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RESUMO 

  

Esta pesquisa consiste na realização de uma espécie de roteiro de leitura do livro 

Galáxias, de autoria do poeta, crítico e tradutor brasileiro Haroldo de Campos, com 

base nos pressupostos conceituais do barroco histórico e trans-histórico. Propõe-se, 

deste modo, um possível mapeamento das referências que engendram pequenas estórias 

em rotação pelas páginas galáticas, visando proporcionar ao leitor uma modalidade de 

guia que possa incitar tanto mais a fruição da referida obra. Para tal empresa, buscou-se 

assinalar as marcas expressivas que definem a poética haroldiana como singular prática 

barroca na modernidade, investigando em sua obra as conexões tecidas com o Barroco, 

a fim de verificar os modos operacionais empregados pelo Poeta no seu exercício de 

tradução das tradições literárias. Galáxias, a nosso ver, constitui este projeto poético de 

alta voltagem barroca, amálgama de recursos criativos içados da mais rica tradição 

literária, nacional e estrangeira, e processados antropofagicamente nas sendas da 

produção artístico-literária contemporânea. Publicado pela primeira vez em 1984, 

contendo cinquenta páginas-fragmentos, o livro de Haroldo de Campos surge para, 

dentre outros fins, suscitar o entrecruzar de gêneros literários, como a prosa e a poesia; 

dissolver as fronteiras entre a cor local e a dicção alheia; transfundir tradição e 

modernidade; fundir arte e ideologia; mixar fato e fantasia; remixar forma e conteúdo, 

superpor significado e significante. Todos estes procedimentos literários, 

intersemiotizados, promovem uma caleidoscópica tessitura verbal que empreende, nas 

palavras do autor, “a viagem como livro e o livro como viagem” (CAMPOS, 2004, p. 

119). Viagem esta, urdida por uma rede intertextual e paródica, dada a ver através de 

inventivos recursos fono-prosódicos, donde sobressaltam aliterações, anagramas, 

paronomásias e trocadilhos, desenhando no curso galático sibilantes e sinuosas imagens 

que reivindicam a lúdica co-participação do leitor para a fruição plena da leitura. Isto 

posto, nosso roteiro de leitura empenha-se sobretudo na tentativa de amplificar os ecos 

das construções épicas e epifânicas que transitam pelas páginas da obra, que ora velam, 

ora revelam pequenas estórias que, por um instante apreendidas, podem descortinar 

outras tantas estórias e, com isso, tornar a leitura ainda mais prazerosa. O fim primeiro 

das Galáxias, assim entendemos, não terá sido outro senão o da fecundação do gosto 

pela leitura. Daí, nosso roteiro de leitura: fecundar no leitor o gosto pelas leituras 

galáticas, tal qual a leitura das Galáxias de Haroldo de Campos.   

  

PALAVRAS-CHAVE: HAROLDO DE CAMPOS - GALÁXIAS – BARROCO – POESIA - 

ROTEIRO DE LEITURA – PEQUENAS ESTÓRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

This investigation consists in the proposition of a kind of reading guideline for 

the book Galáxias (Galaxies, in a free translation), written by the Brazilian poet, 

reviewer and translator Haroldo de Campos, based on the conceptual tenets of the 

historical and transhistorical baroque. Thus, a possible mapping of the references, which 

generates little rotating stories over the “galactic” pages, is proposed, aiming at 

providing the reader with a kind of guideline that encourages him or her to go deeper 

into the book fruition. For that purpose, the expressive marks that define the haroldian 

poetry as singular baroque practice in modernity was searched for, by means of 

investigating, in his poetic work, the connections interlaced with the Baroque, in order 

to check the operative ways the author dealt with in his translation of the literary 

traditions. Galáxias, in my opinion, is a baroque high voltage poetic project that blends 

creative resources extracted from the richest national and foreign literary tradition, 

processed anthropophagically in the ways of the contemporary artistic production. 

Published by the first time in 1984, with fifty pages, the Haroldo de Campos’ book 

comes out for, among other purposes, prompting the literary genres interlace, as prose 

and poetry; dissolving the boundaries between local color and alien diction; transfusing 

tradition and modernity; melting art and ideology; mixing fact and fantasy; remixing 

form and content,  superposing signified and signifier. All these literary proceedings, 

intersemioticized, promote a kaleidoscopic verbal weave, which undertakes, in the 

author’s words, “the travel as a book and the book as a travel” (CAMPOS, 2004, p. 119, 

my translation). This travel, is achieved by means of an intertextual and parodic net, 

made known through inventive phono-prosodic resources, in which alliterations, 

anagrams, paronomasias and wordplays come forth, drawing on the galactic path, 

sibilant and sinuous images that claim the reader’s ludic copartnership for full reading 

fruition. Having said that, our reading guideline is chiefly focused on the attempt to 

amplify the construction of the epic and epiphanic echoes that transit by the work pages, 

and these echoes both veil and unveil little stories that, once digested, might uncover 

many other stories and, thus, make reading even more pleasing. The main aim of 

Galáxias, I think, is no other than to encourage a liking for reading. The same goes for 

our reading guideline: to back up the reader to enjoy the galactic reading, just like the 

reading of Haroldo de Campos’ Galáxias.   

  

KEYWORDS: HAROLDO DE CAMPOS - GALÁXIAS – BAROQUE – POETRY – 

READING GUIDELINE – LITTLE STORIES 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

  

Esta investigación consiste en la realización de una especie de manual de lectura 

del libro Galaxias, de autoría del poeta, crítico y traductor brasileño Haroldo de 

Campos, con base en los presupuestos conceptuales del barroco histórico y 

transhistórico. Se Propone, de ese modo, una posible configuración de las referencias 

que engendran pequeñas historias en rotación por las páginas galácticas, intentando 

proporcionar al lector una modalidad de manual que incite mucho más fruición por la 

referida obra. Para tal intento, se ha buscado señalar las marcas expresivas que definen 

la poética haroldiana como singular práctica barroca en la modernidad, investigando en 

su obra las conexiones tejidas con el Barroco, a fin de verificar los modos operacionales 

empleados por el Poeta en su ejercicio de traducción de las tradiciones literarias. 

Galaxias, bajo nuestra mirada, constituye este proyecto poético de alto voltaje barroco, 

amalgama de recursos creativos izados de la más bella tradición literaria, nacional y 

extranjera, y procesados antropofágicamente en las sendas de la producción artístico-

literaria contemporánea. Publicado por primera vez en el 1984, con cincuenta páginas-

fragmentos, el libro de Haroldo de Campos surge para, entre otros fines, suscitar el 

entrecruce de géneros literarios, como la prosa y la poesía; disolver las fronteras entre el 

color local y la dicción ajena; transfundir tradición y modernidad; fundir arte e 

ideología; mezclar hecho y fantasía; aunar forma y contenido, superponer significado y 

significante. Todos esos procedimientos literarios, intersemiotizados, promueven una 

caleidoscópica tesitura verbal que genera, en las palabras del autor, “el viaje como libro 

y el libro como viaje” (CAMPOS, 2004, p. 119). Viaje este, urdido por una red 

intertextual y paródica, dada a ver a través de inventivos recursos fono-prosódicos, 

donde sobresaltan aliteraciones, anagramas, paronomasias y juego de palabras, 

diseñando en el curso galáctico sibilantes y sinuosas imágenes que reivindican la lúdica 

coparticipación del lector para el goce pleno de la lectura. Puesto eso, nuestro manual de 

lectura se empeña sobretodo en el intento de amplificar los ecos de las construcciones 

épicas y epifánicas que transitan por las páginas de la obra, que ora velan, ora revelan 

pequeñas historias que, por un instante entendidas, pueden descortinar otras tantas 

historias y, con eso, volver la lectura aún más placentera. El fin primero de las Galaxias, 

así lo entendemos, no habrá sido otro, sino lo de la fecundación del gusto por la lectura. 

Por ello, nuestro manual de lectura: fecundar en el lector el gusto por las lecturas 

galácticas, tal cual la lectura de las Galaxias de Haroldo de Campos.   

  

PALABRAS CLAVE: HAROLDO DE CAMPOS - GALÁXIAS – BARROCO – 

POESÍA - MANUAL DE LECTURA – PEQUEÑAS HISTORIAS 
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INTRODUÇÃO 

 

A um leitor pouco familiarizado com Galáxias, obra lançada em 1984 pela 

Editora Ex Libris e reeditada em 2004 pela Editora 34, de autoria do poeta, crítico e 

tradutor paulista Haroldo de Campos (1929-2003), poderá passar despercebida a 

importância da herança da teorização e de códigos do Barroco na pós-modernidade. 

Tendo em conta a pertinência dessa componente e a necessidade de um estudo sobre as 

mini-estórias pulverizadas barrocamente nas páginas do livro, nossa intenção de análise 

consiste na elaboração de um roteiro de leitura para o leitor das Galáxias, assente nos 

fundamentos teóricos do Barroco que, a nosso ver, nutrem sobremaneira os 

procedimentos criativos empregados nos cinquenta fragmentos que compõem o curso 

galático. Para tal empresa, faz-se necessário elaborar o mapeamento de algumas 

referências textuais espalhadas em cada página, que, ao se articularem 

intersemioticamente, espelham para o leitor, ora mais nítida ora menos nitidamente, um 

caleiodoscópio de pequenas estórias que se entrecruzam e se movem no fluxo da leitura. 

Estas pequenas narrativas, que podem girar em torno do próprio fazer poético, da 

viagem e de temas os mais diversos, fazem da leitura das Galáxias um intrigante jogo 

de espelhos barroco, onde a um só tempo uma trama reflete e é refletida na outra. Nossa 

perspectiva de análise, assim, vem atender a uma reivindicação feita pelo próprio autor 

do livro, que a certa altura de sua carreira, como poderemos conferir a seguir, declarou:     

 

Desde que publiquei o primeiro fragmento das Galáxias, em 64, 

na revista Invenção, surgiram várias abordagens estruturais 

sobre esse meu projeto poético-prosístico. Mas não houve ainda 

nenhum estudo mais detalhado sobre as vértebras semânticas 

que estruturaram sua construção. Existem realmente aquelas 

mini-estórias embutidas no texto, só que algumas são mais 

reconhecíveis que outras, mesmo porque os personagens, 

deliberadamente, não se configuram de modo muito claro para 

quem não os reconhece (CAMPOS, 2002, p. 97-98). 

 

Através da confecção deste roteiro de leitura, talvez possamos acompanhar em 

mirada microscópica os modos como Haroldo de Campos, embasando sua poética de 

forma contumaz nas conceituações do Barroco, transmuta e traduz na 

contemporaneidade a força expressiva atemporal de seus códigos e procedimentos, 

produzindo uma obra de radical envergadura poética, redirecionadora em diversos graus 
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dos rumos da literatura nacional e propulsora de um novo pensamento poético, pautado 

na dissolução de fronteiras entre as dicções local e universal. Para pensarmos como se 

processam a assimilação e repercussão dos modos operacionais barrocos na obra do 

Poeta, fundamentaremos nossa investigação na leitura de proeminentes obras tecidas 

acerca da linguagem barroca, dentre as quais destacamos de pronto o livro Nova arte de 

conceitos, do autor português Francisco Leitão Ferreira. Escrita e editada em dois 

volumes, respectivamente, em 1718 e 1721, esta obra, entre outras preocupações 

teóricas, realiza um cômputo das tendências literárias dos séculos dezessete e dezoito, 

sistematizando para o leitor, das referidas épocas e dos dias atuais, os expedientes 

criativos utilizados pelos autores barrocos, assinalando a metáfora como uma das 

figuras principais desse estilo, informações imprescindíveis para reconhecermos e 

discutirmos as potencialidades imagéticas contidas nos fragmentos. Deste modo, 

poderemos apreender os pontos fulcrais que fazem de Haroldo de Campos um 

exponencial leitor do Barroco, tendo levado a impensadas consequências seus caracteres 

expressivos na contemporaneidade, não apenas no que tange à produção de textos 

criativos, mas igualmente ao que diz respeito à sua obra tradutória e crítica. 

Conforme prenunciado acima, o roteiro de leitura que aqui propomos será 

construído com base nas possíveis pistas conceituais encontradas nos cinquenta 

fragmentos que integram obra, visando sobretudo proporcionar ao leitor e a futuros 

pesquisadores de poesia uma fruição mais profunda e, por isso mesmo, mais proveitosa 

das páginas galáticas, supondo ser esse um dos intentos do livro: fomentar a leitura 

através da poesia. Por isso mesmo, as Galáxias constituem para nós uma rica fonte de 

leitura barroca, para se conhecer e se estudar, de modo menos didático do que lúdico, o 

Barroco e suas potencialidades criativas na contemporaneidade. Nosso estudo, portanto, 

consiste numa tentativa de leitura sobre uma polifônica e polissêmica leitura, acerca da 

qual o que quer que se tenha dito ou venha a se dizer soará no mínimo provisório e 

relativo, uma vez que a obra, estruturada como está, insurgente às categorizações 

estético-literárias, não comporta especulações teóricas determinantes nem juízos de 

valor absolutos.  

Por se configurar, em toda sua extensão, como uma obra aberta, conceituação 

cara a Haroldo de Campos, curiosamente antecipadora da obra homônima do autor 

italiano Umberto Eco
1
, não pretendemos aqui erigir um guia explicativo e esquemático 

                                                           
1
 O livro publicado por Umberto Eco intitula-se Obra Aberta, São Paulo, Perspectiva, 2000.  
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para a facilitação do percurso do leitor, pois isso incorreria em duplo sufocamento 

literário: da obra e do imaginário do leitor. Buscamos, isto sim, inscrever na trajetória 

infinita das Galáxias, atentos à flexibilidade dos ideais e das ideias presentes no livro, 

um conjunto de sugestões conceituais e estéticas que possa ser utilizado para o eterno 

deslindamento das “milumaestórias”
2
 contidas nesta obra haroldiana. Assim, o leitor 

poderá não apenas construir seu próprio percurso de leitura, mas amplificar o escopo 

mesmo da obra,  exercício literário que o qualifica como agente co-operador da leitura.  

Isto posto, não podemos aqui nos furtar em expor o motivo principal que nos 

levou a realizar esta pesquisa. Em essência, ela vem atender a uma solicitação do 

próprio Haroldo de Campos, feita na ocasião da minha Defesa de Dissertação de 

Mestrado, no âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e 

Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2001
3
. Presente como 

convidado e não como arguidor, revelou publicamente o Poeta que há muito desejava 

que alguém realizasse uma espécie de guia das Galáxias, com base nas referências que 

o levaram a escrever a obra, conforme já evidenciado anteriormente neste início da 

pesquisa. Disse-nos também que acalentava o desejo de ter em sua residência uma 

pessoa para catalogar sua biblioteca particular, mas que, tanto para uma quanto para 

outra tarefa, ainda não confiara a ninguém as duas atividades. Por ação do acaso ou do 

destino, logo depois vim a assumir a dupla solicitação do Poeta: de ser seu secretário 

particular e de pesquisar suas Galáxias. Contudo, igualmente por obra do destino ou 

fruto do acaso, fui colocado no lugar certo, mas um pouco fora da rota do tempo. No 

lugar certo porque durante quase três anos tive a oportunidade de conviver com Haroldo 

de Campos em sua “bibliocasa” (como ele assim a chamava), na Rua Monte Alegre, 

catalogando sua biblioteca (a seu pedido, começando pela seção Barroco) e pesquisando 

em arquivos da Cidade de São Paulo, computando informações para seus futuros 

projetos literários. Um pouco fora de tempo porque, devido a problemas de saúde que 

foram aos poucos se agravando, infelizmente, deixou-nos para sempre o Poeta. A morte 

de Haroldo de Campos,  afora o sentimento de profunda consternação, deixou-nos à 

deriva para a realização do estudo sobre as Galáxias, pois a partir daquele instante não 

haveria mais o idealizador e fonte principal que alimentaria o pensamento do projeto. 

                                                           
2
 Esta palavra-montagem aparece, entre outras passagens, na linha 23 do formante inicial das Galáxias. 

3
 No mestrado desenvolvi um estudo sobre a passagem do livro Galáxias para a linguagem videográfica. 

Esta tradução intersemiótica foi realizada pelo diretor carioca Júlio Bressane, tendo gerado o díptico 

Galáxia albina (1990) e Infernalário: logodédalo - Galáxia dark (1993). 
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Porém, o breve tempo que usufruí de sua companhia, é mister assinalar, moldou 

e molda a cada instante novas perspectivas em minha trajetória intelectual, a ponto de 

manter acesa a vontade e a esperança de, algum dia, dar cabo do estudo sobre as 

Galáxias. Daquele convívio, ainda nos encontramos algumas vezes para conversarmos 

sobre o processo de criação do livro, originando importantes apontamentos sobre o 

formante inicial (primeiro fragmento) da obra, seminal para continuarmos com este 

projeto, adiado por diversas vezes e retomado somente no ano de 2013, quando do 

encontro com o poeta e Prof. Dr. Francisco Ivan da Silva. Amigo e um dos mais agudos 

leitores de Haroldo de Campos, além de perspicaz leitor de poesia e do Barroco, o 

professor concordou em orientar meu projeto sobre a obra de Haroldo de Campos, 

nascendo a partir daquele encontro a proposta de ingestigação que ora empreendemos.   

O desejo de Haroldo de Campos afinava-se, deste modo, ao que fora feito com o 

livro Ulisses (1922) do escritor irlandês James Joyce, obra para a qual o autor Stuart 

Gilbert produzira um elucidativo roteiro de leitura, objetivando um maior 

aproveitamento dos conteúdos da obra citada. O que Haroldo de Campos nos solicitava,  

por seu turno, consistia em originar novos princípios de leitura de sua obra, tanto para a 

formação do leitor comum quanto para o aprimoramento do leitor especializado, pois, 

como afirmou o Poeta, “um livro também constrói o leitor”
4
. Reside nessa vontade do 

Poeta, que é por último o nosso desejo, o objetivo principal da realização desta tese. 

Assim como fizeram Stuart Gilbert com a obra joyceana e o escritor espanhol da 

Geração de 27
5
, Dámaso Alonso, com a obra do cordovês Don Luis de Góngora, a 

realização de um roteiro das Galáxias deveria atender prioritariamente, entendemos nós, 

à renovação do pensamento do leitor, a fim de estimular-lhe uma consciência crítica 

para a compreensão e leitura de poesia.  

Para a elaboração de um roteiro dessa natureza, nossa pesquisa contou com a 

leitura de obras teóricas referentes ao universo barroco, conforme já aludimos 

anteriormente, assim como ao universo neobarroco, pois o projeto galático, em larga 

escala, fundamenta-se nas conceituações do barroco histórico e as transcria em 

linguagem neobarroca, através, sobretudo, dos procedimentos da descentralidade e da 

                                                           
4
 Frase que integra a pág. [107] das Galáxias, fragmento “nudez”. 

5
 Geração de poetas formada por autores como o próprio Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Jorge 

Guillén e Rafael Alberti, entre outros, responsável por recuperar o barroco na modernidade, ao celebrar 

em 1927 trezentos anos da morte de Don Luis de Gó Antologia Poética Hispano-Brasileira, de Francisco 

Ivan e Carmen M. Comino, Natal, Edufrn, 2014. 

ngora. Para maiores detalhamentos acerca desta matéria, sugerimos a leitura do livro Antologia Poética 

Hispano-Brasileira, de Francisco Ivan e Carmen M. Comino, Natal, Edufrn, 2014. 
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fragmentação narrativas. Esta reflexão teórica está engendrada no primeiro capítulo, 

intitulado Pressupostos teóricos e metodológicos – Do (Neo)Barroco, que se incia 

com uma breve nota acerca de algumas pesquisas realizadas sobre as Galáxias, cujos 

pontos de investigação contribuíram em alguma medida para afinarmos o foco de nosso 

percurso de leitura da obra. O capítulo subsequente, que traz como título Haroldo de 

Campos e o Barroco, apresenta em mirada panorâmica uma discussão acerca dos 

elementos barrocos observados na produção do Poeta, com vistas a compreender como 

se processa o influxo do Barroco em sua escritura. Já no terceiro capítulo, O prazer das 

Galáxias, abordará o aspecto lúdico contido no referido livro, buscando compreender 

como se constitui o prazer do texto haroldiano e as possibilidades expressivas de sua 

aliciante linguagem.    

Galáxias: caracteres gerais dá nome ao quarto capítulo, que compreende um 

levantamento de algumas características que entendemos como gerais e recorrentes no 

projeto galático, elencadas sob a forma dos seguintes subcapítulos: “Palavra-travesti: 

crisálidas sob o papel”, no qual trataremos da temática do disfarce e da camuflagem da 

palavra barroca e galática, tomando como paradigma o uso deste procedimento no livro 

Cobra, de Severo Sarduy, para pensarmos o travestimento nas Galáxias; “Labirinto 

branco: o voo cego das falenas”, quando discutiremos mais particularmente os hiatos 

percebidos nas Galáxias, que constituem os vãos entre as palavras, a nosso ver, 

moduladores do ritmo e do fluxo de leitura da obra; “Cantos paralelos: ode à paródia”, 

dedicado à criação paralela abundante na obra, isto é, à noção de paródia enquanto 

recriação intertextual; “Texturas do texto: a concreção do trocadilho”, referente aos 

jogos trocadilhescos e fono-prosódicos utilizados no livro; “Texturas no texto: materiais 

concretos”, que discorrerá acerca do gosto do Poeta pelos elementos concretos, 

sobremaneira presentes nos fragmentos galáticos, tais como pedras, minerais, tecidos e 

cores. O quinto capítulo, intitulado Poética do fragmento: corte e montagem, diz 

respeito às noções de fragmento, de quebra e de colagem, que poderão ser elucidativas 

para compreendermos melhor as unidades de estruturação das Galáxias, que como já 

dissemos, está organizada em cinquenta páginas, intercambiáveis entre si e a um só 

tempo separadas e unidas por cinquenta páginas em branco, funcionando estas como 

seus reversos especulares.  

Após estes cinco capítulos, procederemos ao segmento final, destinado à leitura 

específica de cada página galática, tentando condensar, e menos aplicar, as noções 

teóricas no âmbito de cada uma delas, com o intuito de deslindarmos, na medida do 
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possível, as mini-estórias e as diversas referências e alusões surgidas em suas 

passagens.  

Apenas mais últimas palavras antes do iníco de nosso estudo. Muitos aspectos, 

linguísticos e estéticos, marcam o curso galático. Se, para um pesquisador, esta oferta 

generosa de possibilidades, de antemão, pode representar, por um lado, a possibilidade 

de vários percursos de abordagem, por outro, pode suscitar a ideia de que, escolhendo 

um percurso, deixaremos, lamentavelmente, vários outros para trás. Sejamos, contudo, 

conscientes do eixo que escolhemos e nele apliquemos o máximo de nosso espírito 

investigativo, tentando produzir um texto que, minimamente, dê conta da matéria que 

privilegiamos mas que seja construído, também, pela força das ausências conceituais 

que aqui, circunstancialmente, não lograram espaço. Se é esse pensamento monádico 

que engendra as Galáxias, onde “há milumestórias na mínima unha de estória”
6
, só 

através de uma visada dessa natureza acreditamos ser possível ler, escrever e pensar 

sobre as Galáxias de Haroldo de Campos. 

Dito assim, se o Barroco constitui, a nosso ver, o buril e o martelo empunhados 

por Haroldo de Campos no entalhe de seu constelar projeto artístico, as Galáxias 

configuram, por sua vez, o altar-mor esculpido pelo autor em sua oficina de poesia. 

Compreender a importância do Barroco e o agenciamento de seus procedimentos 

criativos no âmbito da produção literária de Haroldo de Campos, tendo as Galáxias 

como corpus de investigação, constitui uma das preocupações gerais de nosso estudo. 

Vamos a ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Frase pertencente ao frag. inicial “e começo aqui”, pág. [13]. 
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS – DO 

(NEO)BARROCO 

 

Algumas considerações devem ser tecidas antes de iniciarmos a escrita 

propriamente dita do referencial teórico que sustenta nossa análise. A primeira delas diz 

respeito à importância de três obras que nos auxiliaram sobremaneira na leitura 

específica das Galáxias, quais sejam:  Galáxias: o processo criativo de Haroldo de 

Campos, de autoria de Silvia Ferreira Lima, editada em 2011; A expressividade das 

criações lexicais em Galáxias, de Haroldo de Campos, concebida por Alessandra 

Ferreira Ignez; e Viajando pelas Galáxias: guia e notas de orientação, escrita por K. 

David Jackson. Poderíamos ter citado outros tantos livros, teses, dissertações e artigos 

científicos produzidos acerca do referido livro de Haroldo de Campos, mas nestas três 

obras acreditamos que subjazem vários pressupostos pertinentes aos demais estudos 

realizados sobre as Galáxias. A primeira constitui o resultado bibliográfico de uma tese 

de doutorado desenvolvida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e 

Semiótica da PUC-SP, enquanto a segunda, consiste numa tese concebida no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa do Departamento de 

Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, em 2012. A terceira, por seu turno, tange a esquemas de 

leitura do livro Galáxias, originados de seminários sobre a referida obra no Brasil em 

1991, na Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis) e na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (Natal)
7
.  

Em linhas gerais, a tese de Silvia Ferreira Lima versa sobre o processo de 

criação do referido livro, a partir dos pressupostos teóricos da Crítica Genética, valendo-

se do respaldo de manuscritos de alguns fragmentos galáticos. Dentre outros aspectos 

relevantes dessa pesquisa, devemos ressaltar aqui o fato de, ao final da discussão, conter 

uma entrevista de Haroldo de Campos, na qual o Poeta discorre acerca da concepção de 

suas Galáxias e à qual constantemente recorremos para construirmos nossa leitura. O 

trabalho da pesquisadora Alessandra Ferreira Ignez, de cunho mais linguístico, não foi 

menos providencial ao longo de nosso percurso de abordagem, pois, enfatizando o 

                                                           
7
 Cf. a versão digitalizada do referido guia, p. 2, cedida pelo próprio autor em 2015, através da 

intervenção do nosso orientador e do colega de doutorado Ciro Soares dos Santos, à época orientando no 

exterior de K. D. Jackson. 
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processo de construção das palavras compostas do livro, trouxe-nos relevantes 

contribuições no tocante à linguagem galática, ponto de partida e de chegada de nossa 

investigação. Já o estudo de K. David Jackson, funcionou como uma espécie de chave 

de abertura para muitos aspectos da obra, uma vez que listava, ainda que sinteticamente, 

várias referências contidas em cada uma das páginas, às quais fomos desenvolvendo e, 

assim cremos, acrescentando tantas outras. Ao seu guia das Galáxias também 

creditamos a ideia do subtítulo de nossa tese, “A criatura de ou(t)ro”,  pois alude a um 

só tempo ao fragmento 42, “a criatura de ouro” e ao lapso cometido pelo crítico em seu 

guia, grafando em vez de “ouro”, “outro”. A nosso ver, tal lapso consiste, em vez de um 

erro, o trompe l’oeil desejado pela engenhosa linguagem haroldiana
8
.  

A outra consideração que queremos tecer aqui, tange à oportunidade que 

tivemos de travar contato com obras raras sobre o Barroco, esgotadas ou jamais editadas 

em território brasileiro, sem as quais provavelmente não teríamos alargado o escopo de 

nossa investigação. Tal contato se deveu ao estágio sanduíche que desenvolvemos na 

Universidade de Coimbra, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2015, sob a 

acurada orientação do Prof. Dr. Manuel Simplício Geraldo Ferro, professor titular da 

Faculdade de Letras daquela instituição. Conforme já relatado na introdução de nosso 

estudo, a leitura e fichamento da obra Nova arte de conceitos, de Francisco Leitão 

Ferreira, por exemplo, ampliou nossos conhecimentos sobre a linguagem do Barroco, 

pois ali estão sistematizados e analisados os diversos procedimentos criativos que 

fizeram uso os autores do Seiscentos e do Setecentos, constituindo esta obra, por isso 

mesmo, uma manacial imprescindível para a fundamentação teórica de nossa tese. 

Ainda durante esse estágio, entramos em contato com a eloquente produção teórica da 

poeta, artista e pesquisadora portuguesa Ana Hatherly, que juntamente com os escritos 

de autores como Eugenio D’Ors, Alejo Carpentier, Severo Sarduy, Baltasar Gracián, 

Affonso Romano de Sant’Anna, Omar Calabrese e o próprio Haroldo de Campos, 

sedimentam nossa abordagem em torno do Barroco e das Galáxias.  

Não podemos encerrar estas considerações sem deixar exposto que durante todo 

o nosso percurso de análise utilizamos a edição de 2004 das Galáxias, publicada, 

portanto, um ano depois da morte do Poeta, sendo-nos valiosa tanto por conter os 

fragmentos a serem investigados quanto pelas notas elucidativas acerca do processo de 

                                                           
8 Cf. nota sobre este “erro” na p. 446. 
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criação do livro, listadas ao final da obra. Assim sendo, partamos para a fundamentação 

teórica.  

A palavra barroca parece ser essa clave misteriosa que abre o mundo. Mundo de 

mundos e mais mundos a cada porta aberta. O homem barroco sabe disso e por isso 

traveste a palavra, mimetiza-a em formas sinuosas, metáforas especulares, imagens 

aparentemente ilegíveis, pois evitam o atalho fácil, e não menos inócuo, ao 

conhecimento, suprimindo os conectivos redundantes que poderiam, de certo modo, 

impedir a liberdade criadora do leitor/expectador. Prefere a perífrase, o hipérbato, o 

anagrama, o labirinto, o rodeio estratégico para, dizendo uma coisa, dizer outras, 

inclusive esta “uma coisa”, expedientes, tenhamos em mente, da elipse barroca que, 

segundo Sarduy, pressupõe: 

 

Carência, defeito: a noção está presente na etimologia da 

palavra elipse (...) que significa falta (...) em que algo foi 

suprimido, bem como a elipse geométrica, que algo falta para se 

ter um círculo perfeito  (...). A elipse, identifica-se, portanto, na 

retórica barroca com a mecânica do hermetismo: pela sua 

exclusão de um significante expulso da distribuição simbólica. 

Ocultação, como se sabe, não fortuita; que obedece, como em 

todo discurso organizado, a leis que nem por nunca serem 

formuladas são menos inflexíveis (SARDUY, 1974, p. 68-69). 

 

A escrita barroca reescreve, reinventa, recria a noção mesma do escrever e do 

pensar, do ser e do estar na terra, da terra em si. Para Sarduy (1974, p. 51), é o 

travestimento que caracteriza sobremaneira o Barroco, pois este e aquele caracterizam-

se pela extravagância e pelo artifício, consistindo na perversão de qualquer ordem 

fundada, equilibrada, na diluição da moral. O artifício do travestimento, que consiste no 

ser e não ser ao mesmo tempo, portanto uma ação dialética, em vez do ser ou não ser 

hamletiano, não dista do artifício do mimetismo e da camuflagem animal e vegetal. Em 

ambas as dimensões, o que se flagra é o mecanismo do jogo, em que o disfarce, da 

palavra e da espécie, constitui uma arma engenhosa para a salvação da vida, na arte e na 

natureza. 

 Mas, o que pretende a palavra barroca ao se disfarçar? Dentre tantas coisas, 

poderíamos arriscar esta: sobreviver à clausura do significado literal e, por isso mesmo, 

reducionista ao pensamento processual, residual e movente. A palavra barroca, tal qual 

um guepardo ao se camuflar nos arbustos à espera do cervo, aguarda um leitor disposto 

e ávido à aventura da des-coberta das várias camadas embutidas no significante. A 
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palavra barroca é, por isso, prenhe de armadilhas que visam ao emaranhamento do leitor 

em suas dobras para buscar, em seguida, o descortinamento das sensações primeiras. 

Daí o trompe-l’oeil à primeira mirada, que embaralha e desestabiliza o leitor, alçando a 

percepção ao voo do imaginário, culminando no deleite do engenho. O trompe-l’oeil 

não deixa o leitor em paz, posto que solicita deste uma co-operação atuante para a 

configuração da obra, cujos mecanismos para construção de sentidos parecem remover-

se a cada investida de leitura. Segundo Sarduy (1974, p. 68), “o discurso barroco 

respeita as intenções didácticas do aristotelismo, mas põe em jogo uma prática para 

aguçar a visão, que Lezama Lima liga à falcoaria”.  

O fator lúdico contido nos anagramas, trocadilhos e labirintos barrocos não se 

doma a uma primeira leitura. Parecem estes mecanismos provocar o leitor, testando-lhe 

a paciência e a capacidade para enfrentar o jogo barroco. Provém dessa camuflagem a 

ilusão de perspectiva, que vai metamorfoseando as formas e significados, deixando o 

expectador com a sensação de que o mundo todo está contido numa única linha de 

Galáxias (“e cada linha de uma página e cada página de uma linha é o conteúdo”
9
), 

numa mínima voluta de um altar de Aleijadinho, numa cúpula de Borromini, numa frase 

melódica de João Gilberto. 

A ilusão de ótica no Barroco não configura engano ou engodo, mas, antes, o 

engravidamento das significações, para a superação das dicotomias 

significado/significante, ação/reação, causa/efeito, pergunta/resposta, noções binárias 

que pautam a ordem estabilizadora dos conceitos e gera toda a sorte de preconceitos, 

seja na arte, seja na vida. O travestimento, para o Barroco, constitui uma seta que, 

sempre em trânsito, aponta para o infinito das coisas e para a falência das certezas, 

acenando para a necessidade da ambiguidade como passaporte indispensável para o 

conhecimento transversal e, portanto, pleno e nunca plano. As várias facetas da escrita 

barroca pressupõem as diversas faces da existência humana, chamando a nossa atenção 

para a força das vicissitudes do pensamento em detrimento da fossilização do raciocínio 

unívoco, utilitário e generalizante.  

Traz-se, a reboque destas conceituações, a ideia de reciclagem, tão em voga nos 

idos atuais em virtude do fenômeno de reaproveitamento de resíduos materiais que são 

descartados pelo homem moderno. A noção de reciclagem no domínio do Barroco não 

se restringe, entretanto, a reaproveitar o que foi desprezado, mas antes a amalgamar o 

                                                           
9
 Excertos extraídos do formante incial “e começo aqui”, p. [13]. 
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resíduo ao que ainda não foi usado, isto é, a estabelecer relações entre o antigo e o 

moderno, entre o conhecido e o desconhecido, entre o clichê e a novidade, entre o 

esperado e a surpresa. Reciclar, para o Barroco, significa levar a cauda à boca da 

serpente, a la Sarduy, num ciclo indiferenciado de instâncias do passado e do presente, 

desde que, tanto o presente quanto o passado, sejam portadores de alguma carga de 

interesse criativo. Ana Hatherly nos auxilia nesse aspecto, ao afirmar que: 

 

A literatura do período geralmente designado por 

Maneirista/Barroco, está cheia da evidência da retomada de 

certos programas tradicionais, greco-latinos e outros, e da sua 

gradual transformação por influência do novo horizonte de 

recepção e expectativa (HATHERLY, 1987, p. 123). 

 

Reciclar, nessa medida, consiste em devolver ao ciclo o que a historiografia 

desprezou por não saber resolver nas categorizações dos cânones literários. Assim, tanto 

a noção de reciclagem quanto a ideia de travestimento apontam para o caminho errático, 

percurso do entre, roteiro do inclassificável. A noção de travestimento, temerária ao 

status quo, reivindica a vez a quem lhe recalcaram por muito tempo a voz. Não uma voz 

panfletária e lamentosa, mas uma contradicção firme e consciente do seu dever 

revitalizante, desestabilizadora dos sistemas fechados, que desde sempre lhe amordaçam 

e lhe impedem o pronunciamento. A escrita barroca, munida dessa consciência, soa 

como placas tectônicas que fervilham nos subterrâneos do humano e da arte, sedentas 

que estão pelo momento de dizerem ao mundo a que vieram. A eclosão dessa escrita, 

propiciada graças à escuta das vanguardas ao longo do tempo, não poderia ser menos 

ruidosa.  

A palavra barroca não poderia assumir outro feitio, senão: plural, citacional, 

multifacetada, mesclada, híbrida. Sua textura: escamosa, visguenta, deslizante, 

escorregadia. Sua tez: lusco-fusco, chiaroscuro, furta-cor, vitral, como um 

caleidoscópio apontado para o sol a girar fluidamente no olho do expectador, 

formatando figuras dentro de figuras. A natureza do Barroco, dessa feita, transmuta-se 

na poética do disforme e da desmesura, da elasticidade do signo até o limite, levando a 

informação cada vez mais para longe do seu campo semântico estrito e, assim agindo, 

está cada vez mais próximo à verdade do signo, ao “movimento pulsatório do sentido”, 

como profere Sarduy (1974, p. 123). Estamos diante de uma cadeia de interpretantes 

que não cessa de gerar novas significações e representações do mundo ad infinitum. 
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Porque a natureza do signo é o inacabado, o eterno retorno ao começo que é o começo e 

o fim a um só tempo.  

Estamos aqui pensando em Peirce e sua diagramação do mundo, quando propõe 

não um significado hegemônico e estrito, mas uma rede de significações incessantes 

onde “tudo pode significar tudo, alargando-se ao máximo o âmbito de remessa da cadeia 

semiótica de interpretantes, que Peirce compara a uma corrida olímpica de 

revezamento” (CAMPOS, 1981, p. 130). Sobre esta noção diagramática, o Poeta afirma: 

 

A noção peirceana de “diagrama” permite trasladar (“traduzir”), 

para o âmbito das línguas fonético-alfabéticas (ou da poética 

dessas línguas, onde o lado palpável do signo assume o 

primeiro plano), a concepção fenollosiana (e poundiana) do 

ideograma e do método ideogrâmico de compor (sintaxe 

relacional, paralelística, paratática), tendo Saussure (o Saussure 

dos “anagramas” enquanto “sucessão assindética” de 

paradigmas) e Jakobson (em especial o da “poesia da 

gramática”) como mediadores privilegiados (CAMPOS, 1977, 

p. 75). 

 

Peirce, sem aludir propriamente ao universo do Barroco, roça a essencialidade 

barroca, pois a cadeia de interpretantes, concebida pelo semioticista americano, 

assemelha-se em estrutura à cadeia sígnica barroca, pois “tanto na sintaxe como na 

morfologia, qualquer relação entre as partes e o todo se conforma com a definição que 

Peirce dá dos diagramas e de sua natureza icônica” (CAMPOS, 1977, p. 73). Segundo 

Peirce, cada um de nós constrói o mundo a partir de uma operação sígnica que se dá por 

associações, que podem ocorrer por similaridade ou por contiguidade, com base em um 

referente reconhecido pelo sujeito
10

. Ora, associar uma coisa à outra é atuar por 

analogias, estabelecendo relações entre uma e outra coisa ou entre uma e outras coisas. 

Estabelecendo um diálogo entre o pensamento diagramático peirceano e o pensamento 

ideogramático chinês, diálogo onde poderíamos interpor o pensamento barroco, Haroldo 

de Campos assinala o seguinte: 

 

Em lugar de uma “lógica da identidade”, o pensamento chinês 

responderia a  uma “lógica da correlação” ou da “dualidade 

correlativa”, onde os opostos não são excluídos, mas integrados 

numa inter-relação dinâmica, mutuamente complementar 

(CAMPOS, 1977, p. 78). 

                                                           
10

 Cf. Os Pensadores, trad. Armando Mora D’Oliveira, Sérgio Pomerang Blum e Luís Henrique dos 

Santos, São Paulo, Abril Cultural, 1974. 
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Neste sentido, a teoria peirceana produz ecos na escritura de Severo Sarduy e, 

consequentemente, na teoria e prática barrocas: 

 

Um funcionamento semiótico, sem ponto de referência, sem 

verdade última, é todo ele relação, grama móvel em tradução 

constante, dinâmica; nele ‘o que se chama objecto deixa de 

representar um algo esquematizável, realizável na intuição e 

dotado de certos predicados espaciais e temporais, para se 

tornar um ponto de unidade e apreender pelo pensamento puro. 

O objecto enquanto tal não poderia nunca ser representado. 

‘Furtando-se à prédica, o complexo significante, e todas as 

práticas semióticas que ele regula, subtrai-se à enunciação de 

algo sobre um objecto, e constroi para si um domínio 

inesgotável e estratificado de interrupções e de combinações 

que se esgotam na infinidade e no rigor da sua marcação’ 

(SARDUY, 1974, p. 85). 

 

Este jogo de relações, que expande o raciocínio e a lógica das coisas, possibilita 

ao sujeito eliminar, não sem um senso de rigor, as fronteiras separatistas ou transformar 

estas fronteiras em espaço de troca e convivência de opostos. Nasce daí um terceiro 

dado que não fazia parte nem de uma coisa nem de outra, mas do contato de ambos no 

momento da aproximação. Se pensarmos no Barroco como ambiente dos paradoxos, ou 

seja, da interpenetração de ideias e traços distintos e distantes, teremos a teoria 

peirceana dos signos ladeando a linguagem barroca.  Segundo Lacan: 

 

Essas alusões verbais, essas relações cabalísticas, esses jogos de 

homonímia, esses trocadilhos, (...) e diria: esse toque de 

singularidade de que nos é preciso ouvir a ressonância numa 

palavra para detectar o delírio, essa transfiguração do termo na 

intenção inefável, essa cristalização da ideia no semantema (que 

precisamente aqui tende a degradar-se em signo), esses híbridos 

do vocabulário, esse cancro verbal do neologismo, esse 

envisgamento da sintaxe, essa duplicidade da enunciação, mas 

também essa coerência que equivale a uma lógica, essa 

característica que, da unidade de um estilo às estereotipias, 

marca cada forma de delírio, é tudo aquilo pelo qual o alienado, 

pela palavra ou pela caneta, comunica conosco (LACAN, J. 

apud SARDUY, 1974, p. 72-73). 

 

Por tudo isso, o Barroco declina-se sempre para perto do outro, e essa alteridade 

o qualifica mormente desde a sua eclosão no século XVII. Nada que se cria no Barroco, 

desde então, se cria sem o outro. O artista barroco emula, em grande sentido, a criação 

divina e, na impossibilidade de chegar a Deus, imita outro artista que mais perto chegou 

a Deus. Assim o fez Gregório com Góngora e Quevedo, assim o fizeram tantos outros 
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escritores, escultores e pintores. Portanto, a solidão barroca não é vazia, mas plena de 

pensamentos e desejos, vide San Juan de la Cruz: 

                                              “Quedéme y olvidéme, 

                                              El rostro recline sobre el Amado, 

                                              Cesó todo y dejéme 

                                              Dejando mi cuidado 

                                              Entre las azucenas olvidado”
11

   

 

A esse respeito, Ana Hatherly afirma que “nas obras desse período não há lugar 

para o vazio, pois o horror do vácuo, que só a ciência mais tarde venceria, conduz ao 

culto das formas fechadas, perfeitas, acabadas” (1987, p. 123). Portanto, no aparente 

discurso personalista e individualista barroco, concepção corrente entre os detratores do 

estilo, plasma-se a necessidade de incorporação do outro, o eu e ou outro, sem o qual 

nada faria sentido. Nas volutas escultóricas, nas dobras arquitetônicas, na superposição 

das camadas pictóricas, nas metáforas espelhadas, na pluralidade anagramática, na 

multiplicidade de percursos labirínticos, em tudo isso está esboçada a chave para a 

entrada do outro. Por isso, várias possibilidades de leitura e não uma única via, pois por 

uma via caminha o artista, por outra, o leitor, que, seguindo as pistas sugeridas pelo 

artista, poderá, senão por meio de irrestrita dedicação, encontrar, em algum ponto desse 

percurso, a face do artista. Por isso, o duplo assombro do leitor: ao primeiro contato 

com a obra e ao encontrar o artista ao entrar na obra.  

 Na tentativa sabidamente frustrada de, através da obra, chegar a Deus, e de 

elevar o espírito humano à contemplação da graça cristã, o artista barroco agarra-se 

vorazmente à exuberante criação divina: a Natureza. Derivam desse afã místico e 

estético, em alguma medida, as figurações dos dosséis, a proliferação floral nos mantos 

das imagens, a abundância frutal nas telas e frontispícios das igrejas, as ramagens se 

espraiando pelos colunários, os altares banhados de luz e trevas. É como se, 

impossibilitado de ver a face de Deus, o artista recriasse na terra aquilo que o Senhor 

criou dos Céus. A imitação da natureza: eis a missão primeira do artista barroco. 

Imitando-a, recria o gesto divino e se gratifica com a ilusão de ter alcançado, ao menos 

por um instante, a glória. Para tanto, não economiza palavras, traços ou materiais, 

moldando a natureza com tamanha força e esplendor, na esperança de traduzir na obra o 

drama da criação do mundo.  

