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Para o há deus 

Jonas Samudio 

 

Se me fosse possível excrever o desejo que guiou a escrita desta tese, “Há deus: a escrita 

do insondável em Maria Gabriela Llansol”, e fazê-lo em uma palavra, talvez ela fosse: silhueta; 

ou deserto; ou concomitância; ou o “in-finito aqui”. Mas não posso. E excrevo: há, deus, há 

deus. 

E, talvez por isso, algumas citações se repitam, e o tom do pensamento perseguido se 

aproxime, se distancie, não se torne forma acabada. Como espiral, girando em torno de algumas 

figuras llansolianas, há, deus, persistindo numa certa vigência: a da excrita, o que, no 

movimento, é o fora que retorna para o fora. 

Um movimento que nos orienta: ter excrito, ter vivido, na vibração da experiência e 

excrevê-la, fragmentária e prolixamente: sem subtítulos, aos poucos, e muito. O mais e o menos 

se cruzando – uma paixão da passagem: 

 

Uma escrita que, reticente, pede uma leitura interminável. Tal seria, talvez, o 

ponto em que não-todas as experiências de escrita e não-todas as experiências 

místicas se encontram: na ambiguidade essencial, núcleo e ponta extrema, em 

que a língua, sem impostura, cuja realização escrita granjeia o impossível que 

não lhe cabe, mostra-se como a realização do avesso e do direito que 

inexistem. Dizer o indizível numa forma indizível – paixão do fragmentário e 

prolixo – talvez seja a única forma de manter-se fiel à experiência e à sua 

exigência [p.31]. 

 

No coração da distância, três são as citações que nos guiam nesse percurso pelo deserto. 

A primeira: 

 

[...] a questão religiosa torna-se de grande importância nessa escrita. De facto, 

parece-me que ela aparece exposta ao longo dos vários livros. E diria que ela 

se coloca com extrema premência na medida em que incide sobre um aspecto 

cuja importância para o estado actual da cultura ocidental se pressente: aquilo 

em que esta oscila do niilismo ao espírito dionisíaco e a um retorno, sem 

interrogação, às religiões. A questão religiosa que se coloca na escrita de 

Maria Gabriela Llansol vai ao encontro daquilo que o significado religioso 

oculta quando a experiência é vista pelo modelo totalizante da teologia. Trata-

se de desconstruir esse significado tomando o excedente que o acompanha e 

impregna.1 

 

 

 
1 LOPES. Teoria da des-possessão, p.77. 
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A segunda: 

 

João Mendes: Dir-se-ia que as figuras do teu texto privam, cada uma à sua 

maneira, com a divindade. E que, ao mesmo tempo, o conhecimento da 

divindade é para ti impossível, ou seja: que a tua teologia é uma teologia 

apofática, negativa, porque não é possível descrever os atributos de deus nem 

conhecer a sua substância. É assim? 

 

Maria Gabriela Llansol: Como não sou teóloga, o que vejo no texto é que há 

uma “presença insondável” na nossa vida. Não vale a pena ter medo dela. E 

tens os atributos. Não há maneira de a passar em silêncio. E tens a substância. 

Com as palavras, não a consegues falar; mas ninguém te impede de caminhar 

na direcção da tua imagem. Conheces outra utilidade melhor para o teu corpo? 

(LLANSOL. Entrevistas, p.43). 

 

E a terceira: 

Ao Augusto, o meu texto e o meu sonho lembravam a visão de Mestre 

Eckhart da criança que vinha libertar Deus de sua solidão infeliz. “É por causa 

dessa visão e de algumas outras mais, como a de Ibn’Arabi, que sei que Isso 

que dá pelo nome de homem ainda não é mas, certamente, será”. 

[...] 

 Pensa-se que só há três posições face a Deus: a religiosa, a mística e 

agnóstica. Os textos mostram que há ainda outra: há uma nova prática libidinal 

de grupo, a que chamas Gestalt criativa incorporada em mulheres, homens, 

animais, plantas e paisagem, 

que toma a seu cargo a realização da boa-nova anunciada à natureza e aos 

humanos. 

Essa gente/ou forma 

cujo primórdio é o texto de Job 

são os que verdadeiramente desejam e querem o eterno retorno do mútuo 

(LLANSOL, Finita, p.104-105, destaques no original). 

 

E avançamos, nesta excrita, através de um método, no sentido etimológico de “caminho 

através”, de desejo de arrebatamento e lucidez, como corrente fluida, feminino e descalço, não-

todo e débil, poderíamos acrescer. Nesse caminho, pelo deserto, os nomes dos autores se 

perdem – “sonho com o dia em que a presença que de nós ficará nos textos não será a do nosso 

nome próprio. Em que os signos de nossa travessia serão destroços de combate, toques de 

leveza” (LLANSOL. O sonho de que temos a linguagem, p.18) – e permanece o há de cada 

escrita; venha ela sob o designativo da literatura, filosofia, teologia, psicanálise, interessa-nos 

a energia do existente, testemunhada pelos traços sobre a página, pegadas que desenham sua 

passagem sem hierarquia. A esse desejo se deve uma comunidade de autores que convocamos, 

uma constelação de disparidades, com pensamentos que ora se afastam, ora se aproximam, 
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desenhando uma distância que lhes é particular e que nos interessa: a distância que a palavra 

poética diz. A participar dessa comunidade também nos sentimos convocados. 

