de um 
povo, de um indivíduo,  mede-se pelo tanto que a vontade de 
Deus  é  obedecida;  que  nas  vicissitudes  de  um povo,  de  um 
indivíduo,  a  vontade  de  Deus  mostra  ser  dominante,  isto  é, 
punitiva  e  recompensadora,  segundo  o  grau  da  obediência. 
(NIETZSCHE, 2007, §26)

Em verdade, percebemos que a OMM é inseparável da questão de poder: seja o 

sacerdote, o padre, o rei ou a lei. No entanto, a metafísica de Espinosa, que caminha 

para uma ética humanista de alcance ontológico, potencializa o homem como  desejo, 

desejo de ser e não de ter, desejo de se criar e não de ser criado. Em verdade, a Ética 

espinosiana,  juntamente  com  A  Potência  do  Intelecto  ou  a  Liberdade  Humana, 

contrapõe, à ideia de uma moral fundamentada em castigos e promessas, um movimento 

ético do humano rumo ao desejo de ser.

Em Espinosa,  portanto,  o  que  se  desenvolve  são  trilhas  conceituais  que  não 

fazem do homem um joguete do cosmos. Segundo Gleizer, há em Espinosa uma grande 

proposta  libertária,  efetivada  mediante  o  conhecimento  das  causas  dos  mecanismos 

afetivos, o controle dos afetos33 e a construção de uma ética própria. Pois, libertando-se 

33.  Em verdade,  o  pensamento espinosiano é bastante resgatado em diversos ramos do conhecimento 
ocidental  contemporâneo,  servindo geralmente  como importante  estudo cultural  e  filosófico  sobre  as 
afeições do humano. Para além do campo literário, observamos que o seu estudo sobre a afetividade 
humana é ricamente resgatada pelo neurocientista António Damásio, que buscou reler Espinosa com os 
olhos da neurociência. A partir do monismo naturalista de Espinosa, Damásio compreende que o corpo é  
um pedaço da natureza que tem como fronteira a pele.  Em seus estudos, ele desenvolveu um mapa do 
cérebro,  distinguindo,  pela natureza dos diferentes  estímulos neurais (afetos),  as  regiões cerebrais  de 
maior ativação sensorial e o seu nível de afetação pela potência do estímulo. Segundo palavras suas, “[…] 
para ter sentimento, você precisa de um corpo, meios para representar esse corpo dentro de si mesmo –  
um sistema nervoso capaz de mapear esse corpo e a consciência.” (DAMÁSIO, 2004, p. 119). Espinosa 
almeja que o indivíduo combata as afecções negativas, uma vez que “um afeto que é uma paixão deixa de 
ser  uma  paixão  assim  que  formamos  dele  uma  ideia  clara  e  distinta”  (ESPINOSA,  1957,  Parte  V, 
Proposição  III).  Damásio,  por  sua  vez,  propõe corrigir  o  intelecto,  assim como as  categorias  psico-
afetivas da mente, pelo entendimento das afecções do corpo. Em suas terminologias, é necessário que o 
indivíduo construa uma ruptura com os estímulos desencadeantes das emoções negativas (o medo, a raiva 
e  a  tristeza),  substituindo-os  por  ‘estímulos-emocionalmente-competentes’  capazes  de  desencadear 
emoções positivas. Portanto, Damásio, ao trazer a ética-existencialista de Espinosa para a neurociência, 
busca concretizar,  por vias científicas,  o seu grande desejo filosófico:  levar o indivíduo a crescer  no 
conhecimento de si mesmo e a controlar os movimentos dos seus afetos, aproximando-o da liberdade 
plena.
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da servidão dos sentimentos e das paixões, o homem será conduzido ao estado beatífico 

de contentamento.

Por sua vez, em Llansol, os processos migratórios do ser do ente, para além de 

alterarem o eixo do Self da figura, engendram uma profunda remodelação de sua ética 

comportamental,  em acordo  com as  novas  aprendizagens  da  sua  condição  sensível. 

Como nos ensina Sartre, “para obter uma verdade qualquer sobre mim, necessário é que 

eu passe pelo outro.” (SARTRE, 1970, p. 249).

Por intermédio de sua reescrita do humano, percebemos que “desfaziam-se então 

os conceitos, os preconceitos,                   e as perecíveis representações mentais.”  

(LLANSOL, RV, p. 60). Pois, para que haja a assunção dos restos de vida obliterados 

pelas hierarquias históricas, é preciso que o humano destitua sua égide de domínio, a 

começar  pela  própria  posse  do  seu  Eu  enquanto  ego  dominante  e  nominante  do 

mundo34.

Portanto,  de  maneira  espinosiana,  o  homem,  enredado  em  fulgurações  da 

restante vida, ao descobrir-se organismo ativo da Natureza, não assumirá uma postura 

de  superioridade  volitiva  sobre  as  outras  manifestações  de  Natura  Naturans.  Ao 

identificar-se  com  essa  natureza35,  ele  traça  estratégias  para  redefinir  seus 

posicionamentos  comportamentais  perante  o  mundo.  Eis  os  caminhos  para  a  ética 

34. Caso emblemático nos textos llansolianos de despossessão do Ego de Poder, encontramos em Causa 
Amante.  Na bio-poética do citado texto, o grande símbolo identitário D. Sebastião – rei arquétipo do 
Império  Ultramarino,  coroado  pelo  Sebastianismo  com  a  motivação  messiânico-religiosa  após  seu 
desaparecimento em Alcácer-Quibir – torna-se dom arbusto. Resgatando o rei do fundo dos emblemas 
que cercam seu desaparecimento, Llansol o faz fluir por outras correntes de águas,  não mais lusas e 
belicosas. Em contato com outras pulsões de vida, sob a potência afetiva de Deus Sive Natura, o ethos de 
Dom Sebastião registra alargamentos epistemológicos, na medida em que seu corpo vivencia as afecções 
dos encontros.  A partir dessa nova constituição psico-física,  ele pode, enfim, experimentar uma nova 
aprendizagem sensível  onde a harmonia com  Natura Naturans e  os módulos de  Natura Naturata se 
manifestam. 
35. Como nos diz Espinosa, a “mente humana é uma parte do intelecto infinito de Deus” (ESPINOSA, 
1957, Parte II, Proposição 11 e proposição 32).
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comportamental do novo humano, de caráter afetivo- integracionista perante o restante 

mundo:

fizera a si mesma amor
no fundo do barco
e todos seus pensamentos
amados estavam com ela

plantas,
gatos,
cães,
e seres de originalidades imortais. 

(LLANSOL, RV, p. 63)

Em consonância com a filosofia espinosiana, a reorganização da ética humana, 

em  Llansol,  é,  ao  mesmo  tempo,  desestabilizadora  e  estabilizadora,  harmônica  e 

desarmônica, rebelde e conservadora. Essa dualidade se expressa pelos pares opositores 

que  integram  o  'sistema  afetivo':  a  ética  proposta,  sob  a  perspectiva  do  humano 

racionalizante, é desestabilizadora, rebelde e desarmônica; sob a perspectiva naturante, 

o  movimento  proposto  é  integracional,  harmônico,  estabilizador  e  conservador,  na 

medida em que repõe a condição originária do homem, reconciliando-o a  Deus Sive  

Natura.

Este  encontro-desencontro se expressa,  muitas vezes,  nas imagens de batalha 

entre as figuras rebeldes (restantes) e os humanos de Poder. Assim, quando a batalha n'A 

Restante Vida se anuncia, o texto nos diz o seguinte sobre esse encontro-confrontação:

Já há muito tempo que os cães, e as crianças, no seu lado de 
lobos, pressentiam a Guerra; […]

Nessa insónia, Nietzsche não dormia; 'Mais uma guerra', 
dizia  com  ironia  para  si  mesmo,  […]  pensava  nos  outros 
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membros  da  Comunidade,  em  todos  os  acontecimentos  e 
imagens que a Comunidade criara e que gostaria de ver perdurar 
na crista dos séculos, embora soubesse, com o seu alegre saber, 
que era risível; dispôs-se, então, a ir falar com São João da Cruz, 
o que nunca fizera. […]

Mas, sem ilusão, João da Cruz organizava a matilha.
Transformara-se no cão mais próximo de lobo, de dentes 

acerados e andar ligeiro. […] Enquanto farejava todos os cantos, 
assim metamorfoseado em monstro,
o que aceitara por ser noite obscura,
soltou um uivo lancinante,
chamando por Müntzer. (LLANSOL, RV, p. 28)

Não por acaso, o volume II da Geografia de Rebeldes assume contextualmente 

a imagem de um campo de batalha, a expressar-se desde a capa do livro. Conforme a 

própria  escritora  nos  dirá  em  Finita  –  Diário  II,  “Terminei  hoje  O  Livro  das  

Comunidades. E já outro livro desponta, A Restante Vida, que será o verdadeiro livro da 

batalha.”  (LLANSOL,  FIN,  p.  11).  Dos  três  volumes  que  compõem  a  trilogia,  A 

Restante Vida é o que mais retrata as linhas de força em oposição ética no projeto de 

Maria Gabriela Llansol. Entre o natural, o extra-natural e o natural reconciliado, a grafia 

llansoliana  engendra  uma  política  profundamente  ética  de  revisitação  dos  rumos 

históricos  do homem ocidental,  ao mesmo tempo em que busca refletir  as  imagens 

perdidas das batalhas, a restante vida. Conforme lemos no postfacio do livro, intitulado 

Texto para A Restante Vida:

A série dos êxitos, nossa derrota, confirmou os príncipes no seu 
intento: queriam um só real, acabámos por pensar que um só 
real havia.
[...]
Esse  texto  des-diz  esses  outros  que  anularam este  resto,  este 
imenso resto.
Este texto diz que não havendo memória de ser humano, mais 
vale  guardar  em memória  o  resto,  todos  os  restos,  a  restante 
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vida. (LLANSOL, RV, p. 99)

Por desapropriação do discurso de dominação, os seres restantes, portanto, se 

contrapõem  ao  humano-cultivador  do  saber  'racional-reacionário'  orientado  para  o 

domínio  do  outro  em  glórias  de  mandar.  Pois  é  essa  imagem  egóica  de  Natura 

Naturans,  crente  de  sua  imagem  e  semelhança  ao  intellectus  dei,  que  os  textos 

llansolianos tanto buscam desterritorializar. Se assim houvesse um intellectus dei, tanto 

humanos quanto todos os seres existentes e não-existentes, seriam juntos uma imagem 

refratada da mesma matéria estelar. Como exposto em passagem lapidar d'O Senhor de  

Herbais, a grafia llansoliana faz surgir:

Uma espécie  de  seres  vivos  (que  não distingue o homem do 
animal), experientes (que não admite a distinção entre o culto e 
o  selvagem,  apenas  reconhecendo  entre  os  vivos  modos  de 
sensibilidade  apreensível),  transitáveis  (que  fazem  do  viver 
mutável o trilho da sua consciência). O meu corpo é a minha 
paisagem terrestre, cuja nascente é a matéria estelar. Vindo de 
tão longe e  de tão imenso,  como se poderia  contentar  com a 
mediocridade gregária, reduzida ao mero humano e à nesga de 
visível que é a duração de uma vida? (LLANSOL, SH, p. 210)

Aqui,  a  experiência  dos  encontros  no  Aestheticum  Convivium (Convívio 

Estético) é fator primordial para o desenvolvimento de gamas afetivas e de ontologias 

do saber que conduzirão as figuras para a experiência integracionista do ser:  “não me 

importo que o meu corpo se torne mineral; silício ou argila, todos os minerais (todas 

estas matérias) eram um pouco seres vivos onde existia uma cadeia de energia cósmica 

que passava.” (LLANSOL, NCJA, p.103). Como nos diz Tatiana Pequeno:
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Neste sentido, Llansol isola as rédeas da escrita como resultado 
da  trágica  condição  humana  e  sustenta,  talvez  por  meio  dos 
mecanismos que viabilizam a autopreservação, um projeto claro 
de  concepção  de  mundos,  através  dos  quais  a  perenidade,  a 
inércia  e  a  melancolia  seriam  substituídas  pelos  resultados 
contínuos da metamorfose, do eterno-retorno e do devir como 
formas  garantidas  de  ir  buscar  a  plenitude  e  a  duração. 
(PEQUENO, 2009b, p. 2494)

Se  a  contemporaneidade  literária  discute,  em  larga  medida,  a  questão  da 

incomunicabilidade36, os textos llansolianos enfatizam o diálogo possível, mesmo que 

por vias ficcionais, entre seres (im)prováveis e tempos históricos. A comunicabilidade 

entre os seres, por ser sensível-inteligível, assume a forma de um 'diálogo mudo': mudo 

por sua natureza sinestésica, onde as fruições do sentir/conhecer pelas zonas dos afetos 

potencializam uma forma de se fazer amor:

Tão certos eram esses seres coloridos e múltiplos, que as formas 
de fazer amor jorravam de mil fontes, gestos e palavras, olhares 
sobre  objectos.  Uma  não  empobrecida  linguagem  universal 
estava  escrita  na  sala  debaixo  das  patas  do  monstro. 
(LLANSOL, RV, p. 59)

Conservando  sua  individualidade,  cada  coisa,  diz  Espinosa,  “esforça,  tanto 

quanto  está  em  si,  por  se  preservar  em  seu  ser.”  (ESPINOSA,  1957,  Parte  III, 

Proposição 6). Esta é a lei do Conatus desenvolvida pelo filósofo, que leva os entes a 

desenvolverem, cada vez mais, as suas intensidades próprias de forças, ao longo dos 

seus processos de vida. Segundo Espinosa, essa procura da autopreservação e do 'bem 

36. A questão da incomunicabilidade está ligada à experiência dispersa, senão caótica, do homem atual em 
meio às relações líquidas, fractais, virtuais e 'teoricamente' globalizantes do mundo contemporâneo. Pois,  
no centro de um mundo 'integralmente globalizado', o que se revelam são as experiências da solidão, dos  
afetos  virtualizados,  da individualidade consumista e  da incomunicabilidade entre os  homens no que 
concerne aos desejos afetivos comuns. O homem, num mundo distópico e em ruínas ideológicas, organiza 
a sua vida em torno dos bens individuais de consumo e de relações afetivas socio-interacionais cada vez 
mais distantes. 
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estar de si'  é um dispositivo natural em todos os seres vivos, no sentido de evitar o 

desequilíbrio bio-psíquico. O princípio do conatus, dessa forma, opõe-se a uma espécie 

radical de entropia, na medida em que esta conduziria à descaracterização absoluta do 

ente frente à alteridade, pois “nenhuma coisa tem em si algo por meio do qual possa ser 

destruída, […] pelo contrário, ela se opõe a tudo o que possa retirar a sua existência.” 

(ESPINOSA, idem).

A princípio,  o  reconhecimento  do  conatus por  Espinosa  parece  caminhar  no 

sentido adverso daquele humano buscado por Llansol, empreendido na experimentação 

de sensibilidades e no reconhecimento de si enquanto o outro naturante. No entanto, se 

analisarmos mais detalhadamente o conatus,  perceberemos a sutileza de seu diálogo 

com o projeto existencialista llansoliano.

Somos seres cujo principal desejo é o de existir, e, conforme vemos, 'existir' aqui 

se refere à forma particular daquele corpo se expressar num dado momento. Preservar a 

forma atual de sua existência é um direito natural do ente, conforme aferido no Livro III 

da  Ética.  No  entanto,  o  conatus apresenta  uma  segunda  dimensão  epistêmica, 

caracterizada pela 'motivação' dos corpos para a expansão de suas zonas limítrofes, até a 

margem  do  seu  ser.  Segundo  palavras  de  Gleizer,  o  conatus é  um  “princípio  de 

autoconservação, mas também de autoexpansão e realização de tudo o que está contido 

em sua essência singular” (GLEIZER, 2005, p. 31).

Nesse aspecto singular, o  conatus funciona como um importante fator contra a 

inércia dos corpos, levando-os a testar os seus limites de existencialidade. Esse é um 

esforço contínuo do ‘existir’ dentro das fronteiras naturais do corpo, isto é, do que é 

natural de sua corporeidade ser. Dessa forma, não nos estranha observar que o conatus, 
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na sua dinâmica contra a inércia do ser do ente, o levará, mais cedo ou mais tarde, para 

a aniquilação do corpo primário. Pois, haverá um momento em que o corpo, afetado de 

tal forma pela força dos encontros e dos afetos, não se reconhecerá enquanto o ente 

primeiro, anterior às afecções sofridas.

Em épocas dinâmicas (barrocas) da Cultura, conforme anteriormente discutido, 

as margens que delimitam as padronizações dos elementos da cultura se encontram em 

estados de flutuação e torção conceitual. E, no epicentro dos processos rizomáticos do 

logos, as estruturas de pensamento sobre o ser e a sua presentificação, assim como a sua 

limitação ou expansão, encontram-se afetadas pela dinamização das torções conceituais.

O estudo espinosiano, de certo modo, parece antever as tendências barroquistas 

da  instabilidade  do  ente  em  ser.  Esse  aspecto,  junto  com as  suas  inovadoras  bases 

filosóficas, o tornam num livre-pensador revolucionário caro à Llansol. Em verdade, seu 

pensamento instaura, em pleno século XVII, conceitos tão inovadores e marginais sobre 

a imanência de um Deus-Natureza, o controle dos afetos negativos pelo homem e o 

conhecimento da união substancial do homem com Deus (Natureza) pela mediação da 

mens.

À maneira espinosiana, em Llansol, se, por um lado, o contato entre os corpos 

distintos  reforça  o  caráter  diferenciado de  suas  particularidades,  por  outro  lado,  o 

princípio  de  uma  'matéria  estelar'  comum  a  todos  os  corpos  faz  os  encontros 

caminharem para uma 'reconciliação'  entre espécies.  Nessa Comunidade constelar  in  

natura,  não  há  a  admissão  da  distinção  entre  o  culto  (o  humano  intelectante)  e  o 

selvagem (a parte não divorciada da natureza).

Lugar  de  trânsitos  sensíveis,  sua  pele-memória  se  expande,  tornando-se 
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corp'a'screver em  constantes  gestações  sensíveis.  A textualidade  llansoliana,  desse 

modo,  desenvolve  uma  reintegração  à  afetividade  natural:  vivente  que  é,  ao  rosto 

humano retorna a imagem pré-adâmica anterior à haste instrumentalizante dos conceitos 

e da linguagem.

Aí  está  o  caminho  estético  de  um  texto  que  privilegia  uma  'escrita  sem 

impostura' (experiência estética da linguagem sem metáfora). Na acepção usual que lhe 

dão os gramáticos, com base na Arte Retórica de Aristóteles, a metáfora é um elemento 

que  compõe  a  linguagem  humana,  caracterizada  pela  formulação  de  um  eixo 

comparativo entre dois termos. Já em Nietzsche, a metáfora é a expressão intelectual 

das relações entre  o homem e o mundo,  ou seja,  a metáfora é a própria linguagem 

humana como um todo, na medida em que é 'forja artificiosa' do que 'aí está presente'. 

Segundo palavras de Nietzsche: “Um estímulo nervoso, primeiramente transposto em 

uma imagem! Primeira metáfora. A imagem modelada em um som! Segunda metáfora.” 

(NIETZSCHE, 1999, p. 55).

Portanto, é justamente na experiência dessa linguagem no reino das metáforas 

nominantes do mundo que o homem erige a sua relação de 'superioridade racional' face 

à  restante  vida  da  terra,  distinguindo-se  dela  por  exclusão,  ao  criar  um  mundo 

organizado, hierarquizado e imperativo. Doando à linguagem a sua razão própria de ser, 

o homem esquece-se de que ela é uma ilusão, experiência mesma de metáfora que é. 

Nesse ponto, os textos de Llansol, ao proporem um re-ligare sensorial entre homem e 

natureza, paulatinamente, faz o homem textual caminhar das metáforas da linguagem 

para o ser.

No entanto, a aventura fenomenológica sonhada pela figura não pode, de forma 
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alguma, ser transferida para os processos composicionais da obra. Para que a escrita não 

morra, torna-se imperioso a manifestação da linguagem e da sua relação metafórica com 

o mundo. O seu texto, portanto, verifica que não há uma saída adequada das imposturas 

da  língua:  mas  há  a  possibilidade  de  jogar  com a  estranheza  dos  atos  linguísticos, 

buscando despertar ali a força do espanto primeiro, quando as relações entre a vida e a 

linguagem estavam no seu momento inaugural.

Não  podendo  des-dizer  o  homem-linguagem,  já  que,  como  nos  diz  Juliana 

Cabral  Junqueira  de Castro,  “a linguagem, ou seja,  a  formação de metáforas,  é  um 

impulso fundamental do homem, não podendo este se desobrigar dela; se a metáfora é 

linguagem, abandoná-la conduziria à impossibilidade da escrita.” (CASTRO, 2007, p. 

53),  Llansol  coloca-o  em  provocação,  levando-o  à  descarga  semântica  de  outra 

experiência  com  a  linguagem.  Aqui,  linguagem é  restante  vida,  é  desobrigação  de 

representação mental  cartesiana;  linguagem, para a escritora,  torna-se jogo-fulgor de 

estranhamentos  relacionais  com  o  mundo  sensível.  Nesse  sentido,  a  arte  poética 

desejada nos caminhos de Nietzsche e de Llansol não ignora a ilusão representacional 

da linguagem, mas a celebra em toda sua potência de simulacro, na medida em que ali é 

aplicada para libertar o homem da escravidão da linguagem representacional.

De fato, em Llansol a linguagem surge como uma tentativa de desdobrar em 

texto o aspecto imanente do mundo. Corpos em mutações constantes, o resultado é a 

irrupção de um texto enquanto escuta de seres reais-não-existentes. No dizer de Juliana 

Cabral  Junqueira  de  Castro,  “aí  está  a  linguagem  transfigurada  em  coisa-corpo  – 

orgânica, pelo expediente da mutação da linguagem” (ibidem, p. 56).

Tal  como  na  poesia  visionária  de  Friedrich  Hölderlin  em sua  primeira  fase 
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poética – figura fortemente evocada nos textos de Onde Vais, Drama-Poesia? e Hölder,  

de Hölderlin  –, a integração do homem à Natureza almeja sublimá-lo enquanto ente. 

Essa experiência da Natureza ativa uma importante fruição conceitual entre a  Poiesis 

hölderliniana e a Poiesis llansoliana. Mas não julguem ser tarefa fácil, como nos diz o 

poeta Al Berto37, nomear e desordenar mundo; aos videntes d'além mundo, o Mundo 

reserva  a  expulsão da  pólis:  a  extirpação de sua  função vática  enquanto  demiurgo-

profeta. Na sua condição excludente, o visionário veste as máscaras duais do louco e do 

mártir, do liberto e do crucificado, da bacante selvagem e do esquartejado Penteu:

o  modelo  ideal  da  vida  social  é,  pois,  a  união  de  todos  os 
homens numa comunidade de filósofos e de sábios que, tendo 
como finalidade suprema a procura do verdadeiro, transmitem a 
todos as suas descobertas, sem qualquer restrição, e subordinam 
toda  a  sua  vida  ao  aperfeiçoamento  colectivo  da  inteligência 
humana. […]
- E os carvalhos? - gritava Holder, no seu insenso _______, e os 
pinheiros? Não ouvem o ladrar dos cães! Não estão eles a falar? 
Ouvi os gemidos da Ursa do Farólio que está a ter as suas crias. 
Ouçam a dor vagabunda de nascer cão e árvore e bosque e mar e 
falésia e deus e eu
ouçam

e agitava-se, frenético e silente, no grito do pensamento,
fora para além,
não voltara,
tinha o imenso insenso _____________________

a reunião quebrara-se
os amigos acorriam para o acalmar
abraçavam-no
apertavam-no nos braços e coletes
aquela força inenarrável
porque não explodia, enfim, em morte a força que as palavras 
não haviam destinado?

37. Referência aos versos 19 e 20 d'O Pequeno Demiurgo, do poeta português Al Berto. In. AL BERTO, 
2009.
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-  Eu  estou  a  nascer  –  gritou  Hölder  –,  matem-me  como  se 
matam os toiros em Espanha, mas não me atem, mais uma vez. 
(LLANSOL, DP, p. 67-68)

Por reconhecimento da poética hölderliniana, os versos de Llansol atingirão a 

experiência imanente de vidas, que nos conduzirá ao deus bárbaro Dioniso Zagreus38. 

Pois a experiência da loucura do deus das máscaras e do teatro – em cuja potência se 

manifesta os desejos de metamorfose, de delírio e de liberdade – possibilita a imersão 

em estados brutos de sensorialização da natureza.

Em  verdade,  os  textos  llansolianos  perseguem  as  infinitas  faces  do  Deus-

Natureza, que aparecerá, em Um Falcão no Punho, assinalado como Eus. A elipse do D- 

de Deus, nas páginas ali  expostas, reafirma a exploração ficcional assumida por sua 

escrita:  textualizar  um  Deus  que  se  manifesta  na  pluralidade  de  Eus.  O  processo 

escritural  de  mundos,  engendrando  forças  da  palavra-clorofila39,  equaciona  uma 

celebração do 'sagrado-imanente'. Nesse tipo de texto, a escrita é cerimonializada de 

modo quase litúrgico: “Entronizadas no aquário, a água e as barbatanas deviam libertar 

a casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Virgem Maria e de todos os Anjos.” 

(LLANSOL, RV, p. 15). Portanto, em diversos textos da escritora encontramos trilhas, 

pistas e archotes que nos sinalizam a urgência em retornar ao profícuo diálogo Llansol-

Espinosa, inaugurado n' A Restante Vida.

O que observamos n'A Restante Vida é uma proposta expansionista da natureza 

38. Para o teórico dos arquétipos mentais da cultura grega Carl Kerényi, a figura de Dioniso simboliza o  
arquétipo da vida indestrutível e das manifestações revolucionárias e rebeldes da existência. Ao conceito  
de dionisismo estão ligados os movimentos de rupturas epistemológicas ao saber operatório tradicional,  
em função da embriaguez e da loucura; ao mesmo tempo em que há a abertura para a manifestação das 
potencialidades do ser do ente, da vida, e do desejo. De fato, o dionisismo enquanto 'movimento cultural' 
demonstra  ser  uma  potência  de  reestruturações  mentais  das  sociedades  em  claros  momentos  de 
engessamentos ideológico-culturais.
39. Pois a clorofila, em Onde Vais, Drama-Poesia?, é a primeira matéria do poema.
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sobre o humano, ofertando-lhe uma ligação com os laços afetivos da vida imanente. O 

homem, caminhando pela senda dos afetos in natura, abdica de uma certa 'humanidade' 

para desposar uma ousada 'mundanidade'. Segundo palavras de João Barrento:

Em muito do que dissemos há uma leve sugestão de que, para 
nós conseguirmos um dia chegar a dizer o que é o humano neste 
texto, não podemos deixar de integrar nele os animais, que estão 
presentes como aqui se diz, juntamente com os humanos e com 
a casa.
[…] O humano não tem possibilidades  nem condições  de  se 
alcançar em si mesmo e por si só, e aí  os animais presentes, 
embora possa nem se falar de um animal em concreto, têm essa 
função  de  contribuir  para  uma  modelação  dos  contornos  do 
humano. (BARRENTO, 2009, p. 65)

Em verdade, o 'sagrado naturado', assim ouso nomear, irrompe fortemente nas 

imagens  d'O  Livro  das  Comunidades,  confirmando-nos  a  proposta  de  reativação 

sensorio-afetiva do homem junto às outras faces de  Deus Sive Natura (ens absolute  

infinitum40). Num texto permeado por figuras fortes como São João da Cruz, Mestre 

Eckhart e o revolucionário Tomás Müntzer, conhecidos pela rebeldia de suas poesias 

espirituais  e  tratados  teológicos,  o  aspecto  místico-naturante  da  restante  vida  se 

amplifica, quando aderidos aos seus pensamentos. Assim, é sob o título de  Primeira 

Homilia que Llansol nos trará a seguinte cena d'O Livro das Comunidades:

[…]  O  sol  vai  ainda  na  parte  superior  dos  pinheiros,  na 
vegetação emaranhada do solo faz uma sombra fria; os meus pés 
gelam e vejo as ervas quase secas enquadradas de branco por 
cintilar;  […] estou quase a  chegar  perto do sol que,  à  minha 
direita,  ilumina  toda  a  folhagem  deitada  por  terra  de  um 
pinheiro, […] e eu volto para trás com o sol subindo por detrás 
de  mim e  desejando  jazer  aqui  para  sempre  enquanto  ouves. 

40.  Ente absolutamente infinito.
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(LLANSOL, LC, p. 25)

Culminando  no  desejo  ardente,  ao  estilo  de  Santa  Teresa  d'Ávila,  de 

arrebatamento  completo  e  integração  à  fonte  dos  afetos  (Deus  Sive  Natura),  é  que 

Llansol  construirá  a  Homilia  sonhada  pelas  figuras  d'O  Livro  das  Comunidades. 

Homilia, sendo uma parte integrante do ritual litúrgico do Catolicismo Apostólico, é 

uma preleção desenvolvida pelo líder religioso (padre), no decorrer da missa. A Homilia 

funciona,  ao  mesmo  tempo,  como  uma  explicação  didática  da  fé,  e  como  uma 

celebração da aliança e da comunhão entre o cristão e Deus.

Portanto, na Homilia d'O Livro das Comunidades, simbolicamente, sob força 

do seu título proposto, observamos: por um lado, a reafirmação do projeto de re-ligare 

da Restante Vida, por outro lado, a anunciação de uma boa nova, a comunhão apoteótica 

entre  o  homem  e  a  Natureza:  “ninguém  era  louco  nem  célebre,  nem  pobre,  nem 

ignorante, nem velho, nem novo, e o próprio cão Jade se sentava à mesa e, com os olhos 

tão doces, tomava a palavra” (LLANSOL, RV, 44). Essa palavra-fulgor assumidamente 

demiúrgica,  conforme  diz  Maria  Alzira  Seixo  (SEIXO,  1985,  p.  231),  sugere  uma 

estética  poética  “com  o  ritmo  dos  salmos,  com  a  proclamação  profética,  com  a 

ficcionalidade pura”.

O que lemos nesses  textos  é  a  evocação ardente de uma religião  primária, 

capaz  de  unificar  os  laços  afetivos  perdidos  entre  o  homem  e  Deus  Sive  Natura. 