 Poder-se-ia contradizer esse eixo do nosso discurso a premissa de que todo 

artista se baseia na natureza para confeccionar sua obra, o que, de certo modo, é 

                                                           
11

 Cf. Jorge Guillén, Lenguage y poesia, Madrid, Alianza Editorial, 1969, p. 78. 
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verdade. Os sertões, de Euclides da Cunha; os engenhos de José Lins do Rêgo, as matas 

de José de Alencar, entre tantas outras narrativas nacionais e estrangeiras, 

circunscrevem a natureza como espaço onde se desenrolam as tramas. Mas, no nosso 

caso, o artista barroco não apenas se baseia, mas se banha na natureza e em suas 

dimensões multiformes, mergulhando em seu poder sobre-humano, maravilhoso, mas 

não menos imprevisível, monstruoso e aterrador. Daí, a desmesura e espanto da escrita e 

da arte barrocas, decalques da suntuosidade e mistérios insondáveis da natureza, 

compreendida e transmutada enquanto dimensão estética. É assim desde os primórdios 

de nossa literatura, a contar pelas obras de nossos primeiros poetas e cronistas, que 

imprimiram em seus escritos o assombro diante do selvagem nativo, de suas lendas e de 

seus costumes. Nesse sentido, Francisco Ivan observa: 

 

Para Anchieta, o selvagem brasílico foi mais uma visão estética 

que uma imagem de conversão da fé católica, por exemplo. O 

interpretou como um meio de exploração psíquica e de criação 

poética (...) A origem da poesia brasileira, ou seja sua nascente 

surge já como excesso, conflito entre os extremos, doutrina 

cristã/católica e pensamento selvagem (IVAN, 2013, p. 20-21).  

 

O teórico salienta, ainda, a proeminência desse caráter enigmaticamente estético 

da natureza - que tanto impactou os poetas barrocos tridentinos -, na escrita de autores 

da modernidade, como João Cabral de Melo Neto, por exemplo: 

 

A paisagem é um símbolo natural da poesia de Cabral. Uma 

paisagem que atravessa a existência; paisagem onde coincidem 

morte e vida; uma paisagem feita de coisas sensíveis, de 

substância, de eficácia poética, suma realidade: os verdes 

canaviais, os vales, os engenhos do Nordeste, os rios, a cidade, 

o sol, os andarilhos, retirantes, aparecem constantemente em 

seus versos. Retirantes atravessam as estradas da morte e da 

vida. E o olhar do poeta se ajusta às coisas. Então, aparece em 

sua poesia uma paisagem que rompe limites. Nessa mesma 

parte melancólica do Nordeste pernambucano que vai dar no 

mar, nasce a esperança/utopia da viagem... Em verso se irrompe 

a paisagem cabralina e, assim, diante do poema, nada pode 

impedir que todo seu brilho reflita aos olhos do leitor (IVAN, 

2013, p. 161). 

 

Daí, deduzimos a dicção teatral do Barroco. Teatro: arte e espaço da imitação, 

por assim dizer. Barroco: linguagem da representação da natureza. Por isso, tudo no 

Barroco parece estar sob alguma máscara, sob efeitos de encenação. Entendamos, nessa 
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medida, encenação enquanto recriação da realidade e não a realidade em si, pois ao 

artista barroco interessa o duplo da coisa e não a coisa em sua literalidade, uma vez que, 

se esta já está lá, o que resta é re-interpretá-la, re-inventá-la para tornar possível, em 

alguma ocasião, habitá-la plenamente. Dela parte-se, mas distancia-se para dela chegar 

mais perto, dilatando sua carga semântica para além das regras previstas pelos códigos 

impostos à cognição humana. Portanto, a necessidade e urgência do artifício, da 

alegoria, do emblema, do símbolo, da metáfora, do labirinto, mecanismos de construção 

de sentidos potencialmente teatrais, pois carregam todos, em algum grau, a dúvida, a 

pergunta, a reticência, o titubeio, a ambiguidade, o vir a ser.   

Exigir da escrita barroca fidelidade ao objeto a que se dirige é impingir-lhe uma 

vocação documental reducionista que não lhe obriga cumprir, porque o Barroco brota da 

dúvida e da queixa geradas pela melancolia e insatisfação do homem na terra. Opta o 

Barroco, desse modo, pela teatralidade do fato, caricaturando-o ao ponto do exagero, do 

excesso e da quebra da ordem estabelecida. Diz-nos Francisco Ivan, nesse sentido, que 

“o Barroco é a arte do assombro. Arte de crise e em crise. Crise do espírito. Crise do 

homem. Crise universal. Todas as expressões de crise do homem aparecem na arte do 

Barroco” (2013, p. 8). 

   E, nesse estado de crise e de torpor, visa o Barroco oferecer ao leitor/expectador 

um ordenamento outro das coisas, que extrapole o senso e desarrazoe a paixão. 

Pensemos, então: os anjos barrocos não olham ternamente; as virgens não se portam 

serenas e em seus mantos cintila o ouro; as cúpulas não se assemelham ao paraíso 

idílico; a sermonística de Vieira parece retorcer a escuta; os profetas do Aleijadinho 

apresentam feições zoomórficas; a poesia de Haroldo de Campos não se contenta com o 

referente lógico; a ensaística de Sarduy trama um precipício para a poesia. Parecem, 

todas estas instâncias, participarem do drama do mundo – drama das dúvidas e das 

incertezas - encenado no teatro do Barroco, em busca, não de erigir uma trama plana e 

estável, mas a quebra da quarta parede, para içar o leitor/expectador ao vórtice da cena, 

tornando-o uma parte tão responsável pelas tormentas quanto o artista que as criou.   

Na Renascença, sabe-se, pintava bem quem imitava melhor o mestre, a ponto de, 

a certa altura, superá-lo em estilo e precisão. No Barroco, escreve bem quem melhor 

reescreve os mestres, a ponto de, não raro, trazê-los de volta com mais importância e 

veemência ainda do que quando da sua eclosão. Assim aconteceu com Haroldo de 

Campos re-escrevendo Homero, traduzindo em versos a Ilíada, a partir do grego 

clássico ou koiné, o que, só por essa atitude já seria merecedora de especial atenção. 
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Casos trazidos à tona com essa envergadura poética nos levam a pensar que seu valor 

reside não apenas na mestria e erudição do tradutor, mas, antes, em sua invulgar 

consciência da recuperação de uma poesia vigorosa e atemporal, portanto, fundamental 

para a constante renovação do pensamento poético, cultural e filosófico da humanidade.  

Atitude similar tiveram os poetas da Geração de 27, como Federico García 

Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso e Gerardo Diego, ao reativar a usina poética 

gongorina para o século XX, relendo, à luz do Barroco, a poética fundante – digamos 

sem receio do exagero - do Dadaísmo, do Surrealismo, do Futurismo, do Modernismo e 

de tantas outras vanguardas europeias e latino-americanas, ainda que estas possam, 

eventualmente, negar-lhe o influxo. A verdade, é que a obra de Don Luis de Góngora y 

Argote, ainda que não seja citada como viga-mestra para a arregimentação de um ideal 

estético, sustenta e sustentará por muitos períodos as costas dos movimentos surgidos 

após sua turbulenta aparição no século XVII. Arriscamo-nos a dizer, desse modo, que, 

embora seu nome não apareça nas súmulas atestatórias, é a poesia de Góngora que, por 

motivos diversos, inclusive negando-a, provocará o surgimento do Cubismo, do 

Impressionismo e até mesmo da eloquente e engajada Geração do Boom. Novamente, 

Francisco Ivan nos esclarece:  

 

O Barroco sobrevive até hoje graças às diferentes visões de seus 

autores em todos os tempos e espaços (...). O Barroco é uma 

palavra-chave do discurso teórico artístico-literário 

moderno/contemporâneo. Poucas vezes um pensamento mais 

ousado e uma paixão tão violenta penetraram com expressões e 

abordagens tão radicais (IVAN, 2013, p. 10). 

 

Pensemos, nesse instante, assentes na noção de um Barroco transepocal e, 

portanto, na constante de Eugenio d’Ors, nos contos de Julio Cortázar, encaixado na 

Geração do Boom, segundo a história da literatura. Tais contos, como “Continuidad de 

los parques” e “La noche boca arriba”, parecem a todo tempo testar a identidade do 

leitor, fazendo com que este ora se sinta autor, ora leitor, ora personagem e, não raro, 

todas estas modalidades narrativas ao mesmo tempo. Os contos de Cortázar, e por 

extensão seus romances, e aqui aludimos sobretudo ao elíptico Rayuela, se comportam 

como cobras barrocas, numa operação anagramática a la Sarduy, mordendo a própria 

cauda. Espalhando-se pelas páginas numa sinuosidade antropofágica, a obra espelha a si 

mesma e, como um bicho faminto estranhando a própria imagem refletida na água, 

devora a linguagem que os urdiram, deglutindo vorazmente o leitor. Trata-se, segundo o 
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autor argentino, de uma “analogía onírica de signo inverso que hay en la composición 

de tales cuentos” (Cortázar, “Del cuento breve y sus alrededores”,  s/d, p. 4). Mas, 

acima de tudo, pensamos que se trata da devoração do seu próprio criador que, ao fim e 

ao cabo, parece por um instante não mais domar a trama multiforme a que deu origem. 

É o próprio Cortázar, num espelhamento dialético da criação, quem argumenta: 

 

Pero qué cuento? No lo sé y lo sé y ló sé, todo está visto por 

algo mío que no es mi conciencia pero que vale más que ella en 

esa hora fuera del tiempo y la razón (...). El poeta y el narrador 

urden criaturas autónomas, objetos de conducta imprevisible, y 

sus consecuencias ocasionales en los lectores no se diferencian 

esencialmente de las que tienen para el autor, primer 

sorprendido de su creación, lector de sí mesmo (“Del cuento 

breve y sus alrededores”, s/d, p. 4-5). 

 

A escrita barroca camufla-se em escritas, assumindo a aparência de um tecido 

textual mosaicado, mas no qual não se percebem as costuras ou sequer as emendas, pois 

dá a parecer que as partes foram urdidas por filamentos quase invisíveis a olhos nus, ao 

modo de uma aranha a tecer sua teia para capturar a inadvertida presa. No Barroco, as 

emendas não são percebidas porque não há fronteira entre as instâncias envolvidas. A 

noção de fronteira, se houver, constitui, em vez de separação, um espaço de troca e, 

portanto, de fusão cultural entre as instâncias, dissolvendo as diferenças espaço-

temporais. Daí que para o Barroco o conceito de originalidade cai por terra, uma vez 

que não há obra que já não tenha sido obra de outrem, não há projeto estético que já não 

tenha participado do projeto estético de outrem. O que há de original, se assim 

quisermos, será o arranjo das informações em trânsito, a estruturação que o artista 

empreende para compor o jogo dialógico de partículas textuais originárias de tempos e 

espaços diversos. Por isso, o Barroco é o lugar privilegiado da montagem, da 

composição, da colagem, procedimentos estéticos que levam em conta a atomização da 

obra em vez da valoração unívoca. Segundo Sarduy (1974, p.63), o Barroco constitui o 

espaço da viagem, a travessia da repetição. Viagem, dizemos nós, enquanto ambiente 

das passagens de procedimentos construtivos, de línguas diversas, de linguagens 

dessemelhantes, de gêneros e áreas díspares; viagem como busca utópica irrefreável de 

alto grau de significação. 

Se o Barroco é o ambiente da profusão do intelecto e da proliferação dos 

sentidos, um ser barroco é um ser em cuja alma as sensações se inflamam, pois como 

diz Francisco Leitão Ferreira (1718, p. 128), autor da obra lapidar Nova arte de 
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conceitos, essencial para nossa investigação, “o furor he uma agitação da mente, 

causada, ou de payxão, ou de inspiração, ou de loucura”. O autor, ao conceber esta obra, 

condensou as teorizações do Barroco dos séculos dezessete e dezoito, sobretudo no que 

tange ao campo da retórica, que tem na metáfora sua figura principal. Autor da 

primorosa obra Retórica e teorização literária em Portugal, Aníbal Pinto de Castro 

traça o seguinte perfil do livro de Leitão Ferreira: 

 

A valorização da metáfora, a exaltação do engenho e da 

fantasia, o lugar fundamental que atribui ao conceito, o poder 

dos afectos e o modo como eles se repercutem no fenómeno da 

criação literária, a atenção consagrada à amplificação, o estudo 

a que submete as causas da metáfora, feito sempre à luz do 

aristotelismo renovado, constituem aspectos que documentam, 

de forma inequívoca, a adesão de Ferreira ao gosto barroco e a 

sua intenção de constituir uma teoria capaz de chamar os seus 

contemporâneos a acompanhá-lo nessa adesão; procurava desse 

modo rasgar caminhos para criar uma literatura de acordo com 

esse gosto ou para apreciar a que outros viessem a produzir, de 

modo a permitir-lhe separar criticamente o trigo do joio 

(CASTRO, 2008, p. 224). 

 

Ainda acerca dos elementos da criação literária arrolados na Nova arte de conceitos, 

Castro pontua: 

 

A criação literária é, para Leitão Ferreira, obtida pelo trabalho 

da inteligência (entendimento), secundada pelo engenho e pela 

fantasia, devendo, no entanto, estas duas últimas qualidades 

subordinar-se à precedência e juízos da primeira: só o 

verdadeiro ou o verosímil lhes podem servir de objecto, sob a 

pena de cair no monstruoso ou no afectado ridículo. O resultado 

desse trabalho, assim executado, seria o belo, fonte do útil e do 

deleitável, fins inerentes a toda e qualquer forma de arte; mas 

dos dois termos do binómoio horaciano do utile et dulce, 

Ferreira acentua, bem dentro do gosto barroco, o valor do 

segundo (CASTRO, 2008, p. 223). 

 

O homem barroco, por assim dizer, carrega seus atos de um gosto pela 

exuberância, fazendo de cada gesto escritural um lance generoso de expressão. Sua 

assinatura vai-se imprimindo na paixão pelas formas revoltas e sinuosas, que se 

espraiam e se conectam a todo instante, tangendo para longe o vazio e o isolamento. 

Tudo no Barroco conclama à mistura e ao entrelaçamento, como se nada escapasse à 

tentativa de amalgamar os mais díspares elementos. O homem barroco, desse modo, 

vive para sua obra, uma vez que sua vida já sabe ser finita. Sua vida, portanto, é sua 
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obra e por esta dará sua vida terrena. Por isso, navega por uma dupla via: enquanto vive 

a criar, passa a ser criado por aquilo que cria. Talvez tenhamos chegado ao espírito 

barroco por excelência: o artista sendo matéria da própria criação. Daí essa escritura em 

espiral, torcendo e retorcendo o signo até os limites de sua elasticidade. Um pensamento 

estético que não cessa em buscar formas insuspeitadas de significação e expressão, 

modalidades outras de seleção e combinação da matéria verbal. O homem barroco vive 

a inventar novos ajustes e intrigantes acordos verbais, pois esse é seu mundo: o mundo 

da linguagem. Fora da linguagem, não há muito para o homem barroco.  

Seu ofício é construir conceitos, formular sentenças, erigir figuras, primando 

pela plasticidade ornamental e pela riqueza de detalhes. Acerca do “conceito”, noção 

que sintetiza os preceitos barrocos, assim define Leitão Ferreira: 

 

Nenhuma outra cousa he (Senhores) o conceyto mais, que o 

pensamento, idea, ou imagem, que o entendimento fórma em si 

mesmo de alguma cousa: & formar conceyto de alguma cousa é 

o proprio, que representalla no entendimento, conhecendo-a, ou 

como ella em si he, ou parece, ou imagina ser. Por isso a este 

vocabulo Conceyto chamarão os Gregos em seu idioma Ennia, 

ou Idea; os Latinos, Noção, ou Exemplar, & as demais nações 

vulgarmente, Intenção, Modello, ou Imagem, que representa, 

debuxa, & pinta no entendimento a semelhança, idolo, & 

simulacro de qualquer objecto, ou verdadeyro, como v. c. Leão; 

ou verisimil como Bucéfalo; ou fantastico, como Quimera; ou 

fabuloso, como Esfinge (LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 12-13). 

 

Com labor e sutileza, o homem barroco opera um discurso engenhoso, pautado 

prioritariamente na figura da metáfora, figura esta propulsora de analogias inesperadas e 

arranjos incomuns, “a raiz de todos, & tam bem engenhosos, & profundos conceytos”, 

na perspectiva de Lourenço Botelho Soto-Mayor (apud LEITÃO FERREIRA, 1718, 

Licença do Paço). Para Leitão Ferreira,  

 

Quem pois descubrir mayor número de noções, mais 

propriedades, mais circunstãncias, mais analogias, & metáforas 

nos objectos de seu assumpto, será mais prompto, efficaz, & 

feliz na especulação dos conceytos, no verossimel das imagens, 

& provável das conclusões (LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 75). 

 

O mundo é signo para o homem barroco, e, sendo signo, carece constantemente 

da reelaboração e ressignificação de suas normas vigentes, de suas categorizações 

didatizantes e de suas concepções reguladoras. A prática do discurso barroco assenta-se, 
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deste modo, na convergência de vozes díspares e ex-cêntricas, advindas dos mais 

diversos ambientes culturais e sobreviventes dos mais variados ciclos da história. Cabe 

ao artista barroco, portanto, a perspicácia e sensibilidade em perceber caracteres comuns 

entre situações distintas, a fim de dar-lhes correspondência e harmonia. “Saber com os 

olhos do discurso descobrir entre cousas muy diversas, a proporção que as identifica, he 

obra do engenhoso & exercitado”, ensina-nos Leitão Ferreira (1718, p. 137).  
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2. HAROLDO DE CAMPOS E O BARROCO 

 

A relação de Haroldo de Campos com o Barroco ultrapassa os caminhos naturais 

de adoção e obediência aos ditames de uma corrente teórica. Todo autor, independente 

do tempo e do espaço, voluntária ou involuntariamente, alinha-se a uma vertente de 

pensamento, seja literária, seja filosófica. Mas com Haroldo de Campos essa ligação 

transcende a pura filiação teórica. Olhando para sua escritura, constatamos que o poeta 

não apenas presta tributo ao Barroco e seus procedimentos criativos; o poeta é barroco. 

E o que significa ser barroco? É o que tentaremos responder até o final deste capítulo, 

na esperança de, logrando alguma construção razoável, levar adiante os princípios 

norteadores desta tese. Na esperança de, respondendo a estas conjecturas, talvez nunca 

mais precisemos nos preocupar com a capciosa “pergunta”: “E Haroldo de Campos é 

barroco?!”.  

Haroldo de Campos, seja através de escritos teórico-críticos ou poéticos, 

preocupava-se largamente pela dissolução das fronteiras entre os saberes, voltando-se, 

isto sim, para o diálogo entre a literatura e as demais áreas do conhecimento humano. 

Para o Poeta,  

 

O Barroco, na literatura brasileira e em várias literaturas latino-

americanas, significa, ao mesmo tempo, hibridismo e tradução 

criativa. Tradução como apropriação transgressiva e hibridismo 

(ou mestiçagem) como prática dialógica e capacidade de dizer o 

outro e dizer a si próprio através do outro, sob a espécie da 

diferença. Nesse sentido, as reflexões de Walter Benjamin sobre 

a ‘alegoria’ têm uma significação especial para a consideração 

do barroco ibero-americano: ‘alegoria’ na acepção etimológica 

de um ‘dizer alternativo’, um ‘dizer outra coisa’; um estilo em 

que, no limite, qualquer coisa pode simbolizar qualquer coisa 

(CAMPOS, 2013, p. 199-200). 

 

Trata-se, pois, de uma perspectiva eminentemente dialogal, inclusiva, que, consciente 

das especificidades de cada instância, consegue enxergar vasos comunicantes entre 

domínios tão díspares como a poesia japonesa e a poesia brasileira, ou flagrar 

intrigantes relações entre a tradição e a modernidade. Sua obra configura, desse ponto 

de vista, um imenso canto paralelo, por onde transitam e se friccionam matizes poéticas 

variadas e retículas culturais diversas, sem privilégio de uma sobre as demais. Nesse 

sentido, a obra de Haroldo de Campos se caracteriza por um espírito aproximativo e 

convergente, vocacionada a estabelecer relações entre autores díspares, entre obras 
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distantes, entre culturas diferentes. Para o Poeta (2013, p. 210), “os problemas de 

‘identidade cultural’, a partir dessa óptica, são tratados de maneira relacional, modal, 

diferencial, dialógica (e não do ponto de vista ontológico, xenófobo, substancialista-

monológico)”.  

 Para ilustrar essa pigmentação do projeto estético de Haroldo de Campos, 

poderíamos recorrer a inúmeros exemplos, mas vamos ficar apenas com aqueles em que 

a intertextualidade se mostra mais evidente, quais sejam: o diálogo entre Camões, Dante 

e Drummond em A Máquina do mundo repensada (Ateliê Editorial, 2000); a análise 

aproximativa entre Goethe e Dante em Deus e o Diabo no Fausto de Goethe 

(Perspectiva, 1981); o antes elucidativo do que polêmico ensaio reivindicatório do lugar 

do Barroco no panorama literário brasileiro, em O sequestro do Barroco na “Formação 

da Literatura Brasileira”: o caso Gregório de Matos (Fundação Casa de Jorge Amado, 

1989), no qual o Poeta reinvindica a presença de Gregório de Matos e do Barroco no 

livro, referido no título, de Antonio Candido. 

 Esse pensamento, pautado na metaforização dos elementos como forma de 

produção de conhecimentos, perpassa a escritura das Galáxias. E provavelmente esse 

seja um dos procedimentos – a metaforização – mais estimulantes que observamos no 

livro que propomos investigar. Metaforizando, o autor constrói ideias e informações 

para o leitor e ao mesmo tempo instrumentaliza-o para a produção de novas associações, 

recurso criativo deveras útil para a fruição da leitura. Ou seja, as metáforas criadas pelo 

autor ecoam nas relações que poderão ser estabelecidas pelo leitor, constituindo esta 

figura não apenas um artifício poético voltado para as funções intra e intertextuais, mas, 

sobretudo, um procedimento altamente fecundo para a absorção e depreendimento do 

teor da leitura galática por parte do leitor.  

 Desse modo, Galáxias é abundante em imagens metafóricas, construções de alto 

poder imaginativo que buscam aludir, comparar, associar, conectar as pistas polvilhadas 

em cada página, excitando o imaginário do leitor para a confecção de novas imagens. 

Assim sendo, o referente lógico não se torna cego em sua carga semântica unívoca, mas 

projeta-se sempre em alguma imagem que possa traduzi-lo de forma lúdica e 

polissêmica para o leitor, através de recursos verbivocovisuais, como o trocadilho e o 

anagrama, utilizados pelo Poeta. Nesse sentido, o específico está sempre a pluralizar-se, 

e, então, uma cidade nunca é só ela mesma, pois projeta-se em outras cidades 

metaforicamente; um autor nunca surge sozinho, mas em cadeia com outros autores; um 

objeto, por mais distante do leitor que possa ser, torna-se imediatamente familiar dada 
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sua multiplicação linguística; um nome é sempre mais que um nome, uma vez que está 

sempre em estado de gravidez metafórica.      

 A significação metafórica, para Leitão Ferreira, 

 

He aquella, em que a palavra, que he própria, & recebida para 

denotar determinadamente hua cousa, se transfere, & applica 

para por ella se entender impropriamente outra: & assim 

qualquer vocabulo pòde ter mais significações, & respeytar 

mais objectos (...). Ora este modo de significar improprio, 

regulado porèm pela proporção da analogia he a que se chama 

metafora (...) Esta significação metaforica, he a todas as línguas 

commua; porque assim na Grecia, & Latina, como na 

Portugueza, & todas as mais vulgares, se pòde v. c. chamar ao 

Sol, Olho do mundo, Rosa do Ceo, Alampada dos orbes; porque 

todas tem seus vocábulos próprios para significar Sol, Olho, 

Rosa, & Alampada, com a mesma analogia, que proporciona as 

metáforas. E daqui vem a univocidade engenhosa dos 

conceytos, universal a todas as línguas, em que se funda a 

theorica das agudezas vocaes, & arte de engenho, que tratamos 

(LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 24-25). 

  

Daí podermos deduzir a carga polissêmica e ambígua dos conceitos/imagens 

erigidos nas páginas das Galáxias. Mas essa polissemia e ambiguidade em vez de 

pulverizar os sentidos dos conceitos, dilata seus poros de significação, trazendo mais 

possibilidades de compreensão dos vocábulos e das ideias construídas, pois quanto mais 

relações puderem ser estabelecidas, maior o nível de fecundação da leitura, como uma 

“tentativa para fazer ressurgir historicamente a fruição recalcada sob o estereótipo”, à 

maneira de Roland Bartes (1987, p.55). Por isso, Haroldo de Campos alarga e estica ao 

máximo a tessitura verbal, trazendo para perto do leitor a mais longínqua palavra e o 

mais inusitado dos conceitos. Nessa perspectiva, apregoa Leitão Ferreira: 

 

De duas maneyras pode significar qualquer palavra, ou no 

sentido próprio, para que foy instituída, ou no metafórico em 

que se vê trocada. Do primeiro modo he vocábulo natural, do 

segundo, se torna peregrino; no primeiro não he estranhada do 

ouvido, no segundo he delle admirada pela novidade; no 

primeyro he obra da instituição, no segundo, artifício do 

engenho; no primeyro está determinada para huma cousa, no 

segundo se estende a muytas por todos os tropos da eloquência 

(LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 117). 

 

É como se, em vez de ensinar a leitura, a leitura mesma, envolta em camadas 

metafóricas, construísse o leitor, fornecendo-lhe instrumentos de descoberta da própria 

leitura, pois, para Haroldo de Campos, num lance discursivamente metafórico, “o povo 
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é o melhor artífice no seu martelo galopado no crivo do impossível no vivo do inviável 

no crisol do incrível do seu galope martelado” (2004, p. [15], frag. “circuladô de fulô”). 

Por isso, diz o Poeta ao leitor: “te guie então porque eu não posso não ouso não pouso 

não troço não toco não troco senão nos meus miúdos nos meus réis nos meus anéis” 

(2004, p. [15], frag. “circuladô de fulô”). Se as Galáxias não dispõem de um guia que 

carregue o leitor pelo braço, as metáforas funcionam como pontos de luz que conduzem 

o leitor ao maravilhamento. Os conceitos e terminologias incomuns, urdidos pela fiação 

barroca, acendem aos olhos do leitor epifanias para o deleite da imaginação. 

Com base nos preceitos de Aristóteles, Leitão Ferreira afirma: 

 

O conceyto mental deve exprimir-se sensivelmente por palavras 

(...). Que as palavras com que se exprimir, sejaõ urbanas, isto 

he, não commuas, & próprias, mas peregrinas, & translatas; 

porque a novidade da metáfora, o artifício do engenho, a 

fermosura do veresimil, quanto mais maravilhaõ, mais deleytaõ 

(LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 107). 

   

Desse sentido de maravilhamento e de deleite, proporcionado pela linguagem 

que rege os conceitos das Galáxias,  

 

Nasce o gosto, & persuasão, que os leytores, & ouvintes em si 

sentem de ler, ou ouvir uma metáfora bem imaginada; porque se 

está tecida nos suaves períodos da prosa, ou nas sonoras 

clausulas do metro, deleytalhes os sentidos; se tem valentia, 

viveza, & efficacia, commovolhes os affectos; se he peregrina, 

nova, & inopinada, apuralhes a intelligencia (LEITÃO 

FERREIRA, 1718, p. 99-100).  

 

Como as Galáxias situam-se literariamente nos limites da poesia e da prosa, 

transgredindo as normas vigentes tanto de um quanto de outro gênero, os conceitos por 

sua vez também transcendem a sintaxe comum. A escritura de Galáxias não contém 

pontuação de qualquer natureza, nem diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, 

trazendo as páginas alinhadas apenas à margem esquerda. Seu ritmo, dessa forma, é 

fluido e arbitrário ao gosto do leitor, que realiza suas próprias pausas e prosseguimento 

da leitura. Daí as construções metafóricas também atenderem a um ritmo algo 

deslizante, interpenetrando-se umas nas outras e, assim, umas iluminando as outras, 

umas se iluminando nas outras, com os signos em rotação barroca.   

Isto posto, Haroldo de Campos assimilava o Barroco como a não-infância, 

afirmando que: 
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A literatura brasileira não teve origem, no sentimento genético, 

embrionário-evolutivo do termo, pois não teve infância. A 

palavra infans (criança) quer dizer: ‘aquele que não fala’. O 

barroco, portanto, é uma não-origem. Uma não infância. Nossas 

literaturas, emergindo com o barroco, nunca foram afásicas, 

nunca evoluíram de um limbo afásico-infantil para a plenitude 

do discurso. Já nasceram adultas (como certos heróis 

mitológicos) e falando com desenvoltura um código universal 

extremamente elaborado: o código retórico barroco (no caso 

brasileiro, influenciado já pelo maneirismo de Camões, um 

poeta que, por seu turno, havia exercido influência sobre 

Gôngora e Quevedo, os dois grandes nomes do barroco 

espanhol) (CAMPOS, 2013, p. 197-198). 

 

Por conseguinte, para o autor das Galáxias,  

 

Desde o barroco, ou seja, desde sempre, não nos podemos 

pensar como identidade fechada e conclusa, mas, sim, como 

diferença, como abertura, como movimento dialógico da 

diferença, contra o pano de fundo do universal. Nossa entrada 

no palco literário é, desde logo, um salto vertiginoso na cena do 

barroco, ou seja, uma articulação diferencial com código 

universal extremamente sofisticado (CAMPOS, 2013, p. 198).  

 

Desse código sofisticado e universal, como se refere o Poeta ao Barroco, 

Gregório de Matos (1636-1695), o ‘Boca do Inferno’, foi o primeiro grande poeta 

brasileiro. O autor baiano, diz Haroldo de Campos, 

 

Recombina Camões, Gôngora e Quevedo, incorpora 

africanismos e indigenismos em sua linguagem, recorre à 

paródia e à sátira num jogo intertextual ‘caranavalizado’, onde 

os elementos locais se mesclam aos ‘estilemas’ universais, 

segundo um processo de hibridização contínua (o português 

mestiço em que Gregório de Matos escreve já vem, por sua vez, 

semeado de espanholismos...). Como a mexicana Sor Juana, o 

peruano Caviedes, o colombiano Hernando Domingues 

Camargo, o brasileiro Gregório de Matos pratica um barroco 

diferencial, irredutível a seu modelo europeu. Após dominar as 

regras do jogo, explora num sentido pessoal, e mesmo 

subversivo, as possibilidades combinatórias do código comum: 

um código sempre móvel e cambiante, nas suas reconfigurações 

individuais (CAMPOS, 2013, p. 198-199).  

  

 Estas pontuais considerações de Haroldo de Campos vão-nos revelando, além de 

uma franca adesão ao estilo seiscentista, com destaque para a valorização da imitatio, da 

diferença, da paródia e da hibridização como proeminentes marcas conceituais do 

universo barroco, um contundente pensamento sobre a cultura do Barroco, em toda sua 
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extensão e atualidade conceitual e expressiva. Inclua-se, subjazendo ao que revela, a 

noção de antropofagia, que caracteriza tenazmente o barroco brasileiro. Sobre esta 

matéria, o Poeta nos diz: 

 

A antropofagia, resposta a essa equação irônica do problema da 

origem, é uma espécie de desconstrucionismo brutalista: a 

devoração crítica do legado cultural universal, levada a efeito 

não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do ‘bom 

selvagem’, mas segundo o ponto de vista desabusado do ‘mau 

selvagem’, devorador de brancos, antropófago. ‘Só me interessa 

o que não é meu’ – afirma Oswald [de Andrade] no ‘Manifesto’ 

[Antropófago], propondo-se a transformar ‘o tabu em totem’ 

(CAMPOS, 2013, p. 200).  

 

Acerca deste traço particular do Barroco no Brasil e nas cercanias da América 

Latina, continua Haroldo de Campos: 

 

Esse processo de deglutição antropofágica não envolve uma 

submissão (uma catequese), mas uma ‘transculturação’, melhor 

ainda, uma ‘transvoloração’: uma visão crítica da História como 

‘função negativa’ (no sentido de Nietzsche). Todo o passado 

que nos é ‘outro’ merece ser negado. Merece ser comido, 

devorado – diria Oswald. É uma atitude não reverencial perante 

a tradição: expropriação, reversão, desierarquização. Não por 

mera coincidência pode aqui ser lembrado mais uma vez 

Lezama Lima, que procurou ler o passado (a História) também 

de certo modo ‘devorativamente’, como uma ‘sucessão de eras 

imaginárias’, repensáveis por uma ‘memória espermática’, apta 

a substituir os nexos lógicos por surpreendentes conexões 

analógicas (CAMPOS, 2013, p. 200-201). 

 

 O Barroco constitui, para o nosso Poeta, uma estratégia de pensarmos nossa 

própria condição cultural, assim como uma práxis e teoria radicais, necessárias ao 

revisionamento de nossa tradição literária. A complexidade de suas ideias acerca do 

Barroco põe em destaque sobremaneira as potencialidades transgressoras que 

caracterizam o estilo seiscentista, como a insubordinação estética e o artifício enquanto 

procedimentos de criação. Sua escrita, sobretudo no tocante aos textos criativos, 

reivindicou sempre uma renovação do código verbal, praticando uma dicção a um só 

tempo exuberante e ex-cêntrica, ou seja, uma linguagem onde tudo coubesse, porém, 

isenta de um centro único regulador, portanto, de feição elíptica, estrutura do Barroco 

por excelência. Acerca de linguagens desta envergadura, Roland Barthes é enfático: 
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O texto pode, se tiver gana, investir contra as estruturas 

canônicas da própria língua (Sollers): o léxico (neologismos 

exuberantes, palavras-gavetas, transliterações), a sintaxe (acaba 

a célula lógica, acaba a frase). Trata-se, por transmutação (e não 

mais somente por transformação), de fazer surgir um novo 

estado filosofal da matéria linguareira; esse estado inaudito, 

esse material incandescente, fora de origem e fora de 

comunicação, é então coisa de linguagem e não uma linguagem, 

fosse esta desligada, imitada, ironizada (BARTHES, 1987, p. 

41-42). 

 

Se voltarmos nossa atenção retrospectivamente para a obra de Haroldo de 

Campos, atentando para a fase incial do Auto do Possesso (1950), seu primeiro livro, 

passando pela Poesia Concreta e chegando à fase das Galáxias e produção posterior, 

veremos que, aludindo ou não ao Barroco, o nosso Poeta pintou sua escritura com tintas 

marcadamente barrocas. O discurso engenhoso, a inventividade verbal e a busca 

inelutável pelo novo perpassam sua produção intelectual, seja no nível poético, teórico 

ou tradutório. Há mais: a eloquência barroca tem lugar destacado em sua obra e as 

Galáxias a ela rendem graças. A arte de escrever com sabor nunca deixou de fazer parte 

dos livros de Haroldo de Campos, mesmo em nome da mais alta erudição poética. Sobre 

a mais elevada matéria, não costumou agir como um legista das letras, cerebral e 

distante. Optou sempre por uma abordagem volumosa, mas nunca redundante, salpicada 

de ornamentos bem ao gosto sesicentista, como podemos comprovar em um excerto do 

ensaio “Kurt Schwitters ou O júbilo do objeto”, que integra o livro A arte no horizonte 

do provável:  

 

a redescoberta do mundo perdido do objeto – a parafernália de 

detritos, lascas, aparas, ferros velhos, cacos de vidro, jornais, 

impressos sem uso etc., que são o lastro rejeitado pela vida 

moderna em seu trânsito cotidiano – domina a obra de Kurt 

Schwitters e se constitui em ágil trampolim para a sua busca 

incessante do objeto em si, do eidos da expressão poética ou 

plástica (CAMPOS, 1977, p. 35). 

  

Isso se constata do corpo do texto às notas de rodapé, estas, verdadeiros 

rendilhados verbais que nunca escapam à convidativa leitura, conforme vemos na 

seguinte nota de pé de página, que pertence ao ensaio Comunicação na poesia de 

vanguarda, que integra o mesmo livro acima referido: 

 

A observação de Lacan foi escrita em 1957 (“L’Instance de la 

lettre dans l’inconscient”). Em 1964, com a publicação no 
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Mercure de France de inéditos de Saussure, por J. Starobinski 

(‘Les Anagrammes de Ferdinand de Saussure’), ficamos 

sabendo que o mestre genebrino não apenas se preocupou 

obsessivamente com a poesia, mas, através da identificação 

nesta de figuras fônicas com a função temática de anagramas de 

nomes próprios (de deuses, heróis), chegou a admitir a ruptura 

da ordem linear em poesia, em prol de uma não-consecutividade 

extratemporal de impressões acústicas, amalgamadas como 

cores simultâneas (CAMPOS, 1977, p. 152).  

 

Nesse sentido, era um retórico Haroldo de Campos, na melhor acepção da 

retórica barroca. Sua linguagem, polvilhada de ornamentos cintilantes, jamais esqueceu 

o leitor, fosse num ensaio sobre as “questões fáusticas” [“já a plagiotropia (do grego, 

plágios, oblíquo, que não é em linha reta), movimento de derivação ou ramificação por 

obliquidade (um termo que extraí da botânica), parece-me um conceito adequado para 

descrever o desenrolar do processo literário com releitura ‘polifônica’, antes por desvios 

do que por um traçado reto, da tradição”]
12

, fosse num texto teórico sobre a poética da 

tradução [“a tradução criadora – ‘a transcriação’ – é a maneira mais fecunda de repensar 

a mímesis aristotélica, que marcou tão fundamente a poética do Ocidente. Repensá-la 

não como uma apassivadora teoria da cópia ou do reflexo, mas como um impulso 

usurpatório no sentido da produção dialética da diferença a partir do mesmo”]
13

.  

O que se via naquelas passagens era um escritor em plena vitalidade literária, 

exibindo uma fervorosa paixão pelo ofício que lhe coube em vida. Ao ler um texto 

haroldiano, seja de qualquer gênero, a impressão que se tem é de que cada palavra 

saltou direto da boca do autor para o papel, de tão vívida que se materializa a escritura. 

Sua verve escritural apresenta um tom de oralidade algo sermonística, e, portanto, 

acentuadamente barroca, como se escrevendo, estivesse usando o papel como púlpito 

para “pregar” poesia. E foi o que fez ao longo da vida, pois viveu para a poesia. Não à 

toa, Haroldo de Campos faz uma participação especial no filme Sermões – A vida de 

Antônio Vieira (1989), de Júlio Bressane, lendo, como um duplo de Vieira, o fragmento 

inicial das Galáxias. Sobre a eloquência sacra do universo barroco, Aníbal Pinto de 

Castro nos elucida: 

 

Na sequência do ardor catequético impulsionado pelo Concílio 

de Trento e pela preocupação de defender, na pureza da sua 

ortodoxia o dogma católico, não liberto ainda das arremetidas 

                                                           
12

 Excerto pertinente ao ensaio “Questões fáusticas”, que compõe o livro O arco-íris branco, Rio de 

Janeiro, Imago, 1997, p. 49. 
13

 Cf. Haroldo de Campos – Transcriação, org. Marcelo Tápia e Thelma Médici Nóbrega, São Paulo, 

Perspectiva, 2013, p. 205. 
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do protestantismo, o púlpito transformou-se verdadeiramente no 

meio quase exclusivo de catequese e apologética. A tendência 

peninsular para as formas exteriores de culto, onde o sermão 

ocupava lugar de central relevo, e para a veneração panegirista 

dos Santos, mais não fazia do que aumentar essa projecção da 

eloquência sacra. E com fidelidade mais ou menos evidente a 

tais fins, o trabalho do pregador integrava-se num dos sectores 

de maior repercussão na vida portuguesa da época – os autos de 

fé (CASTRO, 2008, p. 84). 

  

Isto posto, podemos por hora, se não concluir, mas inferir, como base nas 

passagens até aqui arroladas, que a linguagem de Haroldo de Campos traduz a 

linguagem barroca e, traduzindo, traduz-se numa linguagem barroca, pois solar, 

conforme traduz verbovisualmente o irmão Augusto de Campos no poema escolhido 

como epígrafe para esta tese. Deste modo, sua escritura, quer esteja voltada 

circunstancialmente para quaisquer temáticas além do Barroco, alinha-se ao horizonte 

do Barroco desde a raiz, uma vez que o furor e a paixão que a acompanham, conforme 

mostramos e mostraremos, se irradiam aos olhos do leitor. Fiquemos, por hora, com 

Francisco Leitão Ferreira, aquele que até aqui nos socorreu, e nos socorrerá, sempre que 

o Barroco bater à nossa porta:  

 

He certo que as payxões do animo, são como pedra de dar fio 

nas quaes se aguça o gume do engenho: & he bem proloquio, 

que a vexação dá entendimento; ou como diz o Filosofo na 

Poetica, a perturbaçaõ anima a persuaçaõ & a meu entender a 

razaõ he; porque o affecto inflama os espíritos, (polvora do 

entendimento) & a imaginaçaõ fitada em hum so objecto, 

observa miudamente todas as circunstancias ou estejaõ remotas, 

ou reconcentradas, & como está alterada, alterando-as tambem 

fórma extravagantes imagens, materia para o ardor do engenho, 

de que as metaforas saõ faiscas (LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 

128-129). 

 

Prossigamos ao Prazer das Galáxias. 
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3. O PRAZER DAS GALÁXIAS 

 

Roland Barthes, para começo de nossa discussão: 

 

Uma noite, meio adormecido sobre uma banqueta de bar, eu 

tentava por brincadeira enumerar todas as linguagens que 

entravam em minha escuta: músicas, conversações, ruídos de 

cadeiras, copos, toda uma estereofonia da qual uma praça de  

Tânger (descrita por Severo Sarduy) é o lugar exemplar. Em 

mim isso também falava (é coisa conhecida), e essa fala dita 

‘interior’ parecia muito com o rumor da praça, com esse 

escalonamento de pequenas vozes que me vinha do exterior: eu 

mesmo era um lugar público, um souk [espécie de mercado ao 

ar livre muito comum em países do Oriente Médio], em mim 

passavam as palavras, os pequenos sintagmas, as pontas de 

fórmulas, e nenhuma frase se formava, como se fosse a lei desta 

linguagem. Esta fala ao mesmo tempo muito cultural e muito 

selvagem era sobretudo lexical, esporádica; constituía em mim, 

através de seu fluxo aparente, um descontínuo definitivo: esta 

não-frase não era de modo algum algo que não tivesse tido 

poder para chegar à frase, que tivesse existido antes da frase; 

era: aquilo que existe soberbamente fora da frase” (BARTHES, 

1987, p. 64). 

 

Iniciar um plano geral sobre Galáxias com uma citação, e mais, com esta citação 

de Roland Barthes, assinala a uma só vez conforto e desafio à nossa travessia analítica. 

O conforto provém do fato de as palavras do autor de O prazer do texto formularem de 

saída uma fecunda síntese da estrutura do livro de Haroldo de Campos, mesmo que para 

esta obra não tenha sido destinada, funcionando como estrela-guia no percurso pela 

constelação galática. Mas, curiosamente, o próprio autor galático afirmou que “as 

galáxias são um texto de prazer, na acepção barthesiana do termo. Um texto de desejo e 

de gozo”
14

. O desafio, contra-face do mesmo sentimento, reside no fato de, partindo da 

citação, que não mirou as Galáxias, mas que parece alvejá-las no peito, tecermos, 

mirando as Galáxias, considerações algo necessárias acerca desta obra haroldiana. Com 

a mente em Paul Valéry, para quem o trabalho do poeta “consiste menos em buscar 

palavras para suas ideias do que em buscar ideias para suas palavras”
15

, embora não 

sendo este um trabalho de poeta mas de um leitor de poesia, utilizaremos as ideias de 

Barthes antes como possibilidade de iluminar o percurso de nossas palavras do que 
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 Cf. Metalinguagem e outras metas, ob. cit., p. 277. 
15

 Cf. Transcriação, ob. cit., p. 66-67. 
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como estratégia de resumi-lo. A propósito ainda de Valéry, o fato de transplantarmos 

uma passagem conceitual diversa para um contexto outro já não nos daria mínima 

chancela de co-autoria destas ideias? Agora, sim, um trabalho de poeta: não seria este 

um dos procedimentos recorrentes ao longo das páginas das Galáxias? Encontrar pulsão 

sígnica das Galáxias em Barthes, que não escreveu sobre Galáxias, já não é escrever 

nossas Galáxias, obra sobre a qual nós, de fato, estamos escrevendo?  

Não almejamos, assim, aplicar à nossa leitura das Galáxias as considerações 

barthesianas acerca do “prazer do texto”, mesmo porque não foram concebidas para tal 

propósito e, cronologicamente, estas só nos acorreram após boa parte da escritura deste 

e de outros capítulos, o que significa dizer que elas, de algum modo, povoavam em 

linha d’água nossas palavras-ideias ou, numa mirada anacrônica, nossas ideias já 

dormiam à sombra das ideias-palavras do autor francês. Ora, pensando assim, não 

pertencem menos a Umberto Eco e mais a Haroldo de Campos os direitos autorais da 

expressão obra aberta, que este trouxe a público no ensaio “A obra de arte aberta”
16

, em 

1955, antecipando o autor milanês em treze anos. Do mesmo modo, Severo Sarduy não 

é menos responsável pela aparição da terminologia neobarroco do que o mesmo 

Haroldo de Campos, que a lançou no ar no mesmo ensaio (“talvez esse neo-barroco”). A 

nosso ver, termos e expressões, conceitos e ideias, se estamos trafegando pelo campo da 

criação poética, só um dono poderá reivindicar paternidade: a própria poesia. Com 

efeito, nossa dívida conceitual, se houver, será depositada na fatura da poesia, onde 

pagam tributo Roland Barthes, Umberto Eco, Paul Valéry, Francisco Leitão Ferreira, 

Baltasar Gracián, Affonso Romano de Sant’Ana, Severo Sarduy, Lezama Lima, 

Eugenio D’ors e Haroldo de Campos, entre outros poetas e teóricos da poesia, do 

Barroco e do neobarroco que co-escrevem conosco as ideias e palavras desta tese, das 

quais só seremos efetivamente pais se tivermos em mente a noção antropofágica de 

criação paralela, tão ao gosto do nosso Autor e das próprias Galáxias.  