Desses autores e desses textos, nos voltamos para a intensidade de seus fulgores, para 

as imagens poéticas que nos legam, mais do que para uma filiação a seus percursos vistos desde 

uma pretensa sistematização – que cabe a seus especialistas. Escrevemos, recolhendo, vez ou 

outra, algumas imagens fragmentadas que, se dizem pouco, do ponto de vista de um pensamento 

extenso, nos auxiliam do ponto de vista da intensidade, da fluidez, da mútua iluminação, da 

possibilidade de que pensamentos restritos a um campo, ou a uma leitura, avancem para outros 

e novos encontros.  

Nossa hipótese: deus, como palavra, bem como textos e questões cuja origem é 

relacionada com a questão religiosa, bíblicos e místicos, se faz presente na obra de Maria 

Gabriela Llansol, através de determinadas figuras que, como tal, estão em constante 

metamorfose, metamorfose que pode, inclusive, alterar o seu nome primeiro; assim, deus, 

presença insondável, parece ser, também, escrito através da figura do há, como um lastro de 

existência sem identidade que a todas as formas existentes concerne.  

Cremos questionar um pensamento que determina uma ética da leitura – inclusive 

acadêmica: a que relega determinados textos a um lugar de exotismo ou de reflexão deficitária, 

vinculando-os a uma história de adesão doutrinal e, por isso, reafirmando justamente aquilo que 

pretendem criticar: que há hierarquias entre textos, com a diferença de que os que ontem 

ocupavam o topo, hoje rastejam fora da lista e cuja presença será, sempre, índice de suspeita. 

A perspectiva que adere determinado texto a uma leitura unívoca é, sempre, de fundo 

metafísico: de mãos dadas com aquele que tenta afirmar, por exemplo, que “o texto bíblico não 

é literatura, pois é revelação”, está o que acredita que “ele não deve ser tratado como literatura 

pois pretende ser revelação”. Nem uma, nem outra posição nos interessam. 

Interessam-nos, em algum momento: os textos, literários, bíblicos, místicos, teológicos, 

filosóficos, psicanalíticos. Cada um nalgumas de suas manifestações, respondem à exigência 

que a experiência apresenta à singularidade de um corpo e de uma vida. E esta, aqui, é a nossa: 

Em Há, o primeiro capítulo, centramos nosso gesto sobre o há – “excrita e pensamento” 

[p.103] – de Maria Gabriela Llansol, perseguido, constelarmente, no decorrer de sua obra: 

“‘temos de seguir outra via’ ________ a via do há que tenha aura/ – Aura? – pergunta-me ele./ 

– O limpo branco sobre o não engomado branco” (LLANSOL. Inquérito às quatro 

confidências, p.57-58). 
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E algumas são as figuras desse percurso: o feminino: não-todo, o gozo feminino; a 

debilidade: a partir da ontologia débil; a excrita; o feminino de ninguém, a partir do sexo da 

paisagem, do terceiro sexo e de Lilith, que desenham um outro feminino; e o há: de Parmênides 

e Rimbaud e Vergílio Ferreira até “Herbais-sobre-Ática”: a atopia, excrita como não-lugar em 

que, não obstante, se dá a acolhida da estética e do pensamento, no desenho de outro corpo, o 

das letras h e a.   

Em Deus, o segundo capítulo, escrevemos os modos pelos quais Llansol escreve deus:  

 

E agora surge forçosamente a palavra que eu mais amo – Deus –, a palavra 

que agora represento por um vazio. Onde pôr-lhe a mão? Ainda se reconhece 

em algum ponto de meu pensamento? Quererá ainda encontrar-se comigo? 

Que me diga o seu sítio e me dê coragem para ir lá (LLANSOL. Livro de horas 

4, p.24). 

 

Não o sagrado, não o profano, que residem num pensamento que organiza hierarquias; 

mas o fulgor que, móvel, se dá como graça da textualidade e dom poético. Pretendemos, aqui, 

perfazer a silhueta numa forma de “conhecimento experimental de Deus (‘cognitio Dei 

experimentalis’), uma experiência do divino não apenas conceitual, mas também existencial”2. 

Para isso, a conjunção latina sive comparece como importante operador da leitura: a partir da 

expressão de Spinoza, Deus sive natura – pela qual pensa uma sorte de identificação entre Deus 

e natureza –, partimos para os llansolianos: amor sive legens e deus sive legens: aqui, o sive, 

“ou... ou mesmo”, desenha as franjas da proximidade e da distância entre as figuras: em suma: 

há deus sive texto. 