Religião  enquanto  re-ligare,  isto  é,  religação  cujo  esplendor  se  processa  na 

comunicação  entre  os  imanentes  distantes.  Assim,  a  assimilação  entre  os  corpos 

produzirá, no plano macro do texto, a inteligibilidade de Deus Sive Natura, uma vez que 

todas as faces ativas e inativas de ser comungam de um só princípio plasmático.
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Carta III: A máquina do mundo e os lugares-sujeitos ao encontro-provocação41

Nas cosmogonias llansolianas do último livro da “Geografia de 
Rebeldes”, Llansol encaminha sua saída das nascentes dos rios. 
E  reunindo  todos  os  elementos  alquímicos,  e  sobretudo  os 
diversos conhecimentos adquiridos a partir do silêncio aéreo das 
beguinas, do fogo hierático das cavernas, dos ramos terrenos que 
brotam entre  os  rochedos  e  da  água  a  chegar  ao  mar  como 
continente perdido é de onde vem o Pobre, Comuns, a voltar os 
olhos fixamente para o paradigma do frontalmente inatacável. 
(PEQUENO, 2011, p. 123)

3.1. Ens neanderthal42 ex politica em sôbolas43 imagens que vão

41. Inicialmente, pensei o título do capítulo como ‘A máquina do mundo e os lugares-sujeitos ao encontro-
confrontação’. Mas a sua assunção não assumiria a medida exata do meu desejo. Em Llansol, os lugares 
da cultura são um 'paradigma frontalmente inatacável'. Por isso mesmo, a sua potência estética por novos 
encontros desestabilizadores assumem antes a imagem de uma provocação rebelde - ora amante, ora algoz 
-  do que um movimento de confrontação sempre combatente.  A meu ver,  em Llansol,  o  que há é a 
comunicação extrema entre vozes, textos, tempos e vidas, seja na ‘via com’ ou na ‘via contra’. Pois é no  
nascimento da provocação que a confrontação se anula, na medida em que este representa o movimento 
histórico dos ciclos de Poder que peregrinara anos antes por África, Índia e América, no esplendor do 
império de subjugações. Novas terras aportam por aqui, permeadas por uma provocação ética mais cara à 
sua postura desafiadora de sensualética.
42. O homem-de-neandertal (Homo neanderthalensis) é uma espécie extinta do gênero Homo que habitou 
a Europa e o oeste da Ásia. Tendo coexistido com o Homo Sapiens, habitou a Terra durante os períodos  
Paleolítico Médio e Paleolítico Inferior. No entanto, no título do presente subcapítulo pretendo trazer à 
baila o possível lado oculto do Neandertal, aquela imagem soterrada sobre os discursos poderosos da 
antropologia oficial. Depois de um prolongado obscurecimento sobre as suas formas de existência, surge 
um tênue indício de reconhecimento e de estudos profundos por parte dos acadêmicos a partir da década 
de  60.  O  homem-de-neandertal  tem  sido  descrito  no  imaginário  popular  de  forma  negativa  em 
comparação ao Homo sapiens, sendo apresentado como um ser simiesco, grosseiro e pouco inteligente, a 
diferir do cogito desenvolvido e racional do homo sapiens. No entanto, os recentes progressos relativos à 
arqueologia pré-histórica e à paleoantropologia têm revelado a profunda riqueza cultural dessa espécie. 
Acredita-se que o homem-de-neandertal esteve na origem de uma rica cultura material, designada como 
cultura  musteriense,  alguns  autores  lhe  atribuíram a  origem de  muitas  das  preocupações  estéticas  e 
espirituais do homem moderno, tendo florescido num tempo histórico bem anterior ao momento em que  
floresceu na cultura desenvolvida a partir do Homo Sapiens. Alguns autores mais radicais, como Stan 
Gooch em Cities of Dreams: the Rich Legacy of Neanderthal Man Which Shaped Our Civilization  (1989), 
chegaram a desenvolver teorias de que os neandertais eram, na contra-corrente dos saberes instituídos 
pela Cultura,  detentores de uma cultura tão complexa quanto as atuais, e que teria mesmo servido para 
fundar muitos dos arquétipos universais existentes, entre os quais o antropólogo cita os arquétipos do 
labirinto e do Minotauro, enquanto mitos lunares da 'Deusa Mãe'. O teórico considera ainda que a sua  
cultura seria essencialmente de caráter mágico, devido ao tamanho do cerebelo destes humanos, como se 
poderá inferir pela projeção do osso occipital. Da mesma forma, o antropólogo infere que os neandertais 
tinham hábitos noturnos, opondo a sua cultura lunar e feminina à cultura solar e masculina do homem 
moderno, como se poderá conjecturar a partir da forma arqueada das suas órbitas oculares (lembrando 
cornos), como é típico dos animais noturnos. E é justamente essa outra forma de ser do Homo, ao mesmo 
tempo apaixonada e mágica, que buscamos homenagear no título dos três subcapítulos que integram o  
presente capítulo: a projeção de um sonho oculto de ser do Homo para além do Sapiens.
43. Referência ao célebre poema de Luís de Camões, Sôbolos rios que vão.
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Fui à  procura do nosso contexto.  E escrevendo sobre lugares 
alienos, estrangeiros, dei a impressão de não estar a falar daqui. 
Mas eu nunca saí daqui, no sentido de que nunca abandonei o 
meu corpo. A minha forma de rebeldia foi tão-só a recusa de o 
viver mutilado. E em tantos séculos, ele lançou raízes ou deixou 
pegadas  em lugares  de  que  já  nem guardávamos  a  memória. 
Chegamos a um estado de tão profunda fragilidade e pequenez, 
que  se  tornava  importante  saber  se  tínhamos  vivido,  ou  se 
tínhamos sonhado o nosso passado. (LLANSOL, UFP, p. 135)

Em  verdade,  Baruch  Espinosa  (1632-1677)  nasceu  num tempo  cujo  palco 

histórico foi o celeiro de grandes revoluções culturais e de paradigmas filosóficos. Há 

quase  dois  séculos  irrompiam,  aos  quatro  cantos  da  velha  Europa,  pensadores  que 

sinalizavam  as  estreitezas  ideológicas  do  pensamento  medievo,  propondo  uma 

amplificação dos eixos intelectuais da sociedade feudal. Um modelo de espírito livre 

nascia  no homem daquelas  épocas,  onde a  ciência,  a  astronomia,  a  matemática  e  a 

filosofia levariam o homem a mares nunca dantes navegados, numa busca profunda de 

novos significados para a sua existência e estadia neste planeta.

Balizando  as  estruturas  eurocêntricas  e  teocráticas  da  sociedade  feudal 

absolutista, o mundo se expandia em complexidade. Copérnico (1473-1543) inaugurava 

a  Revolução Científica,  propondo um universo heliocêntrico ao modelo teocêntrico; 

Colombo (1437-1506) alargava as fronteiras do mundo conhecido para o advento do 

Novo  Mundo;  Lutero  (1483-1546)  rebelara-se  contra  a  Igreja  Católica,  iniciando  a 

Reforma religiosa; e Giordano Bruno (1548-1600) apresentava uma nova cosmologia, 

cuja base reside na extensa infinitude do cosmos, expandido em sóis, luas e estrelas.

Em verdade, esses pensadores surgiram num tempo histórico abalado por crises 

e rupturas epistemológicas em seus paradigmas. É a partir da tensão e do alargamento 
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das zonas fronteiriças do pensamento europeu que surge, no século XVII, o Barroco 

enquanto elemento estético e ideológico. Pois, no palco das representações culturais, o 

Barroco encena os dramas e as crises do 'espírito do entrelugar' setecentista. Segundo 

palavras de José Antônio Maravall:

Acreditamos [...] que o Barroco é uma cultura que consiste na 
resposta  dada,  em  torno  do  século  XVII,  por  grupos  ativos 
pertencentes a uma sociedade que entrou em dura e difícil crise, 
relacionada com flutuações críticas na economia desse período. 
[...] o século do Barroco foi um longo período de profunda crise 
social,  cuja  própria  existência  nos  permite  compreender  as 
características específicas daquele século. (MARAVALL, 1997, 
p. 65-66)

A arte do Renascimento – estável e ordenada – era a expressão de um mundo 

onde o homem apresentava-se seguro nas suas convicções, a arte do Barroco, por sua 

vez,  é  marcada  pelo  desequilíbrio  e  pela  paixão  (SARDUY,  1989,  p.  15),  pois 

manifestava  um mundo em profundas  transformações  plurais.  Distante  da  harmonia 

renascentista,  o  homem  barroco  vive  entre  luzes,  brumas,  sonhos  e  ornamentos 

estéticos,  a  representar  as  percepções  de  um  mundo  contrastante,  onde  a  razão 

antropocêntrica é posta em cheque:

O corpo do Renascimento foi, pelo equilíbrio que lhe presidiu, 
lugar de razão, de ponderosa afirmação. A transcendência para 
que aponta  toda a  arte  barroca implica um outro  corpo:  ágil, 
leve, esculpido pela tentação, em tensão permanente. Um corpo 
em festa, animado de paixão. (ibidem, p. 16)

Espinosa surge nesse contexto do alargamento das semânticas existenciais e 

cosmológicas do homem e, em conseqüência disso, sentirá as vertentes castradoras e 
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punitivas  sobre  os  pensamentos  marginais  nascentes:  rejeitado  pelas  comunidades 

religiosas  da  Europa do Século  XVII,  é  acusado de  anti-semitismo e  excomungado 

pelos judeus. Pois seu pensamento confrontava as estruturas do poder e da fé no Império 

de Deus – representado pela  Monarquia e  pelo Clero.  Ponto de apoio da sociedade 

medieval,  em  Espinosa,  o  Deus  transcendente  torna-se  imanente  ao  homem, 

democraticamente a todos os homens, sem distinção de classe ou hierarquia social.

Em Espinosa, portanto, surge um verdadeiro pacto social cujo fim verdadeiro é o 

estado de graça e de liberdade experimentado por todos. Não por acaso, em Llansol, a 

ética comportamental naturante assume traços de uma nova política do homem: um 

novo pacto social engendrado na Comunidade rebelde. Pois, assim como em Espinosa, a 

liberdade social é uma consequência natural da doutrina geral da liberdade do homem. 

Portanto,  equacionada  à  bioética  da  escrita  poética,  surge  a  micropolítica  das 

comunidades rebeldes do Aestheticum Convivium.

Em verdade, verificamos que, num caso e noutro, é no cerne de uma sociedade 

obstruída por des-valores éticos e ideológicos, esmagada pela fragilidade dos objetos a 

que os homens aspiram, que se questiona a existência de um bem mais sólido, capaz de 

satisfazer a mente, o espírito ético humano, ao mesmo tempo em que pode inspirar uma 

alegria duradoura. Nesses projetos de superação do homem, portanto, Llansol nos trará 

as forças rebeldes, e Espinosa a correção do intelecto que se harmonizará com o ‘amor 

intelectualis Dei’:

Desde  que a  natureza me ensinou ser  vão e  fútil  tudo o que 
costuma acontecer na vida cotidiana, [...] resolvi, enfim, indagar 
se  existia  algo  que  fosse  o  bem  verdadeiro  e  capaz  de 
comunicar-se, e pelo qual unicamente, rejeitado todo o mais, o 
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ânimo fosse afetado; mais ainda, se existia algo que, achado e 
adquirido, me desse para sempre o gozo de uma alegria continua 
e suprema. (ESPINOSA, 1973a, § 1)

No entanto, as linhas que por esse subcapítulo se desenham, desejam expandir 

os projetos de superação do humano para além do binômio Espinosa-Llansol. Que não 

se cale tudo o que a Musa cantou até aqui, mas que escutemos um outro valor que se 

alevanta. Não tanto lusíada, mas profundamente camoniano. Da terra singramos para o 

Mar,  desvelando nós  subjacentes  ao  projeto  de  superação do humano enredados  no 

encontro Camões-Llansol. É justamente a partir do tipo de vivência social decadentista 

anteriormente  discutido  que  surgirá  no  grande  poeta  da  língua  portuguesa,  Luís  de 

Camões, o conceito poético do desconcerto do mundo. Essa experiência naufragada dos 

ideais humanos evidencia o modo errático de ser sujeito no e estar sujeito ao mundo às 

avessas.

É  no  cerne  dos  naufrágios  éticos  e  sociais,  acompanhados  do  crescimento 

urbano e burguês de Portugal, que se desenvolverá no coração-Atlântico d’Os Lusíadas 

a sua contradição central44. Segundo Jorge Fernandes da Silveira (SILVEIRA, 2008), a 

contradição no Poema se desenvolve pela síntese impossível entre o ideal cavaleiresco 

medieval de defesa dos valores cristãos, pregado pela aristocracia rural conservadora, e 

o  elogio  do  progresso  marítimo,  propagado  pela  burguesia  mercantil  recém-saída 

vitoriosa dos campos de Aljubarrota.

Em verdade, desde a Proposição d’Os Lusíadas (I, 1-3), o objeto discursivo da 

epopeia camoniana é o ‘peito ilustre lusitano’. Seu núcleo discursivo, no entanto, não 

44. A tese da contradição no poema camoniano foi desenvolvida pelo historiador da cultura e da literatura  
portuguesa  José  Saraiva.  Para  fins  dessa  dissertação,  trabalhamos,  concomitantemente,  tanto  com  o 
Saraiva quanto com os estudos desenvolvidos por Jorge Fernandes da Silveira.
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insere a real ‘sociografia’ e os dramas do povo lusitano quinhentista, pois, conforme 

observa  Silveira,  o  que  se  inscreve  n’Os  Lusíadas é  a  massa  informe  das  gentes 

enquanto arquétipo identitário lusitano: “de entre sujeitos, é ele aquele que se levanta, 

sobretudo e acima de todos, nas três primeiras oitavas que lhe rendem homenagem, [...]” 

(ibidem, p. 17).

Em verdade, considerada por muitos estudiosos como maneirista, a aludida obra 

de Camões apresenta conflitos inerentes ao espírito barroco da Europa medieval.  Os 

Lusíadas apresenta  uma  dualidade  intrínseca  nas  raízes  próprias  do  seu  Canto.  O 

conflito  ideológico,  senão  ético,  no  fundo  narrado,  assenta  na  contradição  entre  as 

visões de mundo dos varões assinalados do Mercantilismo e a dos seus cantores, os 

poetas Humanistas. Segundo Silveira: “O Portugal de Camões, porém, entre a Idade 

Média e o Renascimento, não deixa de ser o camponês velho nem chega a ser o novo 

marinheiro.” (ibidem, p. 26).

Entre  o  poeta  (a  obrigação  social  do  engenho)  e  o  crítico  (homem  de 

conhecimento de experiências feito), Camões vive no limiar das fronteiras próprias do 

mundo barroco, travando um diálogo difícil, senão desequilibrado, entre a visão crítica 

do  mundo  e  a  glosa  da  grande  gesta  heróica  portuguesa,  necessária  para  o  reino, 

politicamente, em virtude das Cruzadas. Ao fundo das bandeiras sagradas, as Cruzadas 

funcionaram  como  justificativa  ideológica  para  o  projeto  expansionista  do  Império 

Ultramarino  Português  setecentista:  “E a  guerra  era  tanto  mais  justificada  quanto  o 

papa,  na  ocasião,  pregava  a  cruzada  contra  os  Turcos,  que  assolavam  a  Europa” 

(SARAIVA, 1972, p. 163-164).

É no contra-discurso ao modelo fractal da cultura portuguesa entre a  cruz e a 
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espada que Camões, no cerne da epopeia nacionalista, ergue a sua pena feita espada 

para erigir  a  contundente contradição do seu lusíada poema.  Entre  as Cruzadas e  o 

Império, a voz dissonante de Camões ergue um terceiro elemento: a visão crítica dos 

movimentos históricos,  com base humanista.  Nesse sentido,  a voz crítica camoniana 

surge por trás de outras vozes detratoras do imaginário cultural hiperbólico português no 

grande Poema. Na interpretação de Saraiva (ibidem, p. 162-183), nesses momentos de 

excursos do Poeta, por sua própria vontade, se revela ao mundo português a ‘ideologia 

oca’ de todo o projeto ultramarino:

[...] uma ideologia congelada e oca, uma ideologia morta, que já 
não era para o conjunto da sociedade uma fé estimulante, mas, 
para  uns,  um  desafio  à  realidade,  para  outros,  um  hábito 
suportado, para terceiros, um instrumento de poder. E, todavia, 
uma ideologia que existia pesadamente, porque não tinha rival, e 
porque servia a alguns para dominar outros. (ibidem, p. 176)

Na estrutura do Poema, Vasco da Gama simboliza a expansão colonialista. E é a 

ele e aos outros navegantes que Camões, falseando a voz e o rosto no 'Velho do Restelo', 

trará à luz a apoteose do desconcerto do mundo. Na sua voz engasgada,  de fato, se 

revela, sob o manto diáfano da cruz e da espada, o modelo de progresso em expansão 

violenta:

O Velho do Restelo é o próprio Camões erguendo-se acima do 
encadeamento  histórico  e  medindo  à  luz  dos  valores  do 
humanismo europeu os acontecimentos por que se apaixona o 
vulgo e de que ele mesmo se faz cantor. (ibidem, p. 158)

Assim, a presença enigmática do Velho n'Os Lusíadas trás à tona a consciência 
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dos humanistas que viam no 'glorioso' destino não mais que a redução da História a 

feitos de armas. É no entrelugar oficioso do texto e da vida lisboeta (o porto), entre os 

guerreiros valorosos que partem e os não-assinalados pela História, que o Velho irrompe 

como voz altiva:

O Velho do Restelo, criado por Camões, a partir do nome do 
lugar de onde fala e que o nomeia (Restelo: resíduo, resto?) é o 
Portugal 'infixado' no entrelugar: de um lado, a aristocracia rural 
conservadora (a'velha nobreza'), a história passada de um estado 
nacional (a 'Reconquista' da terra aos Mouros); do outro lado, a 
classe que a copia e desfigura, a burguesia mercantil (a 'nobreza 
nova'), uma futura nação marítima cosmopolita (a 'Restauração' 
da independência aos Espanhóis). (SILVEIRA, 2008, p. 106)

É na praia, nesse lugar de trânsitos e partidas dos que vivem na terra e no mar, 

circulando entre os desterrados, mães e restantes gentes do povo, que o Velho erige o 

contundente contra-discurso aos navegantes que partem nas surdas naus para o embate 

na Índia:

Ó glória de mandar! Ó vã cobiça
Desta vaidade, a quem chamamos Fama! (LUS, IV, 95 – 1,2)

Chamam-te ilustre, chamam-te subida,
Sendo dina de infames vitupérios;
Chamam-te Fama e Glória soberana,
Nomes com quem se o povo néscio engana! (LUS, IV, 97 – 5-8)

Suscitando diálogos no Brasil, Alfredo Bosi nos dirá que:

A fala do Velho destrói ponto por ponto e mina por dentro o fim 
orgânico dos  Lusíadas,  que é  cantar  a  façanha do Capitão,  o 
nome  de  Aviz,  a  nobreza  guerreira  e  a  máquina  lusitana 
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envolvida no projeto.  Nada ficará de pé.  Ao motivo nobre da 
Fama, tão invocado na tópica renascentista, o Velho dará o nome 
real de vontade de poder. [...] A mudança radical de perspectiva 
(que dos olhos do Capitão passa para os do Velho do Restelo) dá 
a medida da força espiritual de um Camões ideológico e contra-
ideológico, contraditório e vivo. [...] As palavras duras do Velho 
calam na alma dos navegantes, mas navegar é preciso. (BOSI, 
1992, p. 44-45)

Convocando  o  aferido  lema  dos  argonautas45,  eu  diria  que,  para  Llansol, 

“navegar /  navegar mesmo /  só no que não é preciso.”  (DAVID, 2006, p.  45). Pois 

navegar, navegar mesmo em Llansol, só no que é impreciso, isto é, naquilo que não é 

possível de ser medido. Sua poética,  de fato,  se apresenta como um 'cofre forte'  de 

tempos, memórias culturais e sujeitos indefinidos. Em sua escrita, a cartografia variável 

dos mundos, parece-me ser o lastro simbólico de um jogo amnésico com a História e 

suas geografias comuns. Pois, o que importa para a sua geografia rebelde são os nós 

(medida náutica) equidistantes e a imprecisão dos mares ficcionais, circunavegáveis por 

outros nós (figuras textuais e legentes).

Se  para  os  argonautas  'Navegar  é  preciso'  –  pois  a  navegação  é  medida  e 

escalonada em unidades náuticas –, e o 'Viver não é preciso' – já que a vida se constrói, 

de maneira errante e incontornável, nos rascunhos dos desejos do corpo –, os versos de 

Sergio  Nazar  David  propõem  a  anulação  da  dicotomia  entre  o  navegar  medido 

(apolíneo)  e  o  viver  nômade (dionisíaco).  Em seus versos,  o  conceito de navegar  é 

45. O lema argonáutico nos canta que “Navegar é preciso, / viver não é preciso”.  Na mitologia grega, os 
argonautas eram os tripulantes da nau Argo, segundo o seu fundo narrativo mítico, a sua saga descreve a 
perigosa expedição por tantos mares rumo à Cólquida, em busca do Velocino de Ouro. Conta o mito que 
Jasão, exilado na Tessália sob os cuidados do centauro Quíron, retornou ao atingir a maioridade  para 
reclamar  ao  trono que  por direito  lhe  pertencia.  Pélias,  por  sua  vez,  tencionando livrar-se de  Jasão,  
confiou-lhe  a  missão  de  buscar  o  Velo  de  Ouro.  Aproximadamente  cinquenta  bravos  guerreiros  se 
apresentaram para acompanhar Jasão na perigosa empreitada, a estes, a memória mítica eternizou como 
'os argonautas'. Dentre eles se encontravam: Jasão, filho de Pélias; Argos, o construtor do navio e seu  
piloto; Héracles (Hércules), filho de Zeus; Laertes, pai de Ulisses; Orfeu, poeta que desceu aos infernos, 
filho de Apolo e da musa Calíope, inspiradora da poesia.
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tomado  como  potência  máxima  do  homem,  e  a  sua  viagem,  potencializada  para  o 

sentido próprio da vida. Neste 'navegar-existir', seja nas vagas salgadas do mar ou nas 

vertigens da terra, os rumos que o homem traça para si são sempre rotas nunca dantes 

navegadas, por serem constantemente imprecisas.

Desfazendo os nós circunscritos pelas 'narrativas de viagens', em especial pela 

epopéia lusíada, Llansol navegará 'só no que não é preciso'. Aqui, substituo o termo 

impreciso, outrora utilizado, por 'não-preciso'. Pois seus textos, ao dialogarem com o 

grande livro português, se importarão não só com a imprecisão dos mapas e das novas 

sociografias (im)prováveis da terra, mas também se mostrarão motivados por aquilo que 

não é preciso dizer, e foi dito, ali está, numa manifestação quase fenomenológica que 

irrompe sem pudores pelos textos: seja belo, indesejoso, aguardado ou revoltoso.

Nesses caminhos do dito e do interdito, do preciso e do 'não-preciso', é que digo 

que o Camões que mais  importa  no texto llansoliano,  para além do poeta do 'peito 

ilustre  lusitano',  é  o  outro, o  estrangeiro:  aquele  (re)velado  nos  excursos  poéticos, 

dizendo, para as gentes surdas do  reino, exatamente aquilo que 'não é preciso' dizer na 

gesta valorosa. É nesse outro Camões que ela mais navega, o qual se duplica no espelho 

textual  d'Os  Lusíadas e  encara  sua  própria  referencialidade  institucionalizada  nos 

caminhos ideológicos da Cultura Portuguesa. É justamente nessa contra-face do bardo 

do 'peito ilustre lusitano', que a escrita llansoliana encontra ressonâncias sobre a vontade 

de reescritura do comportamento ético do homem.

Esse outro Camões, o futurível, a imagem do pobre, conforme observado por 

Jorge Fernandes da Silveira,  pode ser lido nas obras de Almada Negreiros,  António 

Lobo Antunes e dela própria, Maria Gabriela Llansol.  Pois é na desestruturação dos 
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lugares-comuns  da  cultura  e  da  identidade  lusitanas  que  grande  parte  da  ficção 

portuguesa contemporânea caminha. Como nos diz o poeta português Armando Silva 

Carvalho, “[...] não queiras chorar aqui sobre o cais clássico / porque cairás na estilística 

de fundo / apavorado e com o braço de fora / como o grande Zarolho” (Carvalho, 2007, 

p. 200 e 201).

Interrompendo as narrativas em soluçar de desgraças sobre o destino trágico da 

epopéia marítima – mais irreal do que real46 –, a ficção portuguesa contemporânea tem 

recorrido à revisitação histórica e à auto-referencialidade em seus trajetos escriturais. 

Por  aqui,  muitos  escritores  tem  percorrido  as  legendas  fixadas  na  'pequena  casa 

Lusitana'  (CAMÕES, 1974, VII, 14, 4). Parafraseando Silveira (SILVEIRA, 2008, p. 

86),  esse  percurso  crítico  dos  escritores,  na  medida  em  que  prolonga  os  versos 

camonianos, dá um nó na sintaxe lusíada e arranca-lhe a máscara hiper-ideológica de 

Nação imperialista. É justamente nesse 'prolongar dos versos' camonianos, arrancando-

lhe as vestes mortuárias culturais, que Llansol navega sobre os restos textuais recolhidos 

para atingir o fulgor do pobre Comuns.

A meu ver, os pontos de aglutinação desse nó Camões-Llansol giram em torno 

de dois eixos fulcrais: de um lado, a busca de um Humanismo, dissociado da vil riqueza 

e  das  glórias  de mandar  caras  à   empreitada  do  homem renascentista  e  do  homem 

neoliberal  contemporâneo;  de  outro  lado,  a  crença  no  instrumento  poético  como 

ferramenta construtora do mundo sonhado pelo poeta-demiurgo, isto é: a possibilidade 

46. Conforme observado por Eduardo Lourenço  (LOURENÇO, 1999a), a matéria épica camoniana, de 
fato,  é  o  símbolo  máximo  de  uma  Nação  que  se  constrói  como  fábula  de  si  mesma,  arcaizante  e  
arqueologizada nos traços culturais de uma hiper-identidade sonhada  como destino-devir da valorosa 
Casa lusitana.
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de modificar os pólos ideológicos do mundo e reordenar eticamente as gentes do povo, 

por obra do 'engenho e arte' da Poesia47.

Nesse  sentido,  me  permiti  navegar  por  três  amantes  imagens  de  Camões 

enredadas pelos textos da Geografia de Rebeldes: Baco, o Velho e o Poeta48. Dois deles 

entrelaçam, por sua vez, dois vórtices imagéticos. Baco é, ao mesmo tempo, a força 

amante dos encontros – aquele por quem Llansol peregrinou pelas imagens do mundo 

naturante,  Dioniso  e  Hölderlin  –,   e  o  bárbaro  deus  a  maquinar  tramas  contra  a 

empreitada  lusíada,  desejando  ardentemente  a  destruição  do  projeto  expansionista 

ultramarino português: se Vênus os apoiava, Baco os desafia. O Poeta, por sua vez, é a 

amante imagem mais admirada por Llansol, duplamente vivido nas suas linhas textuais: 

o grande poeta do engenho e das artes em língua portuguesa, cancioneiro amado das 

líricas; e o poeta decantado pelo desconcerto do mundo, ser amado por reconhecer a 

perda da batalha: “errei todo o discurso de meus anos”49.

A terceira e última imagem pela qual escolho viajar na máquina camoniana de 

emaranhar mundos é aquela que, mascarada em Comuns, dialoga intimamente com o 

fundo 'narrativo' de Na Casa de Julho e Agosto50: a voz austera do Velho do Restelo, que 

dirige a crítica ao modelo torpe de expansão imperialista. Este é o fundo ideológico que 

alimentará a convocação de Luís M. ao texto anunciado, sonhando as horas de suas 

transpassagens éticas e culturais que atingirá o porte do pobre Comuns.

47.  É esse mesmo compromisso ético do escritor que Jorge de Sena (1919-1978) menciona na sua Carta a 
Meus Filhos sobre o Fuzilamento de Goya (SENA, 1963) que, segundo Tatiana Pequeno (PEQUENO, 
2009b,  p.  2492)  é  o  próprio  “poder  de criar  espaços  desdobráveis  no  universo  do mundo,  como se 
houvesse talvez um dever (compromisso?) semelhante à ‘fiel/ dedicação à honra de estar vivo’”.
48. Apesar do texto lusíada de Camões nos evidenciar somente o espelhamento diegético de Camões em 
Baco, acredito que há um deambular humanista caro ao Poeta que se colou à face e à garganta do Velho  
do Restelo.
49. Verso do célebre soneto “Erros meus, má fortuna, amor ardente”, de Luís de Camões.
50. Último livro que compõe a Geografia de Rebeldes.
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 Aqui,  proponho  fazer  nascer  imagens  que  se  colem às  faces  das  obras  da 

trilogia,  para melhor compreendermos a maneira que a presente dissertação trabalha 

conceitualmente  cada  livro  rebelde.  O Livro  das  Comunidades assume,  para  nós,  a 

forma de lugares de meditação, por onde surgem as figuras exiladas do mundo de Poder, 

convocadas para a reordenação de um novo mundo  Depois de Os Pregos na Erva. A 

Restante Vida, ao mesmo tempo, é campo de batalha entre as margens rebeldes e as 

hierarquias de poder – pois “estava escrito/  que a casa sonhada não podia servir de 

abrigo,/ nem de cama,/ nem de mesa,/ mas de lugar de batalha.” (LLANSOL, RV, p. 15) 

–, e palco das manifestações múltiplas do existir. Por fim, Na Casa de Julho e Agosto, 

dialogando  com  as  narrativas  de  viagens,  assume  a  imagem  de  travessias  textuais 

amplificadas por diversas rotas da Cultura.

Ao final d'A Restante Vida, somos convocados a assistir à saída das beguinas de 

Flandres. Seus futuros deslocamentos marítimos sossobrarão por todos os trajetos de Na 

Casa de Julho e Agosto, uma vez que “na secreta maturação/ navegava com um/ denso 

livro de água.” (LLANSOL, RV, p. 63):

A caravela talhada para grande velocidade e as rotas marítimas 
próximas do vento singrava nas ondas de través; […]
Ao mar, Pan chamara força verde e perversa, e levantado no seu 
leito
leito de dormir,
leito de morte,
clamava pela corrupção final do mundo; […]
Ana de Peñalosa estava na casa de Julho e Agosto aguardando a 
aproximação desse mar:
seus hóspedes, de rara presença, haviam de vir. (LLANSOL, RV, 
p. 95)
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Anunciando o termo e o movimento próprio da Geografia de Rebeldes – textos 

cujo topos são as peregrinações pelos lugares da terra e da restante vida –, Na Casa de  

Julho  e  Agosto se  constrói  como  livro  destinado  a  ser  rota  de  travessias,  sob  a 

convocação para o exílio das Damas do Amor Completo51.

É justamente em Na Casa de Julho e Agosto que encontraremos aquele terceiro 

outro Camões anteriormente aludido, a voz do Velho. Para aqueles tempos anuais da 

Casa, é anunciado que o “o rio, exilado, viria habitar com eles, / seguiria seu curso para 

além do muro” (LLANSOL, RV, p. 14). Rio, aqui, é Tejo-Rio, é mar lusitano e diálogo 

com a hiper-identidade portuguesa, pois é dito que  “os rios não nascem,/ brotam nos 

seus símbolos.” (LLANSOL, NCJA, p. 103). Dentre as Damas do Amor Completo, que 

circulam pelo texto no estudo de suas rotas de navegação, Ana de Peñalosa, a Grande 

Dama,  será  a  que  mais  intimamente  dialogará  com as  metamorfoses  e  os  destinos 

restantes  do rio lusitano:  “Margarida,  /  eu parto precisamente em peregrinação para 

Lisboa,/ […] para além do meu grande desejo de ver  Tejo-rio” (LLANSOL, NCJA, p.  

56). Ir à procura do contexto peninsular lusitano é, pois, um modo particular de partir às 

descobertas , não para dominar, mas para abrir o texto e a cultura lusitana para múltiplos 

recomeços, o que implica contornar sutilmente, e não combater frontalmente, os nós 

paradigmáticos da Cultura.

Assim,  na  convicção  de  que  o  texto  é  lugar  que  viaja,  na  “intimidade  da 

lonjura” (COELHO, 1979, p. 86), a viagem da Grande Dama efetua o caminho inverso 

aos exílios  rebeldes:  de regresso à Portugal,  o  mar se reprincipia.  Acompanhando a 

51. Esse  projeto  de  deslocamentos  geo-poéticos,  de  maneira  descentrada  e  em despossessão  cultural, 
continuará futuramente numa poética voltada para os lugares restantes d'O Litoral do Mundo. O Litoral  
do Mundo é o nome da segunda trilogia de Maria Gabriela Llansol, composta pelos textos Contos do Mal  
Errante, Causa Amante e Da Sebe ao Ser.
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densidade das transpassagens de Luis M., que sofre intensos processos para se tornar o 

futurível Comuns, Ana sabe que partirá em exílio de sua terra mística, pois, como o 

texto  nos  dirá  na  voz  da  grande  Dama,  “[...]  era  por  Lisboa  que  eu  devia  trocar 

Antuérpia.” (LLANSOL, NCJA, p. 42).

De fato, o convite para a circunavegação pelas águas lusitanas é um pedido, 

um desejo ardente de visitação solicitado pelo próprio Luís M., em carta às Damas do 

Amor  Completo  que abre o livro.  À Margarida,  Eleanora,  Marta,  Beatriz  e  Ana de 

Peñalosa, Luís M. pede “perdei-vos nas volutas e cortes bruscos das minhas cartas.” 