Dito assim, as Galáxias, sempre entendemos, nasceram para o convívio do 

leitor, para o seu prazer e para o seu aprendizado. Esta é, a nosso entender, a prateleira 

para a qual se destinaram desde o começo as Galáxias e é para onde pretendemos 

devolvê-las ao praticarmos esta possível leitura: ao nível dos olhos do leitor. Porque 

esta tese é feita por um leitor, assim como as Galáxias constituem um objeto 

manufaturado de um leitor, feito de leituras e para futuras leituras. Esta se pretende 
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 Ensaio que integra o livro Teoria da Poesia Concreta – Textos críticos e manifestos – 1950-1960, 

Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, São Paulo, Duas Cidades, 1975, p. 30-33. 
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apenas uma delas. Assim sendo, Galáxias, esse feixe de vocábulos insurrectos, não é 

inócuo jogo de palavras. É raro jogo da linguagem e da vida, da vida-linguagem, “que 

passa pelo livrovida”
17

, como sentencia o Poeta. E como vida, não lhe faltam os sabores 

e seus reveses: êxtase e agonia, furor e contenção, proliferação e rigor, paixão e razão, 

fantasia e realidade. Não lhe faltam cenários onde perpassa essa vida: cidades, ruas, 

estradas, praças, calçadas, monumentos, países, restaurantes, bares, prédios, lojas, 

livrarias, bibliotecas, parques, museus, universidades, cemitérios etc. Não lhe faltam 

personagens para viver nesses cenários: escritores, músicos, pintores, físicos, filósofos, 

dançarinos, cineastas, choferes de táxi, anônimos, transeuntes. Em Galáxias a vida corre 

e escorre pelos veios das páginas, criando novas vidas que se misturam 

indissoluvelmente, como se a terra, em vez de sólida, fosse por um instante líquida. 

Galáxias é a vida do ser e do não ser da palavra, percorrida por um ser humano, 

cultural, social, político e afetivo que dedicou a vida para ela: a poesia. E é sobre poesia 

e vida, vidapoesia, que, a nosso ver, tratam as Galáxias e, por conseguinte, nossa 

análise. Adiantemos, desde logo, que Galáxias não se enquadra nos moldes de uma 

biografia convencionalmente falando, pois não se ocupa a narrar vivências e vicissitudes 

do Autor. Está, isto sim, próxima ao que entendemos por biografemia, aquele formato 

de escritura em que são tênues os limites entre os signos poéticos e os signos da vida, 

entrando uma instância nas fendas da outra.   

Para amparar esse imbricamento, vidapoesia, Haroldo de Campos, esse homem 

múltiplo e vário, cuja vida não foi mais sua que da palavra, convoca o Barroco, 

disciplina adequada para tal empresa, pois opera sobremaneira pela superposição de 

gêneros, pela transgressão de códigos, pela exuberância de imagens e pela convergência 

dos contrários, atributos basilares na estruturação das Galáxias. Conclama também o 

neobarroco, que para nós configura a tradução, no sentido haroldiano de transcriação, 

do estilo seiscentista. É pela dicção destas duas disciplinas, o Barroco e o neobarroco, 

que o Poeta tramará as Galáxias, costurando gêneros díspares, como a poesia e a prosa; 

amarrando domínios distantes, como a tradição e a modernidade; aproximando 

instâncias diversas, como o local e o universal. E desta mistura de camadas, 

aparentemente paradoxais, veremos surgirem, apagarem-se e ressurgirem as 

milumaestórias nas Galáxias, amálgamas de relatos de viagem e de reflexões sobre a 

escrita, que, operando não hierarquicamente e em fluxo ininterrupto, beiram o 
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 Excerto extraído do frag. 23, “neckarstrasse”, p. [57]. 
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maravilhoso, ao modo de uma Scherazada conteconteando uma estória 

milnoitescontada
18

. Sobre este aspecto prosaico da obra, Haroldo de Campos afirma que 

“há neste livro caleidoscópico um gesto épico, narrativo – miniestórias que se articulam 

e se dissipam com o ‘suspense’ de uma novela policial” (CAMPOS, 2004, p. 119).  

É comum olharmos para as Galáxias e nelas mirarmos tão somente os recursos 

técnico-criativos, a saber, as figuras e os tropos, sejam metáforas, aliterações, 

paronomásias, trocadilhos, antíteses, oxímoros ou neologismos. Tudo isso está lá, é 

importante e nos interessa nesta leitura a que nos propomos. Mas não está só e per si. 

Esta panóplia de figuras e tropos lá existe, sobretudo, cremos nós, para sustentar uma 

série de tramas, episódios, estórias, histórias, contos, fábulas, lendas e casos que 

aparecem arranjados como pistas de uma narrativa detetivesca, à primeira vista 

desconexas, mas que se encaixam na medida em que o leitor, estabelecendo relações 

pautadas no encadeamento analógico, encontra relações e vínculos de insuspeitada 

proximidade entre elas. E, assim, ao conectar as pistas umas com as outras, vai o leitor 

aos lugares de onde fala o Autor, chegando, de algum modo, à poesia que o Autor 

propõe, que é, ao fim e ao cabo, o mundo, pois para Haroldo de Campos a poesia era a 

tradução do mundo, o mundo como desenhado nas Galáxias. O livro, concebido assim, 

é um mundo de conhecimentos e ideias, de afetos e concreções, de considerações e 

descobertas, onde tudo cabe e a todos se oferta, iniciados ou leigos em poesia e em 

poesia de Haroldo de Campos. Galáxias constitui, deste modo, “um 

umbigodomundolivro um umbigodolivromundo”
19

, onde cada leitor, experienciando a 

aventura da palavra, experimenta as venturas do mundo, encontrando, a partir dos sinais 

deixados pelo Autor, sentidos para a leitura da linguagem e para a re-leitura da vida.    

Galáxias é constituída por cinquenta páginas escritas e cinquenta páginas em 

branco, estas o verso daquelas, “fazendo as vezes de silêncio ou pausa interocorrente e 

perfazendo o total programático de 100 páginas” (CAMPOS, 2004, p. 119). Às escritas, 

o Poeta chamou inicialmente de fragmentos, tratando o primeiro e o último, grafados 

em tipologia itálica, de formante inicial e formante final, respectivamente
20

. Já as 

demais quarenta e oito páginas são impressas em tipologia normal. Adiante, Haroldo de 

Campos passou a tratar cada página do livro de “canto”, como uma alusão às partes de 

uma epopeia, especialmente da Ilíada de Homero, obra que Autor transcriou em dois 
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 Trecho extraído do frag. 47, “passatempos e matatempos”, p. [105]. 
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 Excerto pertencente ao formante incial “e começo aqui”, p. [13].  
20

 Cf. Galáxias, ob. cit., p. 119. 
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volumes. As páginas não são numeradas e não possuem pontuação em qualquer uma de 

suas partes, assim como não há letras maiúsculas que sugiram início de uma sentença ou 

evidenciem nomes próprios. Os fragmentos ou cantos não possuem a rigor um título, 

mas são conhecidos do leitor por uma indexação ao final da obra que lista as páginas 

pelas palavras iniciais de cada fragmento. 

Em uma estrutura de tal ordem é difícil falar em início e em fim
21

, em capítulos 

ou em fases. Do mesmo modo, é temerário situar os limites dos assuntos das páginas, 

uma vez que, assim como no corpo de cada uma delas a escritura desliza 

ininterruptamente, ao final de uma página não há sinal gráfico encerrando o que ali se 

disse, nem na cabeceira da próxima há indicação de parágrafo sinalizando a chegada de 

um novo tema. Os temas se mesclam página após página, como as águas do rio entrando 

sorrateiramente nas águas do mar, cujo engenho humano, por mais especialista no 

assunto, não distingue a olho nu. Mas o que os olhos não conseguem diferenciar é dado 

à boca a identificação, desconfiando que o teor salobro daquela água denuncia mais de 

um elemento mineral em jogo: o rio e o mar. Em Galáxias, não obstante o 

entranhamento dos assuntos, há possibilidades de identificá-los na quadratura das 

páginas e tecer algum juízo sobre seus caracteres. 

Podemos dizer que as milumaestórias que pairam sobre as Galáxias orbitam em 

torno de dois eixos temáticos ao longo de todo o livro, já aludidos anteriormente: a 

viagem através da linguagem e a viagem enquanto deslocamento espacial. A frase “isto 

não é um livro de viagem”, com a qual Haroldo de Campos batiza o CD que contém 16 

fragmentos oralizados, lançado em 1992, é eloquente tanto mais pelo que nega quanto 

pelo que revela. A nosso ver, não é um livro de viagem porque não guia o leitor a 

lugares estabelecidos, como a um turista que compra um pacote determinado em uma 

agência de viagens. Não é um livro de viagem porque não é um desvairio inconsequente 

da mente ou da imaginação. Mas é também um livro de viagem, pois percorre os 

meandros da palavra até deixá-la à flor da pele à espera do leitor. É um livro de viagem 

porque sugere ao leitor um percurso de deslocamentos físicos do Autor por diversas 

cidades do mundo. Temos, então, a vida da palavra e a vida do homem, duas instâncias 

que a todo tempo se convergem nas Galáxias, uma metaforizando-se na outra, 

metamorfoseando-se uma em outra. “Este livro permutável tem, como vértebra 

                                                           
21

 Muito embora o Poeta declare nomeadamente no primeiro fragmento “e começo aqui e meço aqui este 

começo” e no fragmento final declare “fecho encerro”, não podemos tomar as Galáxias como uma obra 

que obedece a uma estrutura linear início-meio-fim. 
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semântica, um tema sempre recorrente e variado ao longo de todo ele: a viagem como 

livro e o livro como viagem”, revela-nos Haroldo de Campos. Esta é para nós, portanto, 

a viga-mestra que sustém as Galáxias e a partir dela mapearemos as possíveis tramas 

que se enredam e se desenredam constantemente nas páginas do livro.  

Mas o des-enredo das tramas está em consonância com o enredamento dos 

gêneros poético e prosístico, atingindo nesta obra graus de elevada mistura e 

convergência literária. “Meu livro Galáxias (1963-1976) é um ensaio de abolição das 

fronteiras entre a poesia e a prosa, que busca aliar rigor construtivista e proliferação 

neobarroca”(CAMPOS, 2013, p. 203), diz-nos o Autor acerca da estruturação da obra. 

De fato, ao percorrer os olhos sobre as páginas das Galáxias atinge o leitor uma 

sensação de deslizamento sobre o prosaico e o poético, sem percebimento de emendas, 

algo como se não houvesse naquele instante gêneros distintos, mas congêneres e por 

isso mesmo complementares, que se nutrem com seus procedimentos específicos para 

formar um composto indissolúvel do narrar com o poetizar, do epos com o epifânico.  

O que o historicismo literário separou, Haroldo de Campos uniu: a poesia e a 

prosa. Pensando em Caetano Veloso, “a poesia está para prosa assim como o amor está 

para a amizade”
22

. São esses laços, de amor e de amizade, que se notam em relevo nas 

páginas das Galáxias. Um enamoramento estético-literário da narração com a anti-

narração, enlaçados de tal forma que parecem ter nascido senão dessa forma: um só 

corpo e um só espírito. Em Galáxias não há predomínio de um sobre outro gênero, 

porque não há gênero estanque, embora declare o Autor que “a imagem acaba por 

prevalecer, a visão, a vocação para o epifânico” (CAMPOS, 2004, p. 119), ressaltando 

que, “nesse sentido, o polo poético termina por se impor ao projeto” (CAMPOS, 2004, 

p. 119). Sim, nas palavras do Poeta devemos crer, mas devemos também delas esgarçar 

seus sentidos, pois o que vem a ser poesia para Haroldo de Campos senão a síntese de 

todas as artes e objetivo primeiro da existência? Ainda às palavras de Caetano Veloso, 

devemos atentar para o que disse o compositor à época do lançamento da primeira 

edição das Galáxias: “Eu quero a proesia. Eu quero as galáxias do poeta heraldo de los 

campos. Quem não comunica dá a dica. Eu quero a proesia” (2004, orelha do livro). A 

poesia, o epifânico, a imagem, a anti-narração constituem para o poeta – basta ler uma 

linha de qualquer escrito seu, seja poesia ou prosa – o motor da existência, a própria 

existência. E nela está a prosa, porosa que é, já é poesia, pois a poesia, para o Poeta, não 
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 Verso da canção “Língua”, que integra o disco Velô, álbum lançado pelo compositor em 1984 
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se limita ao metro, mas se estende ao campo da invenção e da reelaboração do 

pensamento estético, da ampliação dos limites da criação verbal e não verbal.    

Em Galáxias, a classificação tradicional é logo desafiada pelo estatuto do 

hibridismo, não pela negação dos postulados de uma tradição viva, e já mestiça quanto 

aos gêneros, mas pela reivindicação de que na modernidade não cabe mais a polarização 

verso-prosa. Não cabe, assim pensamos, porque nunca coube. Basta trazermos à mente 

as narrativas antigas, como a Odisseia e a Ilíada de Homero, as Metamorfoses de 

Ovídio, a Eneida de Virgílio, constituindo todas estas modelos cabais de poesias 

prosísticas para todas as literaturas e para todas as artes. O que então dizer da Divina 

Comédia de Dante Alighieri, quando não sabe mais o leitor em qual terreno está 

pisando, se na seara da poesia ou se no campo da prosa? E se pensarmos na obra 

camoniana, cuja proa singrando os mares da épica, atravessa o oceano da lírica e vice-

versa? O que não custou, e ainda custa, à crítica tradicionalista a classificação da obra 

de Gregório de Matos, que, através do soneto, teorizou, criticou, narrou as 

descomposturas do Brasil de seu tempo? Do mesmo modo, onde colocará a mesma 

crítica, daqui a alguns anos, um Grande Sertão: Veredas? 

Mas, se estamos falando de mistura de gêneros nas Galáxias, poderíamos, ainda 

que sumariamente, identificar os matizes da poesia e da prosa nos fragmentos? Embora 

não seja esse o objetivo do nosso estudo, é necessário, a título de ilustração, tecer alguns 

comentários a respeito de como se constituem os dois gêneros na obra. A poesia se 

manifesta, a nosso ver, sobretudo no particular trabalho conferido à linguagem, assim 

como nos recursos de elaboração das imagens. Isto é, em Galáxias, à palavra não 

interessa apenas dizer, mas como dizer. Por isso a importância da sua materialidade, do 

seu aspecto físico e acústico. Explorando a face da palavra, o Autor amplia seu alcance 

para além do referente lógico, para o bem do sentido lúdico. A poesia, então, encontra-

se encarnada na fisicalidade do verbo, criando, sonoridades, ambiguidades, polissemias 

a partir de uma orquestração verbal polifônica que vai gerar ritmos, movimentos e 

melodias, como se o significante participasse de uma dança aliterante, pulsando 

sonoramente aos olhos e ouvidos do leitor: “moscas pousam moscas iguais e foscas feito 

moscas iguais e foscas feito foscas iguais”
23

. A combinação de sons entre as palavras em 

Galáxias faz parte de um jogo poético que liberta o verbal de seu ofício meramente 

semântico, criando, pelas aliterações e paronomásias, novos semas, ou seja, novas 
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significações no campo do dizer: “sob o véu vislumbre a gaze gázea”
24

. O que nos leva a 

concluir que, conforme afirmamos no início deste capítulo, Galáxias não constitui um 

simples jogo de palavras, porque a atenção dada ao significante não se reduz ao 

malabarismo inócuo e a troco de nada, mas, estando implicada na performance acústica 

do significante, repercute na amplificação dos significados e, por conseguinte, na 

ampliação do repertório do leitor.    

O outro matiz do gênero poético que podemos perceber em relevo no livro diz 

respeito à atenção do Autor às imagens, elaboradas pelo fabrico de inesperadas 

metáforas. Se no matiz anterior a ênfase recaía sobre a materialidade sígnica, agora o 

lavor volta-se para o caráter imagético da palavra, operando não hierarquicamente sobre 

o imaginário, a fantasia e o intelecto do leitor. Para tanto, o Poeta trabalha a partir de 

comparações e analogias entre elementos díspares, criando ideias e conceitos 

insuspeitados que vão intensificar e multiplicar o teor dos fragmentos. Se no matiz 

anterior o jogo era o das combinações sonoras, portanto, sensorial, aqui é o jogo é o das 

relações, por isso mesmo, conceitual. Jogo este não menos polissêmico, propulsor de 

camadas de sentidos variadas das construções verbais. De concreção barroca, a metáfora 

galática não distingue materiais elevados de elementos cotidianos: “arcos em ferradura 

alando-se sobre capitéis romanos”
25

. Tanto um quanto outro matiz, pormenorizaremos 

quando da leitura das páginas propriamente dita.  

No que respeita ao acento prosaico contido em Galáxias, podemos dizer que este 

aspecto se faz presente todas as vezes em que o leitor possa captar uma insinuação do 

narrador, seja aspergindo relatos de viagem, espacial ou mítica, seja soltando narrações 

de cariz variado, como asserções literárias, filosóficas, culturais, políticas ou afetivas. À 

semelhança de minicontos, tais relatos e narrações ensaiam uma sequencialidade típica 

do gênero narrativo, mas que logo é suspensa pela chegada de um recurso da linguagem 

poética ou irrupção de um tema à primeira vista estranho ao eixo que está em pauta. 

Vejamos um exemplo em que podemos observar a ocorrência dos dois casos: “e joão 

pessoa sob a chuva de verão não era uma ilha de gauguin morenando nos longes paz 

paraísea (aliteração, recurso poético) num jambo de sedas e cabelos ao vento pluma 

plúmea no verão bochorno e (mudança de assunto a partir daqui) sentado num café em 

genève miss stromboli entreteneuse entertainer morta no apartamento”
26

. Mas, em vez 
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 Passagem extraída do frag. “augenblick”, p. [23]. 
25

 Excerto pertencente ao frag. “mire usted”, p. [21]. 
26

 Passagem extraída do frag. “isto não é um livro”, p. [27]. 
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de fratura pela chegada do poético ou pelo advento de um novo tema, dá-se na verdade 

uma conexão íntima com o término do prosaico e com a chegada de um novo assunto, 

de modo que, sempre surpresos, não sabemos ao certo se é a narração que está contando 

a poesia ou se é a poesia fabulando a narração. Senão, vejamos mais este exemplo: 

“crianças correndo fugindo para os vãos das portas e o branco violado a medula do 

branco ferida”
27

.  

Esta dissolução de fronteiras dos gêneros, cara a Haroldo de Campos e 

recorrente nas Galáxias, constitui, pois, uma das principais ferramentas expressivas do 

pensamento neobarroco. A teorização do neobarroco finca suas bases no 

reconhecimento de um espaço estético fluido, não cartografado, em que transitam 

simultaneamente o poético e o prosaico, o epos e o epifânico, a epopeia e a lírica. Não à 

toa, Severo Sarduy toma como paradigma de seus tratados teóricos e produções poéticas 

o travestimento, ele próprio travestindo-se através da escrita, que não se quer menos 

prosaica do que poética. Interessa ao neobarroco o mistério da palavra, a dúvida que 

nela habita e que constitui sua força vital. Dirimida esta dúvida, estará morta a palavra e 

nada há a ser criado, expressado, pensado, vivido. É na tentativa de decifrar as camadas 

mais enigmáticas da palavra onde reside, para o neobarroco, o poder da criação: da 

palavra, do seu criador e do leitor. Dissemos tentativa, pois permanecerá a palavra 

sempre acesa ao sopro final de cada leitura, uma vez que suas potencialidades máximas 

não estão localizadas nos limites do significante e do significado, mas numa faixa sutil 

entre estas duas instâncias e retirá-las de lá, quando elas de fato existem, é trabalho de 

Sísifo: imprimimos todo o empenho, acionamos nosso entendimento ao grau mais 

elevado e, quando achamos que chegamos ao cume do signo, ele nos escapa 

pensamento abaixo. Mas o que resulta dessa aventura em torno da palavra, nos moldes 

do neobarroco? De certo, o descortinamento de nossas limitações diante da criação e ao 

mesmo tempo o prazer delirante de haver resvalado na carne viva da matéria criativa. 

Resulta a sensação libertária de ler um Ulisses de James Joyce e, ao final, não 

sabermos onde devolver a obra: se à estante do romance ou se à prateleira da poesia. De 

não nos preocuparmos se Rayuela de Julio Cortázar se enquadra no compartimento da 

prosa ou se pertence ao armário dos textos poéticos. De esquecermos por um instante se 

Paradiso de Lezama Lima atende aos ditames do romance ou se postula o rótulo da 

poesia. De não nos apressarmos em definir se as Galáxias de Haroldo de Campos 
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comungam os preceitos da poética ou se fazem jus aos mandamentos da retórica. Como 

um travesti, ser de gêneros convergentes, que não nega a um nem declara a outro, todas 

estas obras citadas, principalmente aquela a que nos ocupamos neste estudo, se situam 

no espaço do entre, esta zona de desconforto sensível e intelectual que escapa à 

classificação canônica dos gêneros. Por isso mesmo, reivindicam estas modalidades 

literárias uma perspectiva outra de análise, por parte da crítica, e de compreensão outra, 

por parte do leitor, que transcenda os valores estéticos da historiografia tradicionalista, 

para que não pereçam estas obras a uma leitura apressada e previamente munida de 

chaves de investigação em desacordo com as fechaduras de suas portas.  

Esta fusão de gêneros em Galáxias guarda, a nosso ver, afinidades com o 

hibridismo dos eixos temáticos contidos nos fragmentos. Como já dissemos 

anteriormente, os dois temas predominantes nas Galáxias constituem, a nosso ver, os 

relatos de viagens do autor e as reflexões sobre a própria escritura, que se entrecruzam 

constantemente ao longo das páginas. Grande parte dos fragmentos apresenta ao leitor a 

experiência de uma viagem do Poeta a algum lugar do Planeta. Cabe-nos dizer agora, 

visando a uma mirada contextualizante do projeto Galáxias, que, ao falar de um lugar 

em específico, Haroldo de Campos não fecha o relato à pura descrição do ambiente em 

que esteve, circunscrevendo-o aos limites geográficos que lhe são próprios. 

Conduzindo-nos ao espaço da ação, por meio de pistas minuciosas da configuração do 

ambiente e de seus caracteres, o Poeta trata do específico, atentando, claro, para sua 

singularidade, mas abrindo-o para um alcance geral, como se aquele lugar fosse no 

instante da narração também o lugar do leitor. É como se qualquer ponto do mundo 

fosse o mundo todo e, portanto, o mundo do leitor, que embora não pertencendo nem 

conhecendo o ambiente em xeque, sente-se inserido naquele contexto de paisagens, 

monumentos e personagens, pois o Poeta está sempre abrindo o espaço da ação para um 

lugar sem nome, que, a nosso ver, é o lugar mesmo da poesia. O Poeta está sempre 

traduzindo as marcas locais em significações universais, sem prejuízo ao que é 

particular ao ambiente em questão. Para mover esta engrenagem tradutória, Haroldo de 

Campos costura o que é alheio ao leitor com o que lhe é familiar, sugerindo a este a 

possibilidade de estabelecer relações entre o distante e o próximo e delas alcançar a 

fruição e a compreensão da leitura. Entendemos, assim, que importa menos o lugar 

físico da ação do que a tradução que o Poeta faz dele, pois o lugar da ação não é outro 

senão o da poesia, marcadamente translocal e transepocal, por isso mesmo, não 

estrangeiro e não estranho ao leitor afeito à sensibilidade poética. 
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Operando assim, o Autor encurta as distâncias entre a cultura de onde fala 

circunstancialmente, nomeadamente conhecida, e a cultura pertencente ao universo do 

leitor, desconhecida do Poeta, mas não menos fundamental na leitura galática, pois 

implícita naquela. Desse modo, Haroldo de Campos tange para longe qualquer noção de 

predomínio de uma cultura sobre a outra, de uma nação sobre outra, de um lugar sobre 

outro, uma vez que as culturas nas Galáxias se acham interdependentes e só existem 

coexistindo. Não raro, podemos ver nas páginas galáticas o imbricamento de lugares 

díspares no espaço, como a Genéve e João Pessoa (frag. “isto não é um livro”), assim 

como o diálogo entre o ocidente e o oriente (analogia musical entre dois instrumentos 

distintos, como uma viola artesanal de um cantador de feira e um shamsen (frag. 

“circuladô de fulô): “soando como um shamsen e feito apenas com um arame tenso um 

cabo e uma lata velha num fim de festafeira”. Daí a identificação irrestrita do leitor com 

o que lê, pois em vez de se deparar com um organismo fechado literariamente, encontra 

o leitor capilares abertos para percorrer as ações e delas se apropriar, adaptando-as ao 

seu contexto, à sua cultura.  

Se não há nas Galáxias, como vimos, a separação dos gêneros literários, não há 

na obra também a dicotomia local/universal, mas antes a superação desta e de outras 

dicotomias que trataremos adiante. Se buscou Haroldo de Campos categoricamente a 

dissolução das fronteiras entre poesia e prosa (CAMPOS, 2004, p. 119), podemos 

afirmar que esse gesto literário se estendeu para as fronteiras culturais. Isto não quer 

dizer, contudo, que o Poeta ignore a importância das marcas locais. Interessa-se tanto 

pela especificidade de cada ambiente visitado que vai às minúcias da descrição, 

detalhando meticulosamente os caracteres percebidos em cada rota de viagem. Ao autor 

galático interessa desde um simples saquinho de chá observado numa viagem pela 

Alemanha (“saquinhos de chá moído pendendo de fios à beira das chávenas”, frag. 

“augenblick”) até o efeito de um arco visto em uma mesquita em Córdoba (“arcarias 

árabes onde um arco de outro arco de outro arco de outro arco engendra plumas de 

sombras e rejas de claroescuro”, frag. “mire usted”). Entretanto, enxerga o Poeta em 

cada cultura um elo aberto para a conexão de outras ou de todas as outras culturas, não 

no sentido atávico, mas na possibilidade de uma essência que ligue todas elas. E é a 

própria estrutura de Galáxias, livre de sinais demarcadores na escritura, que nos aponta 

este efeito espiralado, e mais que isso, elíptico, pois dilatado, assimétrico e poroso, 

próprio aos procedimentos do Barroco.  
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A nosso ver, quando um vocábulo inadvertidamente se enrosca no outro, nesse 

momento se enroscam culturas distantes, línguas diversas se roçam, vozes díspares 

cantam em uníssono. E nesse sentido poucos livros, ou melhor, poucas literaturas são 

tão políticas quanto as Galáxias de Haroldo de Campos. Nessa ausência de pontos, 

vírgulas, parágrafos, haspas, travessões, grifos e maiúsculas já reside a sublimação das 

fronteiras, seja entre gêneros literários, contextos culturais (local/universal) e períodos 

históricos (tradição e modernidade), seja na estruturação mesma em início/meio/fim. A 

inexistência de numeração das páginas, assim como de algum destaque para o início das 

mesmas, corrobora para aquilo a que o Poeta chamou de ponto aléfico, inspirado em 

Jorge Luis Borges, que consiste na condensação de toda a obra em cada fragmento, 

conforme nos acode o próprio Autor:  

 

Dois formantes, tipografados em itálico, o incial (começo-fim: 

“e começo aqui”) e o terminal (fim-começo-recomeço), balizam 

o jogo de páginas móveis, intercambiáveis à leitura, onde cada 

fragmento isolado introduz sua “diferença”, mas contém em si 

mesmo, como em linha d’água, a imagem do livro inteiro, que 

através de cada um pode ser vislumbrada como por um 

miradouro “aléfico” (CAMPOS, 2004, p. 119) 

 

Se de cada página pode o leitor dimensionar o livro inteiro, de cada página, 

então, pode o leitor visualizar o mundo, uma vez que cada fragmento emula, conforme 

estamos apreendendo, a formatação, e porque não a formação, do mundo. Um mundo 

sem fronteiras, como um livro sem pontos, sem páginas numeradas e metaforicamente 

soltas na atmosfera tanscendente da leitura. É sabido que Haroldo de Campos tinha 

como plano inicial publicar as Galáxias com as páginas soltas, acondicionadas dentro 

de uma caixa, visando ao livre arbítrio do leitor para a escolha do percurso de leitura. 

Em conversa com o escritor Guimarães Rosa, foi demovido da ideia, pois entendia o 

autor de Sagarana que o leitor poderia, em vez de cumprir o que projetara Haroldo de 

Campos, sacralizar a ordem original e até mesmo recear o manuseio da obra (CAMPOS, 

1992, p. 273-274).  

O desaguar dos signos sobre e sob os signos são pulsões de um pensamento 

voltado para a conciliação das civilizações e das culturas, as mais díspares que sejam e 

estejam. Cada vocábulo galático, desde um e do começo a um danza final, partículas 

verbais que respectivamente inciam e terminam as Galáxias, não se isola ou se destaca 

da grande rede que o contém, mas, embutindo em si a totalidade da rede, confere e 
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concede aos seus antecessores e sucessores o quanto pode de signifcações e 

potencialidades expressivas para o constante refazer da leitura. O conceito se afina à 

forma, novamente aqui uma inclinação barroca: fisicamente, todas as fontes são 

minúsculas e não distoam em tamanho e feitio. Todos os fragmentos, incluindo os dois 

formantes, apresentam basicamente a mesma proporção de caracteres, contendo, a 

saber, em média quarenta e três linhas cada um deles.  

Alinhados à esquerda, os vocábulos, como uma onda lambendo as areias da 

praia, parecem se espraiar além da página, deslizando pelas margens do papel, lavando 

de límpida alvura seu verso, como que buscando o que não coube convencionalmente 

naqueles limites gráficos. É quando somos levados a pensar que o que está fora da 

página está nela contido, assim como o que está dentro da página está fora dela também, 

pois o branco da página, constituindo em princípio pausa e reverso das páginas escritas, 

como afirmou o Poeta, são também ecos, revérberos da orquestração sígnica 

antecedente e prelúdio silencioso para o advento do fragmento seguinte. Daí, abaixo a 

noção de cheio e de vazio, de margem e de centro, de antes e de depois, de ontem e de 

amanhã. Em Galáxias, a vida da palavra ocorre agora e sempre. Mas um sempre que é a 

todo instante revisto e ampliado, como um livro de reedições ininterruptas, que nunca se 

inscreve plenamente no tempo e no espaço, pois necessita, como necessita a vida, de ser 

ad infinitamente reelaborado para um leitor constantemente reelaborador da leitura. 

Assim como não há destaque visual entre uma mínima letra e outra, não há 

hegemonia entre uma palavra e outra, nem entre uma página e outra. Nenhuma palavra 

em Galáxias, portanto, é pura ou absoluta em si mesma, interligada que está 

umbilicalmente com as demais, sem no entanto delas depender hierarquicamente. Nem 

a simples, nem a composta; nem a estrangeira, nem a nacional; nem a primitiva, nem a 

moderna; nem a vulgar nem a nobre. Porque as categorias, todas elas, em Galáxias, só 

existem para deixar de existir em seguida, no instante revelatório da leitura, momento 

da anunciação do conhecimento e da beleza para o re-conhecimento da beleza. Uma 

beleza que nasce da fecundação de um verbo em outro, um verbo a um primeiro instante 

estranho a outro, mas que logo reconhece esse outro como seu também, como a palavra 

nosotros na língua espanhola plasmando o eu no outro, dissolvendo, na aparente 

singeleza de um pronome, a distância de um e outro nomes, portanto, eliminando o 

hiato entre o conhecido e o desconhecido.  

E assim se dá em Galáxias o convívio de um termo inusual com uma palavra de 

acentuada coloquialidade, que, em vez da ocorrência de um choque térmico, o que seria 
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esperado, estabilizam-se sutilmente como se houvessem sido gerados pela mesma 

condução elétrica. Assim ocorre quando um vocábulo de língua estrangeira se aproxima 

de um termo de cariz brasileiro e as culturas se iluminam mutuamente, sem prejuízo à 

fruição da leitura. Em casos como este, o Poeta nos faz entrever, através do artifício 

metafórico, algo em comum entre ambos, como se, abrasileirando o termo estrangeiro, 

estrangeirasse o vocábulo brasileiro e nessa simbiose antropofágica nos tornássemos 

próximos do termo forasteiro, pelas inferências contextuais, e nos surpreendêssemos 

com o vocábulo familiar, pelos novos usos que o Poeta articula. Assim acontece quando 

a palavra galática surge sob arranjos compostos, às vezes duas, três, quatro palavras 

formando um só vocábulo. Parece que por ali, no liame que perpassa a montagem 

verbal, as palavras nunca houvessem se separado, mas antes fizessem parte do mesmo 

radical e, por conseguinte, pertencessem à mesma genealogia semântica. Semelhante 

ocorrência verifica-se quando o leitor se depara com um neologismo (mocárabe, por 

exemplo, do frag. “reza calla y trabaja”) e não perde a marcha da leitura, pois o Autor, 

antes ou depois do insólito termo, acaba por imantá-lo na expressividade magnética dos 

vocábulos correntes, passando o leitor, a partir do acionamento analógico com estes, a 

incorporar a nova palavra à sua coleção lexical.  

Deste modo, um vocábulo escorre sobre o outro como os pingos que se 

derramam uns sobre os outros quando fazemos um castelo de areia na beira da praia 

com a mão: onde cai um pingo da quase liquefeita areia, nasce uma protuberância que 

altera a forma antes existente, criando torres de variadas alturas, espessuras e 

diversificados detalhes, movendo, assim, toda a estrutura geral do castelo, portanto, 

estrutura esta sempre cambiante e incerta. Conforme os mínimos pingos vão caindo 

sobre as torres, a água contida nelas vai penetrando nas formas aparentemente 

cristalizadas, modificando o feitio das figuras e, de acordo com a intensidade de 

sobreposições, a estabilidade do castelo inteiro. Torres sobre torres, pli selon pli
28

: é 

assim que, a nosso ver, se comportam os vocábulos nas Galáxias. Sem divisões que os 

mantenham estáticos e estáveis, sua vida se pauta no encontro com o outro, próximo ou 

distante, por isso mesmo com o imprevisível, que pode ou não pertencer à mesma classe 

gramatical, que pode ou não participar do mesmo campo semântico, que pode ou não 

figurar da mesma nascente linguística, que pode ou não conjugar da mesma empresa 
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 Expressão encontrada no frag. 3, “multitudinous seas”, p. [17], que, a nosso ver, assume nomeadamente 

a vocação barroca das Galáxias, aludindo também ao tratado A Dobra: Leibniz e o Barroco, de Gilles 

Deleuze, trad. Luiz. B.L. Orlandi, Campinas, Papirus, 1991. 
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estética. Oswaldiana por natureza, o que interessa à palavra galática notadamente é o 

que ela não conhece, para que, na possibilidade utópica, um dia as massas saboreiem os 

biscoitos finos produzidos por esta usina de poesia que são as páginas das Galáxias.  

Pensando desta forma, qual o lugar do referente nesta usina? Importa menos o 

que é dito do que o modo como é dito? Predomina no escopo das Galáxias o estatuto do 

significante em detrimento do primado do significado? Pensamos nós - e todo pensar 

não elimina o sentir mas enrosca-se nos ramos deste - que em Galáxias as coisas são tão 

fundamentais quanto os nomes que as trouxeram à luz. Portanto, defendemos nós que 

não há privilégio da forma sobre o conteúdo, postulação que estamos insistindo desde o 

início de nosso estudo. Do mesmo modo como a mínima partícula surgida nas páginas, 

ela expressa, ela também comunica. A diferença é que o comunicado que ela traz 

etimologicamente não se restringe aos limites referenciais-logocêntricos da palavra. 

Parte da referência, mas não se escrava a ela. Através do agenciamento da função 

poética, Haroldo de Campos sopra seus significados para uma compreensão estética, por 

conseguinte, para a possibilidade de um entendimento universal do signo.  

Por compreensão estética não se entenda a isenção do sentido e a soberania do 

sentir. Antes, o enamoramento indissolúvel da função poética com a função referencial, 

conforme postulou o linguista russo Roman Jakobson em seu livro Linguística e 

comunicação (Cultrix, s/d) e sistematizou Samira Chalhub em Funções da linguagem 

(Ática, 2000). Podemos pensar aqui, mais do que antes, na teoria da transcriação, ou 

tradução criativa, que formulou nosso Poeta e que vale, por extensão, para nossa 

reflexão acerca das relações significado/significante das Galáxias. Através do modo de 

dizer, explorando ao máximo as camadas acústica e imagética da palavra, chama-se a 

atenção para o que está sendo dito e, com esse sinal dado ao leitor, abre-se um leque de 

significações que dito de outra forma não ecoariam na leitura. 

O referente, deste modo, não se dilui na onda sinuosa e sibilante do significante, 

mas, colado a este, dilata-se em sentidos, pois experimenta suas camadas abertas até o 

limite, atuando em uma cadeia de interpretantes que se desdobram em significações 

múltiplas e infinitas. Os sentidos estão lá: narrando, contando, dizendo ao leitor que há 

uma festa, mas da linguagem, portanto, da palavra em estado pleno e indiviso. A 

informação contida nas Galáxias é a um só tempo semântica e estética e não semântica 

ou estética, nem só semântica nem só estética. Nem se trata, a nosso ver, de uma 

informação híbrida, constituída por duas categorias verbais que se misturam para 

produzir sentidos.  



 

57 
 

Por isso não cremos que se trate de prosa poética ou de poesia prosaica, pois se 

assim o fosse as partes se veriam identificáveis e separáveis por técnicas de análise que 

a história da literatura não cessa de produzir. O que vemos no livro é o signo tentando 

se despir de suas vestes costumeiras, pois desgastadas pelo uso, para um uso sempre 

ajustável à medida da compreensão do leitor. Para isso, brinca com suas próprias vestes, 

parodiando a si mesmo para escapar à mordaça da classificação qualquer que seja. Se é 

substantivo, não se exime em qualificar (“dançarinando”)
29

. Quando é adjetivo, pode 

também substantivizar. O que parece verbo, pode ser coisa também (“a neve neva”)
30

. 

Daí a informação nunca se contentando em referir apenas ao que está fora de si, como 

um narciso contemplando sua imagem na exterioridade do espelho d’água. Ciente de 

sua beleza interior, mergulha em suas reentrâncias e é de lá que ressurgem, indomáveis, 

as potencialidades comunicativas e expressivas.  

Haroldo de Campos dá nome às cidades, às ruas, às praças, às bibliotecas, aos 

museus, às obras dos museus, às igrejas e às imagens das igrejas. Sua palavra se 

interessa pela referência circunstancial, pela captação do instante, pela concretude dos 

fatos, pelas ações físicas. Mas, nomeando o que vê, alude ao que não vê. Por isso o 

visível em suas viagens pelo mundo não se encima ao invisível fora delas. À informação 

vivida, a fábula vívida. Porque no momento da viagem física, cremos nós, incorpora-se 

a viagem da linguagem. E ambos os percursos – a viagem-deslocamento e a viagem-

linguagem – constituem um só percurso, mesmo que um deles, circunstancialmente, 

tenha vindo à baila momento antes ou depois. Os dois percursos interessam e são 

fundamentais na engrenagem das Galáxias. Por isso, pensamos nós, a referência 

pertinente à observação inclina-se a fabular, e a fabulação, por seu turno, presta-se à 

referencialização, uma vez que a viagem física pode ser tão fabulável na imaginação 

quanto a fábula pode ser observável na circunstância. Deste modo, a palavra galática ao 

mesmo instante expressa e comunica, estetiza e informa, olha para dentro de si mesma e 

foca para algo fora dela, seja esta palavra corriqueira ou pouco usual, monossílabo ou 

composta, vocábulo nacional ou estrangeiro, termo dicionarizado ou neologismo. Essa 

palavra galática é, assim, fato e sensação, símbolo e ícone, numa acepção peirceana, 

cambiando numa escala reversível entre referencialidade e materialidade sígnicas.        

 O lugar do referente, então, é temporário e instável, assim como é temporária e 

instável a viagem espacial realizada pelo Autor, passando, transitando, olhando, 
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 Excerto extraído do frag. 7, “sasamegoto”, p. [25]. 
30

 Excerto integrante do frag. 7, “sasamegoto”, p [25]. 
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comendo, observando, estranhando, conjecturando, elucubrando, vibrando, admirando, 

reconhecendo, conhecendo...Conhecendo. Galáxias é isso: fonte de conhecimentos e 

saberes: adquiridos e por adquirir. Só que os conhecimentos adquiridos, do jeito que 

estão dispostos, não se mostram cristalizados no tempo, como fatura cumulativa de 

informações, formações e saberes instituídos na memória. Não estão fechados, podemos 

dizer. Nem os por adquirir parecem pagar qualquer tributo à intenção quantitativa, essa 

vã perspectiva que alimenta o falso saber em todos os lugares e em todos os tempos. O 

que sabe o Poeta não se sobrepõe ao que ainda não sabe, mas ambas as instâncias do 

saber, pois o não saber quando haja sede já é saber, se justapõem harmonicamente, sem 

degraus nem declives que as separem em passado e futuro, antigo e atual. Tudo isso 

constitui sede de saber, que caracteriza não apenas Galáxias, mas o escopo de toda a 

obra de Haroldo de Campos, seja ela teórico-crítica, tradutória ou poética. E sede de 

saber constitui, por sua vez, atitude eminentemente barroca.  

 Em Galáxias, Haroldo de Campos não intenta exibir perícia verbal 

gratuitamente, como quem expõe numa galeria literária as obras que já leu, os conceitos 

que domina e as fontes que conhece. Sim, há obras e fontes, do autor e de outros 

autores, mas não estão lá para computar um espólio lítero-cultural de um escritor 

passando a limpo sua carreira, como quem já de tudo soubesse e não se interessasse 

pelo devir. Portanto, não configuram estas obras e fontes uma coleção de citações 

estanque e inócua, para atestar os louros intelectuais possivelmente alcançados com sua 

obra. Por isso não há saudade de um passado garantido e as costas viradas a um presente 

incerto. As senhas biblio e biográficas de antes ganham força e interesse porque são 

postas em diálogo com as novas pistas estético-cultuarais angariadas no presente do 

autor, e a viagem, no instante em que realizada, proporciona esta seara de descobertas. 

Estão lá porque evidenciam na obra haroldiana “a relação entre a linguagem da poesia 

(frequentemente transformada em linguagem do poema por força da flexão 

metalinguística) e a releitura, pelo poeta, da tradição”
31

, conforme nos aclara o crítico 

João Alexandre Barbosa, que, sobre este aspecto, ainda completa: 

 

Não a leitura do ensaísta, que se encontra em vários livros, mas 

aquela que se vai fazendo na própria composição, resultado da 

consciência poética. 

                                                           
31

 João Alexandre Barbosa na apresentação do livro de Haroldo de Campos Signantia quasi coelum, São 

Paulo, Pespectiva, 1979, p. 15.  
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O poema como leitura: não a do ensaísta mas a do enxadrista, já 

incluso, como persona, no Auto do Possesso [primeiro livro de 

Haroldo de Campos]: 

“Modera, ó bispo noturno, 

a faina em tabuleiro 

e atende: um poeta nasce 

nos bulbos de mês de agosto”. 

Virgílio, Rilke, a Bíblia, o Oriente, Camões, o Simbolismo 

Francês (como observava, já em 1951, Sérgio Buarque de 

Holanda, escrevendo sobre aquele primeiro livro), são algumas 

presenças históricas traduzidas pela linguagem do poema 

(BARBOSA, J.A. apud CAMPOS, 1979, p. 15-16). 

 

Não há, por isso mesmo, uma sobrevalorização de autores antigos em detrimento 

de tendências artísticas modernas, nem o contrário. Ao entrar em contato com novas 

revelações, sejam literárias, estéticas, sociais, humanas ou políticas, Haroldo de Campos 

aciona em espiral seu legado cultural e atualiza-o com as recém-descobertas. Desta 

feita, navegando pelo mar de Homero, o leitor é lançado num átimo às águas de 

Maikovski. Conhecer o novo no antigo, reconhecendo no novo a relação com o passado. 

É assim que enxergamos as Galáxias. Deparando-se com a visão de Dante, o leitor, num 

impulso, cai na estrada de um Sousândrade. Atualizando esse legado, Haroldo de 

Campos injeta a força da tradição nas fendas porosas da modernidade, expondo para o 

leitor que passado e presente trafegam a mesma via, via esta que dá acesso à verdadeira 

literatura e, consequentemente, ao verdadeiro conhecimento, um conhecimento que, 

consciente das diferenças espácio-temporais e estético-literárias, desenha um halo, não 

um elo, que as coroam na constelação multicultural que configura a literatura mundial. 

Herança não de uma nação, mas de todas as nações, pois feita por todos os povos, ainda 

que não se conheçam nem se reconheçam entre si. Acerca destas questões, Haroldo de 

Campos nos é emergencial: 

 

A arte da poesia, embora não tenha uma vivência função-da-

História, mas se apoie sobre um “continuum” meta-histórico 

que contemporiza Homero e Pound, Dante e Eliot, Gôngora e 

Mallarmé, implica a ideia de progresso, não no sentido de 

hierarquia de valor, mas no de metamorfose vetoriada, de 

transformação qualitativa, de culturomorfologia: “make it new” 

(CAMPOS, 1979, p. 18). 