A palavra-noção “religião” é assumida em sua multiplicidade etimológica: como re-

ligare (religar) sive re-legere (reler, recolher para voltar e recomeçar) como possibilidade de, 

sobremaneira a segunda compreensão, pensar o liame entre a “questão religiosa” e a excrita de 

Llansol. Então, parece-nos ser possível, a respeito do insondável, excrever:   

 

Aqui está o que o ultrapassa – e que não pode ser sondado, dito, passado em 

silêncio: um ponto de toque entre transcendência e imanência – numa leitura 

não hierárquica, uma leitura que os entenda não dicotômica e dualisticamente, 

mas como experiências que, mutuamente, se implicam: “uma relação a uma 

presença que não está em questão fazer entrar ‘aqui’, mas, pelo contrário, 

conhecer e afirmar como essencialmente ‘algures’, abrindo o ‘aqui’”3: o que 

nos ultrapassa aqui: “– Diz-lhe que está aqui. É aqui o outro lugar (IQC, 

p.142, destaques no original). Sive: há um a mais, experimentado, em seu 

sabor, no corpo – “venha o que depois vier (‘A eternidade’, disseste), só este 

 
2 BALTHASAR. Ensayos Teológicos: IV Pneuma e Institución, p.249. Tradução nossa. 
3 NANCY. A adoração (Desconstrução do cristianismo, 2), p.22. 
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corpo escreve. ‘Apenas o corpo ficará dito’, respondi-te” (ATJ, p.82) – e o 

corpo – “o corpo vivo é uma forma ininterrupta” (FP, p.125) – é uma palavra 

que diz respeito ao que, em cada uma das coisas, é tracejado pela passagem 

do que o ultrapassa: se “Deus é em cada coisa como o lugar em que cada coisa 

é [...] O transcendente não é, portanto, um sumo ente acima de todas as coisas: 

antes, o ter-lugar de toda coisa é o transcendente puro – absoluta imanência”,4 

a transcendência pode significar uma mudança de lugar: ela “significa um 

movimento de travessia (trans) e um movimento de subida (scando); nesse 

sentido, ela significa um duplo esforço de transposição do intervalo por 

elevação, por mudança de nível; [...] a palavra deverá assim pensar-se na sua 

significação de mudança de lugar”5 [p.126]. 

 

No finito do texto excrito, o infinito do impossível de excrever: assim, avançando, com 

o amparo de uma espécie de excrita próxima da teologia negativa, chegamos às figuras com 

que se excreve deus: entre Esse/Presença e a escansão das letras: S, D___, Eus, U, um caminho 

que percorre o júbilo – palavra para o que não encontra palavra, e que tem parecenças com gozo 

e louvor –, o amor, o Cântico dos cânticos – sua autoria feminina, os modos como Llansol o 

copia e modifica –, os apócrifos, até “Joshua, companheiros e amantes” – livro prometido 

inúmeras vezes, publicado, fragmentariamente, na revista Colóquio Letras [retifico: nas 

referências da tese, não constam as informações de localização do texto; isso já foi corrigido 

para a versão definitiva]. Por fim, tornamos à palavra deus, e ao seu deserto de silêncio. 

Em Há deus, o terceiro capítulo, tratamos, sob o signo da prece, das figuras llansolianas: 

um corp’a’screver; o sexo de ler e a ressurreição. O caminho se inicia com o a-deus, a prece – 

na fulgorização que o texto de Llansol opera no Pai nosso (Mt 6, 9-13), nas bem-aventuranças 

(Mt 5, 1-12) e na oração sacerdotal de Jesus (Jo 17). Então:  

 

Há deus: nome de uma ausência, de um endereçamento, de uma partida, de 

um desejo de bendição e, também, de uma negação; esse nome-palavra avança 

sobre o corpo, nele excrevendo e excrevendo-se, como um vazio escavado na 

carne. O sentido a mais e além que, agora, retomamos a partir da epígrafe, 

“‘Tem apenas Deus’, diria Spinoza, quem a fará divina? Que lhe fará o há? 

Que caminho lhe há-de abrir, a este texto?” (JLA, p.78): ter há deus, as 

perguntas que indicam o caminho do texto. Perguntas circundando o “a”: “o a 

de a-Deus, a direção e o desvio deste a precisamente”.6 Ter, abrir: palavras e 

perguntas para o dom, renúncia e kênose. Esvaziamento e negação. Ação de 

graças da graça da textualidade, ainda quando sua experiência está próxima 

da mística [p.216]. 

 

 
4 AGAMBEN. A comunidade que vem, p.23. Destaques no original. 
5 LÉVINAS. Deus, a morte, o tempo, p.190. 
6 DERRIDA. Adeus a Emmanuel Lévinas, p.122. 
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E, sendo mística, nos voltamos para os seus corpos escritos e para o corpo atravessado 

de Santa Teresa, chegando à “ressurreição: de Llansol”. E encerramos com um augúrio de não-

pensamento: 

 

“Ad, não é preciso pensa-lo de outro modo; é preciso deixar de o pensar. 

Colocar o coração na proximidade da sua paisagem, deve bastar” (LLANSOL. 

iLisboaleipzig 1, p.137). 
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