(LLANSOL, NCJA, p. 07).

Volutas,  ali,  é  vontade  de  criação  e  de  rasura,  vontades  que  são  desejos 

múltiplos do engenho da arte: o canto epopéico, o tom humanista do desconcerto, o 

velho venerando, a febre do amor e tantos outros Camões que se enrodilham no nome 

cultural Luís de Camões. São essas vontades, que se traem e atraem mutuamente em 

cortes bruscos e nos excursos do Poeta, que o texto de  Na Casa de Julho e Agosto 

deseja visitar.

Ana aceita o convite e singra nas ondas, outrora beligerantes, de Tejo-rio. Aqui, 

descobrimos que Luís M. não é lugar de destino, mas de origem da trama, ele é aquele 

que está em vias de tornar-se o pobre Comuns. Luís M. é a imagem do grande corpo 

camoniano consciente da morte insurgente enquanto discurso ideológico: “Venho com o 

ponto de vista da morte, não a que vos mete medo, mas aquela de que vos despis, à 

medida que cresceis no ser.” (LLANSOL, NCJA, p. 07-08). Pois, se o Comuns é a sua 

imagem futurante, Luís M. é o corpo cultural que morre: portanto, antes de migrar para 

as margens rebeldes, ele deve efetuar os ritos de passagem da despossessão cultural.

105



Rebeldes, nas cartografias llansolianas, são aqueles que recusam a manutenção 

de um predicado cultural, que os fixaria numa identidade anterior ao texto. Um rebelde 

escapa, sem cessar, à definição dos contornos. A sua entrada no texto, de fato, requer 

uma operação estética, ao mesmo tempo, de anamnese crítica e de amnésia erótica dos 

ciclos  de poder  histórico que circulam seus nomes culturais  para,  enfim,  enredarem 

eticamente novos ciclos de recomeços:

[...] eu escrevia por costume de ter visões
mesmo agora, quando terras de Portugal me parecem um
                                                                             empache, sei
que bastariam múltiplas deslocações no
território
cair todas as manhãs em amnésia
perder toda a possibilidade de identificar-me
e de ter nome,
os lugares comuns da cultura esquecidos. Seres de proveniência 
anônima contemplam-se em silêncio e nas margens. O estado é 
lançado no nosso mar imenso, abismo onde fique encantado 
para sempre. (LLANSOL, RV, p. 66)

Aqui, os discursos ideológicos da Tradição e as palavras oficiais necessitam ser 

silenciadas,  pois um valor mais  alto  se alevanta na textualidade llansoliana.  Pois os 

rebeldes são aqueles que interrogaram a História e suspeitaram de que ela estivesse mal 

contada, e assim propunham que caiam todas as manhãs em amnésia. Aí se encontram 

os nós-grilhões da figura que, enquanto enigmas de 'reflexões flutuantes', desconfina e 

vai desnodando os emblemas enraizados sob a sua imagem convocada.

Com o  intuito  de  atingirmos  a  vibração  contextual  daquilo  a  que  chamei  'a 

imagem camoniana do Velho' em Na Casa de Julho e Agosto, convém refletir sobre as 

metamorfoses de água, uma vez que “Na casa de Julho e Agosto, […]/ penetro-lhe as 
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paredes, fico no interior de sua navegação,  […]/ observo a descida da cruz de toda a 

glória.” (LLANSOL, NCJA, p. 13).

Em sua escrita, observamos a irrupção de – ‘lagos’, ‘águas adormecidas’, 'Tejo-

rio' –, que, como duplos textuais, aguçam o intelecto dos legentes para a denúncia de 

uma  cultura  portuguesa  vivida  como  sonâmbula  referência  marítima.  Conforme 

observado por Dalva Calvão, Llansol instaura um outro tipo de relação com a História 

na ficcionalização dos mundos (in)criados: 

O olhar ao mesmo tempo destruidor e construtor de Llansol - “o 
meu desejo de criar, repito, é hoje o mesmo que o meu desejo de 
destruir”  (p.112)52,  diz-nos  ela,  pela  voz  de  Isabôl  –  instala, 
portanto,  uma  seqüência  de  rupturas  no  tecido  resistente  do 
estabelecido  discurso  da  história  convencional,  criando  uma 
outra  virtual  história,  num  movimento  que  parece  concordar 
com Benjamin, para quem “articular historicamente o passado 
não  significa  conhecê-lo  como  ele  de  fato  foi.  Significa 
apropriar-se de uma reminiscência [...]”(BENJAMIN, 1993, p. 
224 apud CALVÃO, 2002, s.d.)

Em tempos de escrita contemporânea, Llansol traça um diálogo insistente entre 

os mundos articulados em texto e o mundo sígnico lusitano – a água e os seus maiores  

textos (LLANSOL, UFP, p. 32). Imergindo em pontos nodosos da Cultura, sua escrita 

dialogante  desata  os  nós  da  identidade-água,  possibilitando  as  travessias 

desterritorializantes.  Inicialmente, em Na Casa de Julho e Agosto, temos o convite de 

Luís M. para a visitação a seus lugares textuais. Conforme vimos, Luís M. é figura 

metonímica da face oficial de Camões: “[…] sentiu-se pertencer a uma espécie invisível 

vinda do mar que clama por socorro. Mareante era toda a janela com a trepadeira na 

visão do branco e de destinos marítimos” (LLANSOL, NCJA, p. 19).

52. LLANSOL, CME, p. 112.
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Sua imagem lusitana irrompe, algumas vezes, fora da marca d'água – emblema 

mais  recorrente  de  sua  referencialidade.  Em  momentos  específicos,  os  emblemas 

assumem a forma de elementos secundários, mas que integram a cultura absolutista do 

setecentos.  Esses  elementos  são  imagens  escalonadas  da  sociedade  palaciana  do 

Portugal absolutista:

 

[…] o que circula  entre  mim,  a  Grande Dama,  e  Luís  M.,  e 
assim  reconheci  que  a  carta  me  era  dirigida.  Abri-a  com 
cuidado, depois de limpar as mãos da humidade da água e de 
novo,  como único  texto  li  <<imensidade de  jardins,  palácios, 
igrejas,  velhos  conventos,  eminências  e  torres>>.  Era  uma 
ordem, ou sugestão de partida como se eu já há muito estivesse a 
esfregar o chão naquela parte do mundo. (LLANSOL, NCJA, p. 
41) 

Figura  recorrente  nos  textos  llansolianos,  Luís  M.  irromperá  em  todo  seu 

esplendor na trilogia seguinte,  O Litoral do Mundo. Mais especificamente em  Causa 

Amante, os discursos de Luís M. ingressam na Casa grafados em rochas, para futuros 

encontros de provocação/confrontação com a margem rebelde do texto:

Com os  textos  escritos  por  Luís  M.,  que  não  vêm sozinhos, 
desembarcarão também, por mar,
aqueles a quem os Príncipes chamam marginais, [...]
− Quando  Luís  M.  nos  envia  suas 
mensagens,  não  pode  ouvir,  não  pode  ver;  seu  pensamento 
perdeu a voz; talvez esteja longe, aqui connosco, que não nos 
surpreendemos  com  a  chegada  do  seu  mundo  invasor; 
(LLANSOL, CA, p. 30)

[...] deviam partir para Arrábida, e trazer alguns fragmentos de 
rochedos de Luís  M. para nós,  que nos  torturávamos com os 
disfarces maquiavélicos da escrita. […] (LLANSOL, CA, p. 24)
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Em Na Casa de Julho e Agosto, continuamente, Luís M. se despe de suas vestes 

fixas  de  lusitanidade,  mas  nunca  atingindo  o  ponto  voraz  onde  possa  produzir  as 

potências  do  porte  de  pobre:  “seus  pontos  de  referência  e  de  repouso  tinham-se 

apagado; à meia-luz abria o princípio da História de Portugal […] o tempo caminha até 

ao lugar onde Luís M. nascera” (LLANSOL, NCJA, p. 16-17).

Ária vazia  sem partitura revolucionária  possível  que o preencha de imediato, 

Luís M. é figura na expectativa de renovados ciclos para a história portuguesa.  Em 

verdade,  a  transmigração  de  Luís  M.  para  outros  conteúdos  não  se  desenrolará  na 

continuidade  do  seu  corpo  histórico:  preencherá  um novo  ser  repleto  de  potências 

rebeldes, sob a designação de Comuns. No entanto, se manifestam breves iluminuras em 

Luís M. que, perseguidas pelo texto de Na Casa de Julho e Agosto, dão a vislumbrar a 

gesta  do  pobre  Comuns.  Como  lemos  no  texto,  “O  vosso  corpo  não  serviu  para 

continuar,  singular  simples,  deixou  bermas.” (LLANSOL,  NCJA,  p.  08).  E  nessas 

bermas, o ser futurante, juntamente com Ana de Peñalosa a guia-lo pelo caudal de Tejo-

rio,  poderá ingressar, libertariamente, nas potencialidades do existir em restante vida:

Estávamos,  Luís  M.  e  eu,  esta  noite  que  foi  uma  duradoura 
madrugada, sentados à mesa da água […]
− Chegou o momento de sair  da História e ir  viver no 
mundo  de  seiscentos  milhões  de  anos  –  disse-nos  sem  usar 
qualquer forma de expressão. (LLANSOL, NCJA, p. 15)

Se  Luís  M.  é  referência  do  hiperbólico  mito  lusíada  em  vias  de 

desterritorializações, e Comuns o destino fulgurante e libertário, o texto nos dirá que 

Tejo-rio  é o trajeto circunavegável  que conduzirá  Luís  M. a  Comuns:  “reconheço a 

figura  do  Tejo-rio  a  aquecer-se.  É  uma  forma  intermédia  entre  comerciante  rico  e 
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andarilho  pobre.”  (LLANSOL,  NCJA,  p.  102).  Attraversiamo53,  pois,  o  duto 

fenomenológico de Tejo-rio, que nos mostrará os despojamentos de Luís M.

Com efeito, é na circunavegação sobre as águas moventes de Tejo-rio que o texto 

baliza as águas do  mar português. Ao fim e ao cabo do seu percurso, atingiremos a 

sonhada última imagem do outro Camões pela qual propomos navegar. Comuns, com 

porte  de  pobre,  é  também  o  Velho,  o  desassossegado  que  circula  entre  as  gentes 

anônimas do povo. Como o texto nos dirá: “Comuns é um pobre […] e que se senta 

voltado para o mar apenas estendendo as mãos para o comer.” (LLANSOL, NCJA, p. 

135).

É no rosto  anônimo,  no  porte  de gente  do povo e principalmente  no ato  de 

estender as mãos para comer o  Mar, que Comuns se revela uma imagem perdida do 

Velho  do  Restelo.  Aquela  imagem  rebelde  que  outrora  se  voltara  contra  o  mar 

expansionista e cruzadista,  em Llansol objetiva degluti-lo e metabolizá-lo em outros 

mares possíveis. O processo de fagocitose identitária e a insurgência do pobre Comuns é 

o destino reservado para Luís M. em sua travessia sobre o caudal de Tejo-rio: “se nos 

dirigirmos para Tejo-rio que também atravessa Portugal,/ se despia de seus sentidos de 

água” (LLANSOL, NCJA, p. 116).

E, no epílogo de  Na Casa de Julho e Agosto, Luís M. dará passagem para o 

atravessar existencial de Comuns. No entanto, a verdade é que, conforme o texto nos 

dirá, “Comuns é mais uma água do que um homem, um sinal moribundo” (LLANSOL, 

NCJA, p. 139). Sua imagem almejada de pobre não atinge a potência adequada, ele 

aparece de modo nublado, soturno, carregando a marca dos processos funéreos do mito 

imperialista. De fato, Comuns não caminha para a forma saudável do pobre rebelde e 

53. Expressão italiana que convida para os nossos atravessamentos e viagens territoriais.
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resoluto, fica enredado no entrelugar da vida nova e da morte antiga. Talvez, por ter a 

marca originária do Príncipe e dos ciclos de Poder, não suportaria o peso de se tornar 

pobre e perseguido, pois “é amargo, para quem não é pobre, tomar a fisionomia discreta 

e monocórdica de pobre” (LLANSOL, NCJA, p. 135), quem saberá? 

Sua  construção  em  rebelde  não  se  efetua,  pois,  conforme  anunciado  pela 

escritora  em  Um  Falcão  no  Punho,  as  águas  portuguesas  são  um  paradigma 

frontalmente inatacável. Por isso, encontros de provocação e não somente confrontação, 

pois  algumas  imagens  arquetípicas  persistem  no  fundo  intransponível  da  Cultura. 

Comuns,  o  quase  rebelde,  se  assim  posso  chamar,  é  um  sinal  moribundo  da 

referencialidade identitária do mar português, mas que não é capaz de sair inteiramente 

do Grande Texto epopéico e nascer em novo ser:

Em 15 de Março: <<a minha dor é a nostalgia de estar entre dois 
paraísos: o terreal, que já perdi, e o divinal, que não conheço>>; 
em 27 de Abril: <<que é humana esta cinza em que habito>> 
(LLANSOL, NCJA, p. 18)

Uma imagem de futuros desterros, mas por ora, corpo ausente que fica, matéria 

sempre em recuo. A imagem de Comuns, na verdade, é o antes e o depois do grande 

texto lusíada: a insurgência de um Camões soterrado antes do mito, e a imagem de um 

Camões futurante, liberto após o mito. Em curta estadia no texto, Comuns, por fraqueza 

de sua opaca constituição, será silenciado e destruído em sua força rebelde nascente 

pelo  fogo  persecutório  dos  Príncipes  resolutos.  À Tejo-rio,  cabe  servir  de  travessia 

possível para as futuras águas rebeldes do grande enigma português:
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Tejo-rio  apresentou-se  com  a  figura  de  pobre.  Um  pobre 
mensageiro,  um  pobre  como  Comuns.  No  ano  de  1646,  em 
Lisboa, num auto-de-fé queimaram essa aparência. Foi nesse dia 
que  Comuns  morreu  entre  nós  e  Coração  do  Urso,  que 
presenciara o auto, contou-nos como  a justiça das trevas tinha 
sido  feita.  Fora  impossível  queimar  a  água  mas,  no  entanto 
possível.” (LLANSOL, NCJA, p. 139)

Ao final de Na Casa de Julho e Agosto, assistimos à partida do rei D. Sebastião 

para  o  combate  em África,  palco  de  suas  grandes  vicissitudes,  derrota  e  assunção 

messiânico-sebástica em Alcácer-Quibir. Na trilogia seguinte,  O Litoral do Mundo, a 

imagem do pobre  lusíada  surgirá  não  no corpo  de  Camões,  mas  sob  os  emblemas 

míticos e messiânicos de D. Sebastião, que se tornará pobre vegetal imanente, fora dos 

ciclos de poder da História, ressocializado às vontades naturantes do mundo ao tornar-se 

dom  arbusto,  conforme  apontado  anteriormente.  Aqui,  o  pobre  lusíada  atingirá  sua 

desejada imagem rebelde.

Na trilogia  llansoliana  seguinte,  O Litoral  do  Mundo,  Fernando Pessoa  e  os 

emblemas sígnicos da hiper-identidade portuguesa em sua A Mensagem – o imperialista 

brasão lusíada, o aspecto messiânico do sebastianismo e a figura do rei encoberto D. 

Sebastião  – serão as  faces  da  cultura  lusitana  que os  textos  almejarão  desconstruir. 

Observamos que Llansol objetiva escrever-se como um lugar textual polarmente oposto 

à escrita pessoana d'A Mensagem. Perante a navegação poética por mares portugueses, 

ele parece se fechar na escuta do localismo cultural; enquanto ela, virada para o restante 

mundo exterior à causa lusíada, permanece atenta aos indícios remotos: escutando os 

cantos distantes, ela chama-as a si, ama-as na sua matéria estelar de corpo.

De fato, a comparação entre Os Lusíadas e A Mensagem impõe-se pelo fato de 

esta ter sido, a alguns séculos de distância, erigida como o novo esplendor poético da 
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'heróica' pátria portuguesa. Os tempos mudaram, o império desfez-se e a esperança na 

lusíada raça assume tonalidades messiânicas em torno da figura de D. Sebastião, mártir 

esperado para a construção do Quinto Império54 do mundo:

Vem, Galaaz com pátria, erguer de novo,
Mas já no auge da suprema prova,
A alma penitente do teu povo
À Eucaristia Nova” (PESSOA, 2008, “O Desejado”)

Inicialmente  elaborada  em  termos  proféticos  por  Bandarra,  nas  letras  de 

Fernando  Pessoa  a  paixão  sebástica  assume  a  forma  não  de  movimento  cultural 

religioso,  mas  de  lexicografias  identitárias  abstratas  na  moderna  poesia  portuguesa. 

Nessa  releitura  interpretativa  do  mito  sebástico,  a  cultura  portuguesa  erigiu  n'A 

Mensagem a  construção  do segundo grande  mito  do  mar “que  não português,  mas 

Portugal”  (PESSOA,  2008,  “O  Bandarra”).  Contraditoriamente,  é  justamente  nessa 

esteira da Cultura que Llansol mais dorme para confrontar as imagens imperialistas e 

lusíadas despertas na poética pessoana55.

Em tempos de revisitações culturais, Llansol traça um intenso diálogo entre a 

54.  O  Quinto  Império,  noção  nascida  da  Bíblia  na  famosa  profecia  de  Daniel  sobre  o  sonho  de 
Nabucodonosor,  torna-se um dos grandes vultos do sentimento derrotista pós-Cruzadas que se abateu 
sobre o espírito identitário lusitano.
55. Em  verdade,  acredito  que  retomar  sentidos  identitários  para  a  pátria  em  poesia  é,  para  Pessoa, 
reencontrar, sob o ilustre heroísmo do 'peito lusitano', a grandeza não da sua alma, mas da sua trova  
emblematicamente apaixonada. Se o poeta é um fingidor, e se é verdade que a linguagem-máscara é o que 
mais importa ao poeta, acredito que o ato poético de Pessoa tenciona valorizar não o espírito lusitano, mas 
a beleza estética de uma antiga gesta trovadoresca e epopéica, inflamada por brasões, cantos, batalhas e 
varões assinalados no discurso rácico mais idealista que realista.  O esplendor perseguido pela escrita  
pessoana, acredito, reside na captura do momento-fulgor em que o Belo estético se irradia sobre a poesia 
mascarada em gozo lusitano. Por um desvio de palavras, portanto, leio no cancioneiro d'A Mensagem que 
floresce  em  minhas  mãos:  'Amai-vos  não  a  terra  das  gentes  valorosas,  mas  a  terra  das  escrituras 
valorosas'. É nesse vão entre o não-dito e o dito poético, que des-digo o Pessoa que Llansol tão belamente 
costura e  que anteriormente me propus fazer amor com suas residuais  imagens imperialistas.  Não,  o 
Pessoa com quem mais durmo não é o Pessoa de Llansol, mas aquele outro que se finge e me faz fingir e  
me trair nos muitos usos da linguagem mascarada em drama poético.
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cultura portuária das águas lusitanas e a sua possível abertura ideológica para outras 

epistemologias do saber e do viver. Nessa grafia de distantes mundos, por onde circulam 

figuras envolvidas em encontros modificadores de seu ser, a língua portuguesa rumoreja 

vozes  de  outras  línguas  e  signos  estrangeiros  de  culturalidade.  Nessas  escritas,  a 

literatura portuguesa encontra respiradouros estéticos e existencialistas para essa cultura 

que  se  construiu  num arraigado  localismo  provinciano,  confundindo  suas  máscaras 

ideológicas com o seu rosto cívico verdadeiro. Citando Eduardo Lourenço:

[...]  esse  sentimento  que  o  português  teve  sempre  de  se  crer 
garantido  no  seu  ser  nacional  mais  do  que  por  simples 
habilidade  e  astúcia  humana,  por  um poder  outro,  mais  alto, 
qualquer  coisa como a  mão de Deus.  Esta  leitura popular  do 
nosso destino colectivo exprime bem a relação histórica efectiva 
que mantemos connosco mesmos enquanto entidade nacional. 
[…]  Esta  conjunção  de  um  complexo  de  inferioridade  e 
superioridade nunca foi despoletada como conviria ao longo da 
nossa  vida  histórica  e,  por  isso,  misteriosamente  nos  corrói 
como raiz que é da relação  irrealista que mantemos connosco 
mesmos. (LOURENÇO, 1991, p. 18)

Essa relação irrealista que o português aprendeu a ter consigo mesmo, enquanto 

entidade nacional, se reflete numa visão 'camonizada' da Pátria, vivida como referência 

arqueologizante  de  glórias  passadas.  Mais  emblema,  brasão  e  mitificação  do  que 

concretude dos fatos históricos da terra portuguesa, ao fim e ao cabo, eis a relação nodal 

do português com o seu medievo idealizado.

No diálogo Llansol e Lourenço que por ora propomos alinhavar, percebemos que 

ambos pensam em bravas penas a singular relação de Portugal consigo mesmo e com a 

Europa, embora mantenham consigo suas particularidades escriturais: um de vertente 

literário,  outro  de  cunho  ensaístico-crítico.  Neles  se  manifestam,  segundo Maria  de 
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Lourdes Soares56, o espírito da heterodoxia e o espírito de des-possessão.

Com efeito,  des-possessão e  espírito de heterodoxia se coadunam em Llansol, 

numa relação  apócrifa  de  durante  e  de  depois  com o   passado  da  referencialidade 

histórica:  a  instauração das  outras  formas  de  doxa –  lei  e  constituição  dos  padrões 

culturais e comportamentais da sociedade –, dependem da prévia disposição da Cultura 

em se  tornar  mutante,  quando  aceita  os  ritos  de  des-possessão  dos  seus  emblemas 

identitários.

Se Lourenço privilegia a discussão do texto literário como lugar de interpretação 

da História de Portugal; Llansol, orientada pelo espírito de des-possessão, gerará o texto 

literário  como palco  das  rasuras  históricas  que  levarão  a  terra  lusitana  à  autognose 

identitária, por força dos novos diálogos culturais.

Lourenço  fecha  a  Psicanálise  mítica  do  destino  português com um apelo  à 

inquietação das viagens, convocando a gesta portuguesa para uma viagem-outra. E, no 

seio estético da literatura contemporânea, a escrita llansoliana gesta as  contraimagens 

que  produzirão,  senão  historicamente,  ao  menos  ficcionalmente,  os  encontros 

amplificadores das cartografias culturais do espírito lusitano e da cultura européia, pois, 

conforme nos  diz  o  próprio  Lourenço57,  o  “encontro  com os  outros  é  o  verdadeiro 

encontro connosco” (LOURENÇO, 1991, p. 184).

Em verdade,  é  na direção oposta  ao insulamento enquanto mito que Llansol 

constrói a escrita de Na Casa de Julho e Agosto. O texto potencializa a expansão dos 

56.  In. http://www.eduardolourenco.com/6_oradores/oradores_PDF/Maria_de_Lourdes_Soares.pdf
57.  Sobre o diálogo precário da cultura portuguesa consigo mesma e com o contexto europeu, Eduardo 
Lourenço desenvolve o seu estudo da imagologia. Aqui, ele constrói um discurso crítico sobre as imagens 
que o português tem forjado de si  mesmo. A partir  da  imagologia lusitana,  Lourenço observa que o 
português padece de uma configuração autista da Cultura, agindo como se não houvessem interlocutores  
possíveis para seu destino-Nação. A essa identidade cultural do país vivida como 'ilha-saudade', Lourenço 
chamou de mitologia do insulamento.
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limites, mais culturais do que geográficos, do 'Portugal-ilha imperial gloriosa' na sua 

hora solar. Pois, na obra surge uma geopoética que amplifica as semânticas escriturais 

do mundo português, para além das suas imagens históricas.

Nessa textualidade, surgem figuras de várias espécies e sem hierarquia possível, 

que, irmanadas na mesma potência amplificada de vida, convivem em comum idade58. 

Aqui,  Comunidade  é  a  ideia  de  seres  variáveis  que  circulam  num  “espaço-nó,  ou 

semente”  (LLANSOL, LL 1, p. 142), que não se deixam enredar pelo nacional.  Em 

suma, os processos de desmitificação identitária precisam da mediação do olhar com a 

alteridade, ou, llansolianamente, do diálogo inesperado com o diverso,  para que o 'ser 

português' reverbere em si a identidade própria do seu  eu, na contramão ao discurso 

insular historiográfico.

Conforme abordamos em diversas passagens por aqui expostas, é notável,  na 

Geografia  de  Rebeldes,  o processo  de  amplificação  das  semânticas  geográficas  de 

representação do mundo. Por sua grafia nómada de terras, de fato, “Mergulhámos na 

imaginalia mundi, e deixámos aí viver a nossa vida”  (LLANSOL, RV, p. 93),  pois a 

verdade é que nasce, “sobre papel de carta mundo errático, continente perdido” 

(LLANSOL, RV, p. 93). Apostando na abertura cultural como destino possível para a 

literatura lusitana, a motivação escritural llansoliana assume como missão penetrar os 

canais que reativarão os diálogos entre o mundo das hierarquias históricas e a restante 

terra. Nessa geografia distante, a escritora contornará a Península Ibérica e nos contará 

as histórias que se silenciaram na margem da documentação historiográfica do homem. 

No trecho seguinte de  Na Casa de Julho e Agosto,  observamos a concretização dessa 

58. Referência a trecho de Finita, onde lemos: “sem país em parte alguma, salvo no vazio em que me dei a 
uma comum idade” (LLANSOL, FIN, p. 142).
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peculiar proposta de escuta llansoliana:

Tenho  testemunhado,  nos  oito  ou  dez  livros  que  até  hoje 
publiquei, sobre a incompatibilidade radical entre o mundo dos 
Príncipes e o mundo das gentes. [...] Há uma história silenciosa 
dos  intensos  que,  porque  necessitados  de  misericórdia,  não 
impuseram aos seus congeneres as cadeias da explicação, nem 
miragens para o desejo. (LLANSOL, NCJA, p. 84-85)

Eis que assistimos a potencialização para viagens incartografáveis de Na Casa 

de Julho e Agosto 'escreviver' um outro  Portugal, o qual não coincidirá com o lugar 

privilegiado da inscrição pátria. Desfiando os nós que inviabilizaram, historicamente,  o 

efetivo diálogo entre Portugal e a restante-terra, a grafia da citada obra traça um outro 

percurso  do  homem na  terra,  pois  sua  escrita,  conforme nos  diz  Silvina  R.  Lopes, 

objetiva “reescrever o mundo a partir de pontos de exceção ou lugares de intensidade” 

(LOPES, 2003, p. 197).

Assim,  propondo  a  contigüidade  de  mundos,  sua  escrita  amplia  o  conceito 

político dos 'absolutamente sós' para a concepção de 'comunidade' em viagem: os seres 

restantes à procura do fulgor ético-existencial ousam se arriscar no desejo-provocação 

de se encontrarem pelo itinerário das viagens, perfazendo mapas inimagináveis. Com 

efeito, na escrita llansoliana, verificamos que a configuração dos astros e a geografia da 

terra se abrem numa “espécie de planetário destinado ao ensino”  (SARDUY, 1989, p. 

34),  onde a escrita  pretende circunscrever o mundo como  destinação.  Mundo como 

destinação,  em  Llansol,  é  lugar  outrora  soterrado,  por  ora  geografia  imprecisa  de 

iluminuras para além da carta esférica do globo:
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Das cinquenta e três cartas fazem parte  setenta  mapas  e vejo 
disposto na minha frente o primeiro grande atlas universal.
[…]
Inclino-me sobre os mapas e reparo que no lugar deixado para o 
nome
Theatrum Orbis Terrarum,
há uma sombra […]
sentamo-nos  os  dois  fraternalmente,  e  ele  murmura-me  que 
haverá um tempo em que poderemos decifrar o mundo ainda 
desconhecido. (LLANSOL, NCJA, p. 94) 

De fato, a escrita da  Geografia de Rebeldes se propõe a ser texto viajante por 

diversos  espaços  e  tempos  culturais,  muitas  das  vezes  incomunicáveis  entre  si,  se 

pensarmos em termos realistas: as beguinas da Idade Média, a escrita mística de São 

João  da  Cruz  e  Tomás  Müntzer,  o  Portugal  identitário,  o  pensamento  de  Friedrich 

Nietzsche, a filosofia de Baruch Espinosa, a alquimia medieval, processos tipográficos 

textuais em Antuérpia, a Batalha de Frankenhausen entre os camponeses revoltosos e os 

senhores feudais, dentre outros. Somente no além de sua via histórica e cartográfica é 

que estes  textos  podem se tornar  uníssonos,  isto  é,  comunicantes  de  uma ontologia 

radical do saber em língua portuguesa:

uma língua pensante, com amplitude geográfica?
Cabo Espichel, a Flandres, Capuchos, Lisboa, Ubeda, o Tigre e 
o Eufrates.  Que responsabilidade eu tenho de ter  esquecido o 
que mata,
e escrever  do que vive? Que culpa eu tenho de não adorar a 
bilha quebrada dos países? (LLANSOL, NCJA, p. 111)

Por  intermédio  da  viagem  das  Damas  do  Amor  Completo  com  as  quais 

navegamos por aqui, Na Casa de Julho e Agosto nos propõe enxergar o homem na sua 

continuidade semântica, isto é, para além da sua ocidental forma pensante. E, à maneira 
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do  espaço  cosmológico  do  barroco59,  a  sua  grafia,  uma vez  imersa  nesses  mundos 

plurais visitados, torna-se imagem errante impraticável de ser mapeada, pois “o des-

situa, o faz oscilar,  o priva de qualquer referência a um significante único, [...]  este 

espaço é o da desapossessão” (SARDUY, 1989, p. 63).

Se Silvina Rodrigues Lopes nos falará em  despossessão, Sarduy, por sua vez, 

nos  falará  da  desapossessão,  isto  é,  uma  estética  cartográfica  que  instaura  as 

focalizações  múltiplas  sobre  o  objeto,  dispersando  todo  e  qualquer  ponto  de  vista 

estático.  Este  ponto  de  vista  geográfico  amplificado  e  autônomo,  fruto  do  'focus  

imaginarius'  (ibidem,  p.  86), chega-nos  por  uma  espécie  de  “irradiação  material” 

(ibidem, p. 87), como que vestígio arqueológico de uma explosão.