  

 Sobre o Haroldo de Campos leitor da tradição, João Alexandre Barbosa assinala: 

 

Mais tarde, sempre com os olhos voltados para a literatura 

brasileira, mas sabendo armá-los com uma informação universal 
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adequada, Haroldo de Campos voltará ao tema: a sua 

experiência de poeta exigirá a reflexão metalinguística que vá 

apontando o modo de passagem entre a criação e aquilo que 

chamei de leitura da tradição (BARBOSA, J.A. apud 

CAMPOS, 1979, p. 15-16). 

 

A ausência de pontos e vírgulas nas Galáxias, entre outras possibilidades 

expressivas aqui arroladas, pode ser compreendida também como essa abertura para o 

conhecimento, que não cessa de surgir nas travessias do Poeta pelo mundo, da literatura 

e das cidades. Por ali, nos vãos entre os vocábulos e páginas, entram sem bater à porta 

as ideias, os conceitos, as noções, o entendimento. E por esta mesma porta se dá ao 

leitor uma constelação de coisas vividas e por viver de um autor que permaneceu em 

vigília ante as categorizações historicistas, embora delas tenha se servido para refletir 

sobre o que elas próprias deixavam de fora. Ou seja, valeu-se até mesmo do que, sob 

algum aspecto, não comungava de sua arquitetura literária, compreendendo com grande 

alcance a tábua de regras das categorizações para, a partir dessa compreensão, ampliar o 

foco das discussões em torno das obras, fossem elas clássicas ou, para usar uma 

expressão ao modo haroldiano, “iconoclássicas”. Como um escultor barroco que entalha 

ornamento sobre ornamento, configurando uma escalada a Deus, Haroldo de Campos, 

em Galáxias, “faz de tudo com a palavra para em seguida fazer de nada” (aludindo a um 

poema seu), pois o nada para o Poeta está prenhe de tudo o quanto existe e existirá, uma 

vez que na origem das coisas já residem as coisas, visíveis a quem se arvore penetrar 

seus mistérios. E Haroldo de Campos penetra.  

 Galáxias, nesta perspectiva, parece estar sempre buscando encher a ampulheta 

do conhecimento e virá-la em seguida para preenchê-la novamente, num movimento 

ininterrupto e incessante na busca por novas formas de organização do pensamento e 

dos sentidos, pois não se satisfaz com o ponto, com a clausura do pronto, com a obra 

acabada, que é o livro, livro que é metáfora da vida. Vida e obra são, com base na 

leitura galática, operações inacabadas, operas apertas à experiência reversível, sem 

filiação místico-religiosa, obedecendo antes à liturgia da poesia. “Parte” de um início 

que pode ser fim; “chega” a um fim que pode ser começo e não se chega o leitor nem ao 

fim nem ao começo, pelo menos numa acepção estrita, pois começo e fim podem estar 

tanto no começo quanto no fim.  

A palavra galática é sequiosa por dizer e, consciente por saber que não disse 

tudo, nem dirá, deixa os vãos entre as palavras e os fragmentos, abertos à passagem dos 

ecos deixados pelo dizer, que constituem esses ecos sementes de novo dizer, que se 
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desdobram em novos dizeres. Pensando assim, Galáxias pode ser vista, também, como 

uma obra didática, vocacionada a ensinar: arte, literatura, cultura. A vocação de 

Galáxias, se quisermos uma, é ensinar a ler e a escrever, por conseguinte, a pensar e a 

traduzir o pensamento em ideias. Não um ensino pautado no método tradicional, de 

cima para baixo, da obra para o leitor, mas co-operada pelo leitor, feita com ele, pois só 

assim será dele de fato. Para tanto, dele exige, pede e necessita, salpicando-lhe pistas ao 

longo da obra para que ele monte, sob movimentos de justaposição, sua cartilha de 

saberes e conhecimentos.   

Trata-se de um monumental “hipertexto” labiríntico, cujo percurso não pode ser 

outro senão movido pelo prazer da descoberta, que pressupõe uma jornada altiplana de 

inquietações estéticas. Para percorrer o caminho galático é fundamental estar aberto ao 

risco da aventura poética, que não dispensa enigmas e mistérios, acidentes e 

recuperações. Estando aberto, o que era risco converte-se em excitação proveitosa, pois 

a montagem das pistas revela pontuais passos do Poeta e aos poucos vai esboçando os 

do leitor na leitura, que assume, sempre mais apto, o papel de co-autor da obra. Estar 

aberto significa se encontrar disposto a enfrentar a dúvida e o estranhamento que podem 

impressionar o leitor ao primeiro contato com a obra.  

A este leitor, Galáxias se apresenta como uma fonte que o faz recorrer a outras 

fontes, sejam elas livros, revistas, dicionários, gramáticas, agendas, diários, livros de 

viagem, mapas, ilustrações, cartões-postais, cartas, sejam elas o computador, o tablet ou 

o celular, ambientes virtuais que catapultam o leitor ao universo da Internet, onde tudo 

parece estar urdido. Não que a fruição da obra não aconteça sem a utilização de tais 

fontes, mas Galáxias, em sua totalidade, como se faz junto a outras fontes, matéria da 

qual trataremos adiante, remete, portanto, o leitor ao conhecimento e, muitas vezes, ao 

reconhecimento de autores, obras, cidades, monumentos, objetos, fenômenos e eventos 

estético-culturais de naturezas diversas. Atuando nesse circuito de consulta recorrente, o 

leitor, agora ávido, pois vencido o estranhamento, se faz habilitado para descortinar nos 

meandros do livro elementos, cenas, colorações temáticas, planos e minúcias que não 

estavam estampadas a uma leitura sumária. Torna-se o leitor, atuando em liberdade e 

autonomia, um agente autorizado a escrever nos vãos das palavras e das páginas, 

deixados pelo Poeta para esse fim, tornando-se, então, peça fundamental na engrenagem 

galática.         

 Galáxias é, por isso mesmo, uma aula: de línguas e de linguagens, de viagem em 

torno do livro e da vida. A aula que parece confluir as aulas lecionadas pelo Poeta ao 
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longo da vida, seja em seu ambiente pátrio, como no Curso de Pós-Graduação em 

Comunicação e Semiótica que ajudou a fundar na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, seja em universidades do mundo afora, como a Universidade de Yale, onde 

foi condecorado Doutor Honoris Causa. Uma aula tipicamente barroca, pois prolífica 

de conceitos e exuberante na forma, onde “o semelhante semelhando no 

dessemelhante”
32

 desautoriza as polarizações e constrói um monumento em mosaico, no 

qual uma profusão de elementos díspares convive harmonicamente no mesmo espaço de 

atuação: a página branca do livro, “o branco violado a medula do branco ferida”
33

. 

Aula-magma em vez de aula-magna, marcada por apontamentos cotidianos e 

rebuscados, estrangeiros e locais, familiares e estranhos, para um leitor em estado de 

erupção. Aula para a consecução de uma consciência dilatada ao infinito, afeita a uma 

modalidade de pensamento e expressão ex-cêntrica, isenta, portanto, de um centro 

unívoco e regulador de regras e procedimentos aliciantes que caracteriza o credo das 

categorizações hegemônicas da literatura, da cultura, da política, de todos os setores da 

existência humana. Aula que, ampliando as possibilidades expressivas e comunicativas 

da palavra, alarga o repertório do aluno em intrincado jogo com a leitura, nutrindo-o 

com instrumentos de reflexão sobre a escrita e, por conseguinte, com alimentos para a 

construção da escrita. Lendo-se criticamente, cria-se criativamente, parece propor a todo 

instante a leitura das Galáxias. E não seria esse o propósito primeiro do leitor de poesia 

e do fazedor de poesia? Ler fecundas leituras para, em algum instante, criar profundas 

leituras?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Excertos extraídos do frag. 8, “isto não é um livro”, p. [27]. 
33

 Excertos pertinentes ao frag, 2 “reza calla e trabaja”, p. 15]. 
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4. GALÁXIAS: CARACTERES GERAIS 

 

Trataremos aqui de algumas marcas expressivas que entendemos recorrentes e 

por isso mesmo fundantes nas Galáxias, quais sejam: o travestimento, o trocadilho, os 

materiais concretos e a paródia.  

 

     4.1. Palavra-travesti: crisálidas sob o papel 

 

As relações entre a palavra galática e os artifícios do travesti: eis a matéria da 

qual trataremos agora. O travestimento, esse fenômeno enigmático, que mostra 

escondendo e que esconde mostrando, que revela velando e vela revelando, que exibe 

omitindo e omite exibindo, traduz, a nosso ver, a “metamorfose da linha reta em curva 

provocando o relevo e protuberância das formas” (SANT’ANNA, 2000, p. 32). À figura 

do travesti, por mais que tentemos, jamais chegaremos à apreensão por completo, pois a 

completude é paradoxalmente sua falta. Com efeito, no jogo do travestimento faltará 

sempre algum dado e haverá sempre um dado a mais. Desta feita, o travesti é ausência e 

presença inextricáveis. Por um lado, peça inacabada; por outro, peças em excesso. Os 

dois lados, excesso e falta, orbitando em harmônica tensão.  

Matemática das probabilidades, o travesti nega a exatidão do gênero e regenera a 

inexatidão do corpo, deixando no final das contas um resto de soma imponderável que 

nos lega a dúvida e nos herda uma dívida que nunca se (a)pagará. E que sistema de 

ordem, do alto de seus preceitos reguladores, deseja a dúvida? Deseja a dúvida quem 

duvida da vida, podemos dizer. Daí, a consciência do nosso fracasso frente a tal 

mistério, carnal e espiritual, do travestimento, desse “gosto da ofuscação e o mistério do 

enigma” (CALABRESE, 1987, p. 155). Por isso, as causas, também, de grande parte de 

nossos preconceitos diante dessa metamórfica linguagem, pois escorregadia e, por isso 

mesmo, escapatória ao controle da vocação logocêntrica e de tudo catalogador do 

homem por natureza dicotômico. Assim sendo, nenhum signo, nem mesmo algum 

potencialmente plural como travesti, vence efetivamente o objeto a que se endereça. 

Bate na trave, mas não entra no gol, pois o termo é falho, como todos os termos; nossa 

intenção, falha, como todas as intenções podem falhar.  

Nessa matéria, Severo Sarduy é, sem dúvida, nosso maior entendedor. Em seu 

romance Cobra (1972), o poeta cubano faz protagonizar a cena um travesti que, para 
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corrigir algumas desproporções do seu corpo, passa por uma série de cirurgias e 

mutilações. Seu nome é o título da obra que, num disfarce anagramático, esconde-se 

barroco. Segundo Andrés Arteaga, autor de um importante ensaio acerca do referido 

livro,  

 

Cobra es uma novela en donde los personajes están en 

permanente mutación, especialmente la (el) protagonista que 

lleva el mismo nombre de la novela. Ella es una reina travesti 

que actúa en un teatro lírico de muñecas, allí se da cuenta que 

tiene un problema: sus pies son desproporcionados y 

desagradables, contrario al resto de su cuerpo. Dutante la 

narración, la cual está problada de citas, intratextos, hipertextos 

y repeticiones, la (el) protagonista emprende una viaje de 

transformación en el cual su yo varía de acuerdo al lugar donde 

se encuentre: los géneros, las nacionalidades y las culturas 

cambian tanto como los protagonistas del relato. Su yo es un 

compuesto de identidades, artificios y mutaciones que nos 

hablan de ese lenguaje neobarroco en donde no hay un centro 

emisor ni en la historia, ni en el personaje; todo gira en torno a 

vários ejes, configurando un complejo juego en donde el 

mensaje de la comunicación son los significantes (ARTEAGA, 

2008, p. 4).  

 

Nessa medida, olhamos para o travesti e a imagem que rebate à nossa retina é 

esse corpo-significante da ambiguidade indissolúvel, da mistura de opostos e da 

mestiçagem transversal, onde “tudo se torna fortemente indecidível” (CALABRESE, 

1987, p. 191). Pensamos travesti e nosso processo mental rebuliça para sistematizar 

uma configuração que dê sossego à nossa ficha catalográfica cognitiva que em tudo 

quer bater o carimbo. Signo da artificialização neobarroca por excelência, o travesti 

metaforiza a perda da definição. Suas camadas aparentes - dotadas de inversões 

semânticas e estéticas-, perturbam o olhar habituado, trespassando nossa retina como 

um tiro de purpurina no escuro. Uma sensação de que algo já se perdeu antes de haver 

começado. A esse propósito, para o Barroco, segundo Severo Sarduy (2011, p. 56), hay 

algo potencialmente perdido para siempre: el origen, el significado primero”. Daí, que 

em Cobra, 

 

El cuerpo del travesti aparece como una urdimbre en donde se 

van tejiendo diferentes capas de texto, imágenes y objetos. El 

cuerpo por momentos deviene objeto, tatuaje, cadáver. Quisera 

entonces mostrar la transformación del cuerpo de urdimbre a 

desecho en algunos pasajes de la novela (ARTEAGA, 2008, p. 

6). 
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O travestimento constitui assim a técnica máxima do disfarce: da voz do corpo, 

da voz da alma. Vozes que enquanto adormecidas gritam em silêncio, mas quando 

rasgam o véu da convenção silenciam gritando. Corpo de homem, alma de mulher: a 

voz não se afina com a definição dos papéis e virá Vênus. Corpo de mulher, alma de 

homem: a voz desafina o coro dos contentes e vem Dionisos, de modo que a festa do 

corpo e da alma já tem voz ativa e, como placas tectônicas fissuradas, código nenhum 

conseguirá conter. Estamos tratando a questão do travestimento tanto no que respeita ao 

sexo masculino quanto ao sexo feminino. Tanto em um quanto em outro corpo, a voz já 

não pertence mais nem a um nem a outro: ela é inexoravelmente de ambos. Por isso, a 

mesma voz que beija, pode em seguida apedrejar. A alma, por seu turno, como deveria 

ser toda alma, é dos anjos: sem sexo, ou com os dois sexos, que é o mesmo. Eros e 

Psiquê brincando sem pecado, mas “pecando”, na floresta de Pan, “dios de la naturaleza 

[que], preside toda obra barroca auténtica” (SARDUY, 2011, p. 8). No travesti, ser e 

não ser é o ser da questão e tudo o mais não é questão gênero, é questão de ser gente, 

pois na escrita desse corpo entrecruzado, o gênero, essa categoria estabilizadora das 

manifestações insurrectas, sucumbe à primeira tomada de consciência da verdade do 

corpo. 

Nesse sentido, no que tange às relações entre o travestimento e o neobarroco, 

com base nas postulações de Severo Sarduy, Andrés Arteaga nos diz: 

 

Sarduy equipara el lenguage neobarroco con el Grundsprache 

del discurso psicótico en donde el mensage de la comunicación 

son los significantes y no el significado. Finalmente Sarduy nos 

propone su concepto de “Neobarroco Furioso” el cual está 

caracterizado por un trompe l’oeil, un engano, un artificio en 

donde el mimetismo, el camuflage, el tatuaje y la escritura en la 

piel, constituyen algunos de sus elementos esenciales 

(ARTEAGA, 2008, p. 4). 

 

Isso nos leva a pensar, por conseguinte, que:  

 

El cuerpo travesti de Cobra aparece como una construcción del 

“neobarroco furioso” de Sarduy, en donde el mimetismo, el 

tatuaje, el camuflage y el artificio son los elementos que lo 

componen. Su cuerpo es un texto en tanto hay capas que lo 

cubren, capas que dejan entrever una impostura, no la ocultan, 

la señalan, el cuerpo de Cobra no es el cuerpo de una mujer, 

simula serlo (ARTEAGA, 2008, p. 5). 
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Visto assim, o travestimento plasma a mimetização do mundo das aparências em uma 

aparência outra do mundo, que não estava escrita quando da criação desse mesmo 

mundo. Portanto, tomemos o travestimento como uma atitude política que pratica a 

transgressão de códigos e normas e instaura um novo elemento social e cultural.  

Guardadas as devidas medidas, não é o travesti o único ser vivo a se valer desse 

ardiloso artifício. A natureza, que veio ao mundo antes do homem e da mulher, 

portanto, antes da criação do gênero, está cheia de travestimentos. Vejamos alguns 

casos: o cuco, avesso a chocar seus ovos, põe os seus no ninho de outros pássaros, cujos 

pais adotivos, indiferenciando quais ovos lhes são genuínos, chocam e criam o filhote 

estrangeiro, que por sua vez mata os seus concorrentes de ninho para obter 

exclusividade dos “pais” e assegurar a continuidade da espécie; um tipo de orquídea, a 

verruga-martelo, existente na Austrália Ocidental, para garantir a reprodução da espécie, 

imita a forma da vespa Thinie, liberando um odor químico semelhante ao que a fêmea 

daquela espécie de vespa exala para acasalar; a vespa-macho, ludibriada com forma e 

cheiro, pousa na flor e, ao voar, leva o pólen colado ao seu corpo, que adiante será, 

inconscientemente, depositado no corpo das outras orquídeas; a borboleta vice-rei, de 

sabor apreciado pelos potenciais predadores, para safar-se da morte, camufla-se em 

borboleta-monarca, de sabor não palatável e, portanto, dispensável pelos predadores.  

A lista de seres vivos, animais e vegetais, que se disfarçam para fins diversos é 

longa e não menos curiosa. Mas, nessa matéria, vejamos o que nos fornece Omar 

Calabrese quando trata da noção de instabilidade morfológica: 

  

Certos indivíduos transformam partes do seu próprio corpo 

[pensemos analogamente nas transformações do travesti]. Há 

pequenos vertebrados da pradaria que fazem aparecer olhos e 

boca sobre o traseiro para desviarem o ataque do inimigo e 

ganharem tempo para fugir, preferindo o ferimento à morte; 

outros invertem o alto e o baixo com cores apropriadas, para 

enganar o inimigo quanto à posição do corpo mediante a 

deslocação da sombra (CALABRESE, 1987, p. 129).  

 

Apontando a outra face do disfarce, o autor salienta: 

 

Mas os atacantes também se mascaram para enganarem a presa. 

Existem serpentes da família das cascavéis que fingem ter duas 

cabeças, a fim de deixarem a presa indecisa sobre qual o lado de 

onde deve aparar o golpe. E existem felinos que se mimetizam, 

que se mascaram, que emanam odores despistantes 

(CALABRESE, 1987, p. 129).  
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Agora, o ouro fino de suas postulações: 

 

Um outro zoólogo, Desmond Morris, diz-nos que o 

camaleonismo também se verifica numa esfera humana, a do 

sexo (onde nós e os animais parecemos realmente parentes 

próximos). Tanto para seduzir uma fêmea como para engordar 

um macho, de facto, o transformismo [grifo nosso, para ligar ao 

travestimento] é de rigor. Um único exemplo, que não é por 

acaso foi tirado dos mandris: os machos imitam sobre o rosto a 

forma das partes proibidas, enquanto as fêmeas de uma 

determinada subespécie imitam a vagina sobre o peito. Morris 

documenta excelentemente que qualquer coisa de semelhante 

acontece também entre nós, quando certas posições corporais 

repetem a forma do traseiro nas mulheres e do falo dos homens 

(CALABRESE, 1987, p. 129-130). 

 

 O que devemos levar em conta nestas palavras de Omar Calabrese é menos a 

questão do gênero na natureza, ou seja, o que é inerente ao macho e à fêmea, do que a 

natureza do disfarce, mirando particularmente o seguinte: o travestimento, na natureza e 

no ser humano, constituem estratégias de sobrevivência, artifícios engenhosos de lograr 

escapulir ou se alimentar. A diferença reside no fato de que, enquanto o disfarce em 

bichos e plantas é circunstancial, o mimetismo no travesti é sua natureza mesma, 

portanto, sua ocorrência irremediável e perene. Seu mimetismo na selva dos gêneros 

definidos, da cara ou coroa, é menos para confundir a presa ou o predador do que para 

fruir sua própria vida. Mas, embora não sendo o engano sua intenção, após a montagem 

do corpo o travesti pode voluntária ou involuntariamente confundir predadores e presas. 

Desta feita, faz uso dos artifícios de alteração das vias do corpo para a incorporação da 

imagem oposta à sua de origem, sem anular, no entanto, a base de sua constituição 

natural. Enfeita-se para a vida e para a morte, nunca ao natural, pois o ornamento é sua 

arma para acender a luz da face, embora permaneça sombra no fosso. A profusão de 

acessórios, os contornos da maquigem, o penteado impecável, o figurino 

indefectivelmente ousado, o pisante montanhoso, as unhas de tigresa e o perfume de 

leão compõem basicamente a montagem devoradora do travestimento.  

Mas, para Severo Sarduy, 

 

El travesti no imita a la mujer. Para él, à la limite, no hay mujer, 

sabe – y quizás paradógicamente sea el único en saberlo -, que 

ella es una aparencia, que su reino y la fuerza de su fetiche 

encubren un desfecto....El travesti no copia: simula, pues no hay 

norma que invite y magnetice la transformación, que decida la 

metáfora: es más bien la inexistencia del ser minado lo que 
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constituye el espacio, la región o el soporte de esa simulación, 

de esa impostura concertada: aparecer que reguala la pulsación 

goyesca: entre la risa y la muerte (SARDUY, S. apud 

ARTEAGA, 2008, p. 6). 

 

Espetáculo luminoso para os olhos, o travesti excede em polissemia e carga 

dramática, pautando seu sistema de representação no lusco-fusco dos seus elementos 

compositivos. O ilusionismo de sua performance produz efeitos vertiginosos que se 

situam entre a realidade e a fantasia, num trompe-l’oeil de feitio caleidoscópico que 

pode em um giro formar uma flor e em outro, alguma dor. Lendas e clichês à parte, essa 

flor da noite pode trazer no céu da boca uma lâmina afiada e entalhar a presa que se 

arvorar a predador. Clichês e lendas à parte, como as faces dessa lâmina, essa mesma 

flor pode “cortar” dos dois lados do seu corpo, sem sobrelevação de uma camada sobre 

a outra. E assim, metamorfoseando-se em flor e dor, luz e sombra, presa e predador, o 

travesti desenha sua silhueta intencionalmente imprecisa, marcada por sobras e faltas, 

força e delicadeza, paraíso e inferno, sem jamais permitir que o scanner categorizante 

leia seus enigmas mais profundos. Assim como Vênus nasce de uma concha, imagem 

sacramentada da beleza, de uma concha nasce também a pérola barroca, “uma pérola 

deformada, feia, irregular” (SANT’ANNA, 2000, p. 23), mas pérola, portanto, peça de 

fina joalharia. Para nós, o travesti é a concha côncava e convexa de onde saem ou 

entram yin e yang, a rosa e o espinho, Polifemo e Galatéa. Constitui, desta maneira, a 

síntese e a condensação, como um eclipse ao meio-dia: chiaroscuro que deixa ver 

cegando. 

E o que liga o travestimento à nossa investigação? A Galáxias e ao Barroco? 

Sutis liames, acreditamos, uma vez a palavra galática, a nosso ver, encontra-se 

camuflada no curso do texto, disfarçada sob sagazes artifícios verbais, como se 

possuísse uma segunda pele que a um só tempo encobre e deixa à mostra suas 

significâncias, levando o texto ao paroxismo da ambiguidade expressiva. Para Severo 

Sarduy (2011, p. 5), “lo barroco estaba destinado, desde su nacimiento, a la 

ambiguidad”. E no que consiste a ambiguidade senão na ocultação e revelamento 

simultâneos e não hierárquicos de signos? Signos que carregam, no osso e na medula, a 

figura polissêmica do travesti, com seus mistérios suscitantes de desejos dúbios e de 

quebra de gêneros. Isto posto, fazendo uma analogia do corpo masculino na Grécia 

Antiga e o corpo no romance de Severo Sarduy, Andrés Arteaga nos informa: 
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Según Richard Sennet, en su texto Carne y Piedra (1997), en la 

antigua Grecia el cuerpo masculino era una “panoplia, es decir, 

una creación civilizada que representaba los ideales de la 

Paideia o educación del hombre griego” (p. 92); en la novela 

Cobra el cuerpo travesti también es un texto político, pero a 

diferencia de su representación helênica no es ni único ni 

universal, es un artificio que sirve para mostrar la tensión de los 

gêneros, la subversión del sentido que se presenta en la 

identidad del personaje (ARTEAGA, 2008, p. 5).  

 

O travestimento estamos aqui usando, desde o início do capítulo, como metáfora 

concreta da ambiguidade insondável da arte, que, tal como a tessitura galática, constitui 

sua maior arte. A palavra nas Galáxias e o travesti na vida apresentam este aspecto 

volátil que escapa sorrateiramente à exegese e hermenêutica do mais sagaz connoisseur; 

do corpo que se inscreve na paisagem conciliando forças antitéticas que lutam ora para 

ocupar a superfície e ocultar a profundidade, ora para ocupar a profundidade e ocultar a 

superfície, considerações que podemos apreciar em uma passagem do frag. “vista 

dall’interno”, p. [97], em que um travesti italiano tenta escapar da tirania da polícia, 

assim como a palavra tenta escapar da tirania do logocentrismo:  

 

“um texto se faz do vazio do texto sua figura designa sua ausência sua teoria dos das 

personagens é o lugar geométrico onde ele se recusa à personificação la figura della dona che 

sostava in una zona più scura di via del campo appariva dotata di un certo fascino sim um certo 

fascínio explica a teoria do texto quando ele recusa todas as outras explicações (...) texto texto 

que se textura sem pretextos pretextuais la bella donna no appena scorti i carbinieri (...) um 

texto que quer ser mais do que uma estória e menos do que uma estória que outra coisa pode ser 

senão um abominoso travestimento de gêneros” (linhas 1 a 6, 9 a 11 e 28 a 30).  

 

Esse signo, a um só tempo ativo e passivo, nervo exposto e coração oculto, 

plasma, na nossa perspectiva, a face mesma do Barroco, uma face ambivalente, pois 

angelical e diabólica, sublime e grotesca, que quanto mais se deixa ver, mais se furta à 

vista, solicitando do espectador o olhar cambiante e a constante revisão de sua tábua de 

leitura, atributos sem os quais a apreciação não irá além da constatação de dados 

historicamente calcarizados, que são úteis, sem dúvida, mas, em caso barroco, para 

serem reprocessados pela máquina antropofágica da cultura barroquizante. Cultura esta, 

pautada no tenso jogo que o ânimo trava para a consecução da beleza, do sentimento 

revolucionário, nas sensações arrebatadoras, conforme nos ilumina o pensamento Leitão 

Ferreira: 

 

Nasce do animo humano hum desejo efficaz do bem 

difficultoso; busca a vontade meyos para o conseguir; mostra 
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lhe a razaõ os estorvos, que ha, para alcançar: insiste com tudo 

na empreza o appetite, armase da confiança de si proprio, 

distinase ao arduo, despreza os precipícios, arrebatase na teyma, 

contratas as opposiçoens, sofre, peleja, triunfa (LEITÃO 

FERREIRA, 1721, p. 96). 

 

O travestimento, para o Barroco, nesta perspectiva constitui uma seta que, 

sempre em trânsito, aponta para o infinito das coisas e para a falência das certezas, 

acenando para a necessidade da ambiguidade como passaporte indispensável para o 

conhecimento transversal e, portanto, plural e aberto a novas possibilidades do saber. As 

várias facetas da escrita barroca pressupõem as diversas faces da existência humana, 

chamando a nossa atenção para a força das vicissitudes do pensamento em detrimento 

da fossilização do raciocínio unívoco, utilitário e generalizante. O travestimento não 

constitui, nesse sentido, a subversão da ordem vigente nem a imposição de um novo 

centro regulador, mas a possibilidade de uma eterna revisão do estabelecido. O Barroco, 

portanto, não elimina a ordem anterior nem se opõe frontalmente a ela, pois dela 

necessita para se fazer sentir. Pode soar contraditório, mas, sem a ordem anterior, o 

Barroco não existiria enquanto ambiente de extensão, expansão e esgarçamento dos 

sentidos. Existindo, só pode se fazer sentir a partir da assimilação das práticas que lhe 

são adversas para, então, propor a poética do dissenso, das práticas dissonantes, dos 

hábitos ex-cêntricos, uma vez que estes atuam com base numa força centrífuga, ou seja, 

numa ação que lança os hábitos do centro para as bordas, dissolvendo, por um instante, 

o epicentro regulador das ações. Para Sarduy, nessa esteira de pensamento,  

 

Um centro solar – num esqueleto circular – dourado, único, 

deixou de magnetizar e ordenar; as figuras derivam, caem ou 

sobem, para os bordos. (...) Igual descentramento – 

desaparecimento do centro único – nesse espaço simbólico por 

excelência que é o discurso urbano” (SARDUY, 1974, p. 60). 

 

Para o teórico cubano, a máquina barroca, recicladora de signos, opera 

sobremaneira com a ideia de artifício e artificialização, conceituações tomadas aqui, da 

nossa ótica, análogos a travesti e travestimento: 

 

El festín barroco nos parece (...) con su repetición de volutas, de 

arabescos y máscaras, de confitados sombreros y espejeantes 

sedas, la apoteosis del artificio, la ironía e irrisión de la 

naturaleza, la mejor expresión de ese proceso que J. Rousset ha 

reconocido en la literatura de toda una “edad”: la 

artificialización (SARDUY, 2011, p. 8).      
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Não demora e Sarduy desemboca sua teorização na noção de mascaramento, 

muito bem-vinda ao tom de nossa discussão: 

 

Llamar a los alcones “haudos torbellinos de Noruega”, a las 

islas de un río “paréntesis frondosos/ ao periodo (son) su 

corriente”, al Estrecho de Magalanes de “fugitiva plata/ la 

bisagra, aunque estrecha, abrazadora/ de un Oceáno y outro”, es 

señalar la artificialización, y este proceso de enmascaramiento 

[grifo nosso], de envolvimiento progresivo, de irrisión, es tan 

radical, que ha sido necesaria para desmontarlo una operación a 

la que Chomsky denomina metametalinguage (SARDUY, 2011, 

p. 8). 

 

 Este processo de artificialização, que mascara a identidade do significante em 

proveito de uma imagem peregrina, portanto, insuspeitada, a que Sarduy deposita a 

força-motriz da engrenagem barroca, podemos, sob arranjo verbal menos radical, 

conferir em uma passagem de um conto de Guy de Maupassant: 

 

“Porque tinha Deus feito aquilo? Se a noite é destinada ao sono, 

à inconsciência, ao repouso, ao esquecimento de tudo, porque 

torná-la mais encantadora do que o dia, mais branda do que as 

auroras e as tardes, e porque viria aquele astro lento e sedutor, 

mais poético do que o Sol e que parece destinado, tão discreto 

é, a iluminar coisas delicadas e misteriosas de mais para a luz 

plena, tornar tão transparentes as trevas [grifo nosso]?”
34

  

 

Nesta passagem de Guy de Maupassant, uma sensação ambígua acomete o 

leitor: ele sabe de pronto que se trata da lua, mas simultaneamente, numa operação 

aparentemente paradoxal, deseja que ela não apareça nomeadamente no texto. Um 

desejo algo “lento e sedutor” provém da leitura, tal qual a inquietação, não menos 

ambígua, que o astro ausente/presente causa no narrador-personagem. Antes esboçada 

que explicitada, a lua que o leitor “vê” é uma lua que ele desenha em seu imaginário, 

instigado que fica pela sugestiva cadeia de significantes engendrada pelo autor. Isto 

posto, torna-se desnecessário a lua povoar literalmente o texto para “iluminar coisas 

delicadas e misteriosas”, pois quem ilumina estas coisas é a imaginação do leitor, que, 

assim como nos exemplos de artifícios de enmascaramiento citados acima por Sarduy, 

gratifica-se pelo jogo “claroescuro” entre leitura e leitor.  

                                                           
34

 Trecho do conto “Noite de luar”, que integra o livro Noite de luar, Miss Harriet, Novelas e Contos 

Completos de Maupassant, vol. III, trad. João Belchior Viegas, Lisboa, Estúdios, s/d (ao final do conto 

imprime-se a data 19 de outubro de 1882).  



 

72 
 

Há mais: essa satisfação ambígua do leitor encontra ecos na ironia (topus 

barroco; Severo Sarduy fala em irrisão) que subjaz nas palavras do narrador, um padre, 

a que tudo indica, apaixonado pela sobrinha. Atormentado por sentimentos 

entrecruzados, é justamente na “noite de luar” que ele vê escorrerem ao seu controle 

desejos há muito ocultados. No fundo, ama a noite como os casais apaixonados, mas 

uma noite enluarada para ele pode ser fatal e “tornar tão transparentes as trevas”, 

revelando segredos de sua intimidade para a amada e para o leitor. Segredos da 

personagem que a linguagem segreda ao leitor. E tudo será dito sem dizer-se tudo. E 

nada será dito mesmo que se diga tudo.   

A procedimentos como estes poderíamos chamar, não sem a consciência das 

especificidades de cada terminologia, de alegoria, metáfora, similitude, comparação, 

eufemismo, etc.... Termo de fatura neobarroca, optamos por travestimento basicamente 

por dois motivos que, entendemos nós, complementares: pelo poder de abstração e 

abrangência que o signo carrega, o que nos possibilitará traduzir em algum instante da 

tese a essencialidade do “señor barroco”, como se refere Jose Lezama Lima; e pela 

ocorrência pouco comum do termo, portanto, estranho ao universo das linguagens 

enquanto conceituação teórica, podendo, quiçá, funcionar como fecundo instrumento de 

análise, pois ainda não incrustado de esquemas analíticos tantas vezes refreadores das 

potencialidades do objeto de pesquisa.  

A noção de travestimento, por suposto, sugere estruturas e formas abertas, 

propositadamente inconclusas, sendo por este feitio insurrectas a um establishment 

estético-filosófico determinante. Deste modo, sua atuação como modalidade analítica 

poderá nos fornecer significativa luz quando “entrarmos no labirinto das Galáxias”, 

espaço linguístico de estrutura capilar e reversível, escorregadia a classificações 

estabilizadoras, por tudo isto, criação legítima da máquina barroca. Sobre esse caráter 

aberto e plural das formas barrocas, recorramos por ora a Umberto Eco: 

 

A forma barroca (...) é dinâmica, tende a uma indeterminação 

de efeito (em seu jogo de cheios e vazios, de luz e sombra, com 

suas curvas, suas quebras, os ângulos nas inclinações mais 

diversas) e sugere uma progressiva dilatação do espaço; a 

procura do movimento e da ilusão faz com que as massas 

plásticas barrocas nunca permitam uma visão privilegiada, 

frontal, definida, mas induzam o observador a deslocar-se 

continuamente para ver a obra sob aspectos sempre novos, 

como se ela estivesse em contínua mutação (ECO, 2000, p. 44). 
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 O mundo barroco, ao requisitar o contínuo deslocamento do observador, como 

sinaliza Umberto Eco, solicita não apenas a renovação do olhar, mas a reinvenção do 

corpo. Uma obra barroca, por mais que esteja materializada em um suporte específico, 

destina-se ao corpo, pois o mundo barroco é o mundo da simbiose dos sentimentos, no 

qual concomitante se vê, se ouve, se cheira, se come, se sente. Uma obra barroca é 

escrita sobre um corpo e para o corpo, como postula Severo Sarduy em sua obra. Ora, 

assim pensando, podemos prever que o travestimento no ser consiste numa inscrição 

curva na retidão do corpo, numa dilatação dos sentidos para além do permitido e do 

normal, valores basilares da moral social estabelecida. O travestimento nas linguagens 

barrocas, por sua vez, consiste na recusa à utilização de vestes ordinárias, pois espécies 

de mordaças que restringem o alargamento do itinerário do imaginário. Daí, a prática do 

artifício, a instalação do jogo com o espectador: para tirar o observador da trivialidade 

cotidiana, que amortiza a sensibilidade, automatizando os modos de pensar e de sentir, 

de perceber, enfim. “A visão barroca do mundo”, nos diz Affonso Romano de 

Sant’Anna, “introduz certo estranhamento no modo de ver, no modo de ser, no modo de 

estar” (SANT’ANNA, 2000, p. 48). 

 Tomando as linguagens barrocas como linguagens poéticas, portanto, expressões 

artísticas, vejamos o que o formalista russo Victor Chklovski, nos traz: 

  

E eis que para devolver a sensação da vida, para sentir os 

objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que se chama 

arte. O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e 

não como reconhecimento; o procedimento da arte é o 

procedimento da singularização dos objetos e o procedimento 

que consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade 

[grifo nosso] e a duração da percepção. O ato de percepção em 

arte é um fim em si mesmo e deve ser prolongado 

(CHKLOVSKI et al, 1976, p. 45). 

 

 Ao examinar a obra do escritor e dramaturgo ucraniano-russo Nikolai Gogol, 

Chklovski exemplifica esse “obscurecer a forma, aumentar a dificuldade”, que aqui 

reproduzimos com vistas a acompanharmos os aspectos relativos ao travestimento da 

linguagem. Trata-se de um trecho de Noite de Natal (o de Maupassant também se 

passava numa noite) cujo “objeto erótico é apresentado frequentemente como uma coisa 

jamais vista” (CHCKLOVSKI, 1976, p. 50-51). Acompanhemos: 

 



 

74 
 

“Dizendo isto, acercou-se dela, tossiu e, roçando com os dedos 

a sua mão gorducha, disse com um acento que traía sua astúcia 

e vaidade: 

- Que é isto, magnífica Solokha? -  e ao dizê-lo, deu um salto 

para trás. 

- Como o que é isto?...A mão, Ossip Nikiporovitch – contestou 

Solokha. 

- Hum... a mão... Hé, hé, hé! – disse com o coração contente por 

aquele começo; e passeando pelo quarto: 

- E isto, o que é, queridíssima Solokha? – prosseguiu – com o 

mesmo tom, aproximando-se dela, roçando-lhe levemente o 

colo e dando, como antes, um salto para trás. 

- Como?! Você não vê, Ossip Nikiporovitch?! – contestou 

Solokha – O colo e sobre ele, um colar. 

- Hum... sobre o colo um colar...  Hé, hé, hé! - e o sacristão 

passeou de novo pelo quarto, esfregando as mãos. – E isto, o 

que é, incomparável Solokha? – não se sabe mais o que os 

grandes dedos do sacristão haviam tocado desta vez....” 

 

 Assim como no conto de Guy de Maupassant, o que salta aos olhos aqui é a 

recusa à linguagem direta, denotativamente imediata e reveladora. Tanto lá quanto cá, 

há um véu diáfano que encobre o objeto, deixando o leitor apenas entrever, através das 

frestas que torneios frasais elaboram, aquilo que ele já conhece, mas que, no 

arranjamento sintático em que se encontra, surge como algo novo e surpreendente. No 

fundo, a máscara que oculta o objeto é o próprio objeto re-configurado. O objeto, nesse 

caso, pode ser a linguagem mesma, exibindo-se eroticamente ao leitor, num strip-tease 

hipnótico que o faz chegar ao corpo através da dança da alma. A arte não tem feito outra 

coisa ao longo dos tempos. Para Chklovski: 

     

O importante no paralelismo é a sensação de não-coincidência 

de uma semelhança. O objetivo do paralelismo, como em geral 

o objetivo da imagem, representa a transferência de um objeto 

de sua percepção habitual para uma esfera de nova percepção; 

há portanto uma mudança semântica específica (CHKLOVSKI 

et al, 1976, p. 54). 

 

Atentando para a necessidade do aspecto estranho para a ampliação da percepção, 

acrescenta o autor: 

  

Examinando a língua poética tanto nas suas constituintes 

fonéticas e léxicas como na disposição das palavras e nas 

construções semânticas constituídas por estas palavras, 

percebemos que o caráter estético se revela sempre pelos 

mesmos signos: é criado conscientemente para libertar a 

percepção do automatismo [grifo nosso]; sua visão representa o 
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objetivo do criador e ela é construída artificialmente [grifo 

nosso] de maneira que a percepção se detenha nela e chegue ao 

máximo de sua força e duração. O objeto é percebido não como 

uma parte do espaço, mas por sua continuidade. A língua 

poética satisfaz estas condições. Segundo Aristóteles, a língua 

poética deve ter um caráter estranho, surpreendente [grifo 

nosso] (CHKLOVSKI et al, 1976, p. 54). 

 

  “Libertar a percepção do automatismo” através de um “caráter estranho, 

surpreendente” constitui função da língua e das linguagens poéticas, do Barroco e não 

menos de Galáxias. Nesta obra, o travestimento transborda pelos veios da palavra, 

camuflando forma em conteúdo, real em fantasia, prosa em poesia, memória em 

atualidade, vida em ficção, livro em mundo e todas estas operações ao inverso. O livro, 

por tudo isto, é presa e predador dele mesmo, porque inadvertidamente mimetiza-se em 

algo que devora e é por esse algo devorado. Galáxias, “como a imagem da serpente que 

engole o próprio rabo – o oroboros – realiza uma rotação de significados e leituras” 

(Sant’Anna, 2000, p. 60). Para tanto, Haroldo de Campos vale-se de um arsenal de 

procedimentos de artificialização e enmascaramiento, travestindo barrocamente a 

linguagem por meio da proliferação, da condensação e da paródia, utilizando como 

tropos recorrentes o trocadilho, a aliteração, a antítese, o anagrama, entre tantos outros, 

que, assim compreendemos, erigem o esplendor da paixão difícil galático-barroca: 

 

Paixoens do animo, Ousadia, este impulso, ou ímpeto do 

appetite, que degenera em imprudencia, ou temeridade, se senaõ 

ajuda da consideração, & sofrimento. Entre o ardente da 

obstinaçaõ, & o frio do temor, ornado das tintas do desejo, & 

dos verdores da esperança, com peyto varonil, & ladeado da 

fortuna, saye a campo este movimento, & empenhandose no 

difícil, consegue os frutos da victoria (LEITÃO FERREIRA, 

1721, p. 96). 

  

Com isso, em Galáxias, o caráter estranho e surpreendente da linguagem, ao 

qual se refere Aristóteles via Chklovski, ocorre numa visada dialética, advindo do 

artifício de tornar inesperadas as terminologias comuns e de imprimir um tom de 

coloquialidade às palavras peregrinas (“sim foi brancusi quem pôs a velha fududancua 

a velha de grossas nádegas tronchudas que o chamava de maître e o paradeava”, frag. 

21, “e brancusi”). Nesta intrincada operação sintático-semântica, o que observamos é 

um jogo de espelhos entre as faces das duas dimensões verbais, fazendo com que uma 

dimensão se veja refletida e iluminada no espelho da outra, artifício que, de saída, 

instaura a dissolução de privilégios entre o erudito e o popular, o raro e o vulgar. Esse 
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espelhamento não deixa de ser um relevante exercício antitético, como tudo em 

Galáxias passa pela irradiação da antítese, figura fundamental da máquina Barroco. Ao 

modo da antítese barroca, em Galáxias os elementos contrários dispostos face a face 

não se repelem, mas, antes, harmonizam-se, emaranhando-se um no outro para o 

surgimento de um novo elemento, essencial para a fruição da leitura.  

A bem da verdade, esse novo elemento, nascido do entrecruzamento antitético, 

não está fora do texto, mas entre o que é texto. Ele sempre esteve lá, assim como sempre 

estiveram presentes em seu respectivo ambiente textual o indesejado astro luminoso de 

Noite de luar e a parte “inominada” do corpo de Solokha de Noite de Natal. Mas, tanto 

nestas obras quanto em Galáxias, guardadas as devidas proporções, esse elemento 

encontra-se em vigília na região das sombras do texto. Quem o trará à luz será 

inapelavelmente o imaginário do leitor, que, instigado a estabelecer relações entre os 

sintagmas participantes, engendrará novas configurações no âmbito da leitura. Mas, se 

na estrutura dos textos de Guy de Maupassant e de Nikolai Gogol a “ausência” era do 

objeto, na obra de Haroldo de Campos essa “ausência” é do objetivo, isto é, daquilo que 

designa o que é funcional na linguagem: os conectivos textuais.  

Daí, justifica-se, agora, a chegada do texto haroldeano somente após a entrada 

das obras dos referidos autores, que, a rigor, tanto um quanto outro não se situam no 

quadrante do barroco histórico nem tampouco figuram sabidamente na esfera do 

neobarroco. Outrossim, um e outro, entendemos nós, podem, com base no conceito de 

travestimento que estamos empregando aqui, assente fundamentalmente nas teorizações 

de Severo Sarduy, pairar circunstancialmente tanto na seara barroca quanto nas 

paragens neobarrocas. Mas como esta não é a matéria em pauta, contentamo-nos já com 

a serventia das duas obras enquanto paradigmas para a implementação dos nossos 

conceitos de travestimento. Nossa intenção não foi outra senão introduzirmos a 

discussão paulatinamente, partindo de exemplificações mais palatáveis ao nosso 

domínio, para chegarmos com alguma lucidez analítica aos complexos procedimentos 

do rendilhado verbal de Galáxias.  

Chegando a esse rendilhado, percebemos que Haroldo de Campos não suprime 

apenas uma imagem, mas também os conectivos que contribuem para forjar essa 

imagem. Se cada página recebe uma chuva de palavras, acolhe também uma lufada de 

vento que sopra para longe os assíndetos entre elas, deixando vãos sequiosos pela 

intervenção do leitor. Lacunas ativas, portanto, que agem no silêncio ruidoso da leitura. 