No  lugar  do  astro  solar,  elemento  centralizador  da  cosmologia  esférica,  o 

pensamento  barroco  sobre  a  cosmologia  multiplica  a  possibilidade  dos  centros 

gravitacionais até o infinito.  Conforme analisa Severo Sarduy, no lugar da cosmologia 

esférica  de  Aristóteles  –  com  a  organização  dos  astros  num  sistema  de  orbes 

concêntricos e ordenados pelo equilíbrio gravitacional –, a cosmologia barroca propõe o 

movimento elíptico dos astros, cuja configuração privilegia a descentralização espacial, 

pois dotado de pelo menos dois centros. A partir de Copérnico, o movimento dos astros, 

em  palavras  de  Sarduy  (ibidem,  p.  40), autonomiza-se,  pois  o  cosmos  começa  a 

desarticular-se e o espaço a dar-se ao gosto pelo exagero da infinitude espacio-temporal:

A  destituição  coperniciana  –  ressurreição  do  programa  de 
Aristarco  –  destrói  a  superestrutura  ptolomaica,  altera 
energicamente  o  modelo  fixado  pela  tradição  platónica,  [...] 
institui,  a seu  modo, uma relatividade dos centros (ibidem, p. 
38-39)

59.  Tema discutido por Severo Sarduy.
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De entidade fechada e hierarquizada sob a  tutela  do astro Sol,  a cosmologia 

chegará a  Giordano Bruno através  de Copérnico,  no sentido de que a infinitude do 

Universo de Bruno é a “abolição dos lugares e direcções privilegiados, conjunto aberto” 

(ibidem,  p.  40). Essa  mudança  de  perspectiva  cosmológica,  na  qual  as  ideias  de 

descentramento e de imprecisão do Universo são as marcas topográficas, se tornarão o 

princípio  estrutural  e  espacial  da  estética  contemporânea  neobarroca,  e, 

consequentemente, da estética textual e espacial llansoliana. Não por acaso, Copérnico, 

Giordano Bruno e  as  suas  revoluções  cosmológicas  são  figuras  caras  aos  textos  da 

escritora: suas presenças irradiam, sobre a sua imagética textual, a espacialidade difícil 

de suas órbitas espaciais:

Enquanto o urso entoava os prenúncios da Regra, Ana de 
Jesus,  nos  seus  braços,  cuidava  em  Pégaso,  Copérnico  e 
Giordano Bruno. [...]
Giordano  Bruno,  de  prodigiosa  memória,  viu  a  sua  testa 
reflectida na fogueira e  lembrou-se de todos os instantes,  de 
todos  os  minutos,  […]  lembrava  que  o  universo  é  infinito, 
povoado de milhares de sistemas com os seus planetas e o seu 
sol. (LLANSOL, LC, p. 45-46)

Nessa  nova  configuração  cosmológica,  o  espaço  llansol se  construirá  como 

espaço de travessia e de viagens alienas em direção ao movimento de ser. Por isso, para 

os  escritos  de Geografia  de  Rebeldes,  propus  cartografia  variável,  isto  é,  cartas 

imprecisas, não mensuráveis e não geometrizáveis em linhas ptolomaicas dos estudos 

cosmológicos. O espaço llansol, que aqui sinalizo os nós60, são grafias de espaços como 

60. Nós remete ao título da dissertação, que aqui são labirintos, são sujeitos, são distâncias náuticas e vozes 
de leituras.
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terras, espaços como vãos (silêncio e vazio do ser) e espaços como mares para além do 

português:

Cheguei finalmente às margens do rio Tigre que bebeu as cinzas 
de Al Hallaj; o Tigre não é como o Tejo, […] entre o Tigre  e o 
Eufrates [...]experimentei a planície aluvial, o deserto, as cadeias 
montanhosas do Zagros e do Taurus. (LLANSOL, NCJA, p. 90)

Por fim, creio que um dos traços marcantes do ideário (neo)barroco é justamente 

a  possibilidade de a  estética abrigar  diálogos entre  culturas  díspares,  de Ocidente  a 

Oriente, conforme Sarduy nos demonstra. Os textos de Llansol, enquanto escritas ricas 

em  diálogos  interculturais,  nos  parecem  exemplos  fulcrais  dessa  possibilidade  de 

abertura dialógica da literatura contemporânea. A imagem camoniana do 'promontório 

cabo' que irrompe n'A Restante Vida nos parece uma porta de acesso para o outro. Assim 

como  desenhado  no  grande  Canto  Lusitano,  o  Adamastor,  que  se  transformará  no 

'promontório cabo', é a via que dará acesso para o mundo d'além Ocidente, isto é, para a 

ventura valorosa no Oriente:

Levados  pela  corrente,  passámos  por  um  país  cheio  de 
contradições;  preparámo-nos  para  voltar  aos  trabalhos  do 
trabalho;  atingimos  o  mar  em  poucos  dias,  no  promontório; 
tínhamos  seguido  sempre  o  rio  nos  múltiplos  aspectos; 
(LLANSOL, RV, p. 50)

Jorge Fernandes da Silveira (SILVEIRA, 2008, p. 51) observa que, na narrativa 

d'Os Lusíadas,  o monstro Adamastor,  ao narrar  a  sua ‘coyta d’amor’ para Vasco da 

Gama se despe da máscara emblemática dos perigos e vira, emblematicamente, a porta 

aberta para o  Outro, para o novo mundo: torna-se o promontório cabo. O Adamastor, 
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portanto, vive entre o Ocidente e a desejada parte Oriental.  “Desde esse dia a História 

mudou e mudou a Geografia.” (idem), no entanto, a viagem de Llansol é justamente a 

contraviagem epopéica d'Os Lusíadas, é aquela que vibra na dissonância aos encontros 

de poder, de dominação e destituição do outro, que marcaram a elevação e queda do 

promontório Cabo.

Enquanto texto que navega, Na Casa de Julho e Agosto singra por outros mares 

que não o português com as Damas do Amor Completo; e, desembarcando em outros 

portos, visita outras culturas. Aqui foi dito que a grafia deve passar ainda pelo deserto e 

pela alquimia, lugares dificilmente navegáveis. Aqui, foi dito que propomos viajar por 

três paisagens, pois tudo que é sagrado anda em três. A primeira nos disse de Portugal, 

as outras são as faces que se seguirão.

3.2. Ens neanderthal ex mistica em ardentes textos rebeldes

Nas circunavegações da Geografia de Rebeldes, as águas, outrora tingidas com 

os lastros do identitário português, se transmutam agora em estigmas clandestinos de 

paisagens místicas. Pois, em texto, é dito que o mar é locus que abriga todas as gentes. 

E,  para  a  configuração  desse  outro  funcionamento  do  mundo  e  do  mar,  capaz  de 

integrar,  à  imanência  das  experimentações  sensíveis  do  corpo  –  tão  cara  à mens 

espinosiana  –,  o  fulgor  transcendente da  vida humana,  a  escritora convoca algumas 

figuras que, como archotes filosóficos, fundam a condição mística da figura llansoliana. 

Conforme lemos na referência as ‘freiras recolhidas’ na seguinte passagem de Na Casa 

de Julho e Agosto: “na Madragoa há a gente do mar, e Alisubbo diz que aqui o mar é de 

122



toda a gente – pescadores, varinas, homens de estiva, nobres que desaparecerão, freiras 

recolhidas, e traficantes de peixe.” (LLANSOL, NCJA, p. 57).

Não raras  vezes,  percebemos em sua  escrita  a  potencialidade  mística  do  ser 

amalgamada ao projeto da restante vida. Juntamente com Llansol, temos de voltar à 

casa das beguinas para melhor compreendermos a proposta de re-ligare entre o humano 

e a outra face da Lei (deus sive natura). Por essas vias contextuais, observamos em que 

medida  a  revolucionária  mística  medieval  ata  os  nós  da  travessia  equidistante 

llansoliana  em  busca  da  plenitude  da  vida  imanente  comungada  ao  seu  suporte 

transcendental:

Tive de voltar à casa das beguinas […] uma ribeira aí passa por 
debaixo do solo e, tendo aumentado anormalmente o volume das 
águas, uma torrente de lama penetrou a parede à beira do seu 
leito e alastrou, à imagem do sangue que não se pode estancar 
(LLANSOL, NCJA, p. 31)

Abolindo  tempos,  entrelaçando  espaços  e  personagens  históricos,  a  escrita 

llansoliana  sobreimprime  as  distantes  vozes  do  contexto  europeu  medieval.  Esta 

sobreimpressão  constrói  uma  sinuosa  travessia  textual,  que  revela  um itinerário  de 

escrita composto por um procedimento de escuta das leituras. Isso não significa que a 

sua força escritural seja negadora da autônoma voz, mas que a sua construção avança na 

exata medida da abertura ao ato de escutar. Escutar é retirar-se da posição de sujeito 

forte e deslocar-se ao ponto inaugural das comunicações afetivas entre sujeitos e objetos 

epistemológicos,  é  dispor-se ao enigma das  alter-idades.  Entre  a  escritora,  as  vozes 

históricas e as figuras de sua Comunidade, estar apto à procura da escuta, no âmago 

silencioso do ego, é um gesto que se espalha e desencadeia a partilha do conhecimento: 
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“Alice disse-me, silenciosamente, que quanto mais me calasse, mais os rebeldes animais 

se revelariam a mim” (LLANSOL, NCJA, p. 09).

A  Geografia  de Rebeldes,  em verdade,  quer  escutar  as  pegadas  deixadas  no 

deserto, não como marca de presença humana, mas como pontos de intensidade das 

vidas que ousaram erigir uma célebre ‘gaia ciência’ do existir. Tornando-se aparentes de 

modo enigmático, incompleto e evolando-se constantemente, essas vozes rebeldes do 

texto se iluminam continuamente na exata medida em que formam uma tênue linhagem 

textual. Os pobres, em texto, são aqueles que foram relegados às margens da Cultura 

por possuírem saberes não ortodoxos - são imagens que lutam contra a forma histórica 

do homem e das suas estruturas de Poder: “O sobrevivente tem aqui o nome de Pobre. 

[…] Homem não há, o pobre é imagem da parte perdida da batalha.” (LLANSOL, RV, 

p. 99-100). Conforme a escritora nos diz em Finita – Diário II:

O que intuo é que esse novo ser é aquele que João da Cruz, 
Suso,  Eckhart,  Friedrich  Nietzsche,  Müntzer,  o  Coração  do 
Urso,  Pégaso,  trouxeram  em  si,  nas  dores  e  alegrias  do 
inexpresso, por vontade e contravontade, quando uma vontade 
maior assim o quis,
e  vieram,  na História,  depositá-lo  diante  dos  Príncipes,  como 
sinal de contradição e marca do fim. (LLANSOL, FIN, p. 11) 

Nesse ponto,  algumas questões se tornam imperiosas:  como recuperar figuras 

cujos  gestos  são da  ordem da ruptura?  Como criar  entre  elas  uma  ligação?  Como 

aproximar os que são avessos à continuidade? Conforme já aludido, a passagem da 

matéria rebelde pelo texto gera uma apresentação que não se confunde com a inteireza 

da presença, mas que faz com que as figuras se insinuem como murmúrios.  A distância 

histórica entre as figuras é, no texto, trabalhada como um desejo de recuperá-las naquilo 
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que  possuem em diálogo:  uma memória  em comum-idade  (ou  em comunhão).  Por 

intermédio da composição ficcional de fios éticos comuns, tendo a memória, a rebeldia 

e os escritos como ponto de intersecção de intensidades, as figuras se aliam umas às 

outras e vigem no esquecimento de si enquanto ente histórico linear. Enfim, o processo 

de escritura llansoliana  redispõe os  elementos  herdados  do mundo,  libertando-os  da 

posse  histórica  e  cultural,  pois  se  trata  de  criar  uma  nova  relação  de 

ascendência/descendência:

'Depois de morto terei a minha vingança: sabemos voltar, nós os 
prematuros. É um dos  nossos segredos. Voltarei vivo, mais vivo 
do que nunca.' […] – Tenho  recordações de que não me  
lembro: são as mais belas; as vicissitudes 
das  ideias e dos  sistemas afectam-me  mais tragicamente do 
que as vicissitudes da vida real. – Sentaram-se encostados um ao 
outro.  Depois  Friederich  N.  deitou-se  no  colo  de  Ana  de 
Peñalosa, disposto a adormecer. (LLANSOL, LC, p. 68)

Esses encontros llansolianos são tão marcantes quanto os que uniram os passos 

odisséicos  do  poeta  italiano  Dante  Alighiere  ao  romano  poeta  Virgílio,  na  Divina 

Comédia dantesca (1321),  ou como o encontro de carne-e-osso entre Lou Salomé e 

Rilke, ou entre Giles Deleuze e Félix Guattari. Pois, através dos grandes encontros, ou 

melhor, por intermédio daquilo que a filósofa e poetisa Raïssa Maritain (MARITAIN, 

1942) definiu como as Grandes Amizades, é que o mundo e o ser do homem podem ser 

rebatizados.

Com  efeito,  assim  como  no  encontro  dantesco,  a  Geografia  de  Rebeldes 

privilegia a saída do movimento temporal da História para apresentar uma alternativa de 

encontro empreendida na dimensão espacial da vida. Paisagens, pensamentos culturais e 
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tempos históricos se projetam numa escrita geopoética que os provoca e os assimila 

constantemente. Conforme palavras de Tatiana Pequeno:

[…]  é  possível  compreender  em  que  medida  O  Livro  das  
Comunidades, A Restante Vida  e  Na Casa de Julho e Agosto  
assumem a Geografia em lugar da História, através da retomada 
do mundo: “-Chegou o momento de sair da História e ir viver no 
mundo de seiscentos milhões de anos – disse sem usar qualquer 
forma de  expressão”  (LLANSOL,  1984,  p.  15).  (PEQUENO, 
2011, p. 70)

Nessas grafias construídas como um ‘território de viagem’ (LLANSOL, UFP, p. 

10) por diferentes itinerários culturais, a imagem do deserto é bastante recorrente na 

trilogia.  O  deserto  evoca  o  lugar  por  excelência  dos  mistérios  e  das  iniciações 

espirituais, por onde o homem errante, o estrangeiro, já não pertencendo a nenhum solo 

pátrio, encontra as sonhadas pegadas que o levarão a uma jornada de auto-conhecimento 

e  de  re-ligare com  a  fonte  matricial  da  vida  –  Deus.  O  exílio  no  deserto,  mais 

especificamente nos textos llansolianos, está também conectado ao não pertencimento 

da figura ao espaço do nacional: o deserto textual se transforma em lugar de alteração 

das identidades em processos de desterritorializações e lapidações espirituais, como é o 

caso  de  São  João  da  Cruz  e  Hadewijch.  Assim,  a  cartografia  dos  rebeldes  atende 

necessariamente a um processo migratório que está em consonância com o desejo de 

encontrar a terra extranjera da Comunidade e a outra forma de si.

Não por acaso, o próprio texto do Evangelho cristão e a maioria dos grandes 

filósofos místicos – São João da Cruz, Mestre Eckhart e Tomás Müntzer – trazem o 

exílio no deserto como o locus do auto-conhecimento e do re-ligare entre o profano e o 

divino. Conforme lemos n'O Livro das Comunidades:  “o texto mergulhado no sangue 
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dos  cavalos  conta  a  aventura  do  deserto  e  como  ele  libertou  a  mente  de  todas  as 

imperfeições  espirituais  e  de  todos  os  apetites  terrestres.”  (LLANSOL,  LC,  p.  42). 

Nessas travessias iniciáticas, os desertos (lugares do desterro) llansolianos guardam as 

memórias  da  batalha  entre  as  pulsações  libertárias  da  vida  e  os  ciclos  de  Poder.  A 

cartografia  a  que  ora  aportamos  encontra,  no  exílio  dos  pobres,  a  paisagem  que 

permitirá a eclosão de uma outra metamorfose do humano – aquela que o tornará ente 

místico,  adaptado  às  sobrevivências  dos  deslocamentos  do  deserto,  terra  inóspita  e 

instável.

Retomando  um  pouco  o  pensamento  de  Espinosa  convocado  pela  escrita 

llansoliana,  em  Tratado da Correção do Intelecto,  observamos a construção de uma 

mística comportamental do humano em busca da sua união com Deus (Natureza), num 

processo interno de destrinchamento do Eu e da sua revalorização humana em novos 

padrões  ético-atitudinais.  Portanto,  Espinosa,  ao  unir  “a  profundidade  sensível  dos 

místicos à lucidez rigorosa dos racionalistas” (MISRAHI, 2004, p. 15), construirá uma 

nova poética  filosófica,  onde “o  filósofo  Platão  e  o apóstolo  Paulo  foram unidos  e 

sintetizados para produzir uma nova Philosophia Christi.” (TARNAS, 2002, p. 252). 

Nesse sentido,  as vozes convocadas na dimensão mística dos textos llansolianos,  de 

grande influência espinosiana, propõem um entrelaçamento entre a dimensão sagrada da 

vida e os estados de vivência do corpo. Servindo a fronteira da pele, os afetos e os 

processos de escrita como canais de conexão com as emanações do Deus Sive Natura, o 

deserto como  peregrinatio para a experiência do sagrado aparece,  nessa dissertação, 

como imagem simbólica da via de acesso às incursões místicas das figuras:
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São João da Cruz, voltando a baixar os olhos para a folha, como 
tendo visto e não tendo visto a multidão que ululava, pegou na 
mão de Ana de Peñalosa, que ela lhe abandonara sobre a mesa, 
pôs-lhe a caneta entre os dedos (embora eu ignore onde estais) e 
escreveu:
'entre  todos  três  havia  três  pessoas  e  um  ser  amado'. 
(LLANSOL, LC, p. 33)

Contrariamente ao pensamento do filósofo neoplatônico Plotino (205-270 D.C) e 

da sua negativa transcendência do Sagrado61,  em Espinosa e nas linhas andantes  de 

Llansol, o homem não experimenta o desterro espiritual em relação ao Divino. Neles, o 

corpo é capaz de ser atravessado por uma experiência extásica com a parte sagrada da 

existência. Essa dimensão sublimante da realidade humana, capaz de proporcionar  um 

encontro entre o amador (homem) e a coisa amada (Deus), é uma marca distintiva tanto 

da filosofia espinosiana quanto dos pensadores místicos medievais que Llansol costura 

às malhas de muitas de suas obras.

É importante  notarmos  que a  amorosa  união  mística  com o Amado (a  parte 

sagrada da existência) não é garantia de acesso a segredos do Universo. Sua desejada 

conjunção  amante,  conforme  lemos  no  ‘encontro  Espinosa-Llansol’  anteriormente 

discutido,  vai  muito  além  do  retórico  questionamento  sobre  as  razões  de  ser do 

universo: o encontro com o Amado eleva a condição humana a um amplificado patamar 

de fluir existencial. Nesses caminhos de cópulas adoradas, o amador, de tão embebido 

na fonte dos afetos sublimantes, se vê irradiado na coisa amada:

Era desses gestos que emergia o Outro que,  aos poucos,  lhes 

61.  O conceito de negatividade vinculado à transcendência do Sagrado se encontra no modo radical com 
que o filósofo aborda a separação entre o espaço transcendente e o espaço humano. O Uno, em Plotino, 
está  totalmente  isolado  do  Universo.  Fato  que  reveste  a  existência  humana  com uma atmosfera  de 
isolamento do plano transcendente (In. LUCCHESE, 1999, p. 54).
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confidenciava ser o Amante, o guia da submissão amorosa, e os 
ia  transformando  num,  para  nós,  paradoxo:  receptivos  de 
vontade inquebrantável. A potência criadora que recebiam não 
lhes dava, nem jamais lhes deu, acesso a um qualquer segredo 
do Universo – a supor que esse monstro exista –, mas enraizava-
se  no  Prazer  do  Amante.  [...]  união  mística  com  o  Amado. 
( LLANSOL, LL 1, p. 102-103)

Assim como para o humanista florentino Marcílio Ficino (1433-1499) – poeta 

caro às notas poéticas de Luís de Camões –, em Llansol, o processo da escrita e do 

desenvolvimento do  pensiero não é senão o desejo ardente de comunhão com a parte 

sublime da vida. Trata-se, pois, de uma força que diz respeito ao interrompimento do 

mundo  (o  mundo  acostumado  aos  jogo  do  poder;  o  mundo  das  projeções  e 

identificações narcísicas). Nesse caminho, a escrita llansoliana se permite ir além da 

projeção  humana,  tendo  a  responsabilidade  poética  como único  sacro  ofício  para  a 

remodelação das grafias da terra. E prosseguindo, poderíamos nos arriscar a dizer que 

esse  tipo  de  escritor,  que  caminha  descalço  com  os  pés  iluminados  pelo  halo  da 

sublimação do humano (ou seria da dessacralização do divino?), seria uma espécie de 

poeta querubínico?: “porque o anjo foi, durante tanto tempo, a imagem do texto por vir,  

os olhos de ver o movimento invisível, de um tempo” (LLANSOL, DP, p. 305).

Em  verdade,  observamos  que  Llansol,  desde  os  encontros  n’O  Livro  das  

Comunidades, propõe uma espécie de ‘linhagem mística’ de profundas consequências 

políticas no reduto de suas comunidades textuais. É justamente nesse ponto que Silvina 

Rodrigues Lopes (LOPES, 1988, p. 34-35) define a escrita llansoliana como ‘literatura 

mística’.  Nessa linha de força,  a  escritora alinhava62 uma continuidade textuante — 

Mestre Eckhart, as beguinas, Hadewijch d’Anvers, San Juan de la Cruz, Tomás Müntzer 

62. Tempo verbal presente, do verbo alinhavar.
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e  Ana  de  Peñalosa  –,  que,  resgatados  dos  movimentos  históricos,  se  entregam 

‘desmemoriados’ à causa amante de Llansol:

Hadewijch escrevera: perdi a memória; tu és a minha memória e 
iluminas-me;  assim  saio  de  mim  mesma  para  caminhar  na 
velada obscuridade em que há grandes árvores e grandes vultos 
de cada lado: […]
o cão chamava-se Hadewijch e deitava-se num quarto da casa 
(LLANSOL, RV, p. 37)

Mas,  inscrevendo-se  como  linha  de  partida  e  partitura  possível  de  outras 

ontologias do saber, essas figuras são imagens-devir. Ao mesmo tempo iluminuras do 

passado e projeto de futuro, a linhagem mística proposta lembra o conceito de Origem 

(Ursprung), de Walter Benjamim.  Ursprung pode ser concebido como “um salto para 

fora da sucessão cronológica niveladora à qual uma certa forma de explicação histórica 

nos acostumou. Pelo seu surgir,  a origem quebra a linha do tempo, opera cortes no 

discurso ronronante e nivelador da historiografia tradicional” (GAGNEBIN, 2004, p. 

12).

O terceiro livro da Geografia de Rebeldes evidencia mais do que os outros esse 

desejo por uma busca da dimensão mística do humano, pois sua escrita é costurada 

pelas  mãos  beguinárias  de  mulheres  que  optaram  pelo  encontro  com  o  Amado. 

Conforme  lemos  em  Tatiana  Pequeno  (PEQUENO,  2011,  p.  71),  há,  na  escrita 

llansoliana, uma aposta no desejo de eternidade, cujo desenrolar inspira-se nas obras 

poéticas das beguinas mais famosas, como Hadewijch e Marguerite Porete, pois, nas 

poesias beguinarias,  se revela intensamente a sonhada religação entre o Amante e o 

Amado. Essas mulheres, para além de escreverem sobre o divino, experienciaram na 
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fronteira da pele a dimensão mística do êxtase entre si e o Divino.

Maria de Lourdes Soares nos fala de Ana de Peñalosa como “fonte-matricial” 

das figuras. Em verdade, Ana de Peñalosa é a  célula-mater da linhagem beguinária. 

Historicamente seguidora e amante dos passos do carmelita descalço São João da Cruz, 

n'O Livro das Comunidades é a ela que o místico chama de mãe, assim como, em Na 

Casa de Julho e Agosto, ela é a Grande Dama dentre as beguinas, aquela que traça as 

rotas e os nós das viagens das Damas do Amor Completo.

Ana  de  Peñalosa  surge  como  figura  ordenadora  da  trilogia,  onde  acolhe  os 

hóspedes de rara presença:  “vai chegar o tempo em que os irmãos do livre espírito 

serão perseguidos pelas hierarquias e que nós, as beguinas, os esconderemos na teia de 

uma  ampla  rede  clandestina.”  (LLANSOL,  NCJA,  p.  26).  Essas  figuras  têm  suas 

existências textuais estimuladas para um ‘projeto de ser’, e, na Comunidade gregária 

que  se  forma,  se  acende  a  Viva  Chama  da  dissociabilidade  ao  coletivo  processo 

civilizatório do homem. O seguinte trecho de Finita – Diário II nos exemplifica em que 

medida a ‘Comunidade dos sem comunidade’ reside justamente na oposição ao caráter 

tirânico da massa convergida em sociedade:

Não  suporto  a  palavra  História  e,  no  entanto,  há  centros  de 
irradiação, tramas sólidas de geografias espirituais, lugares de 
recorrência,  humanos  duradouros  e  perduráveis;  tudo  o  que 
entrar aqui
será imperceptivelmente belo, ou tornar-se-á belo. (LLANSOL, 
FIN, p. 47)

Propondo alianças  não-conformes e  tecendo novas  configurações  afetivas,  os 

encontros desfazem o que o homem fixou na legenda da terra, para fazer aparecer o que 
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se mantém ainda como inquietude e murmúrio. Pois, na trilogia em discussão, tudo se 

passa num espaço cindido pelo silêncio do que poderia ter sido (ou será). Silêncio, aqui, 

evoca o não-pertencimento do texto à voz histórica, na atual reforma das geografias. 

Interdito e prelúdio poético, o silêncio – diversas vezes tornado corpo-vivo nas marcas 

em branco espalhadas no espaço gráfico das páginas – remurmura as lições aprendidas 

com o músico  John Cage,  para  quem todo silêncio  é  grávido de  som:  “a  regra  do 

silêncio guardava as visões ardentemente desejadas, na casa os seres encontravam-se 

não se reconhecendo, ou passavam uns pelos outros fascinados;” (LLANSOL, RV, p. 

44).

O processo de 'desmemória' histórica que funda uma linhagem funciona como 

uma sobreposição de obras, pensamentos e figuras, que, citando Calabrese, extrai-lhes 

os materiais sem rastros de passado. Esses fragmentos trazem consigo o sema de uma 

'pauta vazia', que se torna dançante na paleta da artista:

O  fragmento  torna-se  então  um  material,  por  assim  dizer, 
'desarqueologizado':  mantém a  forma fractal  devida ao  acaso, 
mas não é reconduzido ao seu hipotético inteiro, mantendo-se 
antes na sua forma doravante autónoma. (CALABRESE, 1988, 
p. 101)

Essa infracção à linearidade alimenta a estranheza da escrita de Llansol. Por ali, 

culminam os rebeldes rodantes em grandes evoluções num extrato textual quimérico e 

imprevisto: “A cada vez me atrai mais a vida de eremitério, e o que possamos aí ser, 

desligadas uma das outras, mas trocando-nos na criação.” (LLANSOL, NCJA, p. 80).

Conforme diversos  estudiosos  já  apontaram,  a imagem do anel  é  largamente 

utilizada  na  obra  de  Llansol,  reforçando o  caráter  gregário  da  comunidade e  o  fim 
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último das proposições existenciais do texto – o eterno retorno nietzschiano que garante 

o aspecto cíclico da restante vida.

Beguinas, navegadores, filósofos e místicos atravessam os  nós da trilogia, na 

tentativa inabalável de serem religados num nó-encontro ou anel de fulgor fundamental, 

capaz de dar-lhes novas dimensões existenciais. Trata-se, pois, de um deslocamento no 

modo de recordá-los, partindo da desconfiança de que os rebeldes e as suas formas de 

pensar não coincidem, em totalidade, com o extrato histórico-cultural fixado no centro 

de seus nomes. Desse modo, a Grande Dama recebe novas visitas.

Se, conforme dito pela escritora em Inquérito às Quatro Confidências, a “escrita  

é um armazém de sinais” (LLANSOL, IQC, p. 140), poderíamos dizer que a Geografia  

de Rebeldes, enquanto texto que viaja, nos convoca para uma signografia. Isto é, nos 

impele ao percurso de ir às cenas e ver os movimentos grafados no armazém de sinais 

dos  amantes  místicos  por  ali  alinhavados.  O  primeiro  cantor  de  leituras  que 

encontramos  aparece  na  completa  ausência  de  sua  presença:  trata-se  do  Amado,  a 

grande causa amante dos arrebatamentos beguinários, que surgirá em toda sua potência 

amante sob o nome de Joshua. É com Joshua (nome em hebraico do Cristo Jesus), que 

Llansol escreve o Ardente Texto Joshua, pois a escrita ora vela e ora desvela a presença 

mística do Amado.

Essa obra deseja contar a quarta história da carmelita descalça Teresa de Lisieux, 

também conhecida como Teresinha do Menino Jesus. Sobre ela, como escreve Llansol 

na contracapa deste livro,  há três histórias:  a primeira é a sua súmula biográfica.  A 

segunda história, a institucional, foi a sua súmula heróica, “chamou-lhe Teresinha do 

Menino Jesus, colocou-lhe um ramo de rosas nas mãos, uma coroa de rosas na cabeça, 
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canonizou-a e, há meses, fez dela Doutora da Igreja – a terceira, depois de Catarina de 

Sena e Teresa de Ávila”. A terceira história “contou-a ela”, em vários poemas e textos. E 

a  quarta  e  última,  o  halo  de  fulgor  que  ficou por  dizer  nas  três  histórias,  nos  dirá 

Llansol.

Apesar da ausência de Teresa de Lisieux e de Joshua nas grafias desérticas da 

trilogia  em  questão,  creio  ser  importante  essa  sucinta  alusão  para  que  possamos 

observar com maior amplitude o aspecto de linhagem que ata as vozes de muitas figuras 

dentro e fora da primeira trilogia llansoliana.  Tal como o ardente texto a vê, Teresa 

pertence à linhagem de Hadewijch, que historicamente foi uma beguina flamenga: “E 

morreu, Teresa Martin, beguina, filha de Hadewijch de Antuérpia, doutora da Igreja” 

(LLANSOL,  ATJ,  p.  08).  Teresa  de  Lisieux,  em  convocação  ardente  junto  com 

Hadewijch e, por consequência, junto com Ana de Peñalosa, muito nos dirá sobre a 

sublimação, a letra e o gozo místico feminino. Isto posto, percebemos que o  Ardente  

Texto  Joshua  vem  de  muito  longe,  diríamos  até  desde  Espinosa,  que  encontra  no 

caminho o pensamento de Mestre Eckhart, o eremitério beguinário de Hadewijch e a 

noite obscura de São João da Cruz:

[…]  confluem, com originalidade de visão e de crítica,  acaso 
sem precedentes [...], as sombras e as aventuras, à primeira vista 
inconciliáveis,  de  Tómas  Müntzer,  São  João  de  Cruz  e 
Nietzsche. Que  Cultura  corresponde a um tal  Texto  não é fácil 
dizê-lo (LOURENÇO, 1994b, p. 283)

De minha parte, digo que a noite escura de São João da Cruz circunda o halo de 

Teresa  de  Lisieux,  porque  o  pensamento  místico  e  os  passos  de  vida  rebelde  do 

carmelita descalço influenciarão de forma crucial a vida e a obra de Teresa. Conforme 
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dito por Vania Maria Baeta Andrade em sua tese de doutoramento, “degrau a degrau, 

Teresa subirá o Monte até o Carmelo, e atingirá as raias da santidade. Mas não antes de 

atravessar a noite. A Noite Obscura.” (ANDRADE, 2006, p. 35). Atravessada por chama 

e chamado, ela aspira à noite obscura e à viva chama da alma experimentada no Cárcere 

de Toledo por São João da Cruz:

O céu de sua boca se abre em hóstia — templo vivo, adorado — 
e ela sente que seu caminho, o caminho escolhido, é tão correto 
—  luminoso  —  que  não  carece  de  outro  guia  além  de  sua 
própria experiência: mística. Ela aprende com Juan de la Cruz a 
não pedir intermediários, nem mensageiros. (ANDRADE, 2006, 
p. 65)

Já a beguina Hadewijch surge desde O Livro das Comunidades, entrelaçada aos 

místicos que peregrinam pelo livro. No entanto, será a partir de  Na Casa de Julho e  

Agosto, enredada pelas viagens das Damas do Amor Completo e em convívio com as 

outras beguinas no convento (béguinage), que Hadewijch terá maior atuação nas obras 

llansolianas.

Historicamente,  Hadewijch  foi  uma freira  da  Ordem das  Beguinas,  vivendo, 

acredita-se, no Ducado de Brabante (hoje, sul dos Países Baixos e norte da Bélgica). 

Nascida  por  volta  de  1190  e  falecida  em  1240,  é  possível  que  tenha  nascido  em 

Antuérpia, daí ser conhecida como Hadewijch de Antuérpia. Vivendo no tempo em que 

imperava  na  Europa  a  poesia  cantada  dos  trovadores  provençais,  Hadewijch 

transformaria as cantigas de amor cortês de seus contemporâneos em cantares de amor 

místico,  tanto  em  poesia  quanto  em  suas  cartas  e  descrições  de  visões.  Há  em 

Hadewijch uma consciência da corporalidade humana como caminho para a experiência 
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do divino.  Segundo Dom André Gozier, Hadewijch d’Anvers lembraria a  esposa do 

Cântico dos Cânticos, e seus escritos não executariam nenhuma exegese alégorica, mas 

tratariam de uma experiência do corpo, traduzida em cantares de poesia. Fato que daria 

a seus escritos um caráter de ‘vivido’ (GOZIER, André apud ANDRADE, 2006, p. 17).

Escrevendo num período imediatamente posterior a Hildegard Von Bingen (1098 

– 1179),  Hadewijch de Antuérpia  está  entre  os poetas místicos  mais  importantes  da 

Idade Média. Embora totalmente esquecida durante séculos, ela se situa na fonte de toda 

a mística reno-flamenga. Sua compreensão da pobreza e do desapego material para a 

transcendência do homem, da dilaceração humana entre espiritualidade e carnalidade, e 

desta como caminho para a espiritualidade extásica,  a levaria a sofrer os fardos das 

perseguições da Igreja ortodoxa. Em virtude da força rebelde dos atos de puro amor e do 

destemor  com  que  sofre  as  perseguições,  a  poetisa  mística  se  unirá,  na  trilogia 

llansoliana, aos outros místicos que circulam pelas páginas.

Observamos, desde o início da trilogia, que as vozes rebeldes de São João da 

Cruz, Mestre Eckhart e Tomás Müntzer, geralmente, são filtradas por mãos femininas, 

uma vez que o falo feminino é algo de muito caro à escrita llansoliana. Primeiramente, 

n'O Livro das Comunidades,  Ana de Peñalosa é quem acolhe,  guia e rasura as suas 

presenças. Em  Na Casa de Julho e Agosto, as viagens beguinárias sobre as águas da 

Cultura é que ressignificarão os lugares do mundo. Portanto, é sob a ótica convergente 

das  beguinas  anacronicamente  reunidas  –  que  o  texto  conhece  com  os  nomes  de 

Hadewijch, Branca, Margarida, Ana, Eleanora, Maria e Marta – que a releitura dos nós 

do mundo se efetuarão.
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Sobre  as  beguinas,  sabe-se  que  eram devotas  de  uma  vida  casta.  Possuíam 

extrema  devoção  espiritual,  manifesta  em  suas  poesias  que  se  transformavam  em 

orações tecidas pelo dom poético. Era sob o claustro do beguinário e sob as copas de 

sua vegetação circundante que liam e sentiam a despossessão de si  (arrebatamento). 

Essas mulheres, tão afetadas por fenômenos extáticos, nos fazem ver uma liberdade rara 

no existir feminino, cujos ecos nos lembram as selvagens bacantes de Dioniso, seja pela 

liberdade no culto-ofício,  pela autonomia na forma de organização ou pelos delírios 

extásicos:

Vede, então, um momento da história onde a mulher — aurora 
— retira de sua sagrada experiência  um vento fresco e sopra 
inspiração para as civilizações da letra e do fogo. Fogueira. À 
vida religiosa, ofertam novo  élan. Vede, pois, beguinas a criar 
uma língua  capaz  de  traduzir  experiências  apaixonadas;  vede 
essas  mulheres  devotadas  a  buscar,  com seu  Deus  — Uno e 
Trinitário  —,  uma  re-junção,  mais  imediata  e  cada  vez  mais 
total; vede-as desafiar qualquer condenação ou mesmo qualquer 
aprovação ou ainda qualquer  bendição;  queimam na fogueira, 
mas não deixam de proclamar uma espécie rara de evangelho 
interior,  cuja  exigência  é  o  único  Amor.  O  Amor-Um. 
(ANDRADE, 2006, p. 141)

Inicialmente, as beguinas viveram em pequenos grupos no alvorecer da ordem 

franciscana;  e,  na  segunda  metade  do  século  XIII,  terminaram por  constituir  novas 

comunidades religiosas heterodoxas no noroeste da Europa, especialmente no Brabante. 

Mas, acima de tudo, nelas repercutiu uma imperiosa e única necessidade: o retorno a 

uma forma sincera e direta de vida religiosa – a experiência do divino na carne do 

corpo. Esse processo se completa no aniquilamento que a 'revelação' produz na alma 

atingida de um profundo estado beatífico, unida como fogo ao chamado de Deus:
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Tout  ceci  suppose  l’idéal  des  beguines  […]:  voir  Dieu  sans 
intermédiaire  dès  la  vie  présente.  Sachant  que  les  Carmelites 
sont nées de groupes de béguines de temps postérieurs, nous ne 
serons  pas  étonnés  de  retrouver  cet  idéal  exprimé  dans  les 
anciens  documents  du  Carmel.63 (HADEWIJCH  D’ANVERS 
apud ANDRADE, 2006, p. 69)

Essa unificação é pensada como 'retorno' do concreto ao sublime, do criado ao 

não-criado, de acordo com um esquema que não deixa de evocar o seguido por Mestre 

Eckhart,  conforme veremos  mais  à  frente.  Daí  o  futuro  encontro,  na  Geografia  de  

Rebeldes,   de  suas  passagens  íntimas  com o  pensamento  eckhartiano  e  a  Reforma 

Carmelita de Teresa d’Ávila e São João da Cruz. Conforme nos diz Vania Maria Baeta 

Andrade, nos livros llansolianos, as “beguinas (aqui) desenham uma 'Comum idade' em 

torno  da  escrita  dessa  'Estranger  idade',  cujo  eco  oco  ouvimos  em  seu  canto” 

(ANDRADE, 2006, p. 205).

Dentre os livros da Geografia de Rebeldes, é de Na Casa de Julho e Agosto que 

nos  chegam os  maiores  indícios das  passagens das  beguinas  e dos cátaros  sobre as 

grafias llansolianas. Não somente como fundo histórico narrativo, a presença beguinária 

é sentida no próprio entretecer da obra,  uma vez que as grandes viagens no livro – 

Antuérpia, Portugal, África e Alquimia –, são projetadas e realizadas pelas Damas do 

Amor Completo:

Havia suspensa do portão uma grinalda de flores que derramava 
um  perfume  igual  ao  da  madressilva  nos  béguinages 
que não podia ser religioso canonicamente. Esses seres, sem ser 

63.  “Tudo isso supõe o ideal  das beguinas [...]:  ver Deus sem intermediário a partir da vida presente. 
Sabendo que as Carmelitas nasceram de grupos de beguinas de época posterior, não nos surpreenderemos 
de encontrar este ideal expresso nos antigos documentos do Carmelo.” (Trad. Vania Maria Baeta Andrade 
In. ANDRADE, 2006).
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religiosos, possuiam estatutos particulares e levavam uma vida 
de natureza sagrada. (LLANSOL, NCJA, p. 22)

Conta-nos a historiografia cultural que elas formavam uma comunidade 

feminina  de  religiosas  que  possuíam  independência  no  desenvolvimento  de  seus 

próprios ensinamentos espirituais e doutrinários:

[...] constituímos nove pequenas habitações com uma, duas, três 
beguinas.  Eu  vivo  com  Eleanora,  Branca,  Marta,  Maria, 
Hadewijch. […] todas somos silenciosas e eu, com elas e sem 
elas,  ordeno regradamente minha vida.  Todas temos um amor 
comum – a aspiração à chama da vela. (LLANSOL, NCJA, p. 
28-29)

Em Na Casa de Julho e Agosto, é pela viagem de Margarida, que aporta também 

na  tipografia  de  Plantin  Moretus,  que  nos  chegam notícias  mais  concretas  sobre  a 

passagem das beguinas pela casa llansoliana. Inicialmente, com um tom marcado pela 

indiferença, Margarida, até então observadora dos modos de vida beguinária, nos relata 

que  essas  mulheres,  para  se  sustentarem,  trabalhavam  como  costureiras  e  fiavam 

tecidos:  “encarnam o trabalho que fazem e as que lidam com a roupa, reservadamente 

parecem ter-se  tornado  tecido”  (LLANSOL,  NCJA,  p.  58).  Percebemos  nos  relatos 

sobre os procedimentos do tear beguinário, na citada obra, referências simbólicas em 

três níveis: num primeiro nível, tear e tecido são objetos de labor das beguinas; num 

nível secundário, o tear alegoriza o trabalho meta-textual beguinário, em especial o de 

Ana de Peñalosa, que costura, tendo seu corpo como lugar de passagem, as vozes dos 

outros místicos; e num nível mais profundo, o tear é referência metonímica do processo 

escritural  llansoliano,  que  embaralha  e  costura  figuras,  tipos  textuais  e  extratos 
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discursos.

Observamos que, no decorrer da com-vivência com as beguinas, a estrangeira 

Margarida, mais integrada e menos 'armada', desenvolve um sentimento de respeito às 

suas vidas peculiares: “Tão delicado começa a ser meu respeito / por vós, / que acho a 

vossa vida conventual de uma singularidade rara” (LLANSOL, NCJA, p. 69).

 Aos poucos, a empatia vai gerando na viajante um desejo de decifrar os segredos 

de  seus  mares,  tamanho  encantamento  desperto  por  suas  passagens  íntimas  na 

Geografia de Rebeldes:

Estas mulheres estavam mais implicadas do que eu inicialmente 
pensava  nos  poderes  vagueantes  que  provocam  nascimentos, 
abundâncias e catástrofes; subjacente à sua aparente candura e 
ignorância estendia-se uma toalha friática em que jazia uma rede 
de intricados enigmas; (LLANSOL, NCJA, p. 67)

 Assim como para os  místicos,  a  castidade e  o estado de pobreza eram duas 

condições  básicas  para  suas  vidas  ascéticas64.  Os  momentos  regulares  de  oração, 

meditação e enlevo espiritual faziam parte da vida simples destas mulheres: “À minha 

volta  elas  rezam,  são  a  quieta  consequência  de  uma  aclaração  ainda  controlada. 

Algumas vêem espíritos para lá do que rezam, é a aproximação do fim dos cátaros” 

(LLANSOL, NCJA, p. 73). Lugar de chegada e de relato do fim cátaro, é na oficina 

tipográfica de Plantin Moretus que Margarida conhecerá o que há de parentesco entre os 

cátaros, a vida beguinária e os místicos que com elas se enrodilham: “apresentou-me sua 

filha  Margarida,  falou-me  de  Margarida  Porete,  cátara  queimada  viva  e  nós,  três 

Margaridas,  nos calámos” (LLANSOL, NCJA, p.  29).  E,  entre  os meses de julho e 

64.  Embora  Llansol,  em diversos  momentos,  as  façam redescobrir,  pelos  trajetos  textuais  da  obra,  a 
potência de um corpo que vibra, que se enlaça amorosamente nas tentações da pele.
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agosto, tal conhecimento de causa da vida beguinaria, levara a dama do amor completo 

Margarida a dizer:  “queria ser cátara com os cátaros, e poeira com o resto da terra” 

(LLANSOL, NCJA, p. 43).

O Catarismo foi um movimento que, embora de nascente cristã, foi considerado 

herético pela Igreja Católica no século XIII. O chamado "Pays Cathare" se estendia pela 

zona da Occitania, atual Languedoc, em uma extensão fronteiriça com Toulouse até os 

Pirineus.  A influência  cultural  do  fenômeno  cátaro  fora  sentida  por  toda  a  Europa 

Ocidental, desde o Norte da Itália até à Borgonha, à Renânia, à Flandres e à Inglaterra.

O principal ponto de divórcio entre os cátaros e a Igreja reside, principalmente, 

no fato de que, para os cátaros, a relação entre Deus e o homem não necessitava de 

qualquer intermediação. Na filosofia cátara, a experiência direta com o sagrado não se 

reservava aos mais graduados, mas a qualquer um que assim desejasse e experimentasse 

estados alterados de consciência. Eles acreditavam que o homem, na sua origem, havia 

sido um ser  espiritual  e,  para adquirir  conhecimento e  evolução,  necessitava de um 

corpo material, a partir do qual poderiam acessar a chama de Deus. Os cátaros galgavam 

o caminho da autotransformação ou da transfiguração.

Esta  crença  abalou  frontalmente  a  relação  cátara  com a  Igreja  e  a  estrutura 

sociocultural  do  Feudalismo  medieval.  Como  forma  de  repressão  e  supressão  do 

movimento, a Igreja implementou a Cruzada Albigense. Essa violenta cruzada, que se 

iniciou em 1209 e durou 35 anos, marcou o fim do movimento cátaro: no dia 16 de 

março de 1244, aos pés de um penhasco na região de Ariège, nos Pirineus, 225 homens 

e mulheres são entregues à fogueira. A sociedade medieval foi abalada, ao longo dos 

séculos  XII  e  XIII,  por  dissidências  religiosas  e  movimentos  de  contestação,  que, 
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conscientemente  ou  não,  faziam perigar  esta  ordem tradicional.  Fogueiras  e  forcas 

tentaram, em vão, erradicar as heresias, principalmente a maior de todas, a dos Cátaros. 

Por mais de dois séculos, a Igreja empenhou-se na luta contra a  Hydra Innumera: o 

dragão da heresia Cátara.

N'O Livro das Comunidades, os místicos trazem a meditação e o conhecimento 

do  corpo  como  lugar  para  o  êxtase.  Caminhando  entre  geografia  de  restos  de 

pensamentos, de batalhas perdidas e de civilizações esquecidas, eles carregam visões e a 

viva chama do amor.  Conforme nos diz Vania Maria Baeta Andrade, o místico é todo 

aquele que não pode parar de caminhar e que, com a certeza do que lhe falta, sabe que 

não  se  pode  residir  em  qualquer  lugar,  ou  por  ali  permanecer  por  muito  tempo 

(ANDRADE, 2006,  p.  221).  Talvez por  isso uma das  figuras  sociais  que domina o 

discurso místico  — ao lado das  do louco e  da criança — seja  a  do andarilho,  que 

caminha com pés descalços.

 Maria  Gabriela  Llansol,  mirando  o  inaudito  sobre  seus  nomes,  risca  um 

itinerário  de  viagens  que  se  processará  em  aprendizagens  desde  O  Livro  das  

Comunidades até Na Casa de Julho e Agosto. Ponto de partida da escrita, percebemos 

que toda a mística suscitada parece se alicerçar no Deus imanente espinosiano. A partir 

da santidade de todas as coisas como módulos de Deus, e do corpo humano como chave 

de vivência do sagrado, a linhagem redimensiona a ética das figuras.  Navegaremos, 

portanto, em textos que buscam a preciosidade da palavra que, de alguma forma, toca o 

corpo, e este, uma vez tocado pela resplandecência da Vida, tem o dom de transmutar 

existência em êxtase:
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o papel ficou pousado sobre o livro aberto de São João da Cruz
a Viva Chama e leio, a meio da página, que a condição da união 
é a semelhança
quem se assemelha junta-se
o semelhante é conhecido pelo semelhante. (LLANSOL, LC, p. 
43)

Aspirando  ao  re-ligare do  corpo  com  a  quintessência  divina,  um  pouco  à 

semelhança dos Vedas, a linhagem afirma o aprofundamento na consciência cósmica 

através do Eu meditabundo.

Entremos, pois, nas réstias deixadas por São João da Cruz, Mestre Eckhart e 

Tomás Müntzer. Na proa da textualidade llansoliana, a chegada de São João da Cruz 

pelas águas em O Livro das Comunidades nos anuncia que o texto-água é conduzido 

para a revelação dos mistérios. Tal qual o cego Tirésias na Grécia arcaica, sua presença 

conhecedora dos dons oraculares, encontra a saída da caverna da razão secularizada e 

manifesta a estranha claridade do conhecimento místico:

[...] ouviam-se vozes e o bater dos remos anunciando que São 
João da Cruz ia  chegar.  O nome de João sulcava a  água e  a 
quilha do barco penetrava cada letra enquanto ele conversava 
com o livro, o livro aberto sobre os joelhos a nascer da boca e 
coberto por uma qualidade especial de sol; (LLANSOL, LC, p. 
18)

Em São João da Cruz, tudo é grave, tudo é exílio. Dele, restaram-nos célebres 

poemas espirituais, dentre eles  Chama de Amor Viva,  O Cântico Espiritual e  A Noite  

Escura da Alma, além de um célebre tratado acompanhado com um desenho do Monte 

Carmelo. O desenho, intitulado  Monte de la Perfección, goza de alta estima por sua 

antiguidade (fins do século XVI), assim como pela sua inscrição no caminho central do 
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espírito: a senda estrecha de la perfección é marcada pela seguinte inscrição – “ nada 

nada nada nada nada nada”. O caminho da perfeição empedrado com seis nada reafirma 

que, para o carmelita descalço, tudo é desapego, tudo é exílio, tudo é silêncio: “Agora, 

que ali tinha chegado, era o rumor do silêncio, e sua concentração lembrava João da 

Cruz, Eckhart.” (LLANSOL, NCJA, p. 16).

Convém lembrar  que  não há,  na  prática  textual  llansoliana,  nenhum tipo  de 

citação,  mas a incorporação ao texto dos  pensamentos  dos escritores pertencentes à 

mesma linhagem. Assim, encontramos um processo de espelhamento e de infusão na 

Geografia de Rebeldes, no qual a escritora lida com os pensamentos dos filósofos, diria 

não de maneira desrespeitosa, mas de maneira amante, pois dorme com suas imagens 

para erigir outras num processo cíclico de simbiose discursiva em mise en abîme:

Colocou «A Viva Chama» sobre «A Noite Obscura» e «A Noite 
Obscura» sobre «O Cântico Espiritual»; escrevia a  súplica de 
Müntzer  que  o  urso,  à  sua  frente,  transportava  nas  patas; 
escrevia  um  novo  livro  «O  Livro  das  Comunidades», 
desconhecido nas  suas  Obras  Completas.  (LLANSOL,  LC, p. 
180)

Maria  Gabriela  Llansol  saberá,  juntamente  com a  agonia  do  mártir,  que  La 

Noche Oscura não é simplesmente um texto ou uma noite escura, mas a noite das noites 

dos  martírios  do  carmelita  descalço,  que  culminará  na  chama  viva  de  sua  paixão 

espiritual: “percebia-se, pela fixidez da expressão, que entrara na noite obscura e que ou 

o seu livro, ou as suas mãos, ou os seus pés estavam agora deitados no tabuleiro e 

atravessavam chamas” (LLANSOL, LC, p. 13), pois em texto é dito que a “Viva Chama 

não foi escrita a frio, diz o Prólogo.” (LLANSOL, LC, p. 26). Tema e fundo espiritual  
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de sua  carne  sofredora,  essa  Noite irromperá  nas  malhas  llansolianas  como estética 

desértica de outras grafias do sujeito:

como tinha sido capturado, encarcerado e torturado?
como tinha fugido das prisões de Toledo?
como ia o livro?
como ia a batalha? (LLANSOL, LC, p. 52)

De São João da Cruz, sabemos ter  nascido em Fontiveros, perto de Ávila, em 

1542,  e  falecido  em  Ubeda,  em  1591.  Nos  escritos  do  fundador  dos  Carmelitas 

Descalços,  observamos  um  desejo  de  voltar  à  mística  do  deserto  –  encontrar  no 

isolamento e na meditação no deserto o caminho para o re-ligare com a potência divina: 

“havia, pois, na casa o segundo espaço, o espaço do tecto, onde ia São João da Cruz 

quando levitava” (LLANSOL, LC, p. 17). São João da Cruz acreditava que, através do 

amor,  do isolamento eremítico  e  do desapego dos  bens  materiais,  a  vida monástica 

reencontraria os princípios norteadores do verdadeiro cristianismo. 

Por acreditar que a vida monástica distanciara-se dos princípios de abnegação e 

de amor ao próximo que balizavam sua origem em Cristo, São João da Cruz incitou 

uma remodelação místico-religiosa no Carmelo, com o apoio de Santa Teresa de Ávila. 

Eis o caminho da Reforma Carmelita dos Descalços.

Sob  um  viés  inter-religioso,  tomando  a experiência  mística  como  caminho 

rebelde tanto na espiritualidade cristã quanto na sufi, percebemos semelhanças entre os 

pensamentos  de  São  João  da  Cruz,  Ibn’ Arabi  e  Al  Hallaj. Na  autêntica  mística 

muçulmana,  Al-Hallaj  e  Ibn'  Arabi,  convocados na  Geografia de Rebeldes, são dois 

grandes expoentes que se dedicaram ao cultivo das viagens interiores.
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Certamente João da Cruz é um dos maiores místicos conhecidos pela História, 

que fez do caminho para Deus uma senda de autoconhecimento do próprio corpo e da 

sua divindade adormecida. Para o místico, só no vazio total de todas as coisas, a alma, 

tendo o corpo como veículo extásico, encontra a quietude, a paz e o repouso para atingir 

a comunhão. Conforme já aludidos anteriormente, em seu pensamento, trilhar a senda 

do Nada é o melhor caminho para se chegar ao Todo.

O Islam não se expressa apenas como movimento cultural, unificador dos povos 

árabes  e  promotor  de  uma  organização  religiosa.  Além  da  dimensão  comunitária 

(Umma)  e  legal  (Sharia),  desenvolveu  também  a  dimensão  mística  (Sufi).  Esta  é 

considerada  um  elemento  original  do  Islam,  inseparável  da  pregação  profética  de 

Maomé. Mohammad se aproxima dos místicos por fazer uma experiência profunda e 

pessoal do Sagrado. O Alcorão, por sua vez, traz inúmeros versículos que revelam a 

interioridade e a “viagem mística” de Maomé, na origem do que hoje consideramos o 

caminho sufi.

Revela  o  texto  sagrado  muçulmano  que  durante  uma  viagem  noturna, 

Mohammad é  elevado  à  presença  misteriosa  do  Onipotente  –  arquétipo  cultural  de 

elevação que servirá de inspiração para os primeiros místicos muçulmanos, os  sufi. O 

sufismo representa a face mística do Islam, com seus métodos rituais próprios de  re-

ligare extásico e de sabedoria espiritual.

Os nomes de Al Hallaj e Ibn’ Arabi, embora rapidamente convocados n'O Livro 

das Comunidades e em Na Casa de Julho e Agosto: “Cheguei finalmente às margens do 

rio  Tigre  que bebeu as  cinzas  de  Al  Hallaj;  […] experimentei  a  planície  aluvial,  o 

deserto, as cadeias montanhosas do Zagros e do Taurus.” (LLANSOL, NCJA, p. 90), 
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projetam, na textualidade llansoliana, uma linha de continuidade entre o pensamento 

sufi do Oriente e os percalços descalços de São João da Cruz. Sabemos que a visão 

holística  da  escritora  não  encontra  barreiras  para  a  reordenação  das  lógicas  do 

pensamento e das fronteiras culturais, e, por isso, tendo o falcão e o falcoeiro como 

guias,  sua leitura-escritura da terra vê o acolá do mundo aliado ao 'aqui-e-agora'  da 

ocidental praia lusitana. Em suas obras, as vozes distantes se encontram e, finalmente, 

os discursos filosóficos se entrelaçam.

Embora valorize o arcabouço intelectual da senda espiritual, a proposta sufita se 

mantém como prática-ritual de integração do corpo ao cosmos, num procedimento de 

transe favorecido por cânticos, mantras e uma dança circular ininterrupta. O sufismo, 

assim, adquire um caráter litúrgico de concerto espiritual, capaz de provocar o êxtase65. 

Pela mística e pela abertura à diversidade religiosa, Llansol entrelaça os caminhos de 

São João da Cruz e dos místicos sufi: a prática contemplativa, os cânticos de amor e a 

meditação silenciosa aproximam as vidas de Al-Hallaj, Ibn' Arabi e São João da Cruz. 

Há, de fato, algo que irmana místicos cristãos e os místicos sufis no momento da 

união extática. Mas as semelhanças se estendem para além desse momento de torpor. 

Tanto os sufis, quanto João da Cruz, situam sua viagem mística numa 'noite escura'. 

Similarmente à  Noite  Escura de João da Cruz,  a  Sura 17 do Alcorão,  se  intitula  A 

Viagem Noturna. Nela, o profeta Mohammad, após sofrer a 'viagem noturna', retorna e 

traz, impressa na alma, a luz dos sinais de Deus. É noite luminosa como o meridiano, 

tanto  em João  da  Cruz  quanto  em Al-Hallaj  e  Ibn'  Arabi,  porque  iluminados  pela 
65.  O êxtase  religioso  seria  um  estado  alterado  de  consciência,  cujas  motivações  têm  igualmente 
características  religiosas.  O  corpo,  o  tom  de  voz  e  o  pensamento  se  alteram.  Esse  estado  provoca 
experiências  traduzidas  pelas  tradições  religiosas  como “voos mágicos”,  “voos xamânicos”,  “viagem 
mística” ou “acesso às altas esferas”. Essas experiências dificilmente são explicáveis por conceitos.  A 
experiência  mística  provoca  um aprofundamento de  si,  levando a  um despojamento  e desapego que 
conduz a pessoa para a dinâmica da alteridade (in. SANTOS, 2004, p. 40).
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revelação  do  amor  divino.  Como  declara  Al-Hallaj,  “Tornei-me  aquele  que  amo,  e 

Aquele que amo tornou-se eu” (AL-HALLAJ apud CASPAR, 1984, p. 666).

Por  outro  lado,  Llansol  nos  avisa  de  que  a  luz  das  revoluções  místicas  não 

caminha sem as sombras da perseguição: “[...] vai chegar o tempo em que os irmãos do 

livre espírito serão perseguidos pelas hierarquias [...]” (LLANSOL, NCJA, p. 26). A 

chama  da  poesia  mística  de  São  João  da  Cruz,  “Chama  de  Amor  Viva”  –  texto 

fortemente citado em O Livro das Comunidades –, por ser um escrito a questionar os 

bens e o poder excessivo da Instituição Clerical, fez dele, assim como de Santa Teresa 

de Ávila, vítima de perseguições e culminou em sua prisão no Cárcere de Toledo, em 

1577.

Associado  n'O  Livro  das  Comunidades aos  semas  de  contemplação  e  de 

meditação, sua presença ainda emblematiza a renúncia aos jogos políticos, às vantagens 

materiais, riquezas e vãs cobiças que tanto marcavam a estrutura feudal do medievo. 

Não só ascensão aos Céus, sua presença era sentida como iminência de uma revolução 

socio-religiosa em escalas surpreendentes: era preciso que a sociedade medieval visse 

gravado no seu rosto de santo a máscara do herege blasfemador. É conhecendo esses vis 

mecanismos de controle, de dominação e de engessamento político em tempos obscuros 

dos ciclos de Poder que Llansol nos dirá:

João,
a História dos Príncipes é uma sucessão de intrigas, conflitos de 
poderes, mortes sutis e violentas.
Os eruditos conhecem a saciedade da História e, no entanto,
querem experimentá-la,
sem tirar as fatais conseqüências do que conhecem. (LLANSOL, 
RV, p. 67-68)
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Como nos diz Vania Maria Baeta Andrade:

A perseguição caminha a passos largos, mais largos que os de 
Juan.  Os  descalços  passam,  progressivamente,  a  ser 
considerados  como  uma ameaça.  Aniquilamento  dos  rebeldes 
descalços,  ouvia-se  nas  sombras.  Morrem  algumas  figuras 
chaves, protetoras da Reforma. (ANDRADE, 2006, p. 79)

Na noite  de  2 de  dezembro de 1577,  chega  um grupo composto  por  padres 

Calçados e gente armada, levam Frei João da Cruz. Na noite escura da tortura, entre 

açoites e chicotes, o coagem a abandonar a Reforma. Com força bruta, arrancam-lhe o 

hábito de Descalço para, com a mesma violência, vestir-lhe o hábito de Calçado. Dentre 

uma turba de recriminações e violências, o frei se mantém inabalável na sua crença.

Imutável, de aspecto lastimoso, o místico escuta a sua sentença. Emparedado no 

Cárcere  de  Toledo,  São João da Cruz vivencia  as  noites  escuras  da  alma.  Sentindo 

apodrecer  o  corpo junto  com as  roupas  andrajosas,  a  sua  alma se eleva  em paixão 

ardente  para  o  encontro  com o  Amado,  de  onde retorna  com as  letras  do  Cântico 

Espiritual – grande estandarte de resistência na fé, de elevação espiritual e de revolução 

religiosa.

Fugindo do Cárcere em setembro de 1578, chega a Beas. Vemos, nesse ponto, a 

intersecção  de  duas  Anas  no  caminho  do  carmelita  descalço,  ambas  igualmente 

resgatadas por Llansol. Ao lado de Ana del Mercado y Peñalosa, seguidora do místico 

em vida de matéria e sua mãe ficcional/acolhedora textual n'O Livro das Comunidades, 

uma  outra  Ana  cruza  seu  caminho  em Beas.  Trata-se  de  Ana  de  Jesus,  priora  das 

Descalças, uma das figuras principais a instaurar a Reforma Teresiana na França, no 

final do séc. XIX, e em Flandres, na Bélgica:
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Ana de Peñalosa e Ana de Jesus tomaram-lhe a mão, apertaram 
profundamente os quinze dedos e as três palmas […] as mãos 
ondulavam sobre o lençol e o leito e Ana de Jesus disse,  em 
segredo, a Ana de Peñalosa - […] é preciso ter a experiência. 
(LLANSOL, LC, p. 30)

Ana  de  Peñalosa,  em vida,  também acolhera  São  João  da  Cruz,  não  como 

mística,  mas como devota que em tudo auxiliava o Frei  nas  suas necessidades.  Ela 

prepara  abrigo  e  oratório  para  receber  os  Descalços,  acolhe-os  e  protege-os  das 

perseguições. Será com os recursos oriundos de Ana de Peñalosa que se improvisará o 

primeiro convento para as carmelitas em Segóvia, em 1586. Ana de Peñalosa é viúva de 

Juan de Guevara, natural de Segovia e, sem filhos nascidos de seu ventre, encontra na 

causa sanjuanista uma inspiração para viver.

Os  Descalços,  guiados  por  João  da  Cruz,  conquistaram gradativamente  uma 

certa veneração graças à vida que levavam: virtude, penitência, recolhimento, evolando-

se em êxtases. Gradativamente, o santo homem caminha para o fim, afetado na perna 

pela  erisipela  que  o  consome em chagas.  Seu estado se  agrava,  e  as  pessoas  todas 

desejam recolher alguma relíquia. Pedem-lhe um pedaço do hábito, rosário, breviário; 

pedem-lhe  um qualquer  objeto  consagrado.  Esses  momentos  finais  de  sua  vida  de 

martírio, quando o povo inculto estraçalha seus pertences, buscando alguma salvação 

possível para suas vidas ignaras, foi dolorosamente retratado nas linhas d'O Livro das  

Comunidades, quando Llansol nos descreve a seguinte cena:

todos, afectuosamente, lhe beijavam os pés e a mãos. […]
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           Os presentes desejavam cortar-lhe uma madeixa de 
cabelo, um pedaço do hábito e eu vi que havia quem mordesse a 
perna ulcerada (LLANSOL, LC, p. 24)

O ímpeto amoroso torna-se violento e brutal quando a morte se apodera do seu 

corpo físico. No lugar da partilha dos bens sacrossantos, as gentes do povo e das cidades 

vizinhas desejam a posse da carne santa. Seu corpo fica sob responsabilidade de Ana de 

Peñalosa que, para a execução dos ritos sumários e fúnebres, tentava autorização para 

transladá-lo de Ubeda para Segóvia. Quando se torna pública a informação de que, após 

meses,  seu  corpo  se  mantinha  intacto,  fresco  e  sem marcas  ou  odores  mortuários, 

desenvolve-se um conflito santo pela partilha do corpo tornado relíquia religiosa. Com 

isso, cortam-lhes três dedos com os quais o santo tinha o hábito de escrever, mas esse é 

apenas o início do esquartejamento. Conforme lemos em Llansol:

Há quem lhe arranque as unhas  dos  pés,  há quem lhe queira 
cortar um dedo já aqui estou há alguns momentos, principio a 
sentir  o  odor  desta  variedade  de  plantas  e  ervas,  as  espécies 
vegetais são indescritíveis. (LLANSOL, LC, p. 24)

A querela mortuária, oficialmente, se resolve num Breve datado de 15 de outubro 

de 1596, e expedido pelo Papa Clemente VIII. No entanto, os prelados, para minimizar 

a contenda entre as duas cidades (Segóvia e Ubeda), resolvem repartir seu corpo entre 

as duas cidades: Ubeda conta com uma perna e um braço, e Segóvia com a cabeça e o  

corpo desmembrado.