Poderíamos apressadamente concluir que isso ocorre porque estamos no domínio da 
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poesia, lugar privilegiado das abstenções dos nós que atam as partes do discurso. Mas, 

como já frisamos outrora, Galáxias não pode, por mais calçado que se esteja 

teoricamente, assinar contrato de exclusividade com um gênero único, mesmo que este 

gênero seja a poesia. Galáxias, essa obra multiforme e multifacetada, pertence, isto sim, 

à literatura, na mais ampla acepção que esta palavra possa comportar. Neste sentido, a 

metáfora do travesti enquanto mestiçagem de gêneros iluminará nossa discussão acerca 

da ruptura dos gêneros nas Galáxias. Sobre a questão da trasgressão dos gêneros 

literários e o travestimento, Haroldo de Campos nos fornece elucidativos relatos no 

frag. “vista dall’interno”, ao qual nos referimos há pouco: 

 

A sexualidade passa uma ideia de mudança de gênero em 

literatura. Este texto monstruoso, travestido, que traz as noções 

de gênero: masculino e feminino... A tentativa de localizar este 

texto vai sendo acompanhada pela perseguição que a polícia faz 

ao travesti romano. Ele cai, derruba a peruca e aparece um 

sujeito careca que tem um deslocamento de clavícula [e também 

deslocamento de gênero, diríamos nós], mas vai sarar em pouco 

tempo, e as roupas com que ele se vestia de mulher são 

confiscadas – é uma forma de carnavalização (CAMPOS, H. de 

apud  FERREIRA LIMA, 2011, p. 25).  

 

Se ainda quisermos olhar para Galáxias, diremos mais: Galáxias é literatura por 

sua natureza material e arte por sua dimensão estética. Não à toa, era plano inicial de 

seu autor lançar o livro em páginas soltas, dispostas dentro de uma caixa, similarmente 

ao projeto inacabado Livre, de Stephane Mallarmé. Em uma conversa com Guimarães 

Rosa, como já referimos anteriormente, foi demovido da ideia, aconselhado pelo 

escritor de Grande Sertão: Veredas a não cutucar tão de perto o Demo, pois aquela obra 

em si, impressa de modo convencional, já configurava uma provocação a Satã. E de 

demos e satãs, o mundo literário sabe, Guimarães Rosa entendia bem, tão bem que na 

seara de Grande Sertão jamais tenha pronunciado uma vez sequer o nome do 

inominável, substituindo-O por uma cadeia onomástica que o designa, o que constitui 

um procedimento expressivo na linha de Guy de Maupassant e de Nikolai Gogol e, em 

outro nível de vínculo, na perspectiva transliterária de Galáxias. 

Para nós, Galáxias, embora não exclusivamente, inclina-se para aquele segundo 

regime de leitura de que nos fala Barthes: 

 

O que eu aprecio, num relato, não é pois diretamente o seu 

conteúdo, nem mesmo sua estrutura, mas antes as esfoladuras 

que imponho ao belo envoltório: corro, salto, ergo a cabeça, 
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torno a mergulhar. Nada a ver com a profunda rasgadura que o 

texto de fruição imprime à própria linguagem, e não à simples 

temporalidade de sua leitura. 

Daí dois regimes de leitura: uma vai direto às articulações da 

anedota, considera a extensão do texto, ignora os jogos de 

linguagem (se eu leio Júlio Verne, avanço depressa: perco algo 

do discurso, e no entanto minha leitura não é fascinada por 

nenhuma perda verbal – no sentido que esta palavra pode ter 

em espeleologia); a outra leitura não deixa passar nada; ela 

pesa, cola-se ao texto, lê, se se pode assim dizer, com aplicação 

e arrebatamento, apreende em cada ponto do texto o assíndeto 

que corta as linguagens – e não a anedota: não é a extensão 

(lógica) que a cativa, o desfolhamento das verdades, mas o 

folheado da significância (BARTHES, 1987, p. 18). 

 

E aqui, conforme fizemos acima, o autor de A câmara clara realiza uma 

analogia da leitura com o jogo: 

 

Como no jogo da “mão quente”, a excitação, provém, não de 

uma pressa processiva, mas de uma espécie de charivari 

vertical (a verticalidade da linguagem e de sua destruição); é no 

momento em que cada mão (diferente) salta por cima da outra 

(e não uma depois da outra), que o buraco se produz e arrasta o 

sujeito do jogo – o sujeito do texto (BARTHES, 1987, p. 18-

19).    

 

Dito isto e tendo em mente a estruturação fléxil e intersemiótica do livro, 

Galáxias tem aura de objeto, de escultura, de pintura, de música, de cinema. Basta uma 

passagem para (vi)vermos uma experiência intersemiótica da obra: “a vida está agora 

nos poros de seda da moça que cochila no avião pernas trançadas na poltrona em reclino 

poalha rosaouro sob seda sépia” (frag. 21, “e brancusi”, p. [53]). A concreção física dos 

signos (poros de seda, poalha rosaouro), a pictorialidade dos termos (poalha rosaouro 

sob seda sépia), a sonoridade do fraseado (pernas, trançadas na poltrona; sob seda 

sépia), os cortes inesperados que geram planos fílmicos (a vida está agora nos poros de 

seda/ da moça que cochila no avião/ pernas trançadas na poltrona em reclino/ poalha 

rosaouro sob seda sépia). Por tudo isto, estamos desde sempre tomando Galáxias como 

um livro de livros, cuja palavra faminta abocanha os frutos das diversas linguagens, 

absorvendo deles o sumo da sua expressividade, fazendo da literatura um sistema 

ecumênico de códigos e procedimentos diversos e dialogantes. Neste sentido, diz-nos o 

Autor: “tudo o que é lido e lendo é visto e vendo é ouvido e ouvindo cabe aqui (...) pois 

é vida” (Galáxias, frag. 23, “neckarstrasse”, p. [57]).  
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Pensemos: se Galáxias fosse apenas poesia, na retirada dos conectivos não 

sobrariam sequer resquícios de prosa. Não é o que acontece em suas cinquenta páginas. 

Nelas ouvimos, foi não foi, para usarmos uma expressão coloquial, o ritmo prosaico a 

caminhar com desenvoltura, pelo menos, um novo ritmo prosaico. Não raro, lances 

narrativos irrompem da mansidez branca do papel, como se uma história estivesse 

repentinamente sendo contada e, consoante o fluxo de uma conversa trivial, descartada 

para a entrada de um novo assunto, sendo mais tarde retomado. Vejamos: “a não-estória 

me glória me cárie me escória que pode ser estória me escarra me desautora / a falsa 

japonesa fazia strip-tease numa boîte de bâle” (frag. 22, “hier liegt”, p. [55]). Parece um 

pormenor irrelevante este sobre o qual ora nos debruçamos, mas é a ausência de massa 

conectora a maravilha e a danação da leitura galática. É que sua ausência, aliada a não 

numeração das páginas e à inexistência de sinais de pontuação (a pontuação que separa 

também une as partes de um discurso, pois constituem sinais de fronteira, ou seja, 

aquilo que está entre), ao mesmo tempo que inaugura a autonomia dos fragmentos e das 

palavras, torna consanguíneos palavras e fragmentos, deixando vasos abertos para 

conexões alhures, seja entre um fragmento e outro, subsequentes ou não, seja entre uma 

parte de um fragmento com qualquer outra parte do livro.  

Apenas para termos uma noção destas interpenetrações variadas e reversíveis, 

simulemos, a título de exemplificação, uma possível conexão da última linha do 

fragmento 23 (“neckarstrasse”, p. [57]) com a primeira linha do fragmento 24 (“a 

liberdade”, [59]), uma construção, portanto, que experimenta a linearidade do texto: “é 

nada e prata é prata e nata é nata e noite noite no schillerplatz / a liberdade tem uma cor 

verde verdeverdoso um ectoplasma verde fluorescente”. Sem pretendermos uma 

decodificação detida, pois a este exercício caberá à leitura do fragmento, o que podemos 

abstrair no resultado desta montagem é a configuração de uma noite cor de prata na 

Praça Schiller, localizada no centro de Stuttgart, Alemanha, que ganha ares de 

liberdade, como se uma substância verde ectoplasmática irradiasse a praça de um 

sentimento libertário, como o sentimento que tem o leitor ao ler o livro.   Agora, uma 

provável conexão entre uma passagem do fragmento 20 (“não tiravam o chapéu”, p. 

[51]) e outra do fragmento 11 (“amorini”, p. [33]): “o céu limpa-se de entrenuvens 

turvas / e o amorino de alabastro lhe estende a sandália”. Aqui, a imagem que se erige 

aos olhos do leitor “esculpe” um cupido (marino) de alabastro (mineral com o qual se 

faz esculturas) que eleva-se a um céu ao mesmo tempo dissipador de “entrenuvens 
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turvas” e por elas encoberto, o que ressalta, neste filamento de texto, os respingos do 

transbordamento da ambiguidade a que nos referimos anteriormente.   

Há muitas camadas em Galáxias, tantas quantas estrelas comporte uma noite 

negra no céu. O leitor, ao retirar uma camada, encontra, em vez da chave-mestra que 

abre o tesouro verbal, outra camada a descascar, que o leva a deslindar outra, que o 

impulsiona a outra, participando o leitor ativamente de um jogo de descobrimentos e 

encobrimentos incessante. Para uma breve analogia, pensemos em uma partida de 

videogame em que o player, superando um obstáculo, vê surgir imediatamente outro à 

sua frente e depois deste, outro que traz mais outro, e, provavelmente, jamais jogador 

ganhe da máquina. Mas, tanto na leitura quanto no jogo – dois jogos, portanto, pois a 

leitura, sobretudo a leitura neobarroca, constitui um jogo – há um prazer, ou melhor, um 

lazer, algo intrigante, sobre o qual nos diz Barthes: 

 

Leiam depressa, por fragmentos [grifo nosso], um texto 

moderno, esse texto torna-se opaco, perempto para o nosso 

prazer: vocês querem que ocorra alguma coisa, e não ocorre 

nada; pois o que ocorre à linguagem não ocorre ao discurso: o 

que “acorre”, o que “se vai”, a fenda das duas margens, o 

interstício da fruição, produz-se no volume da linguagem, na 

enunciação, não na sequência dos enunciados: não devorar, não 

engolir, mas pastar, aparar com minúcia, redescobrir, para ler 

esses autores de hoje, o lazer das antigas leituras: sermos 

leitores aristocráticos (BARTHES, 1987, p. 19-20). 

 

Desta forma, pensando indistintamente no leitor e no gamer, as habilidades para 

as próximas partidas, sempre mais desafiadoras em matéria de obstáculos e enigmas que 

as anteriores, não constituem o verdadeiro ganho? Não residiria aqui o aprendizado 

mais nobre para ambos os jogadores? Que enriquecimento intelectual tem o leitor que 

pensa andar à frente da obra? Do mesmo modo, que carga cultural traz a obra que se 

deixa andar atrás do leitor? Augusto de Campos disse certa vez que nunca se lê Ulisses, 

por mais que se leia, referindo-se o poeta à eterna dívida do leitor frente a fecundidade 

da narrativa joyceana. Já Haroldo de Campos, seu irmão “siamesmo”, para usar um 

neologismo cunhado por eles, disse certa vez que basta ler uma página de Ulisses para 

se conhecer a obra. Tanto a assertiva de Augusto quanto a afirmação de Haroldo, vale 

dizer, inversamente proporcionais, podemos transplantar como preci(o)sos slogans para 

traduzir a dimensão “multitudinária” de Galáxias. 

Dito assim, em Galáxias ocorre uma curiosa dinâmica: não se procura para 

achar, se acha para procurar, pois quanto mais se sabe dos mistérios da leitura, mais 
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mistérios a leitura propõe ao leitor “e é essa cintilação mesma que seduz, ou ainda: a 

encenação de um aparecimento-desaparecimento”, pensando como Barthes (1987, p. 

16). A cada achado corresponde um novo enigma, instigando o leitor a decifrá-lo e a 

nunca estacionar com o resultado obtido, pois a obra, pelo seu caráter de inacabamento, 

está sempre em processo e necessita, por isso mesmo, da “mão-de-obra” do leitor para a 

edificação do projeto galático, sem a qual a leitura não se realiza. Se o jogo não para, só 

podemos concluir que não para a leitura. Conclusão da conclusão: eis a natureza de toda 

leitura, eis a natureza de Galáxias, uma leitura de leituras que não quer outra coisa 

senão eternizar, no leitor e no mundo, a leitura. Não a que apresenta em suas páginas, 

mas as que dela se apresentarão à vida do leitor e para o mundo.   

Como crisálidas sob o papel, as palavras galáticas alojam-se em finas cascas, 

como se ansiassem pela “mão” do leitor para se romperem e efetivamente gerar 

sentidos. Ao retirar as peles que revestem as palavras, o leitor passa a presenciar um 

ruidoso voo de significantes, “rilhando como enxames de sabres” (frag. 21, “e 

brancusi”, p. [53]), que se espalham por todas as partes do livro, feito borboletas 

polinizando no mesmo jardim espécies variadas de flores. São os significantes 

significando, os significados significanteando. Desta experiência verbivocovisual, o 

leitor não apenas assiste, mas co-existe à apoteose galática da linguagem, do Barroco e 

da poesia, à transgressão dos gêneros puros. À palavra-travesti, revestida “pli selon pli” 

para esta cópula lítero-artística, o leitor travestido, pois leitor-autor, à maneira do autor-

defunto e defunto-autor de Brás Cubas
35

, a percorrer os meandros desse livro, que “não 

tem mais de uma página mas esta milfolha em centifólios” (frag. 24, “a liberdade”, p. 

[59]). 

 

4.2.Labirinto branco: o voo cego das falenas 

 

Sem o compromisso de reconstituirmos historicamente a noção de labirinto, pois 

este não é nosso intuito, a ideia de labirinto que tentaremos construir aqui designará, no 

caso de Galáxias, antes a metáfora de uma estrutura diagramada pelo branco do papel 

do que um percurso sinuoso e errático desenhado pela palavra. O labirinto, neste caso, 

constituirá o espaço em branco da página para o poeta e os vãos entre as palavras para o 

leitor. Para o poeta a superfície branca do papel já é condutora de vida e estrutura, 

                                                           
35

 Aludimos aqui ao livro Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, cuja primeira edição 

data de 1881. 
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portanto, de significâncias. Para o leitor que se aventura pela travessia textual de 

Galáxias, os espaços entre as palavras, aparentemente “inofensivos”, constituem a um 

só tempo elementos ordenadores e dispersantes da leitura. A palavra galática tomaremos 

como o filamento que fora utilizado pelo Poeta para percorrer o branco ruidoso do 

papel, uma espécie de fio de Ariadne que constantemente se rompe e se restaura pelos 

meandros do labirinto branco.  

Antes, porém, vejamos o que diz Affonso Romano de Sant’Anna acerca do 

labirinto barroco: 

 

O homem barroco via a história como um xadrez intricado, um 

jardim com mil aleias, um edifício com muitos corredores e 

portas; e o cosmos era uma sucessão de espirais que o levaram 

ao desespero, à melancolia ou à humildade mística. Matias 

Aires, em Reflexões sobre a vaidade dos homens, por diversas 

vezes trabalha essa imagem do labirinto: “as paixões formam 

dentro de nós um intricado labirinto”; mas a lição do pensador 

era a esperançosa possibilidade de escapar desse labirinto 

quando percebêssemos a diferença entre a aparência e a 

essência, pois “vemos as coisas pelo modo com que as podemos 

ver, isto é, confusamente, e por isso quase sempre as vemos 

como elas não são” (SANT’ANNA, 2000, p. 60-61). 

 

Continua o teórico, desta vez, trazendo-nos exemplos de estruturas labirínticas:  

 

O labirinto tem consonância com a vontade frustrada de se 

chegar a alguma parte, frustração que está representada na 

inconclusa Torre de Babel, tema que Bruegel dramatizou em 

seu quadro homônimo. Alguns labirintos vão para o centro da 

terra, como o Inferno de Dante, outros são horizontais e planos, 

e a Torre de Babel assinala o fracasso de um labirinto 

arquitetônico ascencional ao mesmo tempo em que estabelece 

um labirinto linguístico e o fim da linguagem única 

(SANT’ANNA, 2000, p. 61). 

 

Partindo destas asserções acerca das configurações labirínticas, nossa discussão 

propõe que o labirinto que vemos em Galáxias não reside propriamente na fisicalidade 

da palavra, no corpo material real e visível aos olhos nus do leitor, mas na corporalidade 

da não-palavra, na instância imaterial e virtual, não perceptível ao olhar primeiro, mas 

palpável ao primeiro contato com o Poeta. Ou seja, o labirinto galático não é feito a 

partir de palavras, mas de brancos, do “branco do branco do branco”, de um “enxame de 

branco” (frag. 2, “reza calla y trabaja”, p. [15]), que a um só tempo alicia e tortura o 

Poeta, convocando-o a iniciar um percurso de múltiplas escolhas e nenhuma garantia de 
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salvação. Neste percurso de silêncios e intervalos, “o peregrino perdido no labirinto, na 

verdade, procura, pesquisa, indaga, quer saber do antes e do depois, procura as saídas 

por todos os lados” (SANT’ANNA, 2000, p. 126).    

 Se pensarmos que a energia do Barroco move-se vorazmente para preencher o 

vazio, o horror vacui que lhe atemoriza, falar em labirinto branco seria, 

irrefletidamente, entrar em contradição com a disciplina estética que alimenta nossa 

perspectiva de análise e a qual tributamos nosso objeto de estudo. O vazio da página em 

branco existente em Galáxias, entretanto, não configura a nosso ver um vazio neutro e 

passivo, mas um vazio pleno, poroso e ruidoso, de significâncias inextinguíveis, uma 

vez que nem a constelação vocabular consegue calar o “eco do eco de um comêço” 

(frag. 1, “e começo aqui”, p. [13]). Basta para isso “ouvirmos” as pulsações que pairam 

entre uma palavra e outra, no espaço dilatado do entre-signos, espaço que a qualquer 

instante pode soar como pausa ou via de acesso a outro signo, de acordo com o ritmo e 

duração da leitura, podendo soar, por conseguinte, signo. Assim, uma vez atuando como 

pausa, propõe determinado caminho fruitivo da leitura; em outra, agindo como via de 

acesso, possibilita percurso diverso de apreciação.  

 Ao suprimir da leitura os sinais de pontuação, nosso Autor deposita fé e valor 

não só ao farfalhar verbal, mas, com igual intensidade, às lacunas entre-verbais, que 

deixam livres as passagens a quaisquer pontos do livro, imprimindo à leitura um vai-e-

vem semiótico de alta voltagem, permitindo, deste modo, um deslocar-se rizomático 

pela cadeia inesgotável de interpretantes. Com isso, a cada pausa, um feixe de 

significações precipita-se aos olhos do leitor; a cada retomada, uma nova teia de 

significações se inicia enroscando o leitor. Acerca de uma operação desta natureza, 

Severo Sarduy esclarece:  

 

Suprimir toda transición entre un término y outro, 

yuxtaponiendo drásticamente los contrarios: así se obtiene  - ya 

había formulado la Retorica de Aristósteles  - un mayor impacto 

didáctico; aprender con facilidad es un placer consubstancial al 

hombre: se ensña con silogismos rápidos, sin junturas verbales, 

relacionando antitéticamente sujeto y predicado (SARDUY, 

1974, p. 17).   

 

O horror à página em branco, matéria sobre a qual incansavelmente debruçou-se 

Mallarmé, é um horror similar àquele que sente o leitor ao ver-se aturdido – e instigado 

- nos vãos que se interpõem entre as palavras galáticas. Desta feita, o que advogava o 
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poeta francês acerca do horror à brancura do papel, podia, também, inconscientemente 

ou não, se referir a esse vazio viscoso a que estamos debatendo aqui, um vazio impuro, 

que, contendo o próprio vazio, pode inadvertidamente tudo ou nada aceitar, perturbando 

o pensamento do poeta a ponto de violentar-lhe, antes da materialização da escritura, 

suas intenções e desejos. Daí o horror não apenas para preencher o vazio, mas com o 

quê preencher esse vazio – preocupação exponencial do poeta barroco -, uma vez que o 

papel, e agora a tela do computador, pode rejeitar, por motivo insondável para nós, o 

transplante do pensamento em palavras.  

 Chega ao nosso debate, nesta medida, a postulação de Haroldo de Campos 

(1998, p. 106), para quem “a arte não corta o nó górdio, desata-o”, acerca da negação da 

origem, da dúvida quanto ao grau zero da escritura do universo e da linguagem, 

pressupostos tributados, também, na fatura do Barroco e do neobarroco. Tanto para o 

poeta quanto para os dois domínios estéticos, a origem do mundo e do mundo da 

linguagem não constitui um marco zero da criação, um ponto de partida inaugural de 

onde tudo se forma do nada. O nada, a cena da origem, de algo provém, de algo antes de 

algo, cujo destino é ir além do além, anseio visceral do homem barroco. Severo Sarduy 

(1974, p. 19) defende o conceito de retombée, que consiste numa “causalidad acrónica, 

isomorfia no contigua, o, consecuencia de algo que aún no se ha producido, parecido 

con algo que aún no existe”. Um dos conceitos basilares em sua teorização sobre o 

Barroco e sobre o neobarroco, segundo o autor cubano: 

 

Retombée es también una similaridad o un parecido en lo 

discontinuo: dos objetos distantes y sin comunicación o 

interferencia pueden revelarse análogos; uno puede funcionar 

como el doble – la palabra también en el sentido teatral del 

término – del outro: no hay ninguna jerarquia de valores entre el 

modelo y la copia (SARDUY, 2011, p. 59). 

 

O branco do papel e seus rumores, desta forma, constituem para nós esta 

consecuencia da escrita ainda não ocorrida, do texto que ainda não se materializou 

graficamente, mas que habita a alvura do papel quase que holograficamente, variando 

sua configuração tanto quanto variam as pulsões do poeta ante a página. Haroldo de 

Campos, de dentro das Galáxias, confessa ao leitor: “e por isso começo descomeço pelo 

descomêço” (frag. 1, “e começo aqui”, p. 13). Escrever, portanto, seria menos inaugurar 

a página em branco do que continuar um processo já em movimento na própria página, 

o texto, aquilo que sobreviveu ao embate dos signos brancos do papel. Por suposto, 
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quando Barthes (1987, p. 53) diz “escrevo porque não quero as palavras que encontro: 

por subtração”, esse dispensar de palavras tem tanto da vontade do autor quanto da 

exigência e existência de um labirinto “invisível” no papel.  

Não por acaso, a primeira palavra de Galáxias, se iniciarmos o livro de modo 

tradicional, ou seja, pelas primeiras páginas, é um e, um discreto e significativo e, que 

sugere ao leitor uma ideia de algo que já estava em trânsito, que não partiu de algum 

marco zero inaugural, um e proveniente de um vazio dinâmico. Em conversa em sua 

biblioteca particular, o Poeta nos revelou, no entanto, que este e constitui uma anáfora 

de inspiração bíblica, como se, ao começar sua obra, intentasse remeter o leitor à 

narrativa do Gênesis. Mas deixemos esta discussão para quando da leitura específica 

dos fragmentos. Por hora o que nos compete é pensar e imaginar a configuração do 

labirinto branco, essa “câmara de ecos”, onde o eco antecipa o som (SARDUY, 1974, p. 

21), conforme sentenciou Severo Sarduy acerca da máquina Barroco, este ambiente 

onde 

 

Dios mismo no sera ya una evidencia central, única, exterior, 

sino la infinidad de certidumbres del cogito personal, 

dispersión, pulverización que anuncia el mundo galáctico de las 

mónadas (SARDUY, 2011, p. 7).  

 

Essa descentralidade de que nos fala Sarduy constitui uma das colunas basilares 

que sustentam teoricamente a visão barroca e neobarroca do mundo. Para ambos os 

domínios, o universo e a linguagem não podem mais obedecer a uma estrutura circular, 

pois ainda que o círculo evoque a ideia de finitude, persiste em seus limites um centro 

regulador das ações e procedimentos, sobrevivendo as noções de centralidade e de 

continuidade. “O círculo, nos diz Wolfflin, é uma forma absolutamente quieta e estável, 

a oval [a elipse] é inquieta, parece querer variar a cada instante” (SANT’ANNA, 2000, 

p. 29). Ao Barroco e ao neobarroco, convém a noção de elipse, que consiste no 

desfazimento da estrutura circular para a instauração de uma estrutura elíptica, cujo 

ponto regulador não mais se localiza no centro, mas, cambiante e poroso, justapõe-se 

em qualquer parte da figura, rompendo com a noção de causalidade e linearidade. 

Segundo Affonso Romano de Sant’Anna,  

 

O período barroco foi não só o momento das descobertas óticas 

e do aprofundamento anamórfico do perspectivismo, do 

fabuloso trompe-l’oeil, mas também foi uma busca de visão do 



 

86 
 

mundo e das cidades a partir de mirantes (SANT’ANNA, 2000, 

p. 64).  

 

Na elipse, portanto, não se trata sequer de um ponto único móvel, mas de pontos que se 

deslocam e se espelham constantemente por uma estrutura assimétrica. Acerca da 

conversão do círculo em elipse, Severo Sarduy nos diz: 

 

La Iglesia complica o fragmenta su eje y renuncia a un 

recorrido preestabelecido, abriendo el interior de su edificio, 

irradiado, a varios trayectos posibiles, ofreciéndose en tanto que 

laberinto de figuras; la ciudad se descentra, pierde su estructura 

ortogonal, sus indicios naturales de inteligibilidad – fosos, rios, 

murallas -; la literatura renuncia a su nivel denotativo, a su 

enunciado lineal; dasaparece el centro unico en el trayecto, que 

hasta entonces se suponía circular, de los astros, para hacerse 

doble cuando Kepler propone como figura de ese 

despalazamiento la elipse (SARDUY, 2011, p. 6-7).  

  

Affonso Romano de Sant’Anna, por seu turno, complementa, noutra mirada, as 

considerações de Sarduy: 
 

Há algo de intrigante e aparentemente conflitante entre o 

sentido geométrico e o sentido retórico da elipse. Na geometria, 

a elipse é o excesso de círculos espiralados e rampantes, que 

voltam reincidentemente sobre si mesmos. Na retórica, a elipse 

é falta, carência e ocultamento. 

Elipse: dupla inscrição: excesso e falta. Repetição e diferença. 

Antíteses.  

Exatamente como no Barroco: o excesso e a falta. As duas 

cabeças, os dois núcleos da voluta (SANT’ANNA, 2000, p. 23). 

 

Deste modo, o conceito de elipse barroca pode nos alargar a compreensão da 

noção de labirinto que estamos tentando construir neste segmento da tese, labirinto de 

ocos e vãos que atormentam a vida das palavras. Um labirinto de palavras, ainda que 

proponha múltiplos percursos e experiências variadas, apresenta alguma estrutura de 

certo modo palpável ao leitor, onde os vocábulos, embora escorregadios, definem-se 

tipograficamente no espaço da página, garantindo, pelo menos, um respaldo visual ao 

leitor. Se uma palavra quebra a corrente que conduz o leitor, por ser estranha ao seu 

repertório, uma outra, mais familiar, irrompe dali a um instante, emendando a corrente 

momentaneamente fraturada. Já um labirinto branco, seja uma página em branco ou um 

papel salpicado de palavras, não se deixa apreender em sua completude. Seus ocos e 

vãos não se cristalizam no espaço físico da leitura, pois, embora percebidos pelo leitor, 

camuflam-se na sua aparente pureza, pois, graficamente, configuram massas 
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homogêneas indistintas. Mas devemos ter em mente que no branco embutem-se todas as 

cores, que, mesmo não distinguindo-as, elas estão lá e provocam torpor. Goethe, já 

octogenário, viu um arco-íris branco e sentiu passar toda uma vida à sua frente
36

. Nosso 

Poeta há muito se ocupa em explorar a carga polissêmica do sintagma branco
37

:  

1. 

o silêncio piramídeo da  

baleia branca 

 

2. 

a íris cinza do seu olho 

albino 

 

3. 

no urso polar a pura 

crueldade 

arde como uma 

tocha de tão cândida 

 

4. 

o albatroz recicla 

no seu mapa de voo 

a crista de icebergs regelados 

acho que pensa ensi- 

mesmado : o branco 

(acho que pensa) 

e voa nesse espanto 

 

5. 

ahab erque o arpão : 

androginia 

do silêncio cetáceo 

que o empareda 

 

6. 

ahab desce o arpão 

o orgasmo da giganta 

entorna o céu 

na linha do horizonte 

 

7. 

o sangue da baleia 

o mar menstruado 

 

8. 

soçobram velas 

no tumulto branco 

 

                                                           
36

 Cf. orelha do livro Arco-íris branco: ensaios de literatura e cultura, Rio de Janeiro, Imago, 1997. 
37

 Cf. poema “call me ishmael”, que integra o livro Crisantempo, ob. cit. p. 29-30. 
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Já em 1957, seis anos antes da publicação do primeiro fragmento de Galáxias, 

nosso Poeta compõe o poema branco
38

:  

 

branco              branco              branco              branco 

 

vermelho 

estanco            vermelho 

                        espelho            vermelho 

 

                                                estanco             branco 

  

 Para qualquer autor, a perversidade do labirinto branco reside na irrestrita 

liberdade que este lhe concede. Sem delimitar os pontos de acesso e as raias de chegada, 

esta liberdade ofertada ao autor é a mesma que lhe impõe limites. Ao ofertar-se 

amplamente aberto, em vez de libertar o processo escritural, inibe o início da escrita e 

escamoteia o seu término. Talvez por isso a palavra nunca chegue a realizar 

integralmente a leitura. Daí, que ela não passe de tentativas para, provisoriamente, 

vencer um round de uma luta que o escritor sabe inglória, que é superar a eloquência do 

papel. Por isso, nosso Autor, não raro, explicite na escritura galática o estado 

processual, sua fatura work in progress, pois acredita que o texto total está sempre por 

fazer. Em Galáxias, parece o Poeta (2013, p. 203) querer inscrever o mundo, usando 

uma constelação vocabular escolhida e testada para tal empresa, aliando “rigor 

construtivista e proliferação neobarroca”. Para tanto, fez de verbo substantivo e de 

substantivo, verbo. Criou palavras, simples e compostas, loquazes ou estranhas. 

Misturou línguas diversas e enxertou uma língua na outra, na tentativa de encontrar uma 

língua que, feita de todas as línguas possíveis, fosse capaz de dizer o que nenhuma 

isoladamente podia dizer. Fez da prosa poesia, da poesia, prosa, extraindo epifania da 

narração e narração da epifania. Ficcionalizou a realidade, deu veracidade à ficção. 

Criou, por tudo isso, um código literário próprio, com mecanismos sintáticos, 

semânticos e morfológicos dissonantes à gramática e à história da literatura estritas, mas 

consoante mormente à agramaticidade permitida pela poesia.  

                                                           
38

 Cf. Antologia Noigandres, São Paulo, Massao Ohno, 1963, p. 74. 
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“Já fiz de tudo com as palavras / agora eu quero fazer de nada” (CAMPOS, 

2000, p. 100), compôs certa vez nosso Poeta, referindo-se, certamente, às suas 

incessantes investidas para a reinvenção da escritura. Galáxias, o tempo inteiro, tenta 

dizer esse tudo, mas sabe todo poeta que a grande escritura jaz sob a escritura, que é 

aquele ponto desejado mas inapreensível, a que não se chegou e nunca se chegará, pois 

toda e qualquer palavra jamais vai sobrelevar a palavra ideal, pois esta permanece 

sempre cativa da alvura labiríntica do papel. É aquela palavra exata, definitiva, que, se 

se materializar, fulmina o escritor. Palavra ideal, portanto, é aquela que não foi escrita. 

Texto ideal, aquele que não foi feito. O labirinto branco, para a salvação do escritor e da 

escritura, retém cativos essa palavra e esse texto. São essa palavra e esse texto objetos 

sempre buscados e nunca alcançados pelo escritor. É ele, o labirinto branco, que liberta 

ou aprisiona o motor da criação, que move e demove as pulsões da escritura, que 

estimula e decepciona os impulsos do autor, que dá vida à escritura e ao escritor.   

 O labirinto branco guarda a cidade submersa que o Poeta tenta, com palavras, 

trazer à superfície. Impossibilitado de reconstituir integralmente a cidade que vê, dada a 

película branca que a encobre, recupera seus estilhaços e os arranja justapostamente na 

superfície do papel, promovendo uma diagramação verbal elíptica, por conseguinte, 

instável e aberta à fruição do leitor. Entre esses estilhaços, instalam-se, como vias 

inacabadas, espaços vazios que auxiliarão tanto na recuperação dos signos da cidade 

quanto no ocultamento de suas significações. E é justamente nas intermitências dessa 

arquitetura verbal, oscilando entre construção e ruína, que nascem novas cidades, reais e 

imaginárias, algumas previstas e tantas outras inesperadas ao projeto artístico do Poeta. 

Cidades tão distantes no espaço e tão próximas na imaginação do Poeta, que se 

espelham e se aceitam mutuamente como se sempre pertencessem ao mesmo contexto 

urbano, pois se roçam como os transeuntes que por elas trafegam.      

 São as intermitências – vãos entre-verbais – que, em grande medida, 

proporcionam a carga polissêmica e a dimensão polifônica de Galáxias. Pontos 

intermediários entre uma e outra palavra, as intermitências constituem aquilo que 

resistiu à tirania da tinta, aquilo que o Poeta, voluntariamente ou por resistência do 

papel, não converteu em palavras, mas que age sobre as palavras, subtraindo delas a 

fixidez e unicidade semântica. Graças a esses interlúdios, uma palavra pode 

simultaneamente levar o leitor a um referente imediato e transportá-lo para esferas de 

significação mais alargadas, propondo com isso uma multiplicidade de degustação 

cognoscitiva. Por não sinalizar paradas ou prosseguimentos, os vazios permitem 
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peripécias variadas ao sabor da leitura: avanços e retrocedimentos, saltos e 

continuidade, interrupções e retomadas, dispersões e integrações, fraturas e emendas. Os 

vazios permitem uma montagem sempre provisória e lacunar, pois, deixando fissuras na 

obra, adiam incessantemente a possibilidade de uma interpretação que defina 

integralmente a leitura galática.  

 Ao falar sobre o branco em Galáxias, Haroldo de Campos (2004, p. 119) se 

refere particularmente ao “verso das páginas em branco, fazendo as vezes de silêncio ou 

pausa intercorrente e perfazendo o total programático de 100 páginas”. Além desse 

“silêncio ou pausa intercorrente” que caracteriza o verso branco de cada página de 

Galáxias, segundo o Autor, podemos tomar essas cinquenta páginas não escritas como 

elementos compositivos do que estamos chamando de labirinto branco. Neste labirinto 

branco, do nosso ponto de vista, habita um silêncio sibilante, que é despertado cada vez 

que o leitor inicia seu trajeto pelas Galáxias. O fragmento “o que mais vejo aqui”, p. 

[73], em especial, discorre acerca desse silêncio do papel: 

 

“o que mais vejo aqui neste papel é o vazio do papel se redobrando escorpião de palavras que se 

reprega sobre si mesmo e a cárie escancárie que faz quando as palavras vazam de seu vazio o 

escorpião tem uma unha aguda de palavras e seu pontaço ferra o silêncio unha o silêncio uno 

unho escrever sobre o não escrever e quando este vazio mais se densa e dança e tensa seus 

arabescos entre escrito e excrito tremendo a treliça de avessos branco excremento de aranhas 

surpresas suspensas silêncio” (linhas 1 a 7). 

 

As páginas em branco, assim como os vãos entre as palavras, constituem, deste 

modo, recursos gráficos potencialmente expressivos, que podem atuar como silêncio, 

como declarou o Poeta, e como uma ponte branca a servir de passagem para o leitor 

prospectiva ou retrospectivamente no fluxo reversível da leitura. Ao folhearmos o livro, 

seja em qualquer direção, constatamos que cada página tipografada se interpõe a duas 

folhas em branco, como se a proliferação verbal não prescindisse jamais da alvura do 

papel. Ao pararmos em qualquer página do livro, percebemos que cada palavra situa-se 

justamente entre dois espaços em branco, o que nos faz acreditar, novamente, na 

impossibilidade de a escrita viver fora da não escrita. Isso nos leva a crer que, tanto no 

nível macro quanto no nível microscópico, o binômio palavra e não-palavra plasma a 

estrutura da obra, e tanto o som (a palavra) quanto o silêncio (o branco) representam, 

significam e, portanto, repercutem, embora de modos diferentes, na apreciação galática. 

Vamos a mais uma passagem do mesmo fragmento: 
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 “o que mais vejo aqui é o papel que escalpo a polpa das palavras do papel que expalpo os 

brancos palpos do telaranha papel que desses fios se tece dos fios das aranhas surpresas 

sorrelfas surpresas pois assim é o silêncio e da mais mínima margem da mais nuga nica margem 

de nadanunca orilha ourela orla da palavra o silêncio golfa o silêncio glória o silêncio gala e o 

vazio restaura o vazio que eu mais vejo aqui (...) pensar o silêncio que trava por detrás das 

palavras pensar este silêncio que cobre os poros das coisas como um ouro e nos mostra o oco 

das coisas que sufoca desse ouro pensar de novo o silêncio corpo áureo onde tudo se exaure as 

sufocadas solfataras as guelras paradas desse espaço sem palavras” (linhas 11 a 17 e 22 a 26). 

 

Isto posto, a noção de labirinto não pode prescindir da existência de um viajante 

que trafegue por seus meandros, como nos salienta Affonso Romano de Sant’Anna, 

trazendo à baila a figura do “peregrino”: 

 

Para se entender mais estruturalmente o sentido da imagem do 

labirinto no Barroco, é indispensável vinculá-la à temática do 

“peregrino”, tão reincidente nessa época.  

O labirinto não existe apenas como desenho, como jogo, como 

enigma. Tem uma conotação existencial. Ele só existe, porque 

existe outro personagem que o percorre, que é esse peregrino, 

esse ser peripatético, que parece perdido, vagando daqui para 

ali, ora sob a forma de um pastor desolado entre rochedos, 

como em Cláudio Manuel da Costa e Góngora, carpindo suas 

desilusões amorosas, ora como um crente à procura da rota da 

salvação e dando seu testemunho, admoestando os incréus 

(SANT’ANNA, 2000, p. 66-67). 

 

Em Galáxias, esse homo viator, “expressão forte e expressiva no universo 

barroco” (SANT’ANNA, 2000, p. 63), diz respeito, conforme vem acentuando nossa 

discussão, tanto ao Autor quanto ao leitor. O Autor, de acordo com o que discorremos 

até aqui, a percorrer os meandros invisíveis do labirinto branco, vencendo os obstáculos 

que o papel lhe impôs, para deixar à viagem do leitor não apenas signos visíveis mas 

também um discurso invisível, constituído pelos vãos e ecos, pelos ossos bucos de 

branco (frag. 1, “e começo aqui”, p. [13]). Novamente, o fragmento o que mais vejo 

aqui é-nos elucidativo: 

 

“o livro faz-se como a viagem faz-se ranhura entre nada e nada e esta ranhura é a fábula a dobra 

que se desprega e se prega de sua dobra mas se dobra e desdobra como um duplo da obra de 

onde o silêncio olha quando um cisco no olho do silêncio é fábula e esse cisco é meu risco é 

este livro que arrisco a fábula como um cisco como um círculo de visgo onde o cisco se envisga 

e o silêncio o fisga manual de vazios por onde passa o vazio o que mais vejo neste papel é o 

calado branco a córnea branca do nada que é o tudo” (linhas 27 a 34).  

 

O leitor, por seu turno, executa sua travessia textual olhando para o texto, mas 

tropeçando inevitavelmente no que não é texto, ou seja, sendo afetado pelos brancos 
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deixados em seu caminho pelo Autor. Sobre esses caminhos brancos, Alessandra 

Ferreira Ignez corrobora nossa perspectiva de análise ao discorrer acerca de excertos do 

fragmento “poeta sem lira”, p. [69]: 

 

Na página do que é cantado, o branco das linhas, entre o negro, 

ou seja, o escrito, parece formar trilhas, áleas no papel. Esses 

caminhos brancos correm entre as letras grafadas. As criações 

entrenegros e entreletras indicam, portanto, uma posição 

espacial (FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 262). 

 

Tanto Autor quanto leitor, guardadas as devidas proporções, são peregrinos a 

percorrer os mistérios da poesia e do Barroco, que são tributários, a um só tempo, ao 

que dizem quanto ao que calam. Desta forma, “o tema da viagem (...) no Barroco, 

converte-se em uma forma angustiosa e mística de peregrinar no labirinto do mundo” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 67). Acerca do tema da viagem na obra haroldiana, o crítico 

literário Keneth David Jackson nos elucida:  

 

O classicismo de Haroldo, enraizado filologicamente nos 

grandes poemas épicos, em Homero, Virgílio, Dante e Goethe, 

sempre encontrava uma fórmula moderna no tema da viagem, 

onde Ulisses de hoje passeia entre as cidades do mundo, à guisa 

de um Ocidental, cujo protótipo fantasmagórico figura na 

poesia de Cesário Verde. Como atesta um dos poemas de 

Haroldo, Finismundo, Ulisses continua sua viagem até chega à 

costa brasileira, assim o tema da viagem se desdobra em um só, 

desde a sua origem clássica em Homero até as aeronaves 

espaciais, e desde as ilhas gregas até as urbes contemporâneas. 

É como se a ópera barroca encontrasse a poesia concreta, 

através da chegada definitiva de Ulisses à terra e à literatura 

brasileiras (DAVID JACKSON, 2004, p. 1). 

 

Especificamente sobre o texto galático, o crítico enfatiza: 

 

Nos cinquenta fragmentos das Galáxias, o narrador é um 

Haroldo-Ulisses enfrentando a sua própria viagem perigosa, a 

sua grande fala, narrando a autobiografia mítica de um 

navegador contemporâneo. As Galáxias representam uma nova 

viagem desse Ulisses-narrador, sem fronteiras, onde a filologia 

das línguas-fábulas se encontra com a tecnologia de um 

peregrino brasileiro molto perpetuo, em andanças paradisíacas e 

infernais, por cidades de deus e o diabo (DAVID JACKSON, 

2004, p. 2). 
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E Galáxias, com seus signos visíveis e seus signos mudos, engendra um mundo, 

um mundo da superação das dicotomias, a saber: autor/leitor, história/estória, vida/obra, 

palavra/silêncio. Como um peregrino em busca da pergunta em vez da resposta, que não 

tem cidade permanente e própria, que vai caminhado e buscando-a
39

, Haroldo de 

Campos trama o labirinto galático para, entre outras coisas, tentar reinventar a 

linguagem, propondo novos rumos de leitura, desta vez não mais pautada pela 

linearidade lógica e determinante, mas por uma engrenagem de combinações, 

permutações e reversibilidades. Engrenagem esta que teria outro ritmo e outra 

performance se o Autor, se poderes tivesse, abolisse o “acaso” das pequenas fendas que, 

indistintamente, unem e separam as palavras. Mas, como sentenciou Mallarmé, o poeta 

que escreveu com brancos, “um lance de dados jamais abolirá o acaso”
40

. Daí, a luta 

com a página branca, que, para Guimarães Rosa era uma luta contra o Demo, luta sobre 

a qual no Poeta confessa: 

 

“quantas máscaras até chegar ao papel quantas personae até chegar à nudez una do papel para 

luta nua do branco frente ao branco o branco é uma linguagem seus signos acenam com senhas 

e desígnios são sinas estes signos que se desenham num fluxo contínuo e de cada pausa serpeia 

um viés de possíveis em cada nesga murmura um pleno de prováveis” (linhas 3 a 8)
41

 

 

Na vasta e variada epistemologia acerca do labirinto, estamos tentados a 

acreditar que a imagem de labirinto branco, que ensejamos configurar aqui, a esta altura 

encontra-se, em alguma medida, minimamente palpável. Senão, como tentativa última 

de lograrmos alguma garantia teórica deste segmento da nossa tese, miremos “o 

invisível labirinto do tempo”, de Jorge Luis Borges, no qual “a imagem do labirinto está 

impregnada semanticamente do sentido de uma biblioteca de labirínticos 

conhecimentos, a biblioteca de Babel” (SANT’ANNA, 2000, p. 74-75). Ou ainda, para 

não nos furtarmos a um bem intencionado emprego de derrisão barroca, voltemos o 

pensamento às modernas bibliotecas que abrigam espantosos acervos, mas que os livros 

não existem fisicamente. Entre o labirinto invisível de Borges, os livros não palpáveis 

das modernas bibliotecas e o labirinto branco das Galáxias pode haver algo em comum? 

Não nos custa acreditar nesta possibilidade, pois entendemos que Galáxias constitui, em 

essência, “um livro onde tudo seja não esteja”
42

, conforme deseja Haroldo de Campos, 

                                                           
39

 Cf. Nuno Marquez Pereira, Compendio narrativo do peregrino da América, Lisboa, Officina de 

Antonio Vicente da Silva, 1760, p. 4. 
40

 Mallarmé, com Augusto de Campos e Décio Pignatari, São Paulo, Perspectiva, 2002. 
41

 Frag. “principiava a encadear-se um epos”, p. [81]. 
42

 Excerto extraído do formante inicial, p. [13]. 
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autor de labirintos. Do mesmo modo, cremos que a biblioteca invisível do escritor 

argentino seja possível e as modernas modalidades de biblioteca, um dia, sejam reais.   