A meu ver, o episódio histórico do santo esfacelado potencializa, n'O Livro das  

Comunidades,  a  procura  por  uma 'viva chama de  amor'  que seja  um 'para-além'  da 

poesia mística. Llansol, questionando o que pode um corpo esfacelado, traz a paixão de 
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João para fora dos seus textos, uma vez que o santo não possui mais dedos para escrever 

e  torna-se,  enfim,  pura potência  de amor ardente:  “Mas João da Cruz escrevia sem 

mãos, sem caneta e sem livro, o dedo decepado a tocar cada labareda;” (LLANSOL, 

LC, p. 41).

Por Llansol, caminhando para fora do cântico espiritual, o místico descobre que 

santo é o corpo que peca. E nessa expectativa da carne, ele se encontra com Ana de 

Peñalosa e Tomás Müntzer na partilha de suas concepções de  re-ligare e na partilha 

amante de seus corpos: “pouco a pouco, todos se despiam – Nietzsche, São João da 

Cruz,  Tomás Müntzer  e ela  própria,  Ana de Peñalosa.”  (LLANSOL, LC, p.  64-65). 

Pelas mãos de Ana, desde  O Livro das Comunidades, essas figuras terão seus corpos 

alavancados  para  uma  experiência  carnal  da  pele,  uma  vez  que, “fazia  parte  da 

mensagem que,  durante  um ano,  João  da  Cruz,  Nietzsche,  o  próprio  Müntzer  e  o 

desconhecido Eckhart viriam viver com ela, naquela casa;” (LLANSOL, RV, p. 14).

Ana, para além de acolhedora, torna-se a mãe e a amante – “Ana de Peñalosa 

deitou-se para trás,  a  cabeça  de Müntzer  /  nascia  das  duas  pernas,  adulta,  os  olhos 

dificilmente descerrados.” (LLANSOL, LC, p. 50) –, aquela que os levará a conhecer o 

próprio corpo no jogo de volúpia do desejo. Nesses momentos do texto, mais uma vez, a 

cena llansoliana ganha em ardor e assume a relação amante com as ilhas amorosas que 

tanto nos encantam em Camões: “O meu país é um país de rebeldes pobres. De dia, são 

miseráveis; de noite, opulentos na ilha dos amores.” (LLANSOL, NCJA, p. 126). Eis os 

novos enigmas que se somam à convocação de Ana de Peñalosa: “Se vós soubésseis o 

que é a ilha de Ana de Peñalosa, que é, por excelência, a imagem com que se resiste” 

(LLANSOL, NCJA, p. 112). Eis as faces de duas Ana de Peñalosa entrelaçadas numa 
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única imagem figural – a mística carmelita e a amante embaralhada nos jogos da carne 

–, postas em diálogo silencioso na folha do texto llansoliano:

'que  penetras  tão  intimamente  e  ternamente  a  substância  da 
minha alma e a glorificas  com o teu glorioso ardor pois  que 
desde agora, na tua grande amabilidade, tu me mostras quanto 
desejas entregar-te  a  mim como em vida eterna; se,  antes,  as 
minhas preces não chegavam até a ti – quando com ansiedades e 
fadigas  de  amor  em que o  meu  espírito  e  o  meu sentimento 
viviam sofredores

Chamo-me  Ana 
del  Mercado  y 
Peñalosa.  Para 
sair  ponho  à 
volta  do pescoço 
uma  fita  de 
veludo.  Gosto 
perdidamente  de 
escrever       (e de 
desaparecer  na 
escrita)      

devido  à  minha 
cobardia  e  à 
minha tão grande 
impureza  e  à 
fraqueza  do meu 
amor, eu te pedia 
que me raptasses 
e  me  levasses 
contigo  tanto 
quanto  a  minha 
alma  o  desejava 
ardentemente [...]

[…]
Sem vestido, pego no baralho de cartas que ponho sobre um dos 
joelhos e digo ouro ou espadas, vermelho ou negro. Se saírem 
ouros ou copas faço amor imediatamente.
[…] o meu coração e a minha carne rejubilam em Deus vivo 
sustentados  por  Ti  numa  grande  conformidade  de  ambas  as 
partes (LLANSOL, LC, p. 14)

E uma vez figuras amantes, os gestos de ardor físico e puro amor místico se 

encontram  e  se  entrelaçam  na  partilha  voluptuosa,  profundamente  espinosiana,  de 

conhecimentos e de afetos:

Vejo  à  distância  São  João  da  Cruz  que  medita,  o  Sol  de 
Copérnico batendo-lhe nos olhos e prendendo-lhe a cabeça de 
Müntzer entre as mãos. De vez em quando São João da Cruz, 
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com os lábios com que ora, beija-lhe a boca e pressinto que uma 
palavra sua desliza pela garganta de Müntzer que, nesta batalha, 
se volveu poeira. (LLANSOL, LC, p. 47)

Nesse ponto de nosso texto, observamos se aproximar, conduzida pelas mãos 

beguinárias de São João da Cruz e de Ana de Peñalosa, singrando pelas ondas do mar 

sagrado, a figura rebelde de Tomás Müntzer:

o  barco  navegava  aparentemente  vazio,  embora  as  mãos 
estivessem agarradas aos remos, que não se moviam; uma luz 
ainda  mais  intensa  acompanhava  o  barco  como  uma  fonte 
nascida no meio da água; e, por vezes, nesse nascimento da luz 
inscreviam-se palavras e frases que desabaram no lugar onde ia 
Tomás Müntzer, os seus ouvidos e a sua boca.
Das margens, a multidão continuava a soltar impropérios; mas a 
Viva Chama, caída labareda a labareda, tapava o corpo: […] o 
barco
parou em frente da janela em que São João da Cruz escrevia; 
(LLANSOL, LC, p. 32)

Assim, conforme o texto diz, “São João da Cruz caminhou com eles dias e dias” 

(LLANSOL, LC, p. 38). Mas, ao contrário do que pensaríamos, a viagem que os une 

nos  textos  encontra-se  no  prelúdio  da  comunhão  com  Deus,  pois  evola-se, 

expressamente, na obstinada vivência da noite obscura da alma anterior ao alvorecer 

místico da religação.

N'O Livro das Comunidades, sabendo que o texto é lugar marginal, em ambos 

teólogos vemos arder a brasa revolucionária, aquela que os fez encarnar a coragem e a 

rebeldia para enfrentar os ditames da sociedade feudal, em prol da construção do mundo 

ordenado pela fé inspirada dos seus sonhos: “Nas cavernas em que vivem, São João da 

Cruz e Tomás Müntzer haviam-se tornado insensíveis às perseguições” (LLANSOL, 

LC, p. 57). Müntzer, antes de místico, é retratado como rebelde, amado mensageiro das 
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revoluções  na  Comunidade  de  Ana  de  Peñalosa.  E  no  ‘Lugar  6’ d’O  Livro  das  

Comunidades,  o  texto  nos  falará  não  no diminutivo  do  pensador  religioso,  mas  no 

superlativo do revolucionário combatente em prol de causas populares, pois é com essa 

última face müntzeriana que Llansol mais dorme:

Müntzer (Tomás),  fundador da seita  dos anabaptistas,  nascido 
em Stölberg,  morto  decapitado  em Mühlhausen,  na  Turíngia, 
depois da batalha de Frankenhausen (1490-1525),  aos trinta e 
cinco anos, tomou o seu lugar no cortejo. (LLANSOL, LC, p. 
36)

Sobre sua peregrinatio, O Livro das Comunidades destina duas páginas (p. 50 e 

51) para o relato de suas incursões revolucionárias, mas a continuação de sua narrativa 

prossegue pelas paragens do deserto, por onde peregrina ao lado do Carmelo Descalço. 

Nos preparamos, assim, para caminhar num lugar dos grandes exílios das paisagens 

sociais:

Sem casa,
São João da Cruz
 e Tomás Müntzer
comiam
em pleno deserto. (LLANSOL, LC, p. 40)

Lugar ao mesmo tempo aberto e fechado em si, o deserto propicia a saída dos 

padrões  históricos,  pois  é  desconstrução,  mutação  e  aridez  de  imagens  primeiras, 

conforme anteriormente discutimos. O deserto, em verdade, é muito parecido com o 

processo da escrita llansoliana sobre o branco da partitura (texto) por vir: em princípio 

pode estar totalmente vazio, mas, à medida em que é explorado e preenchido, torna-se 
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lugar cheio de possibilidades e paisagens que logo se evolam em transmutações. Por ser 

lugar  movediço,  alegoricamente,  espelha  a  progressiva  perda  (despossessão)  da 

identidade  histórica  das  figuras.  Com isso,  entendemos  a  necessária  convocação do 

deserto, de suas topografias e suas imagens n'O Livro das Comunidades: “       o texto 

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

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

(LLANSOL, LC, p. 42).

Por ora, acompanhando as pegadas do deserto, entramos no sangue das batalhas 

e  das  lutas  revolucionárias  socio-espirituais  de  Tomás  Müntzer (1489  –  1525).  O 

teólogo  alemão  foi  um  importante  pensador  da  Reforma  Protestante  e  liderou  os 

camponeses rebeldes na Guerra dos Camponeses, onde morreu decapitado na Batalha de 

Frankenhausen. Não por acaso, a batalha de Frankenhausen e a sua cabeça decapitada 

são  imagens  muito  recorrentes  n'A Geografia  de  Rebeldes.  Para  Müntzer,  a  Igreja 

romana ocultou aos pobres o verdadeiro caráter revolucionário do Espírito de Cristo, 

que é a presença de Deus em tudo. Sob o fulgor profético de seus textos em prol de uma 

cristandade  originária,  Müntzer  alia  uma  radical  reforma  social  que  eliminaria 

distinções hierárquicas.

Sabemos  sobre  ele  que  viveu  num tempo  em que  os  pobres  clamavam por 

justiça,  ao mesmo tempo em que eram sufocados e,  literalmente,  silenciados,  numa 

estrutura  piramidal  absolutista.  Guiado  por  seus  ideais  libertários  e  sua  visão 

messiânica, cavalgou até a morte na defesa de suas idéias: “O mistério do mundo não 

está na ambição dos poderosos mas na vontade de escravidão dos pobres” (LLANSOL, 

RV, p. 66). Historiografia marcada por versões controversas, são muitos os vestígios de 
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sua atuação na vida civil, mística e política. Optamos por trazê-lo à luz sob uma tripla 

perspectiva  histórica  que,  a  meu  ver,  resume  pontos  de  vista  que  acabam  por  se 

entrelaçar  aos  estudos  históricos  de  Hugo Echegaray,  de  Martin  Dreher  e  de  Ernst 

Bloch.

Por Echegaray (ECHEGARAY, 1989), nos deparamos com Müntzer numa visão 

de libertação política, contrária às concepções teológicas de Lutero. Começando pelo 

ápice de seu movimento de revolução camponesa, Echegaray nos fala de Müntzer já em 

meio aos movimentos de organização da luta armada. Sobre sua vida pré-revolução, 

Echegaray  não  se  estende,  apenas  indicia  que  o  teólogo  teria  nascido  em Stolberg 

(Turíngia), e que, ao contrário da corrente mais forte, não teria nascido na pobreza, mas 

num ambiente culto e abastado no qual fora preparado para ser discípulo de Lutero, com 

o  qual  viria  a  romper  posteriormente.  E,  retirando-se  para  Praga,  formulou  aí  seu 

programa teológico e profético, no documento conhecido como Manifesto de Praga.

Portanto, com este ponto de vista suscitado por Echegaray, acredito que um dos 

traços de Müntzer amados por Llansol é aquele que dialogará com os seus pobres e 

marginais convocados na urdidura da escrita. No místico revolucionário, se delineará 

uma visão enobrecida da humanidade dos pobres, pois aqueles que sofreram, que não 

vivem  da  avareza  e  da  vil  cobiça  dos  príncipes,  é  que  mais  se  aproximam  das 

aprendizagens de enlevo espiritual pelo desprendimento. Para Müntzer, ser místico é 

aspirar e atuar no projeto coletivo de reestruturação social, pois ele testemunhou como o 

Estado ajudou a Igreja, e como esta ajudou o Estado, um legitimando as atrocidades do 

outro:
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Todas as guerras foram uma só batalha, de reis querendo guardar 
e expandir o seu real, de burgueses desejando cidades livres, de 
camponeses lançando-se furiosos para onde isto acabe e o seu 
comece,  de  clérigos  e  de  soldadesca  distribuindo  palavras  e 
armas à fama, ao dinheiro, e ao reino de Deus próximo.

[…]
Que outra coisa é a história senão esse lugar onde os poderosos 
realizam os seus fantasmas, realizações que se cifram em vidas 
[…] Por que tardar em manifestar a nostalgia do momento em 
que  as  imagens  do  poder  deixarão  de  andar  à  solta, 
imprevisíveis, famintas e tirânicas? (LLANSOL, RV, p. 99-100)

Em verdade, todos os teóricos concordam quanto à extrema divergência entre 

Lutero e Müntzer. Enquanto Lutero  legitima a opressão política, contando com o apoio 

da autoridade feudal a fim de 'existir'  missionariamente,  Müntzer se opõe a ela  e a 

combate ativamente. Para Müntzer, a participação do homem na senda espiritual tem 

um caráter ativo e militante, não só para a salvação da sua alma, mas para a construção 

de uma sociedade igualitária. Em sua concepção, o sacrifício de Cristo na cruz tornou 

todos os homens iguais perante Deus, e a Igreja, com seu mágico culto cerimonial e 

adoração  às  imagens,  ocultou  aos  pobres  e  oprimidos  o  verdadeiro  caráter 

revolucionário do Espírito de Cristo: tornar-se Um com ele sem mediação episcopal. 

Com base nisso,  Müntzer  coloca no mesmo patamar tanto a liberdade dos senhores 

quanto a dos servos.

Por  Martin  Dreher  (DREHER,  1996),  nos  chega  o  entendimento  da  difícil 

assimilação  pelos  historiadores  sobre  o  projeto  revolucionário  de  Müntzer,  o  qual 

apresenta uma marcante afeição pelas ideias taboritas, pela causa dos camponeses e pela 

cristandade.  Esse  caminho  místico  e  revolucionário  tão  amplificado  gerou  uma 

dificuldade histórica em coadunar a sua argumentação teológica com a sua agitação 

revolucionária.  Müntzer,  nos estudos históricos  contemporâneos,  caiu nas discussões 
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sobre cristianismo e marxismo, pois normalmente a teologia cristã não se sente atraída 

pela  revolução,  enquanto  que  o  marxismo  pouco  consegue  fazer  com  a  teologia. 

Müntzer, ao contrário, parece ter sido as duas coisas – místico e revolucionário:

A escrita
era as vozes
em coro
dos trinta mil camponeses
que depois de abolirem os juízes
se dirigem para o massacre de Frankenhausen
e cujas pegadas ficaram perdidas no deserto (LLANSOL, LC, p. 
48)

Ao romper com Lutero e se opor à Igreja estabelecida, Müntzer cria afinidades 

éticas com a comunidade de Monte Tabor, os Taboritas conduzidos por Nicolau Storch. 

Sua doutrina se baseava num militarismo 'exagerado', a partir do qual o teólogo se volta 

para a incipiente revolta camponesa: era o chamado para edificar a sua revolução socio-

espiritual,  ao  mesmo tempo  mística,  guerrilheira  e  profética.  Embora  lhe  faltasse  o 

conhecimento militar e político, liderou os camponeses na batalha de Frankenhausen. 

Por Dreher, lemos o seguinte desfecho sobre sua declarada empreitada revolucionária:

Ao  invés  de  munição,  Müntzer  ordenou  que  os  camponeses 
ostentassem uma espada e uma grande bandeira de seda branca. 
Sobre a bandeira estava desenhado o arco-íris, sinal da aliança 
de Deus com os eleitos. Antes da batalha, os príncipes exigiram 
que  Müntzer  lhes  fosse  entregue.  Se  assim  procedessem  os 
camponeses  não  haveria  batalha  e  eles  poderiam voltar  para 
casa.  Müntzer  negou  com veemência.  Os  camponeses  não  o 
entregaram. Durante a pregação apareceu no céu o arco-íris. Era 
o  sinal  da  presença  de  Deus.  Os  camponeses  começaram  a 
cantar: Veni, sancte spiritus. Na batalha foram mortos cinco mil 
camponeses e seis soldados das tropas dos príncipes. Müntzer 
foi aprisionado, torturado e decapitado em 27 de maio de 1525. 
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(DREHER, 1996, p. 91-92)

Caminho amado por Llansol, a entrelaçar a senda do místico, do pobre rebelde e 

do louco profeta, lemos n'O Livro das Comunidades:

Durante a batalha de Frankenhausen, no dia 15 de maio de 1525,
os camponeses foram definitivamente derrotados pelos 
Senhores.
O meu filho capturado, encarcerado e torturado teve de declarar
que reconhecia os erros de que o acusavam e morrer decapitado
a 27 de maio de 1525. (LLANSOL,  LC, p. 51)

Por fim, é de Ernst Bloch, em seu Thomas Müntzer, Teólogo da Revolução, que 

provem a  concepção  mais  revolucionária  e  apaixonada  que  poderíamos  ler  sobre  o 

teólogo. Bloch assume um tom discursivo capaz de recuperar o cariz guerrilheiro dos 

discursos  proféticos  de  Müntzer,  fazendo-o  soar  como,  segundo  suas  palavras,  “a 

História  em  seu  sentido  fértil,  […]  lá  permanece  ele  para  comprometer-nos, 

entusiasmar-nos”  (BLOCH,  1973,  p.  01-07).  Por  suas  linhas,  ficamos  sabendo  que 

Müntzer experimentou, desde cedo, as amarguras da pobreza e da injustiça.

Praticamente  abandonado,  cresceu  como  filho  único  de  gente  pobre.  Cedo 

perdeu seu pai, vítima de enforcamento sumário pela arbitrariedade do Conde. Sua mãe 

foi expulsa da cidade. Sua paixão intelectual e o seu ímpeto por justiça social fizeram-

no voltar-se para os místicos alemães: João Tauler e Henrique Seuse66. Em suas obras, 

Müntzer encontrou o chamado místico e o acalento espiritual que tanto buscara para 

suas amarguras. Assim como São João da Cruz,  Müntzer tornou-se convicto de que 

66.  Henrique  Seuse,  ou  Suso,  foi  um  importante  teólogo  renano-flamengo  de  marcantes  tendências 
místicas,  igualmente presente na linhagem llansoliana,  como a figura do peixe Suso.  Devido à larga 
extensão do corpus analisado, optamos por não trabalhar com a sua convocação.
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Deus  primeiro  lança  os  seus  'amados'  nos  martírios  da  noite  do  desespero,  para 

posteriormente levá-los à comunhão e ao alvorecer de suas missões espirituais.

Em seu obstinado ideário ardente, distanciando-se de Lutero, a Igreja sonhada 

tornou-se uma categoria sociológica para a vida humana em comunhão, numa realidade 

social sem classes, sem instituição estatal e sem propriedade privada. Bloch, assim, vai 

erigindo um Müntzer que é um precursor e um herói para a revolução socialista – um 

pastor que, além de teólogo, impunha as espadas da libertação contra a opressão social e 

política.

Assim,  se  construindo  como  um  profeta  além  da  palavra  e  com  atos 

revolucionários, a heresia de Müntzer à ortodoxia oficial e a sua ligação ao movimento 

das lutas camponesas provocarão a sua perseguição. Segundo palavras de Bloch:

Agora,  a  própria  vida  de  Müntzer  se  converte  em  ação,  na 
desesperada  rebelião  dos  camponeses,  na  guerra  por  ele 
convocada,  e  à  qual  coloriu  e  orientou  espiritualmente,  em 
significativa  escala;  Müntzer,  enquanto  expressão  e  idéia,  se 
determina,  enfim,  na  sua  plenitude,  através  do  itinerário  e 
desfecho,  do  conteúdo  do  conflito  e  da  idéia  da  Grande 
Revolução Alemã . (ibidem, p. 43)

Contudo, como já foi dito, as tropas camponesas são totalmente destroçadas e 

Müntzer tem sua cabeça decapitada e colocada na principal praça de Muelhausen, como 

aviso contra  futuras  sedições.  Mas que a  lembrança de  sua morte  não nos  sirva  de 

silêncio e de ferramenta de medo, e que nossos olhos sejam “arrastados por uma visão 

de adormecido: o nascimento, a vida e a morte de Tomás Müntzer” (LLANSOL, NCJA, 

p. 71). Penso no que Llansol guarda por dizer, quando em Na Casa de Julho e Agosto 

prepara, sob os encargos das beguinas e do requiem de Mozart, o lugar onde Müntzer, 
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querido  corpo,  será  deixado  para  futura  ressurreição  no  texto:  “Procurávamos,  sem 

resultado, o sítio onde deixarmos Müntzer para a ressurreição” (LLANSOL, NCJA, p. 

74). Penso que o silêncio prometido na aurora não será máscara mortuária de medo que 

a tudo cala, “Será à aurora o enterro de Müntzer, e cada um lhe prometeu um silêncio de 

feroz batalha.” (LLANSOL, NCJA, p. 71).

Se as viagens beguinárias, nos meses de julho e agosto, visitam o corpo frio de 

Müntzer, fazendo-o repousar na boca (lugar da voz e do brado), creio que seja para 

tornar a boca silenciada num lugar grávido de sons e de revoluções futuras. E, uma vez 

grávida  de  sons,  a  boca  com  Müntzer  a  pernoitar  é  murmúrio  de  sua  presença 

novamente  por  vir  –  corpo  futurante  de  rebelde  'in  Christo',  embalado  pelo  eterno 

retorno das místicas revoluções: “Penso em São João da Cruz, em Tejo-rio que devo 

procurar, em Müntzer que nem por um só instante posso esquecer, nas cinzas de que, 

afinal, aqui vim despedir-me.” (LLANSOL, NCJA, p. 88). E, tornando-se sal e areia no 

lugar  destinado  para  o  seu  retorno,  retoma  a  primeira  lição  de  sua  comunhão  tão 

esquecida pelas veias revolucionária de seus atos – torna-se, enfim, Um com a Natureza 

(Deus): “Tomás Müntzer tornara-se grão de sal e grão de areia, recolhêmo-lo em nossas 

bocas que era o sítio onde poderia ser enterrado em paz.” (LLANSOL, NCJA, p. 74-75).

Por  fim,  recuperando a questão místico-extásica,  nosso texto se aproxima da 

figura do Mestre Eckhart, bastante presente n'O Livro das Comunidades e nos campos 

de batalha d'A Restante Vida.  Historicamente,  Mestre Eckhart67 nasceu na Baviera, em 

67.  Um dos mais importantes pensadores da filosofia alemã medieval, Mestre Eckhart foi um teólogo de 
visões místicas cujo pensamento influenciou Teresa de Ávila, São João da Cruz, Hegel, dentre outros. 
Apesar de claramente tender para o eremitismo ascético e para o desprendimento como forma de atingir a 
plenitude divina – aspecto ideológico que será subvertido pelas linhas lllansolianas ao relocar o corpo 
desejante e as zonas vibrantes dos afetos como formas de sublimação mística –, seu pensamento teológico 
questionou o dogmatismo hierárquico e ortodoxo da Igreja, ao possibilitar o acesso direto do Homem ao  
plano divino, sem intervenções papais e independente de classes sociais ou de bens.
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1260, e faleceu por volta de 1328. De início, notamos que o teólogo apresentou alguns 

traços originais em sua linha de pensamento, embora apresente semelhanças com outros 

confrades  da  ordem.  Eckhart,  diferentemente  de  Müntzer,  não  entrou  no  campo 

revolucionário, mas atuou no mundo escolástico, utilizando a oratória como veículo de 

conscientização espiritual.

De início, percebemos que, em Eckhart, o processo de leitura torna-se essencial 

para o entendimento adequado de Deus e do espaço sagrado. Assim, ele se dedicou à 

leitura de manuais de teologia, de dicionários e do estudo filosófico de místicos, neo-

platônicos e aristotélicos. Sob esse compêndio cultural,  sua linha de pensamento foi 

profundamente influenciada pela longa corrente do Pseudo-Dionísio Areopagita68. Este, 

no seu tempo, enxergava duas vias que conduziriam o homem para o caminho místico: a 

catafática e apofática. A Catafática é a via que parte de Deus, atravessa a hierarquia 

angélica e chega ao homem. A outra é a via que parte do homem: quando este conhece 

sua natureza divina e o modus operandi de acessar o Deus em si (transe místico), o seu 

estado alterado de percepção o conduz à ordem angélica e à potência de Deus. Esta 

segunda é a via mais admirada e buscada pelos ensinamentos de Mestre Eckhart.

Dois  conceitos  são  fortes  na  filosofia  eckhartiana,  a  'unidade'  e  o 

'desprendimento'. De um lado, a unidade de Deus e a possibilidade do homem tornar-se 

Um com o Um; de outro lado, o desapego necessário dos bens mundanos e do ego 

nominante para se atingir o Nada que é Tudo – estado completo de  re-ligare. No seu 

tratado da Divina Consolação, o filósofo descreve que a unidade da natureza eclode da 

Trindade, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, que, sendo Três, não rompem a Unidade, 

68. Monge sírio do séc. V, um dos pioneiros a unirem a ideia do deus cristão ao místico transe extásico, 
como forma de vivenciar a experiência de Deus, em sua “Teologia Mística”.
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porque a natureza divina é Una.

Compreendemos melhor essa percepção da Unidade trinitária quando pensamos 

no maior postulado da cultura cristã: é dito no Velho Livro Sagrado, com as palavras de 

João, o evangelhista, que 'No começo era o Verbo'. Isso me leva a indagar sobre o que 

não foi  dito:  'No começo era  o  Ser'. Ora,  a  afirmação demonstra  claramente  que a 

dimensão ontológica de Deus precede não só a criação, mas o próprio Ser de todo ente. 

Deus, não sendo, é marca unitária (e narratologicamente trinitária) do Vazio do ente. 

Logo, ser um com o Verbo, torna-se possível no total desprendimento de tudo que se 

substancia  como sujeito-homem, sujeito-cultural  e  sujeito-social. Esta percepção nos 

leva  a  ver  como  Eckhart  evitou  uma  metafísica  da  noção  de  Ens em  Deus,  que 

encontramos no pensamento tomista. Como o próprio Mestre Eckhart coloca: “Bondade 

e justiça são um vestido que envolve Deus. Tirem de Deus tudo o que o reveste,  e 

tomem-no puro em suas roupas íntimas, quando Ele, descoberto e desnudo, está em si 

mesmo” (ECKHART apud CAVICCHIOLI, 1998, p. 31-86).

Em Eckhart, portanto, tudo dimana deste Um, de onde concluímos, junto com o 

teólogo, que “todas as criaturas são em Deus e são sua própria divindade e isto significa 

plenitude” (ECKHART, I,  Pred.  21, 514 apud BOFF, 1983, p. 32). A autenticidade do 

seu pensamento surge quando percebemos que, quando se falava em Deus na época 

medieval, a  sua  assunção estava  presa  a  dogmas,  definições  e  preceitos  teológicos. 

Deus, de tão metafísico, tornara-se um Outro. Pelas mãos do Mestre Eckhart, a camada 

mais popular que ouvia suas pregações passou a enxergar a 'humanidade de Deus' e a 

divinização das coisas terrenas. Assim, o seu pensamento orbita em torno da concepção 
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de um Deus resgatado na pele do corpo do Homem69.

No entanto, com a morte do Papa Clemente V (1264-1314), sobe ao poder o 

papa João XXII (1249-1334), o qual incitou uma longa perseguição ao teólogo. Enfim, 

ao final do desenvolvimento jurídico de cassação à sua obra, João XXII assina a Bula In  

Agro Domenico  (1329),  a  qual  proíbe e pune como heréticas  aproximadamente 120 

proposições  da  Divina  Consolação.  Mestre  Eckhart  faleceu  antes  do  final  do  seu 

processo,  a caminho de Avignon, em 1328. Entretanto, o silêncio imposto sobre seus 

escritos  não  calou  a  procura  por  seus  ensinamentos.  A verdade é  que  seus  escritos 

circulavam entre os monges e monjas de diversas comunidades, servindo de inspiração 

para muitas ordens gregárias, pois toda mística, cristã ou pagã, vive de uma experiência 

radical – a unidade possível entre o mundo humano e o supremo Princípio. Como nos 

diz Vania Maria Baeta Andrade:

A radicalidade da experiência mística, a experiência imediata do 
Amor,  que  só  se  pode  calar  para  aí  melhor  gozar,  se  fosse 
possível, chamá-la-ia: ravissement: que seja rapto ou roubo de si 
(o fora de si), êxtase, enlevo; que seja transporte, arrebatamento, 
senhor. (ANDRADE, 2006, p. 158)

Com tudo que dissemos neste tópico, tomo como meus os cuidados de Pequeno, 

quando em sua tese,  alerta  que não deseja  trazer  à  luz uma Llansol  potencialmente 

comunista. A Llansol que igualmente busco atingir, e aqui cito palavras suas, “aposta 

num  Mundo  dentro  deste  nosso  mundo  corriqueiro,  rasamente  realista,  minúsculo, 

69 . A possibilidade da união mística com o divino e de acesso à ‘memória cósmica’ da natureza através de 
estados  alterados  de  percepção  da  realidade  é  um pensamento absolutamente  holístico,  em voga em 
grande parte das estruturas místicas orientais e ocidentais da atualidade, como o Budismo, o Kundalini 
Yoga, os ensinamentos com plantas de poder (Lophophora Williamsii e Datura Inoxia) no Xamanismo 
Tolteca em tribos mescaleiras  do Novo México,  relatados etnologica e ritualisticamente pelo escritor 
Carlos Castañeda.
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atrofiador” (PEQUENO, 2011, p. 20).

Numa época em que se propõe um reencantamento do mundo pela via holística, 

ayurvédica ou neoxamânica como alternativa aos fracassos capitalistas da Modernidade, 

sem dúvida, esses místicos convocados têm algo a dizer: seja para nos despertar, seja 

para nos instigar, seja para nos confrontar. Navegando numa panacéia da contracorrente 

cultural ao Ocidente neoliberal, as vozes de Llansol, esteticamente, nos mostram que foi 

e  ainda  é  possível  a  transfiguração  do  mundo.  Se  a  razão  aristotélica,  ao  lado  da 

científica, foi incapaz de explicar tudo e dar sentido às viagens do homem, por que não 

será a mística uma aposta possível? Mas uma mística híbrida, enraizada em diversas 

ordens que intuam um re-ligare. Creio que o texto deseja é ensinar a fazer arder o fogo 

das transmutações, que um dia nos levará ao ardente Joshua em texto fulgor:

A aspiração  à  chama  da  vela,  Margarida,  é  real  e  não  uma 
imagem.  Pela  volta  das  cinco  da  tarde,  uma  espécie  de 
pressentimento nos invade,  e descemos à  sala comum onde a 
primeira a chegar acende a vela. Fascinadas, a olhamos como se 
estivéssemos sós, e hoje, em vossa casa, é esse momento que 
mais me falta
embora tenha o pressentimento que a vela se acende, e Eleanora 
que hoje a acendeu rende o espírito

não quero dizer  “como quem morre”,  mas  em seu sorriso se 
eleva; é a mais jovem e, sem contradição, a mais antiga,
e quando me sobrevém a pulsão da escrita,
muitas vezes faz meus trabalhos
como se escrevesse, e a escrita cai a nossos pés, tão secundária. 
(LLANSOL, NCJA, p. 29-30)

Eis  que pressinto a presença do fogo transmutador,  elemento ígneo capaz de 

tornar a figura mutante no místico ardente. No texto que se aproxima, a viva chama será 

elemental químico que o místico tornado alquimista processa na antro-oficina textual, 
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objetivando destilar o princípio ativo da Vida, do homem e da Natureza. Nas folhas do 

livro,  são  essas  palavras  –  mais  a  despossessão,  o  vazio,  a  errância,  a  rebeldia,  a 

comunidade, o fogo – que nos fazem transitar do texto místico para o texto enquanto 

processamento alquímico, pois a fórmula do mundo, a fórmula de Deus e a fórmula do 

texto, antes de tudo, é 'escrita-laboratorial'  entre gotas de mercúrio, silício, enxofre e 

palavras  urgentes.  Em  texto  é  dito  que  “o  movimento  dos  corpos  celestes  estava 

presente no quarto,  sobretudo no fogo” (LLANSOL, NCJA, p.  37):  que a carta nos 

mostre a Alquimia.