 

4.3.Cantos paralelos: ode à paródia  

 

Vamos discutir aqui a paródia na acepção etimológica de canto paralelo, 

“transformação ao lado de” (Campos, 2013, 208), ou seja, criação paralela, aquela 

criação feita inevitável e necessariamente ao lado de outra obra antecedente, mas que, 

embora esta realizada depois, pode iluminar naquela aspectos ainda encobertos. É assim 

que se dá o jogo dialógico e intertextual em Galáxias: recriando autores e obras do 

passado, o Poeta abre-os para uma leitura renovada na modernidade, para formar um 

novo perfil de leitor, apto a estabelecer analogias não hierárquicas entre passado e 

presente, local e universal, construindo, deste modo, 

 

Um imenso tabuleiro combinatório, intertextual, onde os 

aportes de Gôngora, Quevedo, Marino e Donne, por exemplo, 

não rasurem nem tornem prescindíveis as “diferenças” 

chamadas Gregório de Matos (Brasil), Sor Juana Inés de la Cruz 

(México), Juan del Valle Caviedes (Peru), Hernando 

Domínguez Camargo (Colômbia), Edward Taylor (Estados 

Unidos); onde, numa latitude comparativa, a poesia tardia da 

dinastia T’ang (Li-Shangyin, 813-858) possa ser articulada com 

o Seiscentos europeu e americano, e com Mallarmé, Rubén 

Darío e Sousândrade, num contexto de divergências e 

convergências não hierarquizadas (para dar apenas esse 

exemplo) (CAMPOS, 2013, p. 210).  

  

Acerca da paródia na acepção em que defende Haroldo de Campos, Linda 

Hutcheon é providencial: 

 

Quando falo em “paródia”, não estou me referindo à imitação 

ridicularizadora das teorias e das definições padronizadas que se 

originam das teorias de humor do século XVIII. A importância 

coletiva da prática paródica sugere uma redefinição da paródia 

como uma repetição com distância crítica que permite a 

indicação irônica da diferença no próprio âmago da semelhança 

[lembremos o Haroldo de Campos de “o semelhante 

semelhando no dissemelhante
43

]. Na metaficção historiográfica, 

no cinema, na pintura, na música e na arquitetura, essa paródia 

                                                           
43

 Expressão contida no frag. 8, “isto não é um livro”, p. [27]. Cabe somar a esta noção paródica de 

Haroldo de Campos e aos pressupostos defendidos por Linda Hutcheon, as seguintes considerações de 

nosso Poeta: “proliferação das diferenças na escritura galática. Viagem paródica, homérica e psicodélica 

ao mesmo tempo”. Cf. Campos, Metalinguagem e outras metas, São Paulo, Perspectiva, 1992, p. 27. 
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realiza paradoxalmente tanto a mudança com a continuidade 

cultural: o prefixo grego para- pode tanto significar “contra” 

como “perto” ou “ao lado” [novamente, rememoremos a teoria 

da paródia de nosso Poeta, que nas Galáxias mobiliza um 

“perpétuo entrecruzar de vozes”
44

] (HUTCHEON, 1991, p. 47). 

 

Citando, numa mirada revisionista, as teorias sobre o pós-modernismo de Frederic 

Jameson, a teórica continua: 

 

Jameson afirma que nos pós-modernismo, “a paródia se 

encontra sem vocação (1984ª, 65), substituída pelo pastiche, 

que ele (por estar preso a uma definição de paródia como 

imitação ridicularizadora), considera como uma paródia neutra 

ou inexpressiva. Porém, o olhar da arquitetura pós-modernista 

[e por suposto, de todos os sitemas de signos da 

contemporaneidade] sobre o passado estético e histórico pode 

ser tudo, menos o que Jameson classifica como pastiche, isto é, 

“a cabibalização aleatória de todos os estilos do passado, o jogo 

da alusão estilística aleatória” (65-66). Não há absolutamente 

nada de aleatório ou “sem princípio” na recordação e no 

reexame paródicos do passado que foram realizados por 

arquitetos como Charles Moore ou Ricardo Bofill. A inclusão 

da ironia e do jogo jamais implica necessariamente a exclusão 

da seriedade e do objetivo na arte pós-modernista. A 

compreensão errônea desse aspecto é sinônimo da compreensão 

errônea da natureza de grande parte da produção estética 

contemporânea – mesmo que sirva para uma teorização mais 

organizadas (HUTCHEON, 1991, p. 46-47). 

 

Ao estabelecer relações, levando em conta as especificidades dos elementos 

envolvidos no jogo verbal, o leitor de Galáxias alimenta, via imaginário, o 

entendimento não apenas do livro em questão, mas das leituras já realizadas e por 

realizar. O estímulo às analogias em Galáxias imprime um prazer excitante ao leitor, 

uma vez que liberta-o da ideologia do conteúdo dito fácil, aquele em que, dizendo falar 

a língua do leitor, torna-o é mesmo cativo das garras do senso comum, engessando sua 

inclinação para leituras transversais como esta. Galáxias oportuna uma sensação algo 

inédita, que eleva o leitor ao voo da combinação e da montagem semiótica do texto 

haroldiano, experimentando a um só tempo uma viagem lúdica e intelectual, 

transformadora de conceitos. Galáxias, para tanto, leva em conta a imaginação do leitor, 

incitando-a, domando-a, não. O leitor que tem por hábito decifrar as coisas do mundo 

por meio de associações já é um leitor munido de passaporte para viajar pelas páginas 

das Galáxias, pois o mundo das Galáxias é o mundo das analogias.   

                                                           
44

 Cf. Metalinguagem e outras metas, ob. cit., p. 275. 
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Retenhamos em mente a noção de paródia, sobre a qual  Haroldo de Campos nos 

diz: “vali-me da acepção de paródia no sentido etimológico de ‘canto paralelo’”
45

. 

Ainda em sua voz: “paródia (do gr. pará, junto, ao lado de; odé, ode, canto)”
46

. Deste 

modo, a paródia, podemos deduzir, constitui para o Haroldo de Campos um 

procedimento que pressupõe a criação a partir do já criado. Podemos ir mais longe: para 

Haroldo de Campos, assim como para poetas da dicção de Ezra Pound e de James 

Joyce, por exemplo, a paródia, sobretudo nesta acepção adotada pelo nosso Poeta, é 

uma das formas mais vivas e fecundas da criação poética, vide a estrutura de Os cantos, 

de Pound, e de Ulisses, de Joyce. Claro que a concepção bakhtiniana de paródia, de 

acento carnavalizante, comparece tanto na obra de Haroldo de Campos quanto nos dois 

autores citados. Mas será a noção de canto paralelo que privilegiaremos aqui, muito 

embora devamos ter em mente que a carnavalização é, de certa forma, a recriação 

derrisória de um modelo anterior, portanto, um canto paralelo a uma determinada forma 

já existente, de tonalidades humorísticas e/ou satíricas. 

Nesta visada acerca das potencialidades criativas da paródia, Severo Sarduy tem 

algo a nos dizer: 

Al comentar la parodia hecha por Góngora de un romance de 

Lope de Vega, Robert Jammes concluye: “En la medida en que 

este romance de Góngora es la desfiguración (démarquage) de 

un romance anterior que hay que leer en filigrana para poder 

gustar totalmente de él, se puede decir que pertenece a un 

gênero menor, pues no existe más que en referencia a esta 

obra”. Si refererida al barroco hispánico esta aseveración nos 

parecía ya discutible, referida al barroco latinoamericano, 

barroco “pinturero”, como lo llama Lezama Lima, barroco del 

sincretismo, la variación y la brazage, cederíamos a la tentación 

de ampliarla, pero invertiéndola totalmente – operación  barroca 

-, y afirmar que: solo en la medida en que uma obra del barroco 

latinoamericano sea la desfiguración que haya que leer en 

filigrana para gustar totalmente de ella, esta pertenecerá a un 

gênero mayor, afirmación que será cada día más valedera, 

puesto que más vastas serán las referencias y nuestro 

conocimiento de ellas, más numerosas las obras en filigrana, 

ellas mismas desfiguración de otras obras (SARDUY, 2011, p. 

11-12).   

 

                                                           
45

 Cf. Haroldo de Campos – Transcriação, org. de Marcelo Tápia e Thelma Médici Nóbrega, São Paulo, 

Perspectiva, 2013, p. 208. 
46

 Cf. Deus e o Diabo no Fausto de Goethe: marginalia fáustica, São Paulo, Perspectiva, 1981, p. 73. 
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Haroldo de Campos assimilava a literatura, assim como as demais artes, e por 

extensão a própria existência, como um espaço de trocas e intercâmbios de saberes e 

conhecimentos, sendo sua vocação pautada na primazia do diálogo intertextual e da 

intersemiose. Desta feita, a interdiscursividade, seja na esfera da crítica, da poesia e da 

tradução, configura uma atividade dialógica com a própria história, recuperando dela 

uma tradição algo viva, que, no jogo poético, afina-se à mais contemporânea das 

manifestações artísticas. Sobre este aspecto da obra haroldiana, especificamente no que 

tange à prática tradutória, João Alexandre Barbosa nos esclarece:  

 

Desde a tradução do poema “Anaflor”, de Kurt Schwitters, de 

56, até as mais recentes e notáveis versões de 6 Cantos do 

Paraíso, de Dante, passando por Pound, Gomringer, Joyce, 

Palazzeschi, Ungaretti, Heissenbuettel, Bashô, Katsue, 

Marianne Moore, as admiráveis “Rime petrose” de Dante, 

Maiakóvski, Arno Holz, a incrível façanha do Mallarmé de 

“Um Coup de Dés”, Hoelderlin, etc, etc., o que está no 

horizonte do poeta é sempre um modo de trans-historicizar a 

linguagem da poesia, fazendo da tradução uma forma elevada 

de resgate cultural (BARBOSA, J.A. apud CAMPOS, 1979, p. 

20). 

 

Neste espaço haroldiano, transitam não hierarquicamente autores do passado e 

do presente, a tradição e a modernidade, o clássico e a vanguarda, a poesia e a prosa, a 

tradução e a criação, a teoria e a produção, o professor e o crítico, a literatura e os 

diversos sistemas de signos. Longe de uma mistura apressada e inócua, o multiforme 

caldeirão estético e cultural de Haroldo de Campos ferve e tem sabor. A insuspeitada 

aproximação que promoveu destes domínios, através de critérios rigorosos de 

observação poética, a um só tempo pensou os caminhos de nosso atual pensamento 

literário e cultural e iluminou retroativamente estágios e autores obscurecidos pelo viés 

estritamente historicista.  

Ouviu Homero com a mesma atenção com que escutou os gritos de Sousândrade 

vindos do seu Inferno de Wall Street, jogado, havia muito, no abismo dos degenerados 

da literatura brasileira. Olhou para Maiakovski, relegado a uma marginalidade 

involuntária no ambiente totalitarista soviético, com a mesma acuidade com que mirou 

as qualidades do último Oswald de Andrade, já desacreditado e, por isso mesmo, 

motivo de chacota dos bancos de universidade da época. Chamou Bashô para as veredas 

nacionais com a mesma força na voz com que clamou a reintegração de posse de 
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Gregório de Matos, o “primeiro grande poeta brasileiro”
47

. Acenou para o velho e 

esquecido Pound com a mesma veemência gestual com que sinalizou positivamente 

para a poética difícil de Lezama Lima. Portanto, se há quem ainda julgue unívoca e 

radical a posição do nosso Poeta no âmbito de suas escolhas literárias e culturais, roga-

se que vire a página, pois verá em seu verso, o reverso repleto de cantos paralelos tão 

heterogêneos quanto inesperados.  

Haroldo de Campos, até onde alcançam nossas pesquisas, viu valor em alguns 

fenômenos literários quando poucos lhes voltavam os olhos. Apenas para se ter uma 

ideia, ficou ao lado de Holderlin não só na lucidez, mas sobretudo na loucura, quando 

“num pequeno quarto com vista para o Neckar, referindo-se a si próprio como o ‘Senhor 

Bibliotecário’ ou ‘Scardanelli’, compondo poemas fragmentários, dedilhando um piano 

do qual cortara as cordas e relembrando até o fim, até o ano mesmo de sua morte, 

aquelas malsinadas traduções do trágico grego”, sobreviveu “ainda por cerca de trinta 

anos à incompreensão de seus coevos” (CAMPOS, 2013, p. 98). Holderlin e seu piano 

sem cordas, não por acaso comparecem com evidências em Galáxias no fragmento 

“neckarstrasse”, [p.23], conforme veremos no momento da leitura desta página. Quanto 

ao tradutor Odorico Mendes (1799-1864), o Poeta defendeu suas soluções tradutórias 

para a Odisseia homérica, quando muitos críticos, como Sílvio Romero, “as considerava 

‘monstruosidade, escritas em ‘português macarrônico’:  

 

Muita tinta tem corrido para depreciar o Odorico tradutor, para 

reprovar-lhe o preciosismo rebarbativo ou o mau gosto de seus 

compósitos vocabulares. Realmente, fazer um negative 

approach em relação a suas traduções é empresa fácil, de 

primeiro impulso, e desde Sílvio Romero (...) quase não se tem 

feito outra coisa. Mais difícil seria, porém, reconhecer que 

Odorico Mendes, admirável humanista, soube desenvolver um 

sistema de tradução coerente e consistente, em que seus vícios 

(numerosos sem dúvida) são justamente os vícios de suas 

qualidades, quando não de sua época (CAMPOS, 2013, p. 8-9).  

 

De modo similar, permaneceu em vigília a Mallarmé quando, ainda hoje, muitos 

intelectuais, da tradição e dos que se afiguram na linha de vanguarda da literatura 

brasileira, não conseguiram descer a espinha que o poeta constelador empurrou goela 

                                                           
47

 Cf. Transcriação, 2013, p. 198, ob. cit. 
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abaixo nos rumos da modernidade. Nesse sentido, foi um dos primeiros a vislumbrar no 

poeta francês um veio barroco, fazendo côro à assertiva de Jauss: 

 

Foi necessário aguardar o lirismo hermético possível de 

Mallarmé e de seus discípulos para que se tornasse possível um 

retorno à poesia barroca, longo tempo desdenhada, e pois 

esquecida, bem como, notadamente, a reinterpretação filológica 

e a renascença de Gôngora (JAUSS, H.R. apud CAMPOS, 

2013, p. 83). 

 

Para Haroldo de Campos, para quem a carranca e a górgona habitam a mesma 

embarcação (“carranca de górgona e cabelos-serpentes...”),
48

, livro e viagem, embora 

dimensões distintas, são condutores da mesma aventura: a aventura do conhecimento. 

Poroso palco das relações intersemióticas, Galáxias não se fez em um dia, assim como 

nenhuma obra de envergadura se faz do dia para a noite. Fez-se em vários dias e várias 

noites, ao modo de uma Sherazada uma estória milnoites contada
49

, vários meses, vários 

anos. A obra foi sendo publicada aos fragmentos, entre os anos 1963 e 1981, em 

revistas e periódicos do Brasil e internacionais, sendo somente em 1984 publicada 

finalmente enquanto livro, “em condições funcionalmente adequadas”, como afirma o 

Poeta
50

.  

Deste modo, Galáxias pode ser compreendida, sem sisudez cientificista, a 

metáfora do livro que Deus escreveu certo por linhas tortas, com a ambição de tudo nele 

dispor e, por isso mesmo, nunca chegar ao fim. É, por assim dizer, uma obra aberta por 

excelência (não esqueçamos de que este conceito foi por Haroldo de Campos antecipado 

quase uma década antes do notável ensaio de Umberto Eco)
51

. Nesta aventura, onde o 

fim pode ser o começo e o começo pode ser o fim, a missão do Poeta constitui, 

barrocamente, acabarcomeçar
52

 com a escritura, para usar uma expressão cunhada pelo 

próprio Autor. Note-se neste híbrido verbal, que o Poeta, ao colidir os vocábulos 

                                                           
48

 Cf. frag. “açafrão”, p. [29]. 
49

 Cf. frag. “passatempos e matatempos”, p. [105].  
50

 Cf. seção “anexos”, p. [117], das Galáxias, ob. cit.  
51

 De Haroldo de Campos, cf. o ensaio A obra de arte aberta, Augusto de Campos, Décio Pignatari, 

Haroldo de Campos, São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1975, p. 30-33. Do autor italiano, cf. a introdução 

à edição brasileira, A obra aberta, Umberto Eco, São Paulo, Perspectiva, 2000, p. 17. Nesta introdução, 

Eco reconhece a ação antecipatória de Haroldo de Campos, “como se ele tivesse resenhado o livro que eu 

ainda não tinha escrito, e que iria escrever sem ter lido seu artigo”.   
52

 Expressão extraída do formante inicial de Galáxias, p. [13], ob. cit. Alessandra Ferreira Ignez, em sua 

tese de doutorado sobre as Galáxias, também localiza a palavra “barco” na referida expressão. Cf., 

Ferreira Ignez, 2011, p. 41.  
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acabar/começar, faz nascer pelo menos duas outras palavras: de modo mais explícito, 

barco, metáfora da condução para a travessia da palavra e da viagem; e, deste mesmo 

barco, vemos surgir, mais enigmaticamente, o termo barroco. Ambos os vocábulos 

brotam, num lance anagramático, podemos assim dizer, do affair entre os dois pontos da 

viagem/livro: o início (começar) e o fim (acabar), que Haroldo de Campos propõe 

superá-los no transcorrer da leitura. 

Se mais quisermos, Barco também nos evoca, anagramaticamente, Cobra, livro 

do não menos (neo)barroco Severo Sarduy, cujas letras, embora estejamos conscientes 

da ausência de um r, formam a palavra barroco. Não esqueçamos: o emblema barroco 

que simboliza a eternidade e o ciclo interminável da linguagem e da poesia, não é outro 

senão a serpente engolindo a própria cauda, figura conhecida na linguagem barroca 

como ouroboros. Haroldo de Campos sabia, Severo Sarduy sabia, a linguagem é sábia. 

São dobras da criação, pensando em Leibniz via Deleuze: 

 

Um corpo flexível e elástico tem ainda partes coerentes que 

formam uma dobra, de modo que elas não se separam em partes 

de partes, mas dividem-se até o infinito em dobras cada vez 

menores, dobras que sempre guardam certa coesão (DELEUZE, 

1991, p. 17). 

 

E não há ferro que desvinque, nem tesoura que desvincule. As relações, uma vez (bem) 

estabelecidas, atualizam o nosso pensamento sobre o mundo. Faz-nos melhores para o 

mundo, nutrindo nosso espírito crítico e nossa imaginação criativa para, quiçá, 

podermos ver um dia, como viu Haroldo de Campos, “Camões revisto por Bashô”
53

 

(Bashô, “para quem uma peônia florindo podia ser um gato de prata ou um gato de 

ouro”)
54

, conforme a analogia tecida entre os dois seguintes poemas do Autor: 

as rãs 

 

daqui e dali       s     l    a     d 

                             a    t     n    o 

 

o charco soa        ~~ ~~ ~~ ~~ 

                            ~~ ~~ ~~ ~~ 

                                                           
53

 Cf. estes dois poemas em Crisantempo: no espaço curvo nasce um, 1998, p. 233-234.  
54

 Cf. frag. 29, “poeta sem lira”, p. [69]. 
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Camões 

Os Lusíadas, C. II, 27 

 

Assi como em selvática alagoa 

As rãs, no tempo antigo lícia gente, 

Se sentem por ventura vir pessoa, 

Estando fora da água incautamente, 

Daqui e dali saltando (o charco soa), 

Por fogir ao perigo que se sente, 

E, acolhendo-se ao couto que conhecem, 

Só as cabeças na água lhe aparecem 

 

Em Galáxias, as analogias e, portanto, os cantos paralelos, não dão descanso aos 

olhos do leitor. Galáxias já nasce mesmo sob a égide de um jogo de relações 

intertextuais, pois estimulada intelectualmente pelo projeto Livre de Setphane 

Mallarmé, pelo Homero da Odisseia, pelo James Joyce de Ulisses e Finnegans wake, 

pelo Dante Alighieri da Divina Comédia e pelos Cantos de Ezra Pound, estas 

constituindo as fontes mais evidentes que fundamentam o curso galático. Estes e outros 

autores, como Luis Vaz de Camões, Goethe, Guimarães Rosa, Sousândrade, Severo 

Sarduy e José Lezama Lima comparecem ao longo das páginas não apenas pelo recurso 

da citação, mas pela implicação que têm suas obras na concepção do percurso galático. 

Senão, vejamos o que nos revela o Autor sobre o fragmento “multitudinous seas”: 

 

Esta celebração do mar-livro começa com um verso de 

Shakespeare (Macbeth, II, cena II), referência ao mar 

multitudinoso, que de verde se transmuda em vermelho-sangue, 

verso da predileção de Ezra Pound e também de Borges. 

Termina com o vocábulo grego poluphloibos (“polissonoro”), 

aplicado por Homero (Ilíada, I, 34) ao bater das ondas na praia. 

Odorico Mendes, tradutor “macarrônico” dos poemas 

homéricos (“a dedirrósea aurora”), é também invocado de 

passage, na tradição épico-marinha da língua portuguesa, que 

remonta a Camões, maneirista, pré-barroco (CAMPOS, 2004, p. 

119-120). 

 

Já sobre o fragmento “passatempos e matatempos”, o Poeta enumera as fontes ao 

lado das quais engendrou a página: 

 

Uma fábula de “busca”, miniaturizada. Em lugar de um 

“talismã”, aqui o objeto da demanda é o próprio “ser” do conto, 

o “quem” da narração (como se poderia dizer, à maneira de 
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Guimarães Rosa). Scherezada, a Bela Adormecida, um dragão 

que parece o Jabberwocky de Lewis Carroll, Dânae e sua chuva 

de ouro, um cisne (mallarmeano: cygne / signe d’autrefois) que 

profere o seu “canto de cisne” (CAMPOS, 2004, p. 120). 

 

Em “sasamegoto”, o Poeta faz “alusões a haicais de Bashô e de Buson”, poetas 

clássicos japoneses, que “entremeiam o narrado” (CAMPOS, 2004, p. 121). Em “reza 

calla y trabaja”, é o poeta Federico García Lorca que protagoniza a cena, enquanto em 

“circuladô de fulo”, apropria-se de Maiakovski para louvar a sabedoria popular (“o 

povo é o inventa-línguas”). Em “tudo isto tem que ver”, Mallarmé - chave geral e 

pontual do percurso galático -, comparece novamente: “as ‘ninfas de Mallarmé viram 

‘linfas’ de um sistema simpático que subjaz ao texto que rege”. Neste mesmo 

fragmento, juntam-se ao poeta francês “versos de propércio”, “um retrato à maneira de 

james joyce” e uma intervenção de Catulo, “na sua alusão estercorária a cacata carta”. 

Já no fragmento “nudez”, “um ulisses solitudinário”- portanto, a presença de Homero -, 

“como um ‘bicho-tênia”, faz uma viagem sem volta, às voltas com seu 

“intestino’escritural”. Detalhemos, pela voz de Haroldo de Campos, esta co-participação 

homérica, que a ele vem juntar-se o recorrente Mallarmé, o pintor Hieronymus Bosch e 

o poeta, crítico e tradutor Décio Pignatari: 

 

A essa metáfora do trabalho interior do texto, sobre(sub)põe-se 

uma caricatura do episódio de Circe, ambientado agora em uma 

casa de massagens novaiorquina, onde a deusa “benecomata” 

(de belo penteado) é convertida numa “beneconata” masseuse, 

Miss Pussy.  A frase de Mallarmé, o solitário de Valvins, 

reagindo contra a incompreensão dos contempoorâneos (“et 

devant l’agression rétorquer que des contemporains ne savent 

pás lire”), atravessa, entrecortadamente, o texto, que culmina 

numa visão à Hyeronymus Bosch: um “grande rebanho de 

orelhas varicosas”. E num apelo: “ouver” (ecoando um “mote” 

de Décio Pignatari: o olhouvido ouve”) (CAMPOS, 2004, p. 

122). 

 

Quanto ao fragmento “fecho encerro”, vejamos quem protagoniza a cena dos 

cantos paralelos: 

Este último fragmento (formante 2) é posto sob a invocação de 

Camões (“Não mais, Musa, não mais, que a lira que tenho / 

Destemperada, e a voz enrouquecida”, Lusíadas, X, cxlv) e de 

Dante (Paradiso, XIII, 19-20). A tarefa impossível de escrever 
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“um livro absoluto” (o projeto de Mallarmé), ao mesmo tempo 

celebrada e posta, rabelaisianamente, em derrisão nas galáxias, 

acaba, no entanto, por se perfazer no plano humano (vale dizer, 

no plano do provisório), no momento em que o “faustoinfausto” 

escritor/escriba, para salvar sua alma, apresenta aos seus 

“credores mefistofamélicos” o livro feito, tecido, dado (...) E 

aqui a “voz” do texto presta tributo a Dante, falando italiano, 

como o autor da Commedia apresenta Arnaut Daniel, “Il miglior 

fabbro”, falando provençal... (CAMPOS, 2004, p. 122). 

 

Além deste nível de analogia, é recorrente em Galáxias o recurso da metáfora, 

que constitui para nós uma dimensão de canto paralelo. Mas Haroldo de Campos, ao 

modo de Góngora, pratica essas analogias de modo pouco convencional, aproximando 

elementos aparentemente inconciliáveis. Em certas passagens, açúcares são açucenas; o 

povo é o melhor artífice no seu martelo galopado; uma lata velha num fim de feira soa 

como um shamisen
55

. Em outro passo, os zimbórios de ouro de uma ortodoxa igreja 

russobizantina evocam uma igreja barroca de João Pessoa
56

. Em uma metáfora sobre o 

tempo, o hojeamanhãontem o anteontem o anteamanhã o trasantontem o 

trasanteamanhã, tudo é hoje; os diafragmas fragmam; o livro é poro, mas ao mesmo 

tempo o livro é puro
57

. Já em uma analogia do livro com o mar, a polpa violeta do 

oceano se abre como uma vulva violeta; o mar polifluente se ensafira; o mar é um livro 

rigoroso e gratuito, se desdobrando pele sob pele, pli selon pli
58

. E o leitor, estimulado 

pelo exercício das aproximações metafóricas, que nos impele ao êxtase, prossegue o 

jogo dos cantos paralelos, criando ao lado do criador, que, por seu turno, criou ao lado 

de outras criações. E isto não implica, nem de longe, sombra sequer de cópia ou de 

plágio, a não ser naquele sentido de plágio que o Poeta acolhe ao pensar o conceito de 

tradução: 

A literatura é um imenso “canto paralelo”, desenvolvendo-se no 

espaço e no tempo por um movimento “plagiotrópico” de 

derivação não linear, mas oblíqua e muitas vezes eversiva. É 

esse movimento incessante e sempre outro que explica como 

uma tradição é reproposta e reformulada via tradução 

(CAMPOS, 2013, p. 135). 
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 Excertos do frag. “circulado de fulô”, p. [41]. 
56

 Excertos do frag. “isto não é um livro”, p. [27]. 
57

 Excertos do frag. “no jornalário”, p. [19]. 
58

 Excertos do frag. “multitudinous seas”, p [17]. 
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 Quanto ao Barroco, qual o lugar dos cantos paralelos? Mais uma vez, atentemos 

para o que Haroldo de Campos nos tem a dizer: 

 

O barroco significa, paradoxalmente, a não-infância. A ideia de 

“origem”, aqui, só pode caber se não implicar a de “gênese”. Se 

for entendida no sentido de “salto” e “transformação” (...) 

Assim também a literatura brasileira não teve origem, no 

sentido genético, embrionário-evolutivo do termo, pois não teve 

infância. A palavra infans (criança) quer dizer: “aquele que não 

fala”. O barroco, portanto, é uma não-origem. Uma não infância 

(CAMPOS, 2013, p. 197-198). 

 

Tomando o Barroco como nosso código universal, o Autor acrescenta: 

 

Nossas literaturas, emergindo com o barroco, nunca foram 

afásicas, nunca evoluíram de um limbo afásico-infantil para a 

plenitude do discurso. Já nasceram adultas (como certos heróis 

mitológicos) e falando com desenvoltura um código universal 

extremamente elaborado: o código retórico barroco (no caso 

brasileiro, influenciado já pelo maneirismo de Camões, um 

poeta que, por seu turno, havia exercido influência sobre 

Gôngora e Quevedo, os dois grandes nomes do barroco 

espanhol) (CAMPOS, 2013, p. 198). 

 

 Isto posto, podemos pensar que o Barroco, seja circunscrito aos séculos 

dezessete e dezoito, seja ampliado meta-historicamente, seja numa compreensão 

universal, seja numa perspectiva local, presta-se como poucos estilos à proliferação dos 

cantos paralelos. Isso ocorre porque o Barroco privilegia sobremaneira as figuras de 

retórica, em especial a metáfora. Ora, o que seria a metáfora senão a justaposição de 

elementos díspares harmonizados pelo pensamento e sensibilidade engenhosos do 

homem barroco? Vejamos o que nos orienta Leitão Ferreira sobre o conceito de 

metáfora: 

A significação metafórica, a que também chamaõ figurada, he 

aquella, em que a palavra, que he propria, & recebida para 

denotar determinadamente huma cousa, se transfere, & applica 

para por ella se entender impropriamente outra: & assim 

qualquer vocabulo pòde ter mais significações, & respeytar 

mais objectos; donde nasce a multidaõ de equivocos, & 

synonimos, que fecundaõ os idiomas (...) Ora este modo de 

significar improprio, regulado porèm pela proporção da 
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analogia, he a que se chama metáfora (LEITÃO FERREIRA, 

1718, p. 24). 

 

A metáfora, nunca esqueçamos, é a menina-dos-olhos do Barroco. Galáxias, então, olha 

o tempo inteiro pelos olhos dessa menina.  

  Baltasar Gracián, por sua vez, em sua Agudeza y arte de ingenio, tão 

fundamental para a compreensão do barroco histórico quanto a citada obra de Francisco 

Leitão Ferreira e, na opinião de Omar Calabrese, “um dos textos mais fascinantes da 

cultura barroca”
59

, traz-nos uma construção elucidativa no tocante à correspondência, 

harmonia e conexão dos elementos, não apenas na poesia, mas na arte barroca de um 

modo geral: 

Toda potencia intencional del alma, digo las que perciben 

objectos, gozan de algun artifício em ellos; la proporción entre 

las partes del visible, es la hermosura; entre los sonidos, la 

consonância, que hasta el vulgar gusto halla combinación entre 

lo picante y suave, entre lo dulce y ló agrio. El entendimiento, 

pues, como primera y principal potencia, álzase com la prima 

del artificio con lo extremado del primor, en todas sus 

diferencias de objectos (GRACIÁN, 1642, Tomo I, p. 53). 

 

Adiante, define o jesuíta catalão: 

 

Destínanse las Artes a estos artificios, que para su composición 

fueron inventadas, adelantando siempre y facilitando su 

perfección. Atiende la dialéctica a la conexión de términos, para 

formar bien un argumento, un silogismo, y la retórica al ornato 

de palabras, para componer una flor elocuente, que lo es um 

tropo, uma figura (GRACIÁN, 1642, Tomo I, p. 53-54). 

 

Isto posto, o que mais dizer de dois espaços em que a metáfora e a paródia são as 

vedetes do espetáculo? Muito pouco. Eis, ainda que sob visada panorâmica, os espaços 

constitutivos da poética de Haroldo de Campos e de um dos pressupostos fundamentais 

do Barroco. Visada parcelar, diga-se, mas se levar o possível leitor a experimentar o 

universo dos cantos paralelos, de um e/ou de outro de nossos temas aqui arrolados, 

valerá uma tese. Diríamos, para encerrar, apenas que se trata de espaços dados a 
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 Cf. A idade neobarroca, Trad. de Carmen de Carvalho e Artur Morão, Lisboa, Edições 70, p. 146. 
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dilatação das sensações e do pensamento. Espaços, portanto, de conformidade elástica, à 

maneira deleuzina, e convergente, cujas dobras literárias, filosóficas, culturais e 

estéticas se multiplicam e se espraiam umas nas outras em nome da liberdade da ação 

humana, desenhando no ar uma elipse sem fronteiras de contenção da fantasia e do 

engenho. Uma ação intelectual, mas, sobretudo, política, pois com ela se realiza 

plenamente o prazer e a transformação pelo conhecimento, através da compreensão 

irrestrita de proximidade e de parentesco entre as imagens mais díspares. Utopia? 

Ouçamos, pois, o que nos legou nosso Poeta: 

 

Será essa a perspectiva a imprimir aos estudos da literatura 

comparada, como um imenso e móvel tabuleiro combinatório, 

intertextual, onde os aportes de Gôngora, Quevedo, Marino e 

[John] Donne, por exemplo, não rasurem nem tornem 

prescindíveis as “diferenças” chamadas Gregório de Matos 

(Brasil), Sor Juana Inés de la Cruz (México), Juan del Valle 

Caviedes (Peru), Hernando Domínguez Camargo (Colômbia), 

Edward Taylor (Estados Unidos); onde, numa latitude 

comparativa, a poesia tardia da dinastia T’ang (Li-Shangyin, 

813-858) possa ser articulada com o Seiscentos europeu e 

americano, e com Mallarmé, Rubén Darío e Sousândrade, num 

contexto de divergências e convergências não hierarquizadas 

(para dar apenas esse exemplo) (CAMPOS, 2013, p. 210).  

 

Haverá cantos paralelos dentro de nós à espera de tal epifania?! A leitura das 

Galáxias nos dirá.  

 

  4.4.Texturas do texto: a concreção do trocadilho  

 

 O trocadilho, procedimento fono-semântico de artificialização caro à elipse 

barroca, age, sobretudo, dinamizando a língua e renovando a linguagem. De um modo 

geral, os efeitos produzidos pelo seu uso substituem a sisudez da linguagem puramente 

denotativa pela irrisão de uma linguagem lúdica e ambígua, ou seja, linguagem barroca 

por excelência. Nessa medida, sem abandonar os sentidos lógicos contidos na palavra, o 

trocadilho serve-se destes sentidos para dizer, mas de outro modo, o que eles, regidos 

pelo estatuto da linguagem ordinária, deixaram de dizer. Ou seja, o trocadilho consiste 

num procedimento de renovação linguística que, recalcado pela tábua normativa da 

linguagem cotidiana, irrompe, com humor ou ironia, para libertar a palavra dos vícios 
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aliciantes criados pela própria linguagem comunicativa. Diríamos mais: o trocadilho 

surge da necessidade mesma da linguagem instituída de se renovar e de se ampliar, 

constituindo, nessa perspectiva, um irônico efeito colateral para a sobrevivência do 

signo, uma vez que qualquer discurso de feições totalizantes não almeja grau de sobras 

ou de sombras de significação.  

E não restrinjamos a presença do trocadilho ao universo da literatura. 

Certamente, é nas produções literárias e artísticas a casa do trocadilho, onde ele é 

experimentado à exaustão, uma vez que as obras geradas nesses espaços teriam, em 

tese, a missão de esgarçar as possibilidades da linguagem, do pensamento e da 

imaginação do leitor. Pensando em ambientes além-literatura, podemos perceber que a 

publicidade não prescinde de suas potencialidades persuasivas: “Antes de dormir, não 

esqueça de apagar os insetos”, diz a mensagem de um anúncio de inseticida
60

. A 

linguagem radiofônica, não raro, bebe em sua fonte para manter a fidelidade dos 

ouvintes: “CBN, a rádio que toca notícia”, apregoa a vinheta da referida emissora de 

rádio
61

. A televisão há muito já encontrou no trocadilho um expediente eficaz para 

dinamizar sua linguagem: “Globo - a gente se liga em você”, salienta o slogan da 

respectiva emissora de televisão
62

. Os exemplos são tantos e variados, mas estes já nos 

bastam, pois fornecem uma eloquente amostra do raio de atuação do trocadilho pelos 

meios de comunicação de massa, ambientes que operam sobremaneira através da 

linguagem factual e, portanto, de caráter monológico, mas que, pelo que 

acompanhamos, podemos deduzir o fascínio que o jogo de palavras exerce sobre seu 

discurso. 

Figura de retórica que “estabelece uma semelhança superficial ou acidental, 

imposta arbitrária e deliberadamente, com o fim de reforçar leituras ambíguas”
63

, o 

trocadilho, enquanto procedimento criativo de alargamento fonético e semântico da 

linguagem, encontra terreno fértil, também, nos cantos de improvisos dos repentistas do 

Nordeste brasileiro. Podemos lembrar aqui, para fins ilustrativos, a obra do repentista 

pernambucano Mestre Lourival Batista, também conhecido como Louro do Pajeú, na 
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 Diz respeito ao produto Radasol. Disponível em: http://lista10.org/diversos/top-10-slogans-criativos/. 

Acesso em 18/06/2015.  
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 Refere-se à Rádio CBN. Disponível em: http://cbn.globoradio.globo.com/. Acesso em 18/06/2015. 
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 Refere-se à Rede Globo. Disponível em: https://clubdatelevisao.wordpress.com/2012/04/26/veja-o-

slogan-de-cada-emissora/. Acesso em 18/06/2015. 
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 Jeims Duarte dos Santos, Modos de simbolização híbridos: um estudo sobre o trocadilho verbo-visual 

enquanto estratégia retórica no Design de Identidades, dissertação de mestrado, Programa de Pós-

Graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008, p. 61. 
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qual se nota impressionante mestria no manejo com as combinações entre sons e 

sentidos, chegando mesmo a ensinar a arte do trocadilho no ato do repente: 

 

É muito triste ser pobre 

Pra mim é um mal perene 

Trocando o “p” pelo “n” 

É muito alegre ser nobre 

Sendo pelo “c” é cobre 

Cobre figurado é ouro 

Botando o “t” fica touro 

Como a carne e vendo a pele 

O “T” sem o traço é “L” 

Termino só sendo “Louro”!
64

 

 

Para nossa discussão acerca da arte do trocadilho no livro Galáxias, vamos 

considerar como possibilidades trocadilhescas as várias figuras de linguagem que, 

explorando as potencialidades sonoro-semânticas da palavra, operam sob o propósito de 

expandir suas significações, tentando dirimir a carga de redundância da mensagem 

verbal. Nesta visada teórica, constituem práticas de trocadilhos, portanto, a 

paronomásia, o anagrama, o palíndromo e a aliteração, figuras de linguagem recorrentes 

tanto nas obras de autores barrocos quanto nas produções de escritores neobarrocos. 

Com o intuito de fornecer diferentes empregos do trocadilho, visando a melhor 

compreendermos esta prática em Galáxias, urge neste instante apreciarmos o exercício 

trocadilhesco em um soneto de Gregório de Matos, poeta baiano do séc. XVII
65

: 

 

Contemplando nas Coisas do Mundo, Desde o Seu Retiro, lhe atira co o Seu Agape, Como 

quem a Nado Escapou da Tormenta 

 

Neste mundo é mais rico o que mais rapa: 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa; 

Com sua língua, ao nobre o vil decepa: 

O velhaco maior sempre tem capa. 

 

Mostra o patife da nobreza o mapa: 

Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa; 

Quem menos falar pode, mais increpa: 

Quem dinheiro tiver, pode ser Papa. 

 

A flor baixa se inculca por tulipa; 

Bengala hoje na mão, ontem garlopa, 

Mais isento se mostra o que mais chupa. 
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 Extraído do livro Antologia poética de Gregório de Matos, seleção de Walmir Ayala, Rio de Janeiro, 

Ediouro, 1991, p. 46. 
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Para a tropa do trapo vazo a tripa 

E mais não digo, porque a Musa topa 

Em apa, epa, ipa, opa, upa. 

 

 O jogo de palavras praticado pelo poeta baiano é rico e complexo. Sem nos 

atermos a uma análise do poema, que não constitui nossa preocupação investigativa, 

voltemos antes olhos e ouvidos para a intricada cadeia antitética construída por 

Gregório de Matos a partir das combinações entre palavras morfologicamente 

semelhantes e semanticamente distintas. Por exemplo, podemos perceber em 

rapa/carepa, além da sonoridade aliterativa recaindo sobre os grafemas r e p, a própria 

palavra rapa embutindo-se, disfarçadamente, em carepa. Uma vez que o vocábulo rapa 

infiltra-se em carepa, a palavra increpa, sutilmente, absorve tanto rapa quanto carepa, 

assim também quanto capa. Se nos detivermos menos à quantidade de letras do que às  

múltiplas vezes que podemos fazer uso delas, conforme estamos procedendo, 

vislumbraremos o vocábulo rapa, também, na palavra trepa (r, p, a, dobrando-se o uso 

do grafema a), que, por seu turno, relaciona-se aliterantemente com o vocábulo tripa.  

Nesta perspectiva de leitura, não podemos deixar de entrever o vocábulo Papa 

escondido em rapa, carepa, decepa, capa, mapa, trepa, increpa, tulipa, garlopa, chupa, 

tripa e topa. Ou seja, Papa constitui no poema gregórico presença omnisciente, para 

inferno e glória dos versos do autor, não escapando sequer à linha final, que sintetiza em 

derrisória metalinguagem o projeto poemático: apa, epa, ipa, opa, upa. Se assim 

estamos agindo, não podemos nos isentar, então, de flagrar nesta cadeia trocadilhesca 

que o signo Papa, além de povoar todos os versos do poema, pipocando nas 

terminações de cada linha, também habita todo o grupo de vogais de nosso alfabeto, do 

a ao u. 

 Outro poeta baiano, desta vez contemporâneo e de dicção neobarroca, tem 

explorado em suas letras de canções as possibilidades sonoro-semânticas do trocadilho, 

criando peças que, quando cantadas, expandem mais ainda as propriedades expressivas 

e polissêmicas surgidas no jogo verbal. Caetano Veloso, cuja poética já foi 

notavelmente por James Amado e Augusto de Campos comparada à de Gregório de 

Matos, tem, desde o início de sua trajetória artística, “brincado” com as palavras como 

“brincavam” seu conterrâneo barroco e, por extensão, vários outros autores do 

seiscentos e do setecentos. Em sua estreia discográfica
66

, o poeta e compositor já deixa 
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claro seu gosto pelo trocadilho, elaborando sutilmente correspondências geo-afetivas 

entre o rio, o mar e o seu coração:  

 

Onde eu nasci passa um rio 

Que passa no igual sem fim 

Igual, sem fim, minha terra 

Passava dentro de mim 

 

Passava como se o tempo 

Nada pudesse mudar 

Passava como se o rio 

Não desaguasse no mar 

 

O rio deságua no mar 

Já tanta coisa aprendi 

Mas o que é mais meu cantar 

É isso que eu canto aqui 

 

Hoje eu sei que o mundo é grande 

E o mar de ondas se faz 

Mas nasceu junto com o rio  

O canto que eu canto mais 

O rio só chega no mar 

Depois de andar pelo chão 

O rio da minha terra 

Deságua em meu coração    

 

 O mesmo Caetano Veloso, em estágio artístico posterior
67

, pratica, também na 

esfera da canção popular, um jogo verbal a um só tempo anagramático e aliterativo, ao 

modo do estilo escuro dos poetas barrocos, tramando uma imagem de concreção sonora 

e visual. Aqui, consoantes afins se friccionam, como uma “vela” singrando contra a 

corrente; vogais semelhantes ecoam, feito o vento que impelem a vela a correr pelo mar.  

Os versos-veleiros de Caetano Veloso, assim como o “mar livro”
68

 de Haroldo de 

Campos, cantam, em sintonia trocadilhesca, o itinerário da poesia: a própria poesia. 

    

Vela leva a seta tesa 

Rema na maré 

Rima mira a terça certa 

E zera a reza 

(...) 

“Chão é céu e é seu e meu” 
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Nesta ante-sala ilustrativa que em breve nos levará, mais experienciados, 

esperamos, ao jogo trocadilhesco de Galáxias, fixemos nossa atenção a um último mas 

não menos criativo exemplo. Trata-se da letra do forró Pagode russo, de Luiz Gonzaga, 

na qual o compositor pernambucano, jogando com as semelhanças fônicas dos 

vocábulos Kossaco e coçar, produz uma mensagem de jocoso duplo sentido, gerado 

pela urdidura do trocadilho, permitindo ao compositor uma malícia sem ônus.   

 

Ontem eu sonhei que estava em Moscou 

Dançando pagode russo na boate Kossaco 

Parecia até um frevo naquele “cai e não cai” 

 

Vem cá Kossaco 

Kossaco dança agora 

Na dança do Kossaco  

Não fica cossaco fora 

 

Com isso, partamos para apreender o exercício do trocadilho na tessitura 

galática, antes voltados para compreender os caracteres desta figura no escopo da obra 

do que para proceder a uma enumeração meticulosa de suas aparições ao longo das 

páginas, embora que, para a empresa que pretendemos, não nos furtemos a utilizar, 

quando necessário, alguns exemplos que sejam bem-vindos à exposição de nossas 

ideias. E é com um destes exemplos que debutaremos nossa discussão, pois Galáxias já 

se “inicia” com um trocadilho contido no vocábulo começo, que ressoa ritmicamente em 

aliteração e em eco: “e começo aqui e meço aqui este começo e recomeço e remeço e 

arremesso e aqui me meço”. Nosso Poeta sinaliza, de saída, uma das marcas 

fundamentais do fazer trocadilhesco barroco, que consiste em um uso mínimo de 

palavras num primeiro instante para uma amplificação delas em seguida, utilizando-as 

múltiplas vezes e de múltiplos modos, variando em cada uma das vezes sua a carga 

semântica, e modificando, com acréscimos ou supressões, a estrutura morfológica das 

palavras. Com base nesta técnica de construção de sentidos, a palavra começo se dilata 

em vocábulos variados, que a um só tempo transportam seu gene semântico e fonético e 

modificam-no, enriquecendo pouco a pouco sua carga de significações pelo que 

conduzem de semelhança e de diferença. Podemos, desta forma, verificar neste 

trocadilho especular, entre outros efeitos expressivos, a crença do nosso Poeta na 

relação inextricável entre semelhança e diferença, que consiste em estabelecer vasos 
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comunicantes entre domínios distantes e distintos, postulado teórico essencial do 

Barroco, do neobarroco e desta obra de Haroldo de Campos.  