3.3. Ens neanderthal ex al kimyâ70 em imagens curativas do ser

A pluralidade  geo-cultural  configura  as  velas  significantes  das  viagens  das 

Damas  do  Amor  Completo.  Os  mares,  onde  outrora  soçobraram velas  imperialistas 

lusitanas e que já foram tingidos com sangue e mistérios nas noites místicas, por ora 

revelam segredos sobre produções textuais enquanto procedimentos laboratoriais.

Na última navegação proposta pela presente Carta, acompanhamos a viagem de 

Margarida à Antuérpia, em Na Casa de Julho e Agosto. Dentre as beguinas, conforme o 

texto nos dirá, Margarida era a que mais se relacionava com a escrita. Essa 'alquimia 

processual' de fabricação de textos, para além da mística, era sua luz preferida. E, por 

isso, é destinada a pernoitar na oficina tipográfica de Plantin Moretus: “Devo pernoitar 

na  casa  de  Plantin,  o  tipógrafo,  para  nos  anos  e  anos  da  minha  curta  estadia  em 

70. Dentre as várias acepções etimológicas sobre a origem da palavra alquimia, o termo árabe al kimyâ é a 
que mais dialoga com a abordagem que propomos enfatizar sobre a alquimia no presente subcapítulo. 
Para alguns teóricos, alquimia possui raiz linguística nas expressões árabes  al kimyâ. Kimyâ designa o 
princípio  químico  dos  elementos,  que  podemos  simplesmente  traduzir  por  químico,  e  Al é  uma das 
designações do Transcendente Divino (Deus), como em Al-lah. Portanto, o termo al kimyâ (química de 
Deus), sob esse viés etimológico, nos fornece informações de uma química com aspectos profundamente 
transcendentais e espiritualistas que, embora dialogue com a química atual, não corresponde a ela.
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Antuérpia, conhecer com meus dedos e rendas tudo o que se relaciona com o Livro, 

incluindo o manuscrito […]” (LLANSOL, NCJA, p. 28).

O legado que nos chegou sobre Plantin Moretus conta-nos que ele foi humanista 

e  um dos  mais  famosos  impressores  do  século  XVI,  condecorado  por  Filipe  II  da 

Espanha com o título de  Arquitipógrafo Real. Apesar de nascido na França, Moretus 

estabeleceu-se em Antuérpia,  onde alcançou sucesso como impressor.  A obra que  o 

consagrou foi a famosa Bíblia Régia, encomendada por Filipe II, que começou a ser 

impressa em 1568 e foi finalizada em 1572.

Na circunavegação ficcional de  Na Casa de Julho e Agosto, o encontro entre 

Margarida e Plantin aportará no cais da referência metatextual,  de onde avistaremos 

pequenos  indícios  sobre  os  processos  escriturais  llansolianos.  Na  antro-oficina  de 

Plantin,  buscando  cartografar  imagens  da  terra,  tempos  da  História  e  figuras 

dissonantes, Margarida percebe que a criação do texto é menos uma questão de sistema 

literário do que de combinação de elementos da 'máquina do mundo' na 'máquina do 

texto':

Mal entro na oficina procuro o meu canto e o meu lugar, e hoje, 
num sítio recôndito que julgo escondido, amontoei um braçado 
de plantas, e cinzas, e principiei, com lenta monotonia, a desejar 
fabricar  papel,  pensamento  para  te  ler,  e  amplidão  de  vida; 
misturei uma rosa de cor penetrante ao nome do meu trabalho 
que  há-de  ser  um  Tratado  de  longo  alcance  queimado  e 
ressuscitado. (LLANSOL, NCJA, p. 38)

 

Por  entre  plantas,  manuscritos,  alfarrábios,  tinta  e  memórias  da  terra, 

observamos o alvorecer de uma escrita enquanto justaposição de elementos como se 

palimpsestos  fossem.  Contendo  registros  diversos,  corpos  distantes  e  línguas 
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estrangeiras, o texto expõe a sua retorta do boticário com os elementos escrituráveis à 

luz do Sol, dando a ver e a ler os pedaços de vida que resultam das fusões elementais e 

ficcionais  na  máquina  do  texto.  Portanto,  do  encontro  Plantin-Margarida,  é  nos 

permitido  conhecer  os  fios  que  tecem  a  Geografia  de  Rebeldes no  ponto  zero  da 

narrativa, conhecendo o modo de se fabricar um texto que se dá a ver enquanto trabalho 

laboratorial.  Aqui, percebemos que, no espaço íntimo dos textos, a 'palavra-átomo' é o 

verdadeiro herói das cenas.

Conforme alerta Maria João Cantinho (CANTINHO, 2004), é importante não 

pensarmos o aspecto laboratorial na escrita llansoliana como uma espécie de 'método': 

este conceito pode trazer ressonâncias a 'modos de fazer',  que podem incorrer numa 

receita 'pré-fabricada' para o livro. O laboratório escritural, em verdade, remete mais ao 

espaço  textual  enquanto  lugar  de  risco  elemental,  onde  a  palavra  reflete,  no  plano 

diegético, a composição do papel grafado com o som das penas a escrever:

porque os papéis resvalando, são eles que contêm a letra, são 
eles que contêm as árvores sacrificadas, são eles que contêm as 
pulsões escritas, são eles que contêm os livros que atravessaram 
os tempos que permitiram aproximar os humanos. (LLANSOL 
apud BARRENTO, 2004, p. 18)

Sim,  reconheço  uma  letra  que  cria  uma  gesta  de  movimentos  elementares, 

selecionando, combinando e fundindo as coisas exiladas do mundo com os elementos da 

terra. E no terceiro movimento da trilogia, quando finalmente viajamos nos meses de 

Julho  e  Agosto,  com  Margarida,  entendemos  radicalmente  nosso  processo  legente: 

autognose espelhada nos caminhos da Dama, nós descobrimos alquimistas textuais ao 

decifrarmos  essa  escrita  que  se  processa  na  antro-oficina  do  pensamento.  Como 
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antevemos n'A Restante Vida, a trazer-nos pequenos sinais do que Na Casa de Julho e  

Agosto se grafará com amplitude:

Ana  de  Peñalosa  chegou  ao  fim  da  vida.  Ser  o  fim  é-lhe 
indiferente, não tem muito sentido. Mais uma vez pensa utilizar
a escrita
que sempre lhe serviu
de laboratório
e de alquimia. (LLANSOL, RV, p. 71)

Assim  como  Margarida,  Ana  de  Peñalosa  e  quiçá  a  própria  escritora  Llansol,  ao 

lermos/investigarmos/reescrevermos esses textos, sentimo-nos numa oficina, cercados 

por  dicionários,  retortas  e  tradutor-boticário,  experimentando  sais,  estruturas, 

mandrágoras, palavras e significados.

A relação entre alquimia e a escrita llansoliana não é algo recente, muito menos 

despropositado. Seus livros diversas vezes fazem referências a livros de alquimia,  a 

procedimentos alquímicos – “[...] começou a ver-me, à minha presença de metal e fogo, 

pois eu jazia, ardendo, num montão de pedras.” (LLANSOL, NCJA, p. 77) –, a fusões 

de elementos – “o urso nasceu da neve, de uma gota de sangue que caiu do pescoço do 

cavalo Pégaso.” (LLANSOL, LC, p. 43) –, ao fogo como elemento de transmutação e 

liga  elemental  –  “Sem o fogo,  nenhuma combinação pode efectuar-se,  mesmo a da 

água;” (LLANSOL, NCJA, p. 47) –, ao fogo como elemento dinamizador do texto – 

“Escondeu a casa nas mãos, sempre visto por Ana de Peñalosa e apercebeu dentro do 

livro fechado, a cor falante do fogo.” (LLANSOL, LC, p. 26).

Alquimia em Llansol é possibilidade de dizer o texto em termos de confecção 

material,  é  a  possibilidade  de  traduzir  para  a  linguagem dos  elementos  as  escolhas 
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semânticas  e  os  processos  de  composição  de  uma  escrita  híbrida.  Assim,  é  já  no 

reconhecimento das imagens metonímicas que recobrem a aparição do fogo em Llansol 

que  Tatiana  Pequeno  nos  dirá:  “O Livro  das  Comunidades  é  já  fogo  em processo, 

porque ignição e corte: 'uma labareda subindo' (LLANSOL, 1999, p. 46)” (PEQUENO, 

2011, p. 65).

Sobre a  alquimia,  culturalmente,  chegam-nos murmúrios  movediços,  cifrados 

por  definições  vagas  e  véus  enigmáticos,  à  semelhança  de  sua  própria  linguagem 

hermética. Talvez seja ela mesma um dos conhecimentos antigos mais controversos em 

definições que conhecemos e, por isso, caminharemos com cautela e legitimação crítica 

sobre seus labirintos, pois incorrer vertiginosamente em enganos e exageros, dada a sua 

linguagem quase oracular, não seria tarefa difícil. Tendo atravessado o mundo persa, 

árabe  e  parte  da  Europa  medieval,  a  alquimia  é  uma  prática  antiga  que  combina 

princípios da química, da astrologia, da filosofia, da metalurgia, da matemática e das 

religiões místicas.

É reconhecido que, apesar de não ter caráter científico, a alquimia foi importante 

para a descoberta de elementos químicos e para o desenvolvimento de conhecimentos e 

procedimentos caros à química científica. A Grande Obra alquímica se assenta em três 

objetivos  principais:  o  primeiro,  a  transmutação  dos  metais  inferiores  em  ouro;  o 

segundo, a obtenção do Elixir da Longa Vida (phármakon que curaria todos os males e 

prolongaria a vida); e o terceiro e mais significativo, composto por notas alquímicas 

descobertas  no  decorrer  das  duas  primeiras  etapas,  a  obtenção  da  pedra  filosofal  – 

substância mística capaz de criar vida humana artificial, o homunculus.

Os textos alquímicos são conhecidos por sua linguagem hermética: cobertos por 
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véus simbólicos e referenciais, são de difícil acesso interpretativo. O Mutus Liber (Livro 

Mudo),  por exemplo,  tem o seu conteúdo predominantemente grafado por símbolos, 

gravuras alegóricas de licornes, dragões, mandrágoras e nomes de elementos químicos. 

As finalidades deste obscurecimento, acredita-se, eram, de um lado, manter os livros na 

potência do secreto, de outro lado, proteger os estudiosos de perseguições religiosas, 

não permitindo que os livros caíssem no entendimento da via pública.

Se “o fogo, Elo, não é história que possamos contar” (LLANSOL, NCJA, p. 09), 

conforme lemos na Carta de Luis M. que abre  Na Casa de Julho e Agosto, a relação 

entre procedimento alquímico e cifragem textual não nos aparece claramente, mas se 

insinua nebulosamente numa densa floresta de símbolos que marcam a  Geografia de  

Rebeldes.  Em verdade,  é notório que a  dificuldade de entendimento sobre os textos 

alquímicos  fora  intencional  por  parte  dos  autores,  assim  como,  parece-nos,  é 

intencional, por parte de Maria Gabriela Llansol, a criação de aparentes obstáculos à 

compreensão de seus textos.

Desse modo, podemos confabular ressonâncias das cifragens alquímicas com a 

estética llansoliana. Nos textos alquímicos, o hermetismo se realiza por três operações 

fundamentais, que aqui vemos entrelaçadas à sua escrita: referências a substâncias e a 

processos próprios da alquimia que,  no texto llansoliano, seriam representados pelas 

constantes  referências  às  cena-fulgor,  figura  e  textualidade;  não  apresentação  das 

operações por ordem que, no texto llansoliano, seria representado pelos processos da 

sobreimpressão imagética e textual; e, por fim, vias de operação que não são claramente 

explicitadas que, no texto llansoliano, estariam representadas nas imagens dos livros da 

trilogia  enquanto  lugar  de  meditação,  campo  de  batalha  e  viagem  beguinária.  No 
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entanto,  o  potencial  hermético  dos  textos  da  escritora  não objetiva  esconder,  e  sim 

revelar as chaves de ler para os legentes que se dedicam a pernoitar longas noites nas 

suas  florestas  textuais.  Ler  'legentemente',  conforme  já  vimos,  exige  contemplação, 

meditação e decifração.

Da noite escura da alma, viemos dar na noite das químicas enigmáticas, pois 

esses  textos,  ao  mesmo  tempo  em  que  abrigam  vozes,  fragmentos  de  poemas  e 

meditações  filosóficas,  cifram  símbolos  em  linhas  de  claridade  lunar.  Esse  modo 

peculiar de se fabricar textos nos lembra os procedimentos escriturais de Fedor Tiuchev 

(1803-1873):  intimamente  ligado  à  poesia  alemã,  Tiuchev,  com  seus  abismos  de 

símbolos  e  sentimentos  cósmicos,  sabia  unir  com  maestria  metáforas,  conceitos 

cosmológicos e alegorias. Não raras vezes, o poeta suscita em seus textos a imago libri 

enquanto uma rede silenciosa de elementos conceituais, que ele, na qualidade de leitor-

escritor, busca reunir num processo de pesquisa em sótãos e bibliotecas.

Conforme observado por Marco Lucchese (LUCCHESE, 1999), há uma forte 

relação  entre  os  processos  de  tradução/escritas  de  mundos71 e  os  procedimentos 

alquímicos.  Em verdade,  o tradutor,  assim como o alquimista,  se debruça sobre sua 

matéria originária (texto  primo) na busca incessante de transformá-la em outra coisa 

(texto  secundo),  cuja  imagem  sonhada  se  assemelha  à  pedra  filosofal  para  os 

alquimistas: “A busca da palavra perfeita e da pedra filosofal tem sido, para alquimistas 

e  tradutores,  um horizonte  de  abismo  e  de  esperança.  Vejam-se  as  páginas  de  um 

Wilkins e de um Dalgarno, abrasadas pelo sonho da língua perfeita” (ibidem, p. 13).

71. Por tradução, aqui, entendemos tanto a passagem do texto de uma língua para outra, quanto a passagem 
das matérias do mundo objetivo/subjetivo para a escrita.
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Se  o  alquimista  se  utiliza  de  elementos  químicos,  fórmulas  e  destilações,  o 

tradutor tem a seu alcance dicionários, gramáticas, a imaginação ficcional e os léxicos 

de linguagens distantes, com as quais ele busca, através de constantes experimentações 

técnicas, transpor numa língua o que fora dito em outra, de maneira a resguardar não só 

o seu significado, mas os seus aspectos modais, estilísticos e melódicos. Nesse sentido, 

entendemos porque tanto alquimia quanto tradução são abordadas por Lucchesi como 

processos genesíacos, pois ambas, ao trabalharem com a combinação e a transmutação 

de elementos heterodoxos, criam novos  seres, respectivamente, de natureza química e 

de natureza textual:

Sigo  etimologias  compridas  e  sinuosas.  Procuro  medir  as 
palavras,  combiná-las,  separá-las,  sabendo  de  antemão  que  a 
escolha é equívoca e plural. […] sendo preciso dissolver o texto-
origem para bem mais tarde preparar o matrimônio do enxofre e 
do mercúrio, de que depende o texto-fim. (ibidem, p. 14)

Sob a perspectiva  de Lucchesi,  a  escrita  textual  se  aproxima do hermetismo 

alquímico,  pois  ambas  trabalham  com  as  cifragens  simbólicas  nas  transposições 

materiais de um 'estado de ser' a outro. Assim, temos os seguintes procedimentos de 

transposições que marcam as fabricações de um texto: texto a –> texto b; mundo –> 

texto;  cogito –> texto. Mais que ao resultado, a escrita tende ao processo; mais que o 

repouso, ela busca o devir, pois entre o início da Obra e as lapidações da matéria há uma 

ponte erguida entre o fazer do escritor e as operações do alquimista.

Lacan, segundo Kaufmann, reconhece três registros constitutivos do sujeito: o 

simbólico,  o  imaginário  e  o  real  (LACAN  apud  KAUFMANN,  1996,  p.  68).  É 

interessante observarmos que a escrita literária, sendo um real que não cessa de querer 
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caber no simbólico, parece entrelaçar os três registros do sujeito: é um objeto concreto 

que apresenta um universo accional minimamente relacionado com o universo imanente 

ou mental humano (dimensão real); é resultado de um processo criativo que constrói um 

mundo  ficcional  (dimensão  imaginária);  é  um  processo  estético  de 

lapidação/ressignificação da língua: suas palavras, suas semânticas, suas imagens, suas 

sintaxes (dimensão simbólica).

Em Na Casa de Julho e Agosto, a imagem alquímica nos parece ser empregada 

na dimensão simbólica do texto, isto é, na relação entre a elaboração do texto e o seu 

trabalho de ressignificação da matéria semântica da língua:

onde  guardarei  este  manuscrito,  ou  estas  cartas,  para  que 
ninguém  os  leia,  nem  vivalma?;  talvez  convenha  dar-lhes 
misteriosa linguagem,
ou simplesmente não escrever,
mas então como comunicarei contigo? (LLANSOL, NCJA, p. 
76)

A partir  dessa  imago  libri enquanto  processo  de  cifragens  textuais,  Llansol 

mostrará seu desejo na tão sonhada 'equivalência' entre as matérias, tão cara ao projeto 

dos alquimistas. Se na alquimia a 'equivalência' busca imagens perdidas do ouro e de 

elixires entre enxofre72, coriandro, arsênico e sais de prata, a 'equivalência', na escritora, 

busca, na espessa floresta de símbolos, o verbo lapidado que atingirá o caminho místico 

e alquímico, conforme mais adiante discutiremos:

72. Na alquimia, o enxofre é o princípio fixo, ativo e masculino, que representa a combustão e a corrosão 
dos metais. O mercúrio é o princípio volátil, passivo e feminino. Ambos, combinados, formam o que os  
alquimistas descrevem como o “coito do Rei e da Rainha”.
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[…] poderia entrar em contacto com Margarida que, ela, ficava 
em Antuérpia, em casa de Plantin, a aprender a arte da tipografia 
e, mais precisamente, a colher a experiência dos alquimistas e a 
recolher a doutrina dualista dos cátaros. (LLANSOL, NCJA, p. 
42)

A indissociável ligação entre a Alquimia e a Simbologia tangencia, por diversas 

vezes, referências à astrologia, associando os astros com os elementos químicos. Como 

exemplo, podemos citar a recorrência do Sol e da Lua para representar, respectivamente, 

o ouro e a prata. Nesse sentido, ao pensarmos nas imagens que os textos llansolianos 

nos  trazem,  percebemos  que,  na  literatura,  selecionar  palavras  é  um  trabalho  tão 

necessário quanto associar símbolos na alquimia, pois ambos prefiguram coisas que não 

estão dadas no texto, mas se fazem insinuar, sob o manto das arqueimagens simbólicas 

que as velam: “Alice cujo corpo tem uma compleição inusitada, uma rosa, uma imagem 

da lua na sua conjunção com o sol” (LLANSOL, NCJA, p. 39).

Dentre todos os elementos primários que os alquimistas acreditavam compor o 

mundo material – água, fogo, terra e ar73 –, o mais querido para Llansol é o fogo. Desde 

O Livro das Comunidades até Na Casa de Julho e Agosto, o fogo presentifica uma força 

ativa de transmutação das matérias, capaz de provocar grandes cisões e rearranjos nos 

corpos  e  nas  mentes  dos  sujeitos  dos  textos.  Com isso,  o  fogo,  na  escritora,  é  um 

importante  elemento,  ao mesmo tempo elo de substâncias  e  átomo dinamizador  das 

revoluções  corporais,  mentais  e  sociais,  pois  é  importante  lembrarmos  que  o  fogo 

73. Esses elementos eram organizados em quatro grupos, de acordo com a sua natureza/qualidade: Úmido 
(água), Seco (terra), Frio (ar) ou Quente (fogo). Essas proporções qualitativas nos elementos secundários 
e terciários é que determinavam a forma e a 'natureza' de um objeto. Por isso, os alquimistas acreditavam 
ser  possível  a  transmutação,  que,  através  dos  processos  de  destilação,  combustão,  aquecimento  e 
evaporação, alteravam as proporções qualitativas das substâncias.
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llansoliano está ligado à chama da vela e à fogueira das inquisições, ambas imagens 

arquetípicas das místicas revolucionárias:

[...] notou que passava a ferro com a cabeça de Tomás Müntzer, 
as suas  órbitas ardentes.  Lia  sem se deter,  confundida com o 
livro  a  terra  principiava  a  rodeá-la,  respirava  com delícias  o 
fogo,  leões,  orações  e  multidões  arrastavam-se  no  crânio  de 
Tomás  Müntzer  que  ele  conservava na  mão e  sobre  a  tábua. 
(LLANSOL, LC, p. 34-35)

E  reunindo  todos  os  elementos  alquímicos,  e  sobretudo  os 
diversos conhecimentos adquiridos a partir do silêncio aéreo das 
beguinas, do fogo hierático das cavernas, dos ramos terrenos que 
brotam entre  os  rochedos  e  da  água  a  chegar  ao  mar  como 
continente perdido é de onde vem o Pobre, Comuns, a voltar os 
olhos fixamente para o paradigma do frontalmente inatacável. 
Dessa via surge o mundo, litoral, noutras Descobertas: 'Se este é 
o último dia, que a eternidade comece.' (LLANSOL, RV, p. 123)

 O fogo é o elemento que, no acender da vela, quebra a vela fixa atracada no cais  

inatacável das hierarquias culturais, seja a lusitana, a religiosa, a política ou a sexual. O 

fogo é a liberdade possível, é o termo que revela o corpo desejante por revoluções e a  

carne que peca. Em Na Casa de Julho e Agosto, após sua passagem de morte, Eleanora, 

por arte do fogo, é encetada nos ramos da nova vida, e como corpo livre flamejante, se 

despe  das  regras  e  encena  a  química  dos  quatro  elementos  primários  na  alquimia 

llansoliana. Do fogo, a dança que se segue nos diz do seu ardor libertário: 

Eleanora fogo,
foi  sob  o  império  do  saber  que,  com  grande  escândalo, 
derrubaste a chama da vela; foi um momento tão importante que 
nunca deixo de nele pensar, […] parecia, Eleanora, que a sua 
virgindade, ou viuvez, tinha sido violada; mais tarde, abriu-se 
uma chaga no teu pé, eu dizia que o fogo se incrustara ardendo 
eternamente e
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quebrando a regra do permitido e do não permitido, mordo 
teu artelho, fora da Comunidade, já na casa de Plantin-Moretus 
onde nada, a não ser o saber dos sonhos, nos guia. (LLANSOL, 
NCJA, p. 49-50)

O fogo,  portanto,  no  hermetismo alquímico,  está  associado aos  domínios  da 

vontade e dos desejos humanos, assim como toca a vela e a chaga viva do peregrino 

místico. Mestiço como o homem74,  parte divino e parte terreno, o fogo representa o 

trâmite  do mundo divino para o mundo humano,  considerando o iniciático mito  de 

Prometeu que rouba o fogo dos deuses e o doa aos homens. O fogo prometéico, mais do 

que a razão dada aos homens, simboliza o início da consciência volitiva humana – seus 

anseios,  desejos,  sonhos,  volúpias e a  busca de entendimentos existenciais.  Não por 

acaso, a astrologia trata os três signos de ignição – Áries, Leão e Sagitário – como casas 

astrológicas estruturantes do universo cosmológico e psíquico humano75.

Em  Eleanora água,  o  texto revisita  as  bermas  abertas  de Tejo-rio,  e  a  água 

textual mais uma vez retorna como símbolo das imposturas e das marcas identitárias do 

belicoso e imperialista  mar português. Sua química aquosa, conforme verificamos no 

trecho que segue, traz ainda os outros estigmas dos movimentos de Poder confrontados 

em toda  a  trilogia.  A água,  com isso,  é  marca  distintiva  do  sistema socio-religioso 

medieval de caráter persecutório, da desigualdade hierárquica medieval, das sentenças 

heréticas sufocadas sobre as gargantas dos livres pensadores revolucionários, do ego 

cívico dotado de posturas dominadoras:

74.  Por ser também resultado da combinação de outros princípios naturais (ar, elementos sólidos, calor e 
fricção), e por isso mestiço, o fogo é notadamente visto como elemento dinâmico, uma fonte da energia 
que movimenta o Homem, e por isso costuma estar associado a modos de iniciar ou fazer fluir.
75. Para mais, conferir detidamente o livro de Julius Evola, A Tradição Hermética.
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Eleanora água,
imagino-te mal onde te encontras. O que é o país de Portugal? 
[…]
há anos, por um dia semelhante a este, foi manhã de luto: dois 
tipógrafos  de  Plantin  tinham  sido  acusados  de  heresia,  e  a 
Justiça entrara nesta Casa; […] e a vasta memória destes livros 
era  perquisicionada;  eu  estava  sentada  a  estudar  na  sala  dos 
revisores, penetrada da língua em que te escrevo; (LLANSOL, 
NCJA, p. 48)

Contudo, embora aparentemente seja um par opositivo, podemos entrever uma 

espécie de aliança entre o fogo e a água nesses textos. Na alquimia, a água inicialmente 

é dita 'ígnea' por Zósimo76, e nos estudos de outros magistrati que se seguiram aparece o 

fogo como aliado alquímico e místico da água. Se, na Natureza, o negativo e o positivo 

se traem a si ao se atraírem pela força de suas polaridades magnéticas, o par dual fogo-

água dialoga de maneira interessante nos textos llansolianos.

Nessa trama dialógica, sob uma perspectiva temporal-causal, observamos que, 

para algo renascer (fogo das transmutações), é preciso que se tenha algo para morrer ou 

se transformar (água das coisas passadas). Assim como o dia não o seria sem a noite 

para lhe contrastar a presença, em Llansol, o fogo das revoluções necessita das águas 

paradas  do  Poder  que  serão  rebeladas.  Sem  essa  aliança,  a  força  ígnea  das 

transmutações não seria possível.

Ainda sobre as alianças entre  o fogo e a água,  Jorge de Sena dirá que n'Os 

Lusíadas se celebram núpcias químicas entre o fogo e a água: no  Canto II,  fazendo 

frente  a Baco, reencontramos Vénus,  aliada aos portugueses.  De um lado Baco – o 

Camões posto no espelho – que é justamente a negação da viagem marítima, e por isso 

pulsão ígnea; de outro lado, Vénus – amante das causas de Vasco e das empreitadas 

76. Alquimista grego do século III.
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lusíadas – de cujo corpo marítimo, segundo Camões, saem chamas. Nesse sentido, essa 

relação entre  o  fogo e  a  água  em Camões,  assim como em Llansol,  parece-nos  se 

aproximar daquela descrita por Zózimo, que erigira o conceito do fogo aquoso para os 

alquimistas.

Em Eleanora terra e  Eleanora dissolvente, observamos a formação de um par 

opositor semelhante ao anteriormente exposto. Nessas passagens, poderíamos dizer que 

a terra está para o ar (dissolvente) da mesma maneira que o fogo está para a água. Ou 

então,  adotando  uma  certa  linguagem  oracular,  evocando  as  palavras  da  Tábua 

esmeraldina de Paracelsus77, diríamos que 'o que está em cima é semelhante ao que está 

embaixo, e o que está embaixo é semelhante ao que está acima'.

Eleanora terra se constrói como lugar das zonas vibrantes dos afetos.  Nesse 

fulgor químico, os movimentos dos encontros abrem os entes para novas perspectivas 

culturais e libertárias, ao mesmo tempo em que acentuam a transmutação dos padrões 

comportamentais históricos originais. Nessa passagem, o conhecimento da terra não é 

abordado como viver in natura, mas como elemento intelectual da nova ética composta 

por saberes que, embora afastados culturalmente, são tangenciados e unificados na sua 

proposta mutualista de con-vivência humana: a ressocialização do homem à natureza 

(livros  de  botânica  e  a  referência  a  um 'herbário  de  livros');  a  retomada da  pulsão 

dionisíaca da música; a citação à obra de Plantin Moretus, a Biblia Regia ou Biblia 

Polyglotta  em  cinco  línguas,  cuja  presença,  no  sonho  llansoliano,  enfatiza  uma 

77.  Phillipus  Aureolus  Theophrastus  Bombastus  Von  Hohenheim (1493-1541),  mais  conhecido  como 
Parecelsus,  foi  médico,  alquimista,  físico  e  astrólogo  suíço. A natureza  de  sua  distinta  filosofia  é 
consequência de uma amplificada visão sobre cosmologia, teologia, filosofia natural e medicina, à luz de 
analogias entre macrocosmos e microcosmos.
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comunidade  que,  apesar  de  heterogêna,  torna-se  homogêna  em  virtude  da  sua 

adaptabilidade a múltiplas convivências:

Eleanora terra,
não devia falar-te tanto de livros porque tu, naturalmente, onde 
te encontras, não tens à tua disposição textos, nem ocasião para 
os  ler:  entretanto,  na  minha  mesa,  acumulam-se  as  seguintes 
obras: a Biblia Regia, ou Biblia Polyglotta em cinco línguas, os 
tratados  botânicos  de  Dodoneu,  de  L'Ecluse  e  de  Lobel, 
partições musicais, e basta percorrer algumas páginas para que o 
livro fique em mim latente em toda a acumulação do seu saber. 
(LLANSOL, NCJA, p. 49)

No  espaço  dissolvente de  Eleanora,  se  desenham  cenas  persecutórias  que 

modelam imagens de pesadelos e de delírios, geralmente recobertas por um vasto véu de 

soturnidade.  Para além das três coisas que metem medo anunciadas no prólogo  d'O 

Livro  das  Comunidades,  Eleanora Dissolvente nos  trará  o horror  vinculado à  força 

anulativa do rebelde. Conceito espelhado das águas de Eleanora, o dissolvente é o Poder 

dos Príncipes infligido contra a liberdade do rebelde:

Eleanora dissolvente,
[…]
bandos  de  rapazes  malignos  derrubavam os  passantes  e  com 
punhos  fechados,  de  metal,  batiam  às  portas  que  se  abriam 
atravessadas por um encanto que não pode ser descrito, embora 
suas vozes em coro dissessem: 'os alquimistas enganam-nos e 
prometem-nos o que não têm; julgam-se, por irrisão, mestres da 
alquimia; dão-nos, em vez de ouro e prata verdadeiros, um metal 
que  nos  engana.  Ordenamos  que  todos  esses  falsários 
abandonem para sempre Antuérpia'. - Reconheci, nestes termos, 
frases da Bula 'Spondet Pariter', do Papa João XXII, […]
Pensei então que a heresia nos cobria; (LLANSOL, NCJA, p. 
50-51)
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Em verdade, os processos metamórficos por que passa Eleanora em conjunção 

com os elementos tem profundas relações com um dos projetos mais audaciosos dos 

alquimistas:  a  transfiguração  ou  criação  da  vida  humana  a  partir  de  materiais 

inanimados. O conceito do homunculus78 parece ter sido usado pela primeira vez por 

Paracelsus, para designar uma criatura forjada alquimicamente, de aproximadamente 12 

polegadas de altura. Segundo o alquimista, o homunculus poderia ser criado por meio 

de sêmen humano posto em uma retorta hermeticamente fechada e aquecida em esterco 

de cavalo durante 40 dias, ao fim do qual o embrião seria formado79.

Cremos  ser  importante  lembrar  que  a  alquimia  serviu  em  larga  medida  à 

psicologia moderna. Carl Gustav Jung reexaminou a simbologia alquímica, procurando 

mostrar  a  sua  possível  relação  com uma  proposta  de  elevação  espiritual.  Algumas 

organizações iniciáticas, como o Grande Oriente Alquímico, defendem a ideia de que a 

alquimia é a transformação (ou transmutação) do ser humano, enquanto a transmutação 

da matéria  seria do âmbito da Química.  Nesse sentido,  a ideia da transformação de 

metais em ouro seria uma metáfora da mudança de consciência/elevação espiritual do 

alquimista:  a  pedra seria  a  mente 'ignorante'  que é  transformada em 'ouro',  ou seja, 

objeto precioso dotado de sabedoria.

A alquimia enquanto prática de purificação espiritual reveste-se de um aspecto 

até então oculto nesse texto: a sua dimensão mística. Nesse processo de transmutação, 

quem muda, mais do que a pedra, é o próprio operador. E, dependendo das sublimações 

espirituais, da própria virtus descoberta na medida em que se envereda nos mistérios do 
78.  Apesar do homunculus também ser uma forma alegórica de interpretar imageticamente as criações 
alquímicas através da transformação dos minerais, opto por abordá-lo no seu sentido figural, comportando 
a representação da criação da vida: humana, animal ou quimérica.
79.  Podemos observar que essa ideia dos alquimistas ficou profundamente marcada na consciência da 
humanidade,  e  tem  aparecido  regularmente  no  imaginário  cultural  ocidental  na  forma  de  monstros 
artificiais: a criatura de Victor Frankenstein, no romance de Mary Shelley; bonecos dotados de vida.
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ser e da química do mundo, o artífice transforma-se na coisa amada: o ouro material 

lapida a pedra da alma, polindo-a e elevando-a misteriosamente. Com isso, lendo as 

leituras que os lêem, o alquimista/o artífice/o escritor  seguem modificados por suas 

leituras  e  conhecimentos  do  mundo.  Essa  concepção  de  um  humano  que  segue 

reorientado pelas imagens que decodifica levará Llansol a observar que há uma linha 

tênue a unir caminho místico e caminho alquímico: “Consultei tratados sobre a gnose, 

os cátaros, a alquimia, e parecia-me que as duas percorríamos um futuro já passado;” 

(LLANSOL, NCJA, p. 35).

Pode-se dividir a história da alquimia em dois grandes movimentos: a alquimia 

chinesa  e a  alquimia ocidental, esta última desenvolvendo-se no Egito, Mesopotâmia, 

Grécia, Roma e Índia. A alquimia chinesa estaria associada ao Budismo e é dividida em 

Waidanshu, a  Alquimia Externa, que procura o elixir da longa vida através de táticas 

envolvendo metalurgia e manipulação de certos elementos, e a Neidanshu, a Alquimia 

Interna ou espiritual, que procura gerar esse elixir no próprio espírito do alquimista.

Assim, a transformação dos metais em ouro pode ser interpretada como uma 

transformação de si próprio, de um estado inferior para um estado espiritual superior, 

embora alguns estudiosos considerem que as operações alquímicas e a transmutação do 

operador  ocorrem em paralelo80 –  não  seriam esses  os  mesmos  movimentos  ético-

comportamentais por que passa Eleanora, evolando-se num crescente de terra e de fogo? 

A finalidade da alquimia, portanto, não era a procura do ouro material: era a depuração 

da alma, a metamorfose mística do espírito, enfim, era a arte do 'acabamento' do homem 

e da purificação do 'eu'. Como nos diz Yvette K. Centeno: “A transmutação do chumbo 

80. Sobre a carta magna do ouro, observamos na filosofia védica um importante vínculo entre o ouro e a 
imortalidade.
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em ouro era a elevação do indivíduo para o Belo, o Verdadeiro, o Bom, a realização do 

Arquétipo que cada um traz dentro de si.” (CENTENO, 1987, p. 14).

 Paracelsus  falou  muito  sobre  a  transformação  ou  a  sublimação  do  interior 

material  e  espiritual  do  alquimista.  Segundo  ele,  a  vida  tem  origem  em  quatro 

elementos:  terra,  água,  ar  e  fogo;  e  três  substâncias:  enxofre,  mercúrio  e  sal.  Os 

primeiros  são  realidades  materiais,  enquanto  os  outros  são  modalidades  de 

comportamento  da  natureza.  Desse  modo,  a  saúde,  tanto  física  quanto  psíquica  e 

espiritual do ente, está diretamente relacionada ao equilíbrio desses elementos no seu 

corpo. Em desarmonia, a doença e os males se manifestam como consequências das 

disfunções energéticas e materiais desses elementos no corpo do homem – essa proposta 

de estudo da vida humana parece-nos estranhamente familiar, não traria ela ressonâncias 

do  projeto  espinosiano  de  conhecimento  e  de  controle  dos  afetos,  tão  largamente 

discutido anteriormente?

Em  Paracelsus,  portanto,  observamos  a  inferência  a  um  tipo  de  medicina 

‘química’, cujo conceito de ‘cura’ apoia-se no conhecimento adquirido em quatro bases 

distintas: filosofia, alquimia, astronomia e  virtus. A primeira haste (filosofia) ensina o 

caminho da percepção e observação das forças naturais e invisíveis da realidade total; a 

astronomia explica as influências dos astros e das configurações astrais na saúde e nas 

enfermidades  do  homem;  a  alquimia  seria  o  próprio  processo  de  preparo  dos 

medicamentos;  o  termo  virtus é  uma  alusão  às  constantes  transformações  e 

aperfeiçoamentos  que  o  praticante  alquímico  (médico,  místico,  químico,  astrólogo, 

filósofo e humanista) sofre durante o processo laboratorial e espiritual de projeção da 

‘química de Deus’ (al kimyâ).

184



Assim  como  as  substâncias  da  operação  alquímica,  o  operador  passa  pelos 

quatro estágios de lapidação e purificação da matéria: o nigredo, o albedo, o citrinitas e 

o  rubedo.  Do  estágio  mais  rudimentar  ao  mais  elevado,  o  alquimista  vai  se 

transformando. No primeiro quadrante, o Nigredo ou Operação Negra, as impurezas, os 

vícios  e  os  condicionamentos  mentais  vão  sendo  gradativamente  compreendidos  e 

depurados: esse é o estágio em que a matéria é dissolvida e desfeita, preparando-a para 

o segundo estágio  da transformação.  No  Albedo ou  Operação Branca,  a  substância 

bruta,  uma vez liquefeita,  é purificada,  imagem alquimicamente associada à ablução 

com Aquae Vitae, à luz da lua e ao estágio prateado da substância81. No terceiro estágio 

de  lapidação  da  matéria,  o  Citrinitas ou  Operação  Amarela,  é  onde  se  operam as 

concretas transmutações do ente e dos metais, este é o lugar da luz ativa do sol, forja 

real do ouro, do novo homem lapidado em brilhante pedra fina. No entanto, é no estágio 

final da transformação, lugar mais arquétipo do que real, que se encontram as imagens 

sonhadas do mundo, da vida e do supra-homem: no  Rubedo ou  Operação Vermelha 

dormem as imagens do estágio perfeito das coisas. Por ali aguarda o homem amante em 

ser o  deus ex al kimyâ, enrodilhado na procura do casamento alquímico perfeito – a 

Pedra filosofal, ao mesmo tempo elixir da imortalidade e da sabedoria.

Nesse  sentido,  a  busca  pela  Pedra  enquanto  resultado  da  depuração  e  da 

superação de si é uma forte característica,  como observa Yvette K. Centeno, que os 

aproxima dos místicos. Tanto pela via alquímica quanto pela mística, procura-se obter a 

perfeição da substância física, energética e espiritual das coisas, por esforço consciente 

e paciente da crença, do conhecimento e da vontade. Alquimistas e místicos integram o 

81.  Nesse momento lembro-me da força do falo feminino em Llansol, tão ardentemente evocados para a  
transformação das cenas sob o canto encantado do luar libidinal.
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que ela define como o grupo C da sociedade,  que é composto por aqueles que têm 

consciência do divino como Vida Imanente no mundo e no eu, bem próximo da filosofia 

espinosiana anteriormente discutida. Segundo palavras de Centeno:

E a definição mais  adequada de alquimia identifica-se com a 
definição  geral  do  misticismo,  e  com a  definição  especial  de 
misticismo  secular,  enquanto  forma  'marginal',  'laica', 
'secularizada'  da  experiência  mística,  por  não  se  integrar  em 
nenhum contexto tradicional conhecido. (ibidem, p. 11)

Tanto um quanto outro dota o humano de uma estranha semente divina dentro de 

si, através de cujo desenvolvimento, o homem se eleva a níveis superiores de caráter e 

de consciência. No entanto, diferentemente do místico, não é Deus que o alquimista 

busca, é antes a sua marca, a sua assinatura no mundo e nas transformações das coisas. 

Tanto estudiosos quanto adeptos reconhecem o fundamento místico da alquimia, 

e ambos a contrapõem a uma 'falsa' alquimia, a  goldmacherei, que toma por objetivo 

somente  a  fabricação  do  ouro.  Por  ser  uma  arte  de  transmutação  e  depuração  do 

humano, não por acaso lemos no prefácio de Eugène Canseliet à edição francesa do 

Mutus  Liber82,  a  seguinte  passagem:  “Esta  disciplina  antiga  consiste  em  separar 

constantemente  o  falso  de  toda  a  vida,  o  impuro  de  todas  as  coisas,  que  por 

consequência e lentamente progridem para o sublime e para a pureza” (CANSELIET, 

1967). Como nos diz Centeno:

Do espírito de religiosidade que informa a verdadeira alquimia 
(e não a goldmacherei dos charlatães) dão testemunho todos os 
alquimistas 'verdadeiros', como diria o abade Dom Pernety, do 
século dezoito. (CENTENO, 1987, p. 12)

82. Tradução para o francês por  Jean Jacques Pauvert.

186



Na  goldmacherei,  estamos  perante  uma  transmutação  externa  (da  ordem  da 

physis), em que o operador controla as fases de alteridade da matéria enquanto tal; no 

outro caso, mais do que isso, a força energética proveniente da matéria trabalhada está 

em contato íntimo com o corpo espiritual do operador. Trata-se, pois, de um trabalho de 

afetação mútua, tendente à obtenção de um perfeito 'casamento do Rei com a Rainha', 

de que falam os textos alquímicos.

Para C. G. Jung, o segredo da alquimia e a sua chave é a “existência da função 

transcendente, da metamorfose da personalidade graças à mistura e à síntese dos seus 

factores nobres e dos seus constituintes grosseiros, da aliança das funções diferenciadas 

e das que o não são” (JUNG, 1964, p. 111 apud CENTENO, 1987, p. 123). O resultado, 

portanto,  da  Grande  Obra  (Magnum  Opus)  é  o  innere  geistige  Mensch,  o  'homem 

interior, espiritual', citado por Jung em Psicologia e Alquimia (JUNG, 1952).

Corroboram  essa  acepção  mística  da  alquimia  os  pressupostos  teóricos  e 

metafísicos de muitos dos grandes alquimistas83.  Poimandro, em Corpus Hermeticum, 

nos  dirá  que o alquimista  pretendia compreender  a  natureza e  conhecer  a  Deus; de 

Zózimo  nos  chegou  a  concepção  da  alquimia  enquanto  a  arte  de  transmutação  do 

operador:  “É belo ver as mutações dos quatro metais (o chumbo, o cobre, a prata, o 

estanho) transformados em ouro perfeito. Mas não nos esqueçamos de que este ouro 

perfeito  é  o  próprio  Espírito  do  homem,  liberto  e  transmutado”  (Zozimo  in.  M. 

Berthelot apud CENTENO, 1987, p. 17); Nicolas Flamel, por sua vez, confirmará que 

83.  Para  E.  Underhill,  as  três  cores  que  a  prima  materia assume ao  longo  da  Obra:  negro,  branco, 
vermelho  são  claramente  análogas  aos  três  estágios  tradicionais  do  caminho  místico:  Purgação, 
Iluminação, União. Pela via da purgação, através do solve e  coagula alquímico, o adepto se liberta das 
suas impurezas e se prepara para as depurações (iluminação) e para a revelação final (união).
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“A Pedra Filosofal é oferecida por Deus e concedida aos homens; [...] e nela reside o 

poder de toda a divindade” (FLAMEL apud WAITE, 1926).

Retornando ao  Mutus  Liber,  obra  alquímica  citada  em  Na Casa de  Julho e  

Agosto,  percebemos  que  o  seu  caminho  de  leitura  e  de  conhecimento  exige  uma 

iniciação de certo modo mística: em algumas passagens acompanhamos munidos de 

olhos;  em  outras,  cercados  pela  clarividência  comum  às  linguagens  oraculares  e 

simbólicas.  Em  seus  labirintos  imagéticos,  o  Mutus  Liber  exige  uma  meditação 

profunda para a obtenção da Iluminação final – prática sensório-cognitiva próxima da 

concentração ioga, que permite ao adepto chegar às portas da sabedoria cósmica e do 

conhecimento dos seres, dos elementos da terra e do homem. Não por acaso, conforme 

passagem de Na Casa de Julho e Agosto anteriormente citada, Llansol traçará uma linha 

tênue a aproximar a mística cátara, a gnose84 e a alquimia.

 Embora, como diz Yvette Centeno, a língua falada pelo alquimista e pelo místico 

seja a mesma, as imagens são outras,  veiculadas por práticas e discursos diferentes. 

Levando em consideração o que há de característico em cada um deles, Centeno propõe 

84. O termo Gnose surgiu do grego Γνωσις (gnosis), que significa conhecimento, e se caracteriza em ser 
um  conjunto  de  correntes  filosófico-religiosas  sincréticas,  que  objetiva  instaurar  um  conhecimento 
profundo e superior do mundo e do homem. Embora tenham se originado na Ásia Menor e tido como 
base elementos de filosofias pagãs que floresciam na Babilônia, na Grécia Antiga, no Egito e na Síria, as 
concepções gnósticas se difundiram do Irã à Gália, e chegaram a mimetizarem-se com o cristianismo dos 
primeiros  séculos,  vindo  a  serem  declaradas  heréticas  tempos  depois.  Combinando  elementos  da 
Astrologia,  do Zoroatrismo,  do  Hermetismo,  do Sufismo,  do Judaísmo e  dos  mistérios  das  religiões  
gregas como os de Elêusis, o pré-requisito essencial da filosofia gnóstica é o postulado da existência de  
uma 'entidade imortal', que pode ser chamado de Deus interno ou Centelha divina, cuja origem não é ex-
humana,  mas  existe  em  todos  os  homens  e  fomenta  a  sua  parte  divina.  O  adepto  da  gnose,  
compreendendo o sentido subjetivo do divino, busca internamente encontrar com a sua dimensão sagrada. 
O fundamental para a Gnose, portanto, é religar a Mente individual com a Mente universal, levando o 
homem a romper com os limites da dualidade que faz dele profano e do divino transcendente. As escolas  
do Gnosticismo podem ser definidas em duas grandes categorias: as escolas 'Orientais/Persas' e as escolas 
'Siríacas/Egípcias'. As escolas da primeira categoria possuem tendências mais próximas do Zoroatrismo 
Zurvanista  persa,  já  as  síriaco-egípcias  apresentam  uma  visão  mais  monista  do  divino.  Há,  porém, 
notáveis exceções, que parecem sincretizar elementos de ambas as categorias, como os cátaros, que se  
distanciam dos gnósticos tradicionalistas ao ignorarem as concepções sobre os éons,  os arcontes e os 
números cabalísticos.
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observar  duas  vias  de filosofia  hermética da elevação espiritual.  De um lado,  a  via 

úmida da elevação mística; de outro lado, a via seca da prática metamórfica alquímica. 

Em ambos os casos, a experiência beatífica se expande para além do ego identitário: 

trata-se, pois,  de uma viagem não do homem individual,  mas do homem cósmico e 

primordial.

A alquimia, portanto, traria em suas imagens simbólicas o elo entre o eu e o 

todo, entre a consciência limitada do sujeito e o ilimitado inconsciente do mundo. Nesse 

sentido,  poderíamos  pensar  que  o  texto  alquímico  seria  uma  espécie  de  alfabeto 

universal, no qual o homem não mais nacionalista, mas planetário, poderia conhecer 

mistérios, constituições, códices e uma virtus mais adequada ao novo mundo que nasce 

aos seus olhos. Enquanto linguagem de ponta da evolução humana, a alquimia se revela 

um texto  universalista,  embora  iniciático,  pois  as  chaves  herméticas  de  sua  forja  e 

decifração surgiram dos símbolos e arquétipos coletivos universais.

Esse fato parece nos levar a entender o porquê das obras alquímicas, mesmo que 

distantes cultural e temporalmente, serem compreendidas pelos adeptos de norte a sul 

do globo terrestre: eis os enigmas de leitura do astro-homem e da quintessência da terra. 

Llansol,  por sua vez,  parecendo compreender o que há de estranhamente hermético, 

universal e místico nesses textos, trará, n'A Restante Vida, a imagem do livro nascente 

como 'o Método e a Teoria da Visão de Deus', ao mesmo tempo próximo da elevação 

mística, da linguagem alquímica e dos processos naturantes da terra: “Malebranche, o 

Método e a Teoria da Visão de Deus é o nome do livro que tenho sobre a mesa, mas é o 

nome que devia ser dado a uma pedra” (LLANSOL, RV, p. 12).
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O labirinto, por exemplo, conforme nos diz Centeno, configura em si “um lugar 

sagrado  de  transformações”  (CENTENO,  1987,  p.  98)  na  simbologia  alquímica. 

Geralmente  nos  tratados  alquímicos,  a  floresta,  o  jardim e  o  labirinto  são  lugares-

arquétipos em que o adepto desvela as artes da natureza das coisas e de suas possíveis 

transmutações. Nesse lugar de encontro com os mistérios do Ser e do ser, o adepto se 

defronta  também  com  outras  imagens  simbólicas  nos  seus  processos  de 

leitura/decifração de  mundos  em textos:  licornes,  leões,  dragões,  serpentes  e  touros 

(igualmente  ao  Minotauro),  que  representam  as  forças  inconscientes  que  é  preciso 

vencer para se alcançar a completude de si. Segundo palavras de Centeno: “O labirinto é 

um laboratório. Nele se coagula, se dissolve, ora a terra, ora a água, faz-se passar a 

matéria do negro para o branco, para poder chegar ao fim da Obra” (ibidem, p. 100).

Em verdade,  a filosofia hermética se serviu em larga medida do labirinto de 

Creta,  de Teseu e  do Minotauro para indicar  as dificuldades que se apresentam nas 

operações da Grande Obra. O labirinto é negrura que é forçoso vencer para se chegar ao 

conhecimento  do  Eu  Superior.  No  entanto,  para  se  desnodar  dos  seus  corredores 

infindáveis, o adepto precisa decifrar e interpretar os símbolos para, em seguida, operar 

os segredos alquímicos da pedra filosofal, que se insinua por trás dos desejosos fios de 

Ariadne.  O  processo  de  transformação  sobre  os  metais  e  sobre  o  próprio  adepto, 

portanto,  passa  pelos  estágios  de:  entrada  no  labirinto  da  linguagem  alquímica,  a 

confrontação e o duelo com o Minotauro, e a saída bem sucedida do antro labiríntico. 

Segundo palavras de Raymond Christinger em Le Voyage dans l'Imaginaire: 

Ao reencontrar a saída que se abre para a vida física, espiritual e 
social,  o  homem  acede  ao  conhecimento,  conscientemente. 
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Passando pelo cadinho, o mineral transforma-se em metal. Do 
labirinto sai um homem verdadeiro. (CHRISTINGER, 1971, p. 
99)

Mas  acima  de  tudo,  o  que  busco  sinalizar  é  que  o  labirinto,  imagem 

recorrentemente perseguida pelas  cartas dessa dissertação,  surge-nos como arquétipo 

cultural  que  representa  a  complexidade  absoluta  do  ser.  Enquanto  enigma,  nós  e 

mistério, o labirinto, trajeto empedrado por pregos, ervas, interrupções e obstáculos, é a 

via  que  conduzirá  à  mística  elevação do Ser  seja  na  simbologia  alquímica,  seja  na 

textualidade llansoliana. Aqui, para corroborar esses pensamentos esparsos, convido à 

palavra Centeno, que nos dirá:

O labirinto é  uma representação do cosmos e  de tudo o que, 
analogicamente,  se  lhe  pode  assemelhar:  o  mundo,  a  vida 
individual, o templo, a cidade, o homem, o ventre, a terra-mãe, 
as circunvoluções do cérebro, a consciência, o coração, a alma, a 
viagem, a peregrinação, a Via. (CENTENO, 1987, p. 103)

 

Lugar sagrado dos alquimistas, o labirinto, portanto, exprime a reintegração total 

do ser humano (o Em-Si) ao universo, que engloba o consciente, o inconsciente, a vida, 

a natureza e o cosmos. Num tratado alquímico do século XVII,  De Groene Leeuw (O 

Leão Verde), podemos ver a representação do santuário da pedra filosofal no centro das 

órbitas dos planetas, formando um complexo labirinto imagético e conceitual. Citando 

Centeno: “Colocado no centro dos labirintos alquímicos, o Em-Si é denominado: Deus,  

Quinta-Essência,  Homo,  Natura,  Anima,  Semen,  Mercurius,  Lapis  Philosophorum.” 

(ibidem, p. 97).
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O  universo  neobarroco  de  Llansol,  assim  como  os  dos  místicos  e  dos 

alquimistas85, se revela ao mesmo tempo uno e múltiplo, a se abrir para nós, estudiosos 

contemporâneos, como um labirinto de caminhos que se desdobram e se cruzam. Suas 

imagens que nada revelam, lançam intensas iluminações e iluminuras, como rápidos e 

belos trovões aforísticos, sobre as brumas que ocultam as distantes faces do mundo e o 

que há de sagrado nos restos viventes das coisas. 'A Pedra é um dom de Deus e por ele 

ofertado aos homens', afirmavam os alquimistas da Idade Média; por ora, o legado que 

Llansol nos deixou ensina-nos a olhar o texto como memórias do sagrado. Legente e 

amantemente, relato a lenda que me chegou, desejando, por via deste relato, delatar a 

última ardente imagem dos nós que vi por entre grafias e cartas do deserto:

No  texto  de  ‘Barua  a  Soldani’,  Karen  Blixen  conta-nos  sobre  uma  carta 

milagrosa  que  fora  usada  por  um povo  africano,  durante  muito  tempo,  para  tratar 

ferimentos  e  doenças  incuráveis.  Essa  carta  fora  entregue  pelo  rei  da  Dinamarca 

Cristiano X para a narradora, em agradecimento à pele de leão dourado que Karen o 

presenteara. Em troca do raro presente, o rei da Dinamarca enviou-lhe tão somente uma 

carta, e era essa mesma carta que agora era utilizada como unguento e amuleto contra as 

ameaças  de  morte  pelo  povo  africano.  Lúcia  Castello  Branco  nos  rememora  essa 

história no  Caderno II da Coleção AmorÍmpar. A meu ver, seu gesto amorosamente 

legente ao aproximar as escritas de Blixen e de Llansol revela o nó fulcral de sua obra  

que mais dialogo por essas vias marginais: para ambas, as cartas e os textos sempre 

foram  aquilo  que  talvez  tenham  sido  um  dia,  num  tempo  muito  esquecido  da 

humanidade – uma espécie de 'pele de Deus' curativa para os homens:

85. Ambos são caminhos de religiosidade, no seu profundo sentido etimológico, isto é, de reunião com o 
Homem Interior  Universal,  referido por  Jung (Psicologia  e  Alquimia),  por  E.  Bloch  (O Espírito  da 
Utopia) e por Musil (O Homem sem Qualidades).
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Uma carta para ensinar a curar, ao mesmo tempo contrastada e 
simples,  de  uma  simplicidade  que  completa,  sedenta  de 
movimentos 
que se troquem
Era _______
fico bem. (LLANSOL, AACS, p. 171)
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CARTA NÃO-CONCLUSIVA AOS QUE ARDEM PELAS LINHAS

É dito que ao final da escrita/leitura de uma dissertação, devemos relocar no sítio 

das lógicas conclusivas os grandes caminhos abertos pelo texto. Assim o sabia, assim 

quis fazê-lo, por cuidado aos que lessem essas linhas que me fizeram arder por tanto 

tempo. Ao significativamente apertar o tão almejado 'ponto final' do texto, notei que ele, 

o 'ponto final', embora urgente e necessário, não era conclusivo. Final era somente pelo 

ato retórico de ser a delimitação de um fim para as discussões dissertativas.

Percorro  sinuosamente  os  parágrafos,  as  cartas  e  as  bermas  singradas  pela 

dissertação, em busca da frase lapidar que recairá como um silêncio profundo sobre 

essas cartas:  tudo aquilo é isto,  e tenho dito! Mas somente me lembro da frase que 

prefigura a introdução da dissertação que o leitor tem em mãos: essas cartas são um 

diário de leitura, arriscar-me-ia a dizer mesmo que se trata de um breviário intimista, 

embora acadêmico, dos modos com que me habituei a ler a Geografia de Rebeldes. Em 

verdade, na irrupção de uma sentença que encerra o texto, temo apagar os registros de 

tantos labirintos,  compromissos éticos,  filosofias existencialistas e viagens ficcionais 

que percorri no decorrer da dissertação.

Através da relutância em formular as tábulas conclusivas, lembro-me do título 

que não  nasceu,  pois  era  uma  delimitação  indesejada,  lembro-me  de  Os  Nós  da 

Geografia  Variável. Nós enquanto  imagens/conceitos  nodosos  são muitos,  dentre  os 

quais selecionei aqueles com que eu tinha maior relação amorosa. Nós também é gente, 
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é povo, é terra, é a vida que nasce pelas paisagens restantes dos textos llansolianos, e as 

vidas que, do outro lado das folhas da dissertação, lêem, no plano nosso de cada dia, as 

grafias acadêmicas ali  expostas.  Nós,  por fim, é  a distância cartográfica que assumi 

percorrer nessa Geografia de Rebeldes: sob o emblema do mar e de viagens náuticas, 

singrei variavelmente por cartas distintas – a primeira nos falou da textualidade e do 

projeto  estético  da  escritora;  a  segunda nos  disse  sobre  as  fundamentações  éticas  e 

existencialistas de uma trilogia empenhada em registrar as memórias restantes da terra; 

e a terceira carta nos disse dos três lugares  a que nossa nau poderia aportar, se assim 

desejasse ler a ética llansoliana sob o viés contextual da obra. Portanto, nós, assim como 

geografia e a própria conclusão da dissertação, não poderiam ser delimitados nem pelo 

artigo definido, nem pela lápide conclusiva, pois desde o início nos propomos viajar 

variavelmente por geografias imprecisas.

Lembro-me do arco singular sugerido pela leitura de Rilke,  que fora tornado 

figura tão emblemática nos textos futuros de Llansol. Lembro-me  de que, para um e 

para outro, o arco é tensão crescente entre o difícil processo de nascimento do texto e a 

‘sobrevida’ angélica que a partir dele se manifesta. Arco, nos textos llansolianos, me faz 

lembrar das distâncias textualmente conectáveis entre a imanência de deus sive natura, 

a matéria mística do beguinário, os universos de Copérnico a Giordano Bruno, as cifras 

simbólicas  e  os  conceitos  de  depuração  material  que  fazem  dos  textos  um  teatro 

alquímico.  E,  na outra ponta do arco estendido, vejo o seu reconhecimento e  a sua 

admiração pelo trabalho poético e artístico de valorosos expoentes da cultura mundial, 

como por exemplo Luís de Camões, Jorge de Sena, Johann Sebastian Bach e Friedrich 

Hölderlin. Arco em Llansol, portanto, é a ponte que conduzirá à enigmática margem da 
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multiplicidade dos mundos.

Lembro-me,  enfim,  que a  Geografia de Rebeldes sugere a  formação de uma 

memória restante da terra. Tomo na mão os textos e consigo ler no pórtico de abertura 

d’O Livro das Comunidades: “Este livro é a história da Tradição, segundo o espírito da  

restante Vida”. Enquanto lugar de manifestação dos vazios do Ser86, a trilogia se revela 

um  espaço  de  encontro  e  provocação  entre  diferentes  mentalidades  culturais  e 

modalidades  de  ser.  Lembro-me,  certa  vez,  ter  lido  que  Paulo  de  Medeiros,  da 

Universiteit  Utrecht,  foi  o primeiro a observar que  O Livro das Comunidades é um 

livro-questão: levantando profundas reflexões, a escritura da trilogia nos abandona nos 

momentos  ápices  da  leitura,  por  onde submergimos e  emergimos em cenas  abertas, 

mareados por perguntas que nos inconfortam: afinal, “sabe-se lá o que é um Corpo Cem 

memórias de Paisagem.”?

 Assim,  compreendo  que  a  trilogia  e  suas  aforísticas  cenas  também são uma 

tentativa de escrita contra um outro vazio, aquele que é exatamente o vazio instrumental 

que  obscurece  os  sussurros  latentes  da  terra.  Nessa  desmemória  suscitada  pelos 

caminhos  llansolianos,  empenhei-me  em  perseguir  rastros  dos  cantos  rebeldes, 

sonhando cidades esquecidas e conceitos que fizeram daquelas terras um projeto ousado 

de construção estética e ética para a literatura portuguesa contemporânea.

Todas essas leituras e escrituras que percorri, reforçaram um largo epíteto que 

costuro  ao  meu nome acadêmico,  ‘aprendiz  das  seivas  textuais  e  críticas’.  Só  pude 

dançar o compasso guiado pelo falcoeiro, pelos clamores do deserto da textualidade e 

pelas rotas da teoria crítica. De mim, me fiz parte dom e parte aprendiz, registrando no 

86. Aqui, interpreto os vazios do Ser enquanto ressonâncias da metamorfose e do anamorfismo do Ser  
compreendido  como  trajeto  obscuro  e  errante  em  diversas  formas,  texturas,  sensorializações, 
manifestações existencialistas e estéticas.
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caderno o que percebia pelos caminhos e o que o corpo registrava como potência de 

afeto.

Se uma conclusão é possível para o itinerário dessas viagens, digo que tudo é 

celebração  e  cena:  uma  particular  claridade  minha  que  reproduz,  em  texto,  os 

aconchegos  conceituais  que  gosto  de  despertar  quando  persigo  as  faces  estéticas, 

filosóficas e alquímicas de uma escritora consciente de seus compromissos éticos com a 

escritura. Parece-me, em verdade, que a literatura, de um modo geral, mantem pontos de 

contato com uma proposta de 'saída de si', para, na respiração aberta da ficção, visitar as 

enigmáticas imagens que se escondem do usual desenrolar ordinário do mundo. A partir 

desses procedimentos de 'destrinchamento e saída de si', deslocando os lugares habituais 

de se ser sujeito nas geografias terrestres, enfatizo, no caminho de Llansol, a mística, a 

alquimia, a releitura da cultura e a filosofia existencialista como desejados trajetos para 

o homem na terra ficcional da Literatura.

Escuta atenta das geografias llansolianas, meu pensamento em comunhão com 

sua poesia permitiram-me escutar o apelo do  ser tão procurado por mim nas clareiras 

dessa textualidade lunar.  Este  apelo,  ao qual me mantive surdo por tempos difíceis, 

parece-me  dolorosamente  silencioso.  Foi  preciso  singrar  por  filosofias  distantes  e 

muitas imagens poéticas para captar-lhe um segundo de iluminura. Ao final de tudo, 

compreendo exatamente o motivo de só ter conseguido atravessar suas paisagens pelo 

fulgor poético e pela vertigem filosófica: ambas linguagens possuem a capacidade de 

traduzir, na palavra amada de cada dia, as outras formas do ser.

A dissertação que foi nascendo, portanto, a partir do debruçar atento sobre os 

rebeldes textos em fricção com teorias críticas e abordagens filosóficas, tomou para si a 
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imagem de uma escrita de viagens que registra alguns dentre tantos percursos de leitura 

para a Geografia de Rebeldes.

Cartas fechadas e abertas para sempre, ao fim e ao cabo, percebo que tudo é 

prefácio!
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