A figura do trocadilho trama aqui parceria com a noção de repetição, que para o 

universo barroco consiste naquilo a que Severo Sarduy chamou de “repetición de 

volutas” do “festín barroco”
69

. Repetição barroca, diga-se, não constitui dizer o mesmo 

de novo, mas dizer o mesmo de outro modo, e neste redizer uma nova informação é 

depositada ou no corpo da palavra ou na sensorialidade produzida pelos efeitos 

acústicos, e até mesmo tácteis, de origem trocadilhesca. Ora, fruir a leitura pela sua 

fisicalidade não é menos meritório do que sorvê-la pelos poros semânticos, uma vez que 

o modo de dizer já constitui o dizer, e este postulado, por suposto, Haroldo de Campos 

imprimiu não apenas em Galáxias, mas no âmbito de toda sua obra, ensaística ou 

criativa, produzida antes ou depois de Galáxias. Nesta obra em especial, os aspectos 

materiais participam da fruição dos elementos conteudísticos tanto quanto estes co-

operam na apreciação dos elementos formais. Isto é, o procedimento do trocadilho surge 

menos como ornamento decorativo da linguagem do que como elemento propulsor de 

sentidos em potencial. 

Assim, uma proliferante aliteração incidindo sobre os morfemas n e r faz com 

que uma profusão de termos de similitude grafo-semântica na sentença não configure 

mera contemplação, dado sua aparente dose de tautologismo. Tal procedimento, ao 

contrário, tende a renovar, pelos efeitos sonoros trocadilhescos, uma ideia que a 

linguagem puramente condutora de conteúdos talvez não traduza, conforme poedemos 

verificar no seguinte excerto, integrante do formante inicial: “e nada e néris e reles e 

nemnada de nada e nures de néris de reles de ralo de raro e nacos de necas e nanjas de 

nullus e nures de nenhures e nesgas de nulla res e nenhumzinho de nemnada nunca 

pode ser tudo”. O conceito de negação, construído através de um caudaloso 

escalonamento de vocábulos que possam lhe designar, tanto é salientado enquanto coisa 

nenhuma quanto alguma coisa, ou seja, é tanto o vazio quanto o cheio, pois a ideia 

negada só existe aqui porque existem palavras para, designando-a, negá-la. Nesta esteira 

de raciocínio, podemos interpretar as quatro palavras que encerram o excerto escolhido, 

“nunca pode ser tudo”, como uma síntese da integralidade do trocadilho, elas mesmas 

constituindo uma operação trocadilhesca, pois ao passo que afirmam a impossibilidade 

de existência de um tudo, sugerem, paradoxalmente, que o nunca pode ser tudo, ou seja, 
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nunca e tudo constituem, na leitura galática, duas instâncias que se equivalem e se 

fundem, “onde o um é o outro”
70

: em nunca, está o tudo; em tudo, consta o nunca. 

Podemos aludir aqui, apenas a título de ilustração, como estratégia de reforçar o nosso 

pensamento acerca da ambiguidade contida no excerto galático, aos versos da canção 

Bárbara, parceria do compositor Chico Buarque com o cineasta Ruy Guerra: “Bárbara, 

nunca é tarde / Nunca é demais”. Interpretado à luz das premissas aqui levantadas, o 

sintagma nunca tanto pode ser tomado como uma dimensão temporal irremediável, 

como também pode ser compreendido como uma ideia de tempo irrecuperável.  

A incidência do trocadilho em Galáxias confere à leitura, além dos caracteres 

aferidos acima, um acento marcadamente oral, como se as palavras se distinguissem 

umas das outras não apenas pelas qualidades grafo-morfo-sintáticas que apresentam, 

mas, sobretudo, pelo stacato surgido nos estalidos trocadilhescos. O destacamento 

produzido pelos acordos sonoros entre os vocábulos põe em relevo as qualidades 

oralizantes de uma leitura vocacionada, também, segundo o Autor, para a performance 

vocal: 

 

A oralização de Galáxias sempre esteve implícita no meu 

projeto. (...) Trata-se de um livro para ser lido em voz alta, que 

propõe um ritmo e uma prosódia, cujas zonas “obscuras” se 

transparentam à leitura e cujas palavras, oralizadas, podem 

ganhar força talismânica, aliciar e seduzir como mantras. Não 

por acaso convidei o poeta e músico Alberto Marsicano para 

acompanhar-me ao sitar (“cítara”), enquanto eu lia os dois 

formantes (assim sublinhados): a mobilidade das ragas 

indianas, onde o aleatório é controlado por estruturas de 

repetição, soa congenial ao meu texto-partitura (CAMPOS, 

2004, p. 119). 

  

A “força talismânica” sobre a qual nos fala Haroldo de Campos pode ser 

conferida, em variados graus, em qualquer um dos fragmentos da obra, mas detenhamos 

nossa atenção, por hora, sobre passagens do fragmento “circuladô de fulô”, segmento do 

livro que teve alguns trechos musicados e gravados por Caetano Veloso
71

: 

 

“circuladô de fulô ao deus ao demodará que deus te guie porque eu não posso guiá (...) e não 

peça que eu te guie não peça despeça que eu te guie desguie que eu te peça promessa que eu te 

fie” (linhas 1 e 2, 32 a 34) . 
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 Frag. “no jornalário”, p. [19]. 
71

 LP Circuladô, PolyGram, 1991. 
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Esse acento oral, animado em grande parte pelos trocadilhos, parece despregar 

os vocábulos do labirinto branco do papel e lançá-los aos olhos do leitor como 

verdadeiros hologramas, acendendo suas diversas camadas de significação e 

proporcionando, com isso, mais movimento e coloração à linguagem galática. Um outro 

trecho reforça essas características, desta vez pertencentes ao fragmento “no jornalário”:  

 

“moscas iguais e foscas feito moscas iguais e foscas feito foscas iguais”; “no jornalário o 

tododia entope como um esgoto e desentope como um exgoto”; “mas o livro é poro mas o livro 

é puro mas o livro é diásporo”.  

 

Lidas em voz alta, as palavras assemelham-se a volutas que se dobram sobre si mesmas 

e quando se desdobram já não são propriamente elas mesmas, pois já trazem novas 

sonoridades e com elas, novas significações. As palavras estalam, crepitam e espocam à 

cara do leitor, deslocando significados, erigindo novas significações. Uma profusão de 

ornamentos sonoros chilreiam na superfície branca da página, suprindo a leitura daquilo 

que lhe suprimiu o Poeta: as maiúsculas, as vírgulas, os pontos finais, os pontos de 

interrogação e exclamação, os travessões, todos os sinais, enfim, que conferem a um 

texto ordenação, contraste e orientação.  

Afora a configuração irregular da margem direita, talvez este o estranhamento 

visual mais notado à primeira vista, Galáxias não disponibiliza para o leitor nenhum 

outro recurso tipográfico que possa destacar passagens, palavras ou letras. Ainda assim, 

podemos dizer que esta obra constitui um dos “poemas” de concreção mais 

experimental do Autor, pois, embora apresentando uma estrutura visual aparentemente 

simples e homogênea, faz submergir da massa de palavras significâncias tão vivas e 

palpáveis quanto as de um poema propriamente concreto. Eis aqui mais uma 

modalidade de travestimento da linguagem. À primeira vista, lisa e plana como as 

escamas de um peixe, o texto galático quando explorado revela-se escamoso e pleno, 

sensação semelhante quando passamos a mão a contrapelo sobre as escamas do mesmo 

peixe. Libertando a leitura dos marcadores textuais tipográficos e sintáticos que a 

destacariam visualmente, Haroldo de Campos deixou as palavras mais expressivas 

ainda.                  

As sonoridades, em grande parte tributárias ao recurso do trocadilho, ora 

produzem contrastes, ora imprimem consonâncias, ora enfatizam as vogais, ora 

privilegiam as consoantes, consistindo num movimento pendular de variadas inflexões. 

Deste chiaroscuro sonoro, surgem significações inesperadas nas camadas das partículas 
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verbais, a partir de uma gama flexível de pontos de variação da leitura, que incluem: 

sons mais abertos, sons mais fechados; sons que sugerem suavidade, sons que requerem 

potência; sons sussurrantes, que pedem calmaria, sons vibrantes, que pedem para soltar 

a voz; sons gracejantes, que chamam à descontração, sons densos, que solicitam 

gravidade. Todas estas possibilidades fônicas, enfim, que entram em jogo no discurso 

oral, também fazem parte do projeto galático, proporcionando à leitura uma mise’en 

scene gestual, prenhe de ênfases silábicas e sibilantes, caracterizadas por acidentes, 

elevações, subidas, descidas, inclinações, precipícios e saltos na tessitura verbal. Tais 

fatores implicam uma leitura a ser executada não apenas pelas faculdades do olhar, mas 

pela integralidade do sentir. Como temos acompanhado, o texto galático revela-se táctil, 

poroso e sonoro, reivindicando uma simbiose de sentidos, dirigindo-se, deste modo, ao 

corpo do leitor, “pois tudo o que é lido e lendo é visto e vendo é ouvido e ouvindo cabe 

aqui”
72

.   

Esta orquestração de sonoridades verbais, algo onomatopaica, amplia até o 

limite a polissemia do texto, que se prolifera em conotações e denotações 

intercambiáveis. No frag. 1, “e começo aqui”, por exemplo, as sonoridades 

trocadilhescas re-significam vocábulos correntes:  

 

“um umbigodomundolivro um umbigodolivromundo”, “um livro de viagem onde a viagem seja 

o livro”, “há milumestórias na mínima unha de estória por isso não conto por isso não canto”, “a 

unha-de-fome da estória não me come não me consome”, “descanto a fábula e desconto as 

fadas”.  

 

Já no fragmento 3, “multitudinous seas”, à maneira de Décio Pignatari, o “olhouvido 

ouvê” (CAMPOS, 2004, p. 122): “aquário equóreo”, “pele pli selon pli”, “o rosício 

roçar rosa da dedirrósea”, “gárgulo e gargáreo gorjeando gárrulo”. Em no jornalário, 

fragmento 4, a diagramação fônica estimula nosso imaginário a escutar o som das 

máquinas, que “metralham tralhas tralham estraçalham estralham”; a perceber a 

fugacidade do livro que o livro que  “é poro mas o livro é puro mas o livro é diásporo”.  

Os exemplos de trocadilhos em Galáxias são múltiplos e diversos, diríamos 

infindáveis, até. A cada seccionamento que fazemos para trazer à nossa investigação 

algum excerto, deixamos fendas abertas na página, uma vez que outras possibilidades 

combinatórias, situadas imediatamente antes e depois dele, também são passíveis de 

acordos fônico-semânticos. Assim como estamos procedendo com os subcapítulos 
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 Excertos extraídos do frag. 23, “neckarstrasse”, p. [57].  
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anteriores, tentaremos adensar esta parte de nosso estudo no segmento em que nos 

detivermos especificamente sobre cada fragmento, pois os trocadilhos em Galáxias, 

muitas vezes, guardam pistas sobre a composição de cada página e este assunto 

corresponde às etapas posteriores de nosso texto.  

Resta-nos concluir, por hora, que o procedimento do trocadilho não constitui 

nesta obra de Haroldo de Campos um recurso isolado dentro da constelação de 

procedimentos criativos do livro. O trocadilho galático é tanto paródico quanto 

travestimento. Paródico por subverter o estatuto oficial da língua, rompendo os laços da 

formalidade para o empreendimento de uma linguagem de cunho lúdico e, por vezes, 

irreverente. É travestimento porque simula na forma pigmentos de conteúdo ambíguo, 

que não se define entre brincadeira e verdade. Ademais, Galáxias, per si, pode ser 

considerado um grande trocadilho, na medida em que, por meio de uma linguagem 

joco-séria, desloca sentidos, amplifica ideias, reconstrói o discurso, desenredando a 

trama verbal de seus códigos estabilizantes. O intuito do trocadilho em Galáxias, enfim, 

não é outro senão trocar para cortar redundâncias, de modo que, jogando com a palavra, 

restitui à linguagem o sabor do saber, e à vida, o saber deste sabor.  

 

 

4.5.Texturas no texto: materiais concretos 

 

 Há em Galáxias um apreço peculiar aos materiais concretos provenientes da 

natureza. Nas páginas do livro, uma profusão de pedras, minerais, metais, tecidos, peles, 

fios e fibras, em si mesmos ou enquanto qualidades de algum signo, confere à obra uma 

coleção de signos concretos de alto apelo visual. Junte-se aqui o gosto de Haroldo de 

Campos pelas cores, que, mesmo não significando algo propriamente concreto, sua 

constituição semântica liga-se diretamente aos materiais de existência física. Tais 

elementos descritos aqui são valorizados pelo Poeta com o mesmo grau de interesse 

com que deposita em relação a um autor ou a uma obra referidos no texto. Esta 

valorização da materialidade física das coisas, aliada ao interesse pela palpabilidade 

trocadilhesca da palavra, aponta para um dos caracteres mais significativos da estética 

do Barroco, a saber, a dimensão plástica. Se a exploração sonora dos vocábulos produz 

relevos na tessitura verbal do livro, a predileção por materiais concretos emprenha a 

leitura de elementos que ressaltam a plasticidade da obra, tais como: volumes, formas, 

texturas, densidades, dimensões, proporções, medidas e ângulos.  
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 Se quisermos um razão direta que justifique esta inclinação de Haroldo de 

Campos, tanto pelo trocadilho quanto pelos materiais plásticos, diremos que reside no 

fato de o Poeta ter sido, juntamente com seu irmão Augusto de Campos e Décio 

Pignatari, um dos criadores da Poesia Concreta nos anos 1950
73

, tendo empregado em 

sua produção poética, desde então, procedimentos desta ordem. Sem nos alongarmos 

sobre esta matéria, urge aqui, pelo menos, uma questão: não seria a Poesia Concreta um 

movimento de fatura neobarroco? Tanto pelo fato de revogar na contemporaneidade a 

expressividade dos poemas visuais dos autores barrocos dos séculos XVII e XVIII, 

quanto pela exploração dos recursos verbivocovisuais da palavra, estes imprimindo 

tanto mais ambiguidade ao discurso poético, tal movimento de renovação da literatura 

brasileira não nasce senão filiado transversalmente ao pensamento barroco? Apenas 

para ilustrarmos nossa linha de análise, vejamos a seguir dois exemplos de poemas da 

fase concreta do Autor: 

fome de forma
74

 

                              

  

Neste poema, a palavra cristal, assim como sua carga semântica, fundamenta um 

dos principais postulados da Poesia Concreta, que consiste na relação isomórfica entre 

os aspectos conteudísticos e os recursos formais da linguagem. Podemos, com isso, 

compreender que o poema Haroldo de Campos evidencia que entre a fome e a forma, ou 

seja, entre a instância física e a instância simbólica, não há separação. O que há entre as 

duas instâncias constitui algo tão transparente quanto a imagem do cristal. Podemos 

perceber, ainda, que é o cristal a materialização mesma do conceito de forma que 

                                                           
73

 Detalhamentos desta matéria podem ser conferidos no livro Teoria da Poesia Concreta: textos críticos 

e manivestos – 1950-1960, ob. cit. 
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 Cf. Haroldo de Campos: melhores poemas, org. Inês Oseki Dépré, São Paulo, Global, 2000, p. 47. 
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solicita o Poeta. Deste modo, o signo cristal se projeta visualmente no espaço 

poemático, emoldurando em posições diametralmente opostas, ou seja, à esquerda e 

acima, à direita e abaixo, a expressão fome de forma. Vemos, ainda, situada ao centro e 

acima da expressão fome de forma, a palavra fome e em posição diametralmente oposta 

a esta, a palavra forma. Dá-se a concluir, portanto, que o vocábulo cristal atua como 

dimensão metalinguística do poema, pois é utilizado como paradigma conceitual e 

visual para Haroldo de Campos pensar e expor as possibilidades criativas da poesia. 

Acompanhemos agora o segundo exemplo: 

 

o â mago do ô mega
75

 

 

  

Aqui, apreendemos uma heterogênea lista de materiais utilizados para Haroldo 

de Campos projetar uma visão da totalidade da existência, ressaltando a ideia de início e 

fim reversíveis. Detendo-nos à parte conceitual do poema, vemos que para salientar essa 

noção de reversibilidade da vida, o Autor utiliza a palavra ômega, que constitui a 
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 Cf. Haroldo de Campos: melhores poemas, ob. cit., p. 44.  
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“última letra do alfabeto grego que aparece sempre ao lado de alfa (a primeira); juntas 

simbolizam a totalidade do conhecimento”
76

. No que concerne aos materiais concretos, 

o vocábulo ômega dá origem à palavra mega, que, embora não constituindo um material 

concreto, pois, etimologicamente, designa uma unidade de medida, liga-se diretamente a 

alguma coisa dimensionável, por conseguinte, concreta. O vocábulo ouro, que atua a 

um só tempo como mineral e como dimensão de cor, e as palavras amêndoa, cristalino 

e alvor, possibilidades de cor, ganham ênfase no poema, além dos vocábulos oco e 

duro, que constituem noções de espaço e densidade, respectivamente.  Assim como no 

poema anterior, os recursos visuais nesta obra sugerem mais de um percurso de leitura, 

sobretudo na fase do arremate, quando a letra Z, grafada em maiúscula, serve à leitura 

de “Zero ao Zênit” e, ao mesmo tempo, ao vislumbramento do neologismo 

“Znitescendo”
77

.   

 Apreciemos, agora, dois exemplos de poemas visuais, produzidos no período do 

barroco histórico de Portugal. Tais exemplos, já analisados pela poeta e ensaísta 

portuguesa Ana Hatherly na oba Experiência do prodígio: Bases teóricas e antologia de 

textos-visuais portugueses dos séculos XVII e XVIII, servirão antes para tecer uma breve 

analogia com os poemas visuais de Haroldo de Campos vistos acima do que à presença 

de materiais concretos nos poemas. Ao tentar estabelecer relações entre as duas 

instâncias poemáticas, intentamos apreender os vasos comunicantes entre esta fase da 

produção criativa do nosso Poeta e as propostas grafo-visuais dos poetas barrocos, com 

o intuito de discorremos acerca dos vínculos entre a Poesia Concreta e o Barroco, 

premissa assinalada no início deste segmento da pesquisa.  
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 Cf. Literatura Comentada: Poesia Concreta, 1982, p. 30. 
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 “Zênit: ponto em que a vertical que se eleva do lugar do observador se encontra com a esfera celeste. A 

passagem ao zênit simboliza a passagem da vida no tempo à vida na eternidade. Ex nihilo: do nada”. Cf. 

Literatura comentada, ob. cit., p. 30. 
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 Os dois poemas visuais, com base na pesquisa de Ana Hatherly, enquadram-se 

na categoria de labirintos, categoria esta muito comum à época do Barroco. Ambos 

apresentam em comum o aproveitamento dos recursos tipográficos para a configuração 

de imagens. Além disso, os dois poemas oferecem ao leitor várias possibilidades de 

percursos fruitivos. O primeiro deles, intitulado Desejos Piedosos de Huma Alma 

Saudosa, de autoria de Joseph Pereira Veloso, que data de 1688, fixa ao centro a letra 

“I”, que àquela época, herança do latim, tinha o som de “J”. Apresentando um tamanho 

maior do que as demais fontes do poema, o “I” também se destaca do conjunto 

poemático pelos ramos que lhe adornam, configurando um pequeno quadro dentro do 

quadro maior, que é todo o poema. Do centro para a esquerda, lê-se a frase “IESUS 

SALVAIME”. Do centro para a direita, “IESUS CHAMAIME”. Se a leitura for 

realizada do centro para cima, teremos “IESUS LIVRAIME”. Enquanto que, do centro 

para baixo, leremos “IESUS AIUDAIME (ajudaime). Temos, assim, “IESUS” como 

centro e ponto de partida das quatro preces invocadas pelo autor. Se Iesus é centro e 
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ponto de partida, o “ME” (aquele que roga proteção a Iesus, o poeta, portanto) 

comparece nas extremidades das quatro linhas finais do poema, figurando as pontas de 

um X branco que vemos surgir no centro do poema, dada a combinação harmônica do 

conjunto de tipos com o branco do papel. A imagem do X, na nossa perspectiva, alude à 

cruz, símbolo universal do cristianismo. Da mesma combinação tipos/brancos, nasce, 

também, uma outra imagem, a nosso ver, remissiva à Cruz de Malta, símbolo que 

remete à época das navegações portuguesas. 

 No que tange ao segundo poema visual barroco, este, também, um labirinto, 

assinado por Frei Francisco de Cerqueira, sob o título Oraçam Académica e 

Panegyrica, Histórica, Encomiástica, Profano-Sacra, datando de 1743, temos uma 

estrutura visual similar ao poema anterior. Assim sendo, o poema, a partir do centro, 

abre-se a vários caminhos de leitura: tanto para a esquerda quanto para a direita; tanto 

para baixo quanto para cima. Este labirinto apresenta um mote, no qual o autor explica 

que “principiando pelo meyo sempre hade achar O VOSSO NOME HE MARIA”, 

informação que o primeiro não traz. Outra diferença quanto ao poema anterior, neste 

apenas a letra nuclear “O” é grafada em maiúscula, não necessitando, portanto, de 

adornos para lhe imprimir destaque na configuração total do labirinto. Concebido em 

“louvor da Serenissima Senhora Rainha de Hungria”, este labirinto, também em forma 

de quadrado como o anterior, não desenha, a nosso ver, outras imagens figurativas, 

como o X ou a cruz malteza daquele poema. Porém, dentro da liberdade de nossa 

leitura, nada nos impede de vislumbrar, a partir dos efeitos óticos provocados pela 

disposição tipográgica, algo como círculos concêntricos que vão se formando em torno 

da letra central, por coincidência, de aparência circular: “O”. Isso ocorre, talvez, porque 

tipos semelhantes, à medida que vão se afastando do centro para assumir sua função na 

formação da frase-enigma, vão contornando o centro do poema, como se diagramassem 

circunferências, até os limites do quadrado.  

 Tecidas estas sumárias considerações, supomos ter logrado a mínima 

autorização para estabelecer algumas relações específicas entre a Poesia Concreta, a 

partir da amostragem dos dois poemas de Haroldo de Campos, e os poemas visuais 

barrocos, com base nos dois exemplos listados acima. Assim, gostaríamos de destacar 

as seguintes relações dialógicas entre as duas instâncias poéticas: a tipografia utilizada 

como recurso vebo-visual e os múltiplos percursos de leitura. O primeiro procedimento 

confere ao poema qualidades plásticas, explorando as feições visuais das letras e com 

elas configurando imagens, simultaneamente ao seu desempenho semântico. No tocante 
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ao segundo recurso, percebemos, tanto na obra do nosso Poeta quanto na produção 

barroca, uma leitura de caráter não linear, que se realiza com base em combinações e 

permutações de letras e palavras. Nessa mecânica de combinações e permutações, não 

se adultera a ideia central do poema, explicitando para o leitor que qualquer percurso 

escolhido levará ao mesmo destino. Neste quesito, no que tange à obra haroldiana em 

específico, as alternativas de percurso, sem comprometer o eixo poemático, revelam 

pormenores de significação.  

 Tais relações levam-nos a uma constatação última e geral, que funde as duas 

premissas anteriores: o tratamento lúdico do poema. E aqui retomamos a ideia de 

proeminência plástica no universo barroco, motivo que nos trouxe até esta senda 

analítica. Dentro de seus contextos históricos específicos e, portanto, das possibilidades 

técnicas de criação existentes, os poemas concretos e os poemas visuais barrocos 

exploram em suas produções o caráter lúdico do poema, concebendo a poesia como um 

desafio a ser percorrido. Com isso, convida o leitor a um intrincado jogo com a 

linguagem, no qual, a partir de sugestões pré-estabelecidas, este venha a sentir-se 

participante ativo da leitura, pois o resultado da leitura fica a cargo de suas escolhas de 

percurso.  

A unidade visual do poema se dá, sobremaneira, pela variação de tipos, 

tamanhos, opções de maiúsculas e minúsculas, assim como pela diversidade de cores, 

que, atendendo a conexões rigorosamente definidas pelos autores, “pintam” na página 

imagens que, como vimos, guardam relações ou condensam a ideia central do poema. 

Deste modo, os poetas agem como que simulassem o movimento de letras e palavras na 

superfície do papel, que, deslocando-se, formarão novos acordos para a produção de 

sentidos. E, nesse jogo entre poeta-leitor-linguagem, o feitio visual das letras não 

constitui mero suporte para a significação de conteúdos, mas, travestida visualmente, a 

letra, em si, já é portadora de significações. Talvez sejam estes, assim cremos, os vasos 

comunicantes mais fecundos que aproximam os poemas concretos de Haroldo de 

Campos aos poemas visuais do barroco histórico.  

  Findo este parêntesis, em que a concreção incidia estruturalmente no poema, 

entremos, de fato, na discussão acerca da abundância de materiais concretos nas páginas 

de Galáxias. Chama-nos atenção, além do aparecimento excessivo de vocábulos que 

denotam materiais concretos, a forma como Haroldo de Campos os utiliza nas 

circunstâncias textuais. Torna-os tão ativos sintaticamente, que, mesmo quando atuam 

como adjetivos, chegam a atingir status de substantivos, como se quisessem mais do 
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que qualificar algum objeto ou sujeito. É como se o Poeta criasse, assim com faz ao 

criar neologismos, mais sentidos para estes vocábulos. Quando, na verdade, após 

verificarmos a etimologia destas palavras, vemos que o que o Poeta faz é tornar corrente 

as qualidades científicas de tais vocábulos. Para se ter uma noção, vejamos alguns 

exemplos extraídos do formante inicial: “tornaviagem é tornassol, cintila de centelha, 

fávila de fábula, lumínula de nada. Já do frag. “reza calla e trabalha”, podemos destacar: 

o branco do branco do branco, cal de pedras do calçamento, arco branco, muro de 

alvura, perfil vermelho, ciprestes negros, cálcio branco, escarlate cambiando em ouro, 

alvura alba-candíssima, mola de brancura, elástico de candura, horizonte rojonegro, 

esfumadonevado, sierra nevada, cáscara de papel, cortiça de papel, pátina de papel, 

pevide de papel, coração carnado, granada”.  

 Esse gosto pelas cores e pelas texturas dos materiais, constituía um dos artifícios 

mais recorrentes na poesia barroca. Para termos uma noção, apreciemos um excerto de 

Lope de Vega “a la Descensión de la Virgen”, sobre o qual Gracián aponta “uma 

agudeza grave, por lo sublime de la materia y sutil por lo realzado del artificio”
78

: 

 

   Cuelgan racimos de ángeles, que enrizan 

La pluma al sol, en arcos soberanos; 

Humillan nubes promontórios canos, 

Y de aljôfar la tierra fertilizan. 

   Desde el Cielo a Toledo se entapizan 

Los aires de celestes cortesanos, 

Con lilios y azucenas en las manos, 

Que la dorada senda aromatizan. 

  

 Assim como para o pintor e para o escultor barrocos o ouro é a matéria-prima 

para alcançar a graça e plenitude da obra, para Haroldo de Campos, as substâncias, as 

cores, os materiais concretos, enfim, constituem as filigranas que acendem o rendilhado 

dourado de suas Galáxias. Trazendo estes vocábulos para a tessitura da obra, o Poeta 

evoca não apenas as designações materiais que lhes são inerentes, mas, evocando-as, 

encaminha o leitor às disciplinas científicas às quais pertencem. Deste modo, o leitor 

tem contato com a ciência das pedras, a Geologia; com a teoria das cores; com ciência 

que estuda o comportamento dos astros, a Astronomia; com ciência que lida com as 

plantas, a Botânica; com a ciência dos cristais, Cristalografia; com a ciência das cores e 

tantas outras aludidas nos fragmentos do livro. Além destas, o leitor trava contato com a 

Química, com a Física, com Matemática, com a Geografia, com a Biologia. E ainda: a 
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Arquitetura, a Engenharia, a Cibernética, a História da Arte. Todas estas fontes de 

conhecimento fiando o rendilhado galático, não tendo menos valor que a Poética, a 

Retórica, a Estética, a Filologia e a Semântica.  

 Isto posto, não é descabido inferirmos que o gosto de Haroldo de Campos por 

vocábulos que designam materiais concretos remonta ao gosto dos artistas barrocos dos 

séculos XVII e XVIII pelos conhecimentos científicos. Neste sentido, Affonso Romano 

de Sant’Anna é-nos emergencial: 

 

Há no período barroco uma relação entre a maneira como os 

artistas perscrutavam o imponderável, os místicos o infinito e a 

ciência se interessava cada vez mais pela óptica e pela 

astronomia, até desenvolver lentes que levariam à descoberta do 

telescópio seja por Giambattista della Porta ou Poe Galileu. (...) 

Um universo em expansão, desbordando das molduras: o céu 

pintado no teto e o céu astronômico. A elipse extravasando das 

pinturas quadraturistas, se alçando nas colunas salomônicas e os 

astrônomos seguindo a alucinada espiral de galáxias [grifo 

nosso] com seus cada vez mais ávidos aparelhos 

(SANT’ANNA, 2000, p. 125). 

  

Ainda a respeito desta matéria, o autor nos informa: 

 

É preciso dizer que sempre houve uma interpretação errônea da 

ideologia barroca na maioria dos manuais escolares e em 

compêndios mais sérios, e até hoje não se fez uma reflexão 

sobre a influência da ciência na formulação da estética da 

época; assim como, em geral, não se faz um comentário da 

relação que os cientistas tienham com o hermetismo neste 

período, preservando um preconceito de que dedução e intuição, 

razão e sentimento não podem se somar. A ideia de que o 

Barroco é apenas um estilo confuso, exorbitante, escuro, um 

exagero das partes em relação ao todo, relcacionado apenas à 

pérola deformada, sobre ser errônea, dá conta apenas de um 

aspecto desse momento da história. O aspecto lógico, 

silogístico, científico e conceitista deve deixar de ser recalcado, 

para que não se perca a noção do todo (SANT’ANNA, 2000, p. 

126). 

 

Pensando assim, a Haroldo de Campos, interessam, sobretudo, os materiais não 

propriamente poéticos, como estes que estamos citando até aqui. Interessam-lhe as 

disciplinas hoje distantes da poesia, que o artista barroco do seiscentos e do setecentos 

não viu como excludentes, que a antiguidade clássica, sob nomes como Homero, contou 
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no mesmo canto. É com estes materiais que o Poeta constrói esta “mina e minério”
79

 

que é Galáxias, lavrando de pedras, cores e minerais, a “cal calada”
80

 do papel, pois 

deseja um livro que pode “ser a figura de suas letras”
81

. Ao valorizar a ciência através 

da devoção aos materiais concretos e às cores, Haroldo de Campos inevitavelmente 

dialoga com os artistas barrocos cujos interesses poéticos não excluíam as descobertas 

científicas, descobertas sobre as quais nos acrescenta Affonso Romano de Sant’Anna:  

 

John Ray, à época em que nos palcos dos teatros personagens se 

metamorfoseavam e assumiam barrocamente a identidade uns 

dos outros, realizava pesquisas sobre as metamorfoses no reino 

das plantas e dos animais. Assim, a ciência pesquisava o que 

nas artes era representado pelas mutações mercuriais e proteicas 

nos diversos mitos clássicos. Em 1720, Stephens Gray faz 

experiências com a eletricidade e, quando os santos e anjos 

pareciam flutuar para sempre sobre os altares, a geologia cavou 

fundo e, com Hooke e Descartes, ganha estatuto de ciência. De 

novo é siginficativo o mistério e a ciência, o hermetismo e a 

razão, pois em 1665 o jesuíta Athanasius Kircher publica 

Mundo subterrâneo com a tese de que o centro da terra era 

ígneo e isso explicava as erupções vulcânicas (SANT’ANNA, 

2000, p. 128). 

 

Neste flerte com a ciência, outro poeta neobarroco, Alejo Carpentier, em seu 

Concierto Barroco, também leva a cabo o manejo como as substâncias, materiais e 

cores: “de plata los delgados cuchillos, los finos tenedores; de plata los platos donde un 

árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados; de 

plata los platos fruteros, de tres bandejas redondas, coronada por una granada de 

plata; de plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de la plata; de plata 

los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelaziamento de 

algas; de plata los saleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las 

cucharillas com adorno de iniciales...”
82

 

Atentando para a miríade de materiais de Carpentier, compartilhemos mais uma 

amostra desta predileção do autor da Galáxias, apreciando a multivariedade de 

pigmentações no fragmento “multitudinous seas”: “lavra de lazúli, vulva violeta, turva 

vulva, óinopa pónton, cor de vinho, cor de ferrugem, o sol batendo, verde vário, 

aquário equóreo, verde flore, árvore de verde, azul, roxo, púrpura, iodo, verde glauco, 
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81

 Frase extraída do frag. 38, “o ó da palavra ó”, p. [87]. 
82

 Cf. Concierto Barroco, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Argentina Editores S.A., 1974, p. 5. 
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azuis, súlfur, pérola, o mar ensafirando a turquesa, roxoamarelo, cetim de fera, macio 

de pantera, bexiga de plástico, cor de urina, salsugem, lençol do mar, aurora, a 

primeira tinta da aurora, rosício roçar, dedirrósea, mar purpúreo, mar azúleo”.  

Diríamos que estas construções cromáticas de Haroldo de Campos parecem 

ampliar a escala de cores, dada a maneira com que manuseia a paleta verbal. Algumas, 

em particular, não nos impedem de estabelecer afinidades com a tessitura poética de 

João Cabral de Melo Neto, poeta de estatura neobarroca: “aquário equóreo” (HC) / “da 

água do copo de água” (JCMN). Podemos intensificar o diálogo intertextual, pensando 

na concreção dos materiais de Galáxias em sintonia com os do poema Tecendo a 

manhã, do autor pernambucano: “os fios de sol de seus gritos de galo, / para que a 

manhã, desde uma teia tênue / se vá tecendo, entre outros galos / e se encorpando em 

tela, entre todos, / se erguendo tenda, onde entrem todos, / se entretecendo para todos, 

no toldo / (a manhã) que plana livre de armação. / A manhã, toldo de um tecido tão 

aéreo / que, tecido, se eleva por si: luz balão”.  

 Estamos de acordo que, apaixonado pela linguagem, Haroldo de Campos busca 

mormente a linguagem desses materiais, à procura da “impossível desmatéria”
83

. Quer 

expor em sua obra, no nível metafórico e na crueza denotativa, as propriedades, a 

composição, o formato, o brilho, a intensidade, a transparência, a opacidade, tudo aquilo 

que, enfim, possa revelar, como na palavra, a constituição mesma dos materiais e 

substâncias. Relaciona-se com eles com intimidade e precisão, deixando-nos a 

impressão de um rigor no trato com cada um deles, como se o conhecimento sobre 

poesia passasse, necessariamente, pelo conhecimento das ciências. Sobre este feito, 

Susanna Peters nos diz: 

 

O século XVII europeu testemunha um rápido desenvolvimento 

em todas as áreas da invenção mecânica e um fascínio geral por 

muitos objetos que também aparece na poesia desse período. 

Telescópios, óculos e outras lentes, compassos, relógios 

mecânicos atraíram a atenção dos poetas em busca de material 

poético original. Este interesse, contudo, não está limitado à 

descrição mecânica de vários objetos, ao contrário, ele assume, 

no contexto da poesia, valores metafóricos que, às vezes, são 

fundamentais no sentido do texto poético e na sua estrutura 

estética (PETTERS apud SANT’ANNA, 2000, p. 138). 
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O título da obra, Galáxias, neste sentido, constitui não apenas uma metáfora do 

livro cosmológico e totalizante, como também a realidade de um livro salpicado de 

materiais concretos, incandescentes, luminosos, faiscantes, cintilantes, ásperos, rugosos, 

deslizantes que atuam nas páginas da obra como ícones, no sentido peirceano de 

qualidade pura, que estreitam as relações entre arte e ciência. Cientificamente 

comprovado, as “galáxias [as cosmológicas e as de Haroldo de Campos] têm formas 

elípticas” (SANT’ANNA, 2000, 22), e na elipse, conforme vimos anteriomente, suas 

forças-motrizes são porosas e cambiantes, por conseguinte, acumuladoras de elementos 

que se justapõem e se integram, friccionando-se uns sobre os outros, esse “contágio de 

significantes essa torção de significados”
84

, sugerindo as noções de materialidade, 

dilatação e volume. Acerca do conceito de elipse na ciência e nas artes, Affonso 

Romano de Sant’Anna, nos esclarece: 

 

Kepler criou A nova astronomia, assinalando que a curva que 

Marte descrevia, como a de outros planetas, era elíptica. 

Elíptica como o desenho de muitas naves de igrejas barrocas 

construídas cada vez mais em formas oblongas e ovaladas e não 

mais presas ao cruzamento de duas retas, como a planta 

renascentista da igreja de São Pedro projetada por Bramante. 

Essa forma elíptica que, na modernidade, assumiu sua plenitude 

na capela do Palácio da Alvorada, onde a elipse, essa espiral em 

movimento, tem um arcaico parentesco com a concha de onde 

salta a pérola originária do Barroco (SANT’ANNA, 2000, p. 

127).  

 

“Ler um discurso elíptico, portanto, é extrair-lhe os significados, desvelar, lançar 

luz”, diz-nos o autor. “Achar, enfim, aquela recém-nascida figura que se esconde na 

voluta que se expõe na fachada”, completa (SANT’ANNA, 2000, p. 23). Figura que, 

acreditamos, ocultar-se em grande medida nos materiais, substâncias e cores espalhados 

nas reentrâncias verbais de Galáxias. Para verificarmos estas qualidades, atentemos a 

mais uma panorâmica desses elementos, desta feita, no fragmento “o ó a palavra ó”: 

“enclave turquesa de colinas suaves, verde teatro de azuis rouxiclaros, pagode sem 

porcelana de tejadilhos, branco alvaiade, joia com dourados, fundo laca verde-garrafa, 

praça quadrada de pedra com uma luminária, campo escarlate pincelando ouro em 

cabaias, arrebol arcoirisado camadas horizontais de cores, formigueiro de fraques, 

faixas de verde, azul farruscoso do céu ferrete, coroa e manto o santo de casula e 

cordão, asas geometrizadas de borboletas, laranja rosa branco azul em triângulos 
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contrapostos, mão de couro, retângulo de madeira, colunas torneadas ou vitrais, 

minério que incrustou numa concha de caracol e zoomorfo aurificou seu sonho 

coloidal”. 

 Essa proliferação de significantes designadores de materiais, cores e substâncias, 

não pode escapar, em nossa discussão, a uma analogia com uma das possíveis versões 

da origem da palavra barroco, sobre a qual nos informa Severo Sarduy: 

 

Del barroco perdura la imagen nudosa de la gran perla irregular 

– del portugués barroco -, el áspero conglomerado rocoso – del 

español berrueco y luego berrocal – y más tarde, como que 

desmintiendo ese carácter de objeto bruto, de materia basta, sin 

factura barroco aparece entre los joyeros: invirtiendo su 

connotación primera, ya no designará más lo inmediato y 

natural, piedra o perla, sino lo elaborado y minucioso, lo 

cincelado, la aplicación del orfebre. Discutibles filiaciones 

posteriores insisten en el sentido del rigor, de la armazón 

paciente: barroco – figura del silogismo – precisión de la 

joyeria mental -; Baroccio, un rebuscado productor de madonas   

(SARDUY, 1974, p. 15).    

 

Pouco afeito à “mania definidora, al vértigo del génesis”, Sarduy propõe, em vez 

de uma determinação da origem da palavra barroco, 

 

Una homología estructural entre el producto barroco 

paradigmático – la joya – y la forma de la expressión barroco: 

analogía que articula al referente con el significante, primero 

considerando la distribuición de los elementos vocálicos, luego 

su grafismo: 

- “La palabra barroco possee dos claras vocales bien 

engarzadas, que parecen evocar su amplitud y su brillo”: el 

suporte, pues, es opaco, estrecho; en esa superficie 

consonântica, bien engarzados, como las perlas en la 

montadura, espejan los elementos claros (SARDUY, 1974, p. 

17).   
 

Filiando-nos à definição ou à homologia estrutural, ambas apresentadas pelo 

autor cubano, traremos algum proveito para a nossa discussão, pois, tanto uma quanto 

outra, servem-se da imagem da pedra/pérola como paradigma, ou seja, aludem a algo 

material, plástico e táctil, temáticas deste segmento de nossa pesquisa. Nesta medida, o 

fascínio pelos materiais, por suposto, conecta-se, conscientemente ou não, à ideia de 

uma célula-mater barroca de feitio concreto, palpável, com forma, brilho e textura, 

características que serão plasmadas desde então na arquitetura escultórica das igrejas, na 

chuva de ouro do altares e retábulos, nas peças “martilladas” de ourivesaria, nos jardins 
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labirínticos adornados de estátuas, no “contraste imediato entre campo de luz y sombra” 

(SARDUY, 1974, p. 17) do caravaggismo, nas imagens de pedra-sabão do Aleijadinho, 

nas elipses voluptuosas de Bernini, nas volutas de Borromini a mirar o infinito
85

. Será 

essa noção física e táctil de barroco que, de algum modo, pontilhará Galáxias de pedras 

e pérolas das mais variadas espécies, tamanhos, cores, pesos e formatos. Senão, vejamos 

como prolifera essa noção no fragmento “tudo isto tem que ver”: “quadros em 

disposições geométricas, agulhas de prata especialmente afiladas e que penetram um 

preciso ponto nesse tecido conjuntivo, lâminas eróticas, tão finas como plumas, exígua 

navalha de éter, os ábacos desse jogo de avelórios, esterco dourado, ourina, calcificou 

em calcário, ouro-pigmento, bocadouro, crisólitos crisográficos, renogramas pétreos, 

fios de luz, manto de plumas urdindo-se da luz dançada pelo anjo, profilaturas 

filiformes”. 

 

No tocante aos materiais concretos abundantes nos textos barrocos, em especial 

aos metais preciosos, Severo Sarduy nos traz uma consideração que nos pode, numa 

visada diametralmente oposta, conhecer e qualificar, ainda mais, o uso desses materiais 

em Galáxias: 

 

En la poesía barroca, las palabras que desinan los materiales 

canónicos de la orfebrería no funcionan como signos plenos, 

sino, en un sistema formalizado por oposiciones binarias – la 

antítesis es la figura central del barroco -, como “marcadores 

afectados” de un signo positivo o negativo, es decir, como puras 

valências (SARDUY, 1974, p. 22). 

 

E, citando o crítico e teórico da literatura, o francês Gérard Genette, Sarduy 

reforça: 

 

“En efecto, la predilección del poeta por términos de orfebrería 

y de joyería, no revela esencialmente un gusto ‘profundo’ por 

las materias que designan. No hay que buscar en ello uma de 

esas ensoñaciones de que habla Bachelard en las que la 

imaginación explora los estratos secretos de una substancia. 

Esos elementos, esos metales, esas pidras preciosas no se 

utilizan, al contrario, sino por su función más superficial y más 

abstracta: una especie de valencia definida por un sistema de 

oposiciones discontinuas y que evoca más combinaciones de 

nuestra química atómica que las transmutaciones de la antigua 

alquimia” (SARDUY, 1974, p. 22).    
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 Para refletirmos sobre as palavras de Sarduy, rememoremos os dois poemas de 

Haroldo de Campos da fase da Poesia Concreta, que listamos outrora, e o que sobre eles 

discorremos. Neles pudemos verificar o uso de vocábulos de conotação cromática 

(cristalino, alvor) e material (cristal, ouro). Recuperemos, ainda, o poema branco, 

também pertinente a esta fase do Autor, sobre o qual tecemos algumas considerações no 

segmento Labirinto branco. Não negamos que os materiais, as substâncias e as cores 

(que o poeta cubano não menciona) em Galáxias, possam atender, em alguma medida, 

ao princípio da antítese, funcionando “como ‘marcadores’ afectados de um signo 

positivo o negativo”, afinal de contas, o estrado de Galáxias é mormente construído 

pela comunhão de instâncias opostas, como estamos reiterando sempre que a matéria 

específica suscita. O que não podemos deixar de assinalar, como já ressaltamos outras 

vezes, é o fato de Haroldo de Campos utilizar os materiais com interesse e faro pelas 

suas especificidades composicionais, erigindo, com base nelas, concretas metáforas que 

as transfiguram em matéria poética.  

Esses materiais constituem, a nosso ver, as estrelas que orbitam nas g/Galáxias 

do Autor, pois, de modo similar, possuem corpo, massa, gases, moléculas, densidade, 

temperatura, movimento, textura e brilho. “Nascemorrem”, como a menor partícula e o 

maior ser vivo do universo, cumprindo um trajeto de vida paralelamente à trajetória 

humana, implicando de algum modo, ainda que não percebamos, em nosso percurso. 

Haroldo de Campos não faz mais do que nos evidenciar a existência desses materiais e 

substâncias e suas implicações, aparentemente irrelevantes, em nossa jornada. Anima 

esses materiais de poesia, neles depositando sentidos e deles extraindo significâncias 

que dão relevo e coloração aos relatos cubistas, e, permitindo-nos mais esta metáfora, 

cúbicos, do curso galático. Para Haroldo de Campos, dada a clave com que as manipula, 

essas significâncias não importam menos que vocábulos como amor, alma, pão e carne, 

por exemplo. A fome, de amor e de carne, para o Poeta, cremos, está na “fome de 

forma”, que podemos ilustrar aqui através da síntese anagramática da palavra alma, que, 

dita assim (alma), designa sopro de vida (do lat., animu, o que anima), e, recombinando 

as letras, formam a palavra lama, contraface da alma humana. Aqui, estamos pensando, 

também, no poeta russo Vladmir Maiakóviski, cuja obra postulou por uma revolução 

social através de uma revolução pela linguagem.  
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O mais reles e mais ralo dos materiais pode ser tão relevante quanto o mais raro 

dos vocábulos, na medida em que cada unidade verbal, “cada palavra de uma linha”
86

 

que seja, formal ou conceitualmente, plasma o conteúdo do livro, influindo, assim, no 

trajeto fruitivo do leitor. Vejamos algumas destas metáforas concretas: “conta esse teu 

conto pluvial de como o ouro num flúvio de poeira irrigou teu tesouro”, “a de ouro 

princesa fechou-se auriconfusa”, “diamantes milheiros por um carvão macavado quem 

sabe nesse carvão esteja o pó-diamantário a madre-dos-diamantes”87; “ondas jade 

jadeantes”, “a lã de vidro no seu monte de vênus eriça uma luz de tungstênio”, “líquido 

suspenso no cristal do cálice fosforece um gelo cúbico de talha diamantina”88; “detritos 

a ourina pelos ureteres calcificou em calcário”89. 

  Dito assim, somos levados a crer que Haroldo de Campos leva suas pesquisas 

com os materiais concretos a um grau que transcende a proliferação mesma, artifício 

criativo exaustivamente operado pelos autores neobarrocos. A proliferação existe, e não 

apenas no tange aos materiais, mas, por extensão, a todos os vocábulos existentes no 

livro. A proliferação galática, entretanto, atinge outro perfil que não somente o da 

enumeração, do transbordamento e da acumulação de elementos com fins a criar dobras 

e volutas, fazendo a leitura torcer-se em torno de si. Decerto, a engrenagem galática se 

desenvolve espiraladamente, interpenetrando um relato no outro, uma cidade na outra, 

uma personagem na outra, um autor no outro, um dia no outro, um país no outro, um 

relato no outro, um livro no outro, um conceito no outro. No entanto, cada palavra, da 

coloquialidade de um e à erudição de um escarabídeo, lida isolada ou conectadamente a 

outros vocábulos, manifesta tenazmente, a um só tempo, o desejo de expressar e de 

comunicar, uma vez que o Poeta, conforme já dissemos, conjuga rigor construtivista à 

proliferação neobarroca (CAMPOS, 2013, p. 203). Jamais neutra, a palavra galática, 

quando parece não significar, é quando mais significa, pois significa duplamente, a 

saber: aparentando não querer dizer nada e dizendo tudo (relembremos Haroldo: “nunca 

pode ser tudo”). Isto é, dando a sensação de ser um mero ornamento – o que, para o 

Barroco, é procedimento de artificialização, portanto, já é linguagem -, e, 

simultaneamente, sendo além dessa sensação. “Quando fantasio é quando sou mais 
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sincero”, escreveu Waly Salomão, antropofagiando Rimbaud
90

. E essa é a fantasia da 

palavra em Galáxias: “minha fada quantos fados há em cada nada”
91

. Muitos, cremos, 

que se desencantam conforme a curiosidade e astúcia do leitor.  

Os materiais, cores e substâncias podem, portanto, fazer parte dessa fantasia do 

Poeta, que consiste em expor aos olhos do leitor vocábulos que parecem tão somente 

enfeitar as páginas do livro como se estas fossem estantes de uma joalharia. Porém, 

atraído pelo efeito ornamental, o leitor é convidado a deslindar as propriedades destes 

vocábulos e, descortinando a camada que os envolve, encontrará suas especificidades 

semânticas em ação e suas significações metafóricas empregadas no jogo galático.  

Um meticuloso emprego dos materiais (tecidos, rendilhados, cores, metais, 

formações, luminiscências) encontramos no trato que Haroldo de Campos pratica em 

relação aos materiais concretos, cores e substâncias, diagramando a leitura como um 

ourives a desbastar as arestas de uma gema. E, participando do delicado tratamento 

conferido às mínimas partículas do livro, vislumbramos destes mini miradouros aléficos 

- das pedras, das joias, das cores, das substâncias -, os lusco-fuscos da totalidade da 

mina neobarroca que é Galáxias. Poderíamos dizer, deste modo, que os materiais têm 

sua concretude explorada pelo Autor e as palavras que não designam materiais 

concretos se concretizam no tratamento a elas conferido, através do uso de 

paronomásias, aliterações, ecos, de trocadilhos, por exemplo, como vimos no 

subcapítulo anterior. Dá-nos a concluir, portanto, que palavras e materiais recebem, ao 

fim e ao cabo, tratamento poético análogo, constituindo ambas, por conseguinte, 

materiais concretos e matérias poéticas dialogantes e auto-reflexíveis, pois as 

significações destes remetem à performance verbivocovisual daquelas e vice-versa. Ou 

seja, a concreção formal das palavras não designadoras de coisas concretas pode sugerir 

tanta concretude material quanto os materiais concretos podem suscitar tamanha 

concreção formal. Assim como as palavras formalmente concretizadas oferecem-se ao 

desvelo do leitor às suas camadas, os vocábulos conceitualmente concretos aceitam uma 

exploração de seus veios mais profundos.     

Para concluirmos este segmento da pesquisa, que se entrelaça em vários aspectos 

aos antecedentes e os que estão por vir, fiquemos com algumas passagens do fragmento 

39, “circulado de violeta”, que encerra grande demanda de pedras, pedrarias, 

                                                           
90

 Verso da canção “Holofotes”, composição de Waly Salomão,  Bosco e Antonio Cícero, gravada por 
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colorações, texturas e volumes. Enfim, uma coleção multifacetada de materiais, 

substâncias e cores que fazem de Galáxias uma leitura caleidoscópica, cujas formas, 

volumes, cores e brilhos metamorfoseiam-se sutilmente conforme o fluxo da leitura e do 

percurso escolhido pelo leitor, dinâmica que atende ao desejo de Haroldo de Campos, 

que “gostaria de fazer um livro como uma rosácea um polvo de tentáculos hirtos 

estrangulando abertos luminosos de estória”
92

. E fez: 

 
“circulado de violeta dentro do âmbito pérola onde os sapatos rascam no soalho e ladrilham em 

eco no centro do oval pérola (...) luz violeta e lilás de luz azul e cinza hulha de luz 

negroturquesa esflorada de capilares róseos aqui monet deu o seu lance de dados (...) precinto 

violáceo (...) fezes de safira denso (...) figuras de ardósia ônix cobalto em nigeladas cristas 

turmalinas em cirros sucessivos de metileno (...) doença azul a afasia do azul (...) recinto 

madrepérola (...) vermelho e ruivo e dói de topázio e irrompe em pôr-de-tarde como um sangue 

ocaso e coagulando por roxos descabelos (...) claustro vitrino (...) intestinos de cimento 

iluminado (...) no centro da figura geométrica está o livro em vermelho (...) oito medalhões o 

circundam em tons que vão do laranja ao azul depois filetes e quadrados que se quadram em 

quadrados (...) escurece e seu arroxo fica mais turvo”. 

 

 Apenas mais esta pétala pendente da rosácea galática: quando anteriormente 

assinalamos que os vocábulos relativos aos materiais concretos remetem, também, a 

diversas disciplinas científicas, como a Geologia, a teoria das cores e a Astronomia, por 

exemplo, queríamos ressaltar, com isso, a função algo metonímica destes vocábulos, ou 

seja, que estas palavras “materializam” na página algum ramo científico ao qual se 

referem. Como constatamos ao longo deste segmento, as palavras designadoras de 

materiais concretos ultrapassam a condição de ornamento, portando, muitas vezes, 

significações diversas entre si, como no caso do vocábulo cirro, utilizado no fragmento 

cujas passagens acabamos de listar (“cirros sucessivos de metileno”). Conduzindo 

variadas acepções, este vocábulo pode designar elementos da Astronomia, da 

Meteorologia, da Botânica, da Medicina e da Zoologia. Ao leitor, cabe o 

descortinamento e a fruição desta paleta concreta.   
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5. POÉTICA DO FRAGMENTO: CORTE E MONTAGEM 

 

 Tudo em Galáxias passa pelo fragmento, tudo é fragmento, nada é fragmento, 

parafraseando, patética e hipoteticamente, Haroldo de Campos. Entendamos fragmento 

aqui como qualquer parte observada no livro, desde uma página a uma palavra desta 

página. Etimologicamente, o termo fragmento deriva do latim frangere, que significa 

quebrar (CALABRESE, 1987, p. 87).  De acordo com Omar Calabrese, para quem “o 

fragmento não é explicado”, 

 

O fragmento é em geral uma porção presente que reenvia para 

um sistema suposto como ausente. A mediante fragmentos tem 

mais o aspecto de um inquérito do que de uma pesquisa 

analítica. Não é por acaso que em certas disciplinas 

naturalmente dirigidas ao fragmento se tem muitas vezes a 

impressão da procura do suspense (CALABRESE, 1987, p. 90). 

  

As palavras do teórico italiano, sobretudo em seu desfecho, entram em sintonia 

com as do nosso Poeta, quando este diz que “há neste livro caleidoscópico (...) 

miniestórias que se articulam e se dissipam com o ‘suspense’ de uma novela policial” 

(CAMPOS, 2004, p. 119). Desde sua fragmentária publicação antes da edição completa 

em 1984 até os estilhaços de estória e história espalhados pelas páginas-fragmentos, a 

noção de fragmento caracteriza e conceitua as Galáxias. No que concerne à publicação 

do livro, ouçamos o que o Autor nos diz: 

  

Iniciei as galáxias em 1963 e as concluí em 1976. Sem contar 

as publicações episódicas na revista Invenção, nºs 4 (1964) e 5 

(1966-67); as traduções de alguns dos fragmentos para o alemão 

(1966), francês (1970), espanhol (1978) e inglês (1976, 1981) e 

a primeira recolha de uma sequência ampla de textos galáticos 

em Xadrez de estrelas (São Paulo, Perspectiva, 1976), só em 

1984 pude ver concretizado meu projeto em condições 

funcionalmente adequadas, graças à Editora Ex Libris, de 

Frederico Nasser (CAMPOS, 2004, p. 119). 

 

Em outra passagem, elucida: 

 

Fragmentos avulsos apareceram, aqui e ali, em suplementos 

literários e em publicações como Flor do Mal, Navilouca, 

Polem, Código, Qorpo Estranho, que desenham a “marginália” 

dos anos 70. Em Portugal, amostras do livro das galáxias foram 

estampadas no caderno O Tempo e o Modo do Brasil (...) e na 
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efêmera revista Nova, nº 1 (...), dirigida por Herberto Helder 

(CAMPOS, 2004, p. 114). 

 

As declarações de Haroldo de Campos, para nós, são reveladoras não apenas 

porque descortinam o processo de publicação e partes do processo de sua escrita, mas, 

sobretudo, porque expõem, de certa forma, o processo de criação da própria escrita em 

geral e, nesse sentido, a noção de fragmento como constituinte máxima desse processo. 

Dá-nos a ver que a construção de um livro, qualquer que seja seu tema e seu propósito, 

não obedece, ainda que queira seu autor, a uma unidade definida a priori, mas a uma 

dinâmica flexível de desvios, quebras, cortes, ajustes, alterações, supressões e 

acréscimos, que vão ganhando unidade à medida que as partes tendem, pelo menos 

provisoriamente, a esboçar conexões. Os fragmentos, deste modo, configuram 

minúsculos livros que formarão o que chamamos convencionalmente de livro, ou seja, a 

obra propriamente “acabada”. Escrever por fragmentos é, portanto, a natureza mesma da 

escrita. 

Tanto para construir (o autor) quanto para fruir a leitura (o leitor), não se chega à 

totalidade de um livro sem tomar contato com suas partes, “anônimas partículas” de 

palavras que sejam. O processo de feitura e de fruição, portanto, é fragmentário e 

esparso, feito aos pedaços, que já contém neles mesmos, em maior ou menor grau, a 

ideia do livro inteiro. Os fragmentos, então, por mais distantes que estejam uns dos 

outros, conceitual ou espacialmente na página, não estarão jamais dispersos e alheios, 

uma vez que, se cada um guarda a essencialidade da escrita, então, cada um deles está 

inserido de algum modo no outro, mesmo que o autor e o leitor não se apercebam disso.  

Haroldo de Campos, com Galáxias, leva estas asserções ao limite. Ao nomear 

cada página do livro de fragmento, o Poeta batiza a estrutura formal com um conceito 

medular deveras pertinente ao processo de construção da obra. A noção de fragmento 

perpassa, assim, todo o organismo galático, desde as páginas não numeradas às palavras 

isentas de sinais de pontuação. Mas estes procedimentos, ao mesmo tempo que 

estilhaçam a leitura, conferem-lhe unidade formal e conteudística, pois, não havendo 

separação entre os vocábulos, estes ficam livres para se unirem e comporem novas 

significações, basta, para tanto, que o leitor estabeleça as combinações e associações 

entre eles. E, agindo assim, os vocábulos metaforizam a ideia neobarroca de 

simultaneidade temporal e espacial e, por conseguinte, à constante barroca - o éon -, tão 

cara ao pensamento de autores como Eugenio d’Ors, Alejo Carpentier, Lezama Lima e 
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Haroldo de Campos. O fragmento em Galáxias, nessa perspectiva, atua entrelaçando 

esferas distantes e temporalidades díspares, pois, solto na brancura do papel, presta-se 

às relações mais inesperadas e aos entrecruzamentos mais insólitos, sustentados pelos 

fios das relações de analogias do que pelas cordas da causalidade lógica. Lezama Lima 

nos esclarece a matéria, ressaltando a necessidade dos entrelaçamentos para a criação do 

“nuevos planteamientos”: 

 

Com esa sorpresa de los enlaces, con la magia del análogo 

metafórico, con la forma germinativa del análogo mnemônico, 

con la memória sorpresa lanzada valientemente a la búsqueda 

de su par complementário, que engendra un nuevo y más grave 

causalismo, en que se supera la subordinación de antecedente y 

derivado, para hacer de las secuencias dos factores de creación, 

unidos por un complemento aparentemente inesperado, pero 

que les otorga ése contrapunto donde las entidades adquieren su 

vida o se deshacen en un polvo arenoso, inconsecuente y baldío 

(LEZAMA LIMA, 2010, p. 13).  

 

A obra de Haroldo de Campos, portanto, em sua integralidade, pode ser tomada 

menos como um conjunto de fragmentos do que como um fragmento de fragmentos, 

que no “plano humano” fora realizado enquanto livro, mas que, mesmo levada a cabo a 

experiência, o Autor tem a consciência da “tarefa impossível” de, assim como 

Mallarmé, “escrever um ‘livro absoluto” (CAMPOS, 2013, p.122). Entretanto, “la 

constatación del fracaso no implica la modificación del proyecto, sino al contrario, la 

repetición del suplemento” (SARDUY, 2011, p. 33), adverte-nos Severo Sarduy. Trata-

se, do nosso ponto de vista, de uma operação potencialmente barroca, posto que advoga, 

num plano metafórico, acerca da consciência da transitoriedade da existência e do 

desejo de transpô-la ao infinito, como um “livro-areia escorrendo entre os dedos e 

fazendo-se da figura desfeita”
93

. Cumpre seu desejo provisoriamente, pois sabe da 

impossibilidade de materializar no papel a ambição voraz do homem barroco, que é 

movida pelo excesso de elementos expressivos e pelo esborrotamento de sensações, 

sobretudo no tocante ao barroco na América Latina, que, nas palavras de Lezama Lima, 

compõe-se de um “excesso ainda mais excessivo” (LEZAMA LIMA, J. apud 

CAMPOS, 2004, p. 122). 

Na qualidade de fragmento reversivelmente combinável, o livro de Haroldo de 

Campos enlaça-se, sob variadas fricções, com outros livros que o impulsionaram a 
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nascer, como por exemplo, o projeto inacabado Livre e Um lance de dados de 

Mallarmé, os Cantos de Ezra Pound, o Ulisses e os fragmentos de Finnegans Wake de 

Joyce, a Divina Comédia de Dante, o Guesa Errante de Sousândrade, os epigramas de 

e. e. cummings, assim como as teorias da tradução de Roman Jakobson e de Walter 

Benjamin, a Bíblia e a Caballa hebraica. De modo análogo, Galáxias enrosca-se em 

obras que, de certa forma, nasceram, poderíamos dizer, contemporâneas à obra 

harodeana, como Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa, Altazor de 

Vicente Huidobro, Blanco, de Octavio Paz, Três tristes tigres, de Guillermo Cabrera 

Infante, Paradiso, de Lezama Lima, Cobra, de Severo Sarduy, Rayuela de Julio 

Cortázar, além do construtivismo do poeta geômetra João Cabral de Melo Neto, todas 

estas produções consistindo, a nosso ver, em leituras fragmentárias e, na esteira de 

nosso raciocínio, em livros-fragmentos, cuja fruição quanto mais associada a outras 

obras de similar ossatura, maior o gozo e a contemplação destas.  

O fragmento galático, desta forma, não se isola sintática e semanticamente no 

espaço da página. Espraiando-se pela superfície do papel, cola-se, isto sim, a outros 

fragmentos do próprio livro e de outros livros, projetando-se em espiral barroca de 

retalhos verbais diversos cuja intenção será, provavelmente, a concepção do livro único, 

ou seja, o livro que, assim como a vida, tudo congregue e todos os livros signifique, isto 

é, um livro que seja ele mesmo o conhecimento integral, a linguagem universal, a poesia 

total, o Texto Único, por todos tecido, para o qual todos os textos convergiriam 

(CAMPOS, 2013, p. 150). Sobre estas considerações, Haroldo de Campos nos socorre: 

 

Se a literatura é uma articulação de diferenças no texto infinito 

– “signos em rotação” – da literatura universal, cada 

contribuição inovadora se mede enquanto tal: é um momento 

até certo ponto irredutível, “monadológico”, por sua 

singularidade, porém suscetível de novas correlações. As 

luminosas Soledades de Gôngora não abolem a diferença 

esplêndida do “Primeiro Sueño” de Sor Juana, poema crítico e 

reflexivo que salta por sobre a diacronia para confraternizar-se  

com o “Coup de dés” de Mallarmé, como Octavio Paz nos 

indica em seu livro admirável sobre a monja mexicana. O 

Tristam Shandy  (1760-1767) de Laurence Sterne não cancela o 

traço diferencial  do Dom Casmurro de Machado de Assis, uma 

obra que, por sua vez, prefigura o modo estilístico elusivo-

irônico de Borges (Borges que, aparentemente, jamais terá lido 

Machado de Assis) (CAMPOS, 2013, p. 205). 

 

As Galáxias seriam, portanto, um fragmento que integra este livro único e, ao 

mesmo tempo, o livro que almeja ser este livro único. Nesta medida, é sintomática a 
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diagramação assimétrica da margem direita de cada fragmento, deixando-nos a ideia de 

que os vocábulos não se aquietam na quadratura da página, como se viessem numa onda 

furiosa a lamber a margem direita da folha à procura de novas combinações, naquelas 

cercanias e noutras dimensões literárias. Assim, só podemos falar de fragmentação no 

caso galático se pensarmos dialeticamente, pois ao passo que as partículas verbais, de 

um modo geral, assim como as páginas, possuem autonomia, isto é, são auto-

sustentáveis, uma força análoga as impele a se relacionarem com outras partículas e 

outras páginas. O fragmento galático, portanto, age simultaneamente como quebra e 

como cola, sem soberania em nenhuma das duas funções. Seja qual for a escolha do 

leitor, pelo corte ou pela sutura, haverá sempre uma possibilidade de fecundação de 

sentidos à sua espera e, por conseguinte, de conhecimentos a serem revelados e fruídos. 

A fragmentação, neste caso, não pratica a cisão e a ruptura propriamente ditas, mas 

busca antes a liberdade e a comunhão da escrita galática, consigo e em torno de outras 

escritas, uma vez que, para o Poeta, como estamos constatando, todas elas constituem 

fragmentos de um só texto: a literatura universal. Nesta articulação verbal, Haroldo de 

Campos exercita aquilo que, do nosso ponto de vista, consiste em uma de suas 

principais perseguições artístico-literárias: a detecção de afinidades entre domínios os 

mais diversos. Agindo assim, pratica o que, para Severo Sarduy, constitui a principal 

operação de linguagem do Barroco: a antítese. “La antítesis es la figura central del 

barroco”
94

, ressalta o poeta cubano. 

A antítese barroca, em especial a antítese galática, não se restringe a contrapor 

elementos distintos entre si apenas para provocar o choque de contrários, mas a 

promover a complementaridade de opostos, portanto, o entrelaçamento das partes 

envolvidas. Presta-se, portanto, a aproximar elementos distintos a partir da identificação 

de algum ponto em comum entre eles e, em seguida, fazer com que essa parcela de 

afinidade penetre as especificidades de cada um dos elementos em jogo, tornando-as tão 

comuns a um elemento quanto a outro. Trata-se, segundo o autor, de perceber a 

“semelhança no dissemelhante”, conforme já salientamos anteriormente. Daí resulta a 

valorização tanto naquilo que os afina (semelhança) quanto naquilo que os distingue 

(diferença). No final da operação, tudo acaba em uma relação de similaridade, uma vez 

que os elementos são semelhantes porque apresentam pontos em comum e porque tanto 

um como o outro apresentam pontos diferentes. E, assim, está realizada a operação 
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antitética barroca e neobarroca, aquela na qual nada se exclui, porque quanto mais 

díspares as esferas, mais pródiga será a metáfora pendente sobre elas. Neste ritmo, cabe 

aqui uma analogia com o que pensa de Haroldo de Campos em relação ao conceito de 

transcriação, ou seja, de tradução criativa de textos poéticos: “quanto mais inçado de 

dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de 

recriação” (CAMPOS, 1992, p 35). 

O fragmento galático, por conseguinte, não consiste apenas na parte de um todo. 

Para o Autor, ele mesmo é o todo, pois condensa a totalidade, seja “cada página”, seja 

“cada linha de uma página e cada palavra de uma linha” o teor do livro
95

. Perderíamos, 

lamentavelmente, a ocasião se não invocássemos neste instante, para ilustrar nossa linha 

de pensamento, o poeta baiano Gregório de Matos, que, segundo Severo Sarduy, “el 

cromatismo, el cortante juego de texturas del portugués, que exploró el poeta gongorino, 

(...) han servido de base para los mosaicos fonéticos de Livro de ensaios-Galáxias”
96

:  

 
O todo sem a parte não é todo, 

A parte sem o todo não é parte, 

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,  

Não se diga, que é parte, sendo todo.
97 

 

 Isso nos leva a pensar no tratamento que Haroldo de Campos confere aos 

pormenores em sua perambulação pelas cidades e através da linguagem. O mínimo 

gesto não lhe escapa ao olhar, o menor som não lhe foge à escuta. Atenta para os 

movimentos de transeuntes, presta atenção aos sussurros de turistas. Suas viagens 

compõem-se e embelezam-se sobremaneira de meticulosas partículas imagéticas e 

sonoras, que, urdidas como estão no livro, não são menos importantes do que o “ímã 

temático a viagem como livro ou o livro como viagem”, já referido, pois, conforme 

estamos formulando, são estas partículas, elas mesmas, a impressão deste ímã. Em uma 

das passagens de Galáxias, integrante do fragmento “sasamegoto”, chegamos a “ouvir” 

o balbucio de uma mulher, tamanha a precisão de detalhes com que o Poeta descreve a 

cena: “a fala daquela dona coisa de fala mascada ou molhada marulho ou murmulho 

cicio ou sussúrrio balbúcie ou borbulha ou mussitar”.  

Como em toda a dimensão do livro, Haroldo de Campos amalgama os elementos 

da trajetória espacial aos procedimentos linguísticos, como se intentasse a todo tempo 
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 Excertos extraídos do frag. “e começo aqui”. 
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encontrar um estágio possível no qual relato e linguagem se tornem indiferenciados, isto 

é, em que as duas viagens sejam uma só. Neste trecho específico, faz uso de vários 

vocábulos que, normalmente, já dariam conta de reconhecer a aguçada escuta do Poeta, 

como mascada, molhada, marulho (o som do mar), cicio (rumor brando), borbulha e 

balbúcie (fala de alguém quando está bêbado). Mas, designer da linguagem, Haroldo de 

Campos amalgama, também, as palavras e, para salientar ainda mais o minimalismo do 

som e a multiplicidade da linguagem, cria, ao modo joyce-roseano, palavras-valise, 

como murmulho (murmúrio + marulho) e sussúrrio (sussurro + murmúrio). Além deste 

procedimento tangente aos neologismos, que parece resolver por hora as intenções do 

Poeta, a escolha cirúrgica dos vocábulos impressiona, basta tomarmos a palavra que 

encerra a passagem, mussitar, que designa, entre outras acepções, mexer os lábios sem 

dizer nada.  

Quanto aos neologismos do exemplo, nesta passagem não é apenas a criação de 

palavras-montagem que emparelha Haroldo de Campos a James Joyce e Guimarães 

Rosa, autores hábeis em neologizar e reinventar a língua e a linguagem. O que os 

aproxima, também, é o fato de que, além de nosso Poeta, tanto o escritor irlandês quanto 

o autor mineiro, cada qual a seu modo, dedicaram em algum momento especial atenção 

aos sons. A respeito destes dois autores últimos, o próprio Haroldo de Campos é quem 

nos elucida estas relações no que tange às referências sonoras da linguagem de Meu Tio 

o Iauaretê e “um texto de Joyce escrito em Zurique”:  

 

No artigo que eu escrevi sobre a linguagem do Iauaretê, 

eu faço uma comparação do estilo do Rosa neste ponto 

(sobre a invenção de palavras onomatopaicas), que trata da 

metamorfose de um caçador de onça, de um onceiro em 

onça, feita diante do olhar do próprio espectador, (...) e um 

texto do Joyce escrito em Zurique (ele morava perto do 

zoológico em Zurique), (...) e onde (nesse texto) ele 

procura repassar pro texto os sons que ele ouvia dos vários 

bichos do zoológico. E o texto é fantástico, entremeado de 

trocadilhos. O Rosa da última fase, ou seja, o Rosa do 

Tutameia, o Rosa do Meu Tio o Iauaretê, esse é sem 

dúvida não apenas influenciado pelo Joyce primeiro do 

Ulisses mas sobretudo pelo Joyce de Finnegans Wake
98

.  
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Apenas a título ilustrativo, no ensaio “A linguagem do Iauaretê”, que integra o livro 

Metalinguagem e outras metas (Perspectiva, 1992), Haroldo de Campos destaca que 

“interjeições e expletivos, resmungos onomatopaicos, interpolam-se desde o começo de 

sua fala (‘Hum? Eh-eh’... ‘Ã-hã’... ‘Hum, hum’... ‘Hum-hum’... ‘n’t, n’t’... ‘Ixe!’... 

‘Axi’... ‘Hã-hã’...)
99

. 

Este delicado cuidado com os pormenores revela-nos não apenas um autor 

vocacionado em ampliar as fronteiras da língua e da linguagem, mas, em similar 

missão, o perfil de um homem extremamente curioso, sagaz observador, atento e 

interessado por todos os detalhes que o circundam. Aceso aos pormenores, deixa-se 

afetar pelo som de um rústico instrumento “feito apenas com um arame tenso e um cabo 

e uma lata velha num fim de festafeira no pino do sol a pino”
100

 em João Pessoa. Com o 

mesmo interesse, deixa-se tomar pelo formato das laranjas do Pátio de los Naranjos, 

“impróprias para comer pendendo a beleza plena no redondo dos gomos ao alcance da 

mão”
101

. Nada passa incólume aos seus aguçados sentidos, “nenhumzinho de 

nemnada”
102

. Tudo é proeminente, estando diante de um fenômeno rotineiro ou 

participando de um acontecimento incomum. Portanto, nada se sobrepõe a nada, tudo é 

harmônico a tudo e o corpo do poeta parece ser o receptáculo sensível e voraz ao 

maravilhamento que cintila nos detalhes. Desta feita, a leitura que faz das cidades por 

onde passa consiste em uma varredura não hierárquica de signos humanos, sociais, 

culturais e artísticos, que traduz suas linguagens na língua da poesia. Não se trata, no 

entanto, de ver poesia em tudo. Isso não é poesia. É ver tudo em poesia. E assim, vê, 

ouve, sente, apalpa as cidades com o corpo, como se estivesse lendo com lupa e 

telescópio suas matérias e materiais, “materializando-se” em cada espaço como se a eles 

por hora pertencesse, com “vontade de durar de se agarrar no tempo” de cada 

partícula
103

.  

Em Roma, os monumentos não lhe merecem maior atenção que gatos e mãos de 

velhas alimentando-os sob o sol: “gatos se espreguiçam nas ruínas romanas gatos sem 

cor alimentados por mãos velhas no sol do ferragosto as mãos carquilham como cera ao 

sol”
104

. Já em uma cidade da Alemanha, observa “marrecos disputando restos com 

gaivotas aquele pega a presa o bico de espátula e dispara em remadas tontas 
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ingurgitando o bocado assediado”
105

. Em outra paragem, na Espanha, sente “o cheiro de 

terra cheiro bom de terra molhada”, divisando um “monte ovelhas reais com sincerros 

reais balibadalandobimbalindo”
106

. Se é conviva de uma cerimônia em um terreiro de 

umbanda, em Salvador, o Poeta capta os menores detalhes visuais e sonoros e anima a 

leitura audiovisualmente: “um diadema de brilhos e a pequena espada no braço colado 

ao corpo quase roçando por você rente rente ao ritmo de couros e agogôs no terreiro 

fechado de calor e suor onde tudo parece não caber mas cabe e dança e bate palmas e 

grita em nagô
107

”.   

Ocorrem-nos, nesta ocasião, as reflexões de Leibniz acerca da relevância dos 

pormenores para a compreensão da totalidade de um fenômeno: 

 

Para melhor julgar sobre as pequenas percepções que somos 

incapazes de distinguir em meio à multidão delas, costumo 

utilizar o exemplo do bramido do mar, que nos impressiona 

quando estamos na praia. Para ouvir este ruído como se 

costuma fazer, é necessário que ouçamos as partes que 

compõem este todo, isto é, os ruídos de cada onda, embora cada 

um desses pequenos ruídos só se faça ouvir no conjunto confuso 

de todos os outros conjugados, isto é, no próprio bramir, que 

não se ouviria se esta onda que o produz estivesse sozinha 

(LEIBNIZ, 1974, p. 118). 

 

Discorrendo sobre a repercussão dos minúsculos ruídos em nossa sensibilidade 

receptiva, Leibniz enfatiza: 

 

Com efeito, é necessário afirmar que somos afetados, por 

menos que seja, pelo movimento desta minúscula onda, e que 

temos alguma percepção de cada um dos seus ruídos, por 

menores que sejam; se assim não fosse, não teríamos a 

percepção de cem mil ondas, pois cem mil ondas nunca 

poderiam produzir alguma coisa. Jamais dormimos tão 

profundamente, que não tenhamos algum sentimento fraco e 

confuso; e jamais seríamos despertados pelo maior ruído do 

mundo, se não tivéssemos alguma percepção do seu início, que 

é pequeno, da mesma forma como jamais romperíamos uma 

corda com a maior força do mundo, se ela não começasse a ser 

esticada um pouco por esforços iniciais menores, ainda que esta 

primeira pequena distensão da corda não apareça” (LEIBNIZ,  

1974, p. 118). 
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Em seu trânsito pelo mundo, Haroldo de Campos parece ouvir cada ruído como 

quem identifica cada instrumento de uma orquestra executando uma sinfonia, “ouvindo 

o ruído de fundo dos trens que cruzam e o surdo compasso de passos que se afastam 

como para nada”
108

. Dito desta forma, acreditamos que cada instrumento faz a 

orquestra, assim como cada ruído faz a sinfonia do mundo. Tomando como paradigma 

os pequenos “ruídos de cada onda”, fornecido por Leibniz, vejamos como nosso Poeta 

ouve as ondas do mar: “o mar multitudinário miúdas migalhas farinha de água salina na 

ponta das maretas esfarelando ao vento”
109

. Supomos serem estas, em grande medida, as 

motivações que regem a orquestração do Poeta, que levou para sua obra essa 

compreensão monádica da vida (DELEUZE, 1991, p. 14-15), na qual o fluxo se dá em 

constante desdobramento e equivalência. Daí, tudo em Galáxias ser fragmento mas 

nada ser fragmentado, isto é, fechado em si mesmo, como tudo o que “ouvê” o Poeta 

nas ruas, nas praças, nos parques, nos restaurantes, nos bares, nos cafés, nas igrejas, nos 

museus, nos monumentos, nos hotéis, nos aeroportos, nos aviões. Assim como formulou 

Borges, o Poeta encontrou em cada ponto um miradouro aléfico, de onde pode divisar 

uma vida toda e, ele mesmo, pertencer a essa vida. Com efeito, viajou para conhecer o 

mundo e reconheceu um mundo em cada partícula de som e de imagem, transpondo 

para cada palavra essas potencialidades expressivas que as fazem a um só tempo una e 

diversa.  

Mas os pormenores que capta o Poeta muito provavelmente passariam 

desapercebidos aos olhos e ouvidos do viajante à cata de souveniers e de objetos 

exóticos, pois, de tão triviais que são, quase ninguém os vê. Ao lermos recriados nas 

páginas de Galáxias, tornam-se inesperados e surpreendentes, não porque o autor lhes 

conferiu uma aura de exotismo. Pelo contrário, uma vez que a descrição é deveras 

concreta. Mas porque nos damos conta de que a trivialidade, a paisagem cotidiana e 

seus pormenores mais frugais nunca são comuns à sensibilidade à flor da pele, sequiosa 

pela linguagem das pequenas coisas, que vislumbra nelas as grandes coisas, como quem 

“leva no coração uma ferida acesa”
110

. Estamos, de acordo com Lezama Lima, diante da 

ação da memória, que se diferencia do simples ato de se recordar de algo: 

 

Recordar es un hecho del espíritu, pero la memoria es un 

plasma de la alma, es siempre creadora, espermática, pues 
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memorizamos desde la raiz de la especie. Aun en la planta 

existe la memoria que la llevará a adquirir la plenitud de su 

forma, pues la flor es la hija de la memoria creadora (LEZAMA 

LIMA, 2010, p. 12). 

 

Volvem-se nesses movimentos da memória pormenores fugidios, efêmeros, 

precários, irrepetíveis e irrecuperáveis, que estão lá, em algum momento da viagem, 

fazem parte dela, mas não estão previstos no roteiro (“se você quer o visto eu prefiro o 

imprevisto”, escreve Haroldo de Campos no frag. “o que mais vejo aqui”), como por 

exemplo: uma “casca de banana de manga rosa quando esmagada no chão o calçamento 

desliza nos pés como se você estivesse entrando por uma região viscosa um aberto de 

vagina”
111

; “o frio cria um halo cálido de roupas conchegantes e interior aquecido mas é 

preciso pôr uma vasilha com água sobre os condutos da calefação pois os lábios 

ressecam a boca arde sem saliva enquanto lá fora a neve na parede”
112

; ou ainda, “nos 

poros de seda da moça que cochila no avião pernas trançadas na poltrona”
113

. 

Entretanto, sem os pormenores o roteiro não se realiza enquanto descoberta, pois eles 

integram toda e qualquer parte de qualquer viagem. Ocorrem nas curvas e quebradas do 

plano de viagem, nos “desvios e desacordes os vícolos e vielas os becos e bitesgas os 

cantos e as esquinas”
114

, como detalhes de uma voluta que só o olho voluptuoso pelo 

novo, pelo conhecimento, é capaz de perceber e traduzir. Affonso Romano de 

Sant’Anna traz-nos uma demonstração de detalhes desta natureza: 

 

As volutas na fachada da [Igreja] da Gesù guardam um 

símbolo que não aparece nas fotos que a retratam apenas 

de frente e que não se oferecem ao olhar do espectador 

apressado. Se a fitarmos de viés, por outro ângulo, 

veremos que debaixo das volutas superiores e menores 

existe uma figura esculpida. É a cabeça de um anjo 

menino. Há, portanto, algo no seio da voluta, algo que 

nasce de suas dobras e que é necessário trazer à luz 

fazendo girar nosso olhar em torno da obra 

(SANT’ANNA, 2000, p. 21). 

 

O exemplo e as considerações do autor guardam sintonia com a estupefação de 

Haroldo de Campos diante da Tughra de Sulaiman, um monograma caligráfico de um 

sultão otomano, cuja descrição metafórica cintila em pormenores:  
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“a tughra de sulaiman o magnífico é um tríplice recinto de pássaros violeta e ouro sua cauda se 

abre em lobulados espaços florais não se saberia por onde ela começa e onde ela termina pois 

tudo é necessário nessas volutas de devolvem outras volutas e as envolvem de novo num 

labirinto áueo talvez a palavra partitura e uma clave tripla de rouxinóis pudesse dizer algo dela 

se não houvesse ainda uma suspensa ouropêndula de abelhas-arabescos entre o ar e o ar digo 

entre os espaços floridos índigo-azuis e o grande branco armado onde a constelação arrasta sua 

pompa”
115

. 

 

 Isto posto, Haroldo de Campos, ao deixar-se afetar pelos pormenores cotidianos, 

neles percebe alguma “unha de estória”, demonstrando ao leitor um modo de ver, de 

ouvir e de sentir que não se permite aprisionar às amarras da rotina, engrenagem 

cronológica que tende a amortizar os sentidos e os sentimentos. Percebendo a vida desta 

forma, percebe, também desta forma, a vida da língua e a vida da linguagem e nelas 

altera sua rotina, alterando também a rotina do leitor. Atua, deste modo, em consonância 

com o pensamento dos grandes poetas barrocos, donde sobressaem-se Gregório de 

Matos e Góngora, operando na palavra um manejo à primeira vista estranho, pois 

divorciado dos ditames logocêntricos e convencionais da linguagem, mas, se 

experimentado e assimilado, revela-se prazeroso e necessário. Ao deslocar a ordem 

vigente do discurso, Haroldo de Campos desautomatiza a percepção do leitor e, por 

conseguinte, amplia a sua maneira de observar e compreender as coisas à sua volta, 

despertando sua atenção para o mais “reles de ralo” elemento cotidiano, transcriando a 

“migalha” em “maravalha”, a “apara” em “maravilha”
116

. Nesse sentido, sobretudo, 

Galáxias não é menos política que uma obra politicamente engajada, uma vez que 

intenta, através da reinvenção do escrever, reinventar o pensamento do leitor, pois, 

apresentando-lhe novas modalidades de leitura, instiga-lhe a vislumbrar novas maneiras 

de agir no mundo e sobre o mundo, “pois uma página do livro pode opera a 

transverberação do tempo”
117

. E como ressaltou Décio Pignatari, “criar coisas realmente 

novas é criar liberdade”
118

. 

 Omar Calabrese discorre elucidativamente acerca da noção do detalhe, que 

tomaremos como uma sinonímia do pormenor: 

 

“Detalhe” vem do francês renascentista (e, por sua vez, 

obviamente, do latim) “de-tail”, isto é, “talhar de”. Isto 

pressupõe, portanto, um sujeito que “talha” um objeto. O facto é 

ulteriormente confirmado pela existência da forma reflexa 

“talhar-se”, ou seja, talhar-se a si próprio, e não do termo “re-
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talho”, que indica a existência de um talho de um conjunto já 

anteriormente efectuado por alguém (CALABRESE, 1987, p. 

85). 

  

Podemos supor, então, que Haroldo de Campos, ao depositar atenção aos 

detalhes, talha-se, de alguma forma, a si próprio? De-talha, acreditamos, sua visão sobre 

a literatura, mostrando-se menos crente na generalização diacrônica do que nas 

potencialidades específicas dos fragmentos de determinado tempo/espaço e suas 

relações com outros fragmentos de diferentes períodos. Enfatizar os detalhes reflete, por 

conseguinte, uma visão sincrônica da literatura e das artes. Em outras palavras, Haroldo 

de Campos, ao traduzir a força expressiva dos pormenores, traduz seu pensamento e 

ideias sobre os problemas dos estudos literários e estéticos. Para ele, 

 

A poética diacrônica procura reconhecer, ao longo de um dado 

período cujas características são extraídas da história – o 

Classicismo ou o Romantismo, por exemplo -, as várias 

manifestações não necessariamente coincidentes do mesmo 

fenômeno, estabelecendo-lhes as concordâncias e discordâncias, 

sem a preocupação de hierarquizá-las de um ponto de vista 

estético atual (CAMPOS, 1997, p. 205). 

  

Em outra passagem, evidencia: 

 

Não há dúvida, porém, de que a tarefa da poética diacrônica é 

importante, como trabalho de levantamento e demarcação do 

terreno, e, ao enfatizar-lhe os defeitos e limites, meu desejo é 

chamar a atenção para outro tipo de poética – a poética 

sincrônica -, muitíssimo menos praticada, mas cuja função tem 

um caráter eminentemente crítico e retificador sobre as coisas 

julgadas da parte histórica. Para o crítico de visada sincrônica 

não interessa o horizonte abarcante e esteticamente indiferente 

da visão diacrônica (CAMPOS, 1997, p. 207). 

 

Quanto ao modo de ler através dos detalhes, Omar Calabrese nos diz: 

 

Quando se “lê” um inteiro qualquer por meio de detalhes, torna-

se claro que o objectivo é uma espécie de “ver mais” no interior 

do “todo” analisado. Até ao ponto de descobrir características 

do inteiro não observáveis à “primeira vista”. A função 

específica do detalhe, por consequência, é a de re-construir o 

sistema de que o detalhe faz parte, descobrindo-lhes leis ou 

pormenores que anteriormente não se revelavam pertinentes 

para a sua descrição. A prova disto está em que existem formas 

de excesso de detalhe que fazem que o próprio detalhe se torne 

sistema: neste caso, perdem-se as coordenadas do sistema de 
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pertença ao inteiro, ou então o inteiro desaparece por completo 

(CALABRESE, 1987, p. 87). 

 

No caso galático, a ênfase aos detalhes, a nosso ver, não dissipa as coordenadas 

do todo, mas propõe uma relação outra com este, uma relação de justaposição dos 

elementos, que permite aos detalhes deslocarem-se ou permanecer no sistema sem 

danos à estrutura da obra, conduzindo em si a noção do todo e a noção de fragmento. 

Isto lhes permite a um só tempo traduzirem-se enquanto especificidade e enquanto 

síntese do todo, assim como ao todo a possibilidade de constituir-se enquanto parte do 

fragmento e mantenedor deste. Ao trazer para dentro das Galáxias a expressividade de 

um pormenor, Haroldo de Campos faz-nos pensar na amplitude da viagem, onde cada 

pormenor, assim como cada palavra, é ele mesmo a viagem em sua totalidade. Desta 

forma, a cada fragmento lido, uma viagem experienciada. A cada viagem experienciada, 

uma leitura em fragmentos. O que se dissipa nesta relação todo-fragmento é a hierarquia 

temática (a construção em degraus das estórias), para a edificação de uma estrutura em 

blocos, insurecta à dependência monolítica de sua carga semântica, blocos que se 

ajuntam e desprendem-se antes movidos por afinidades de ideias do que por 

obrigatoriedade de parentesco semântico. 

Deduzamos daí o entrelaçamento de pormenores provindos de ambientes 

distantes espacialmente, rompendo as fronteiras geográficas entre as cidades, 

estreitando os vínculos culturais entre elas, o que faz com que cada cidade seja todas e 

ela mesma a um só tempo. Neste sentido, podemos falar em uma poética dos 

fragmentos em Galáxias, que opera por meio de associações analógicas entre os 

pequenos detalhes dos espaços urbanos trafegados pelo Poeta. Longe de uma percepção 

generalizante, que considera tudo igual a tudo, Haroldo de Campos, penetrando fundo 

na especificidade dos pormenores, suscita uma visão específica de cada localidade 

visitada, pautada em suas particularidades que passam a largo pelas massas de 

transeuntes e de turistas. Dissolvendo na linguagem as linhas divisórias que separam as 

cidades, como se apagasse do mapa mundi as demarcações territoriais, o Poeta parece 

estar em busca de uma cidade ideal, que contenha todas as cidades do mundo, como 

partiu Walter Benjamim à procura da “língua pura”: 

 

No contexto do ensaio [“A tarefa do tradutor”], a “língua 

suprema” na qual se deixaria estampar a “verdade”, 

corresponde à “línga pura” (die reine Sprache), “língua da 

verdade” (Sprache der Wahrheit) ou, ainda, “língua verdadeira” 
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(wahre Sprache), aquela que, ao tradutor de uma obra de arte 

verbal, ou Umdichter (“transcriador”), incumbe resgatar de seu 

cativeiro no idioma original (...), anunciando-a e deixando-a 

assim entrever “a afinidade das línguas” (die Verwandtschaft 

der Sprachen), ou seja, “o grande motivo da integração das 

muitas línguas na única língua verdadeira” (CAMPOS, 2011, p. 

158). 

 

A “cidade pura” que parece querer edificar nosso Poeta reuniria todas as culturas 

sem apagar os traços definidores que caracterizam cada uma delas, onde esses traços 

sejam eles próprios as pontes e não obstáculos excludentes entre elas e, por conseguinte, 

consistam nas vias possíveis de produção de conhecimentos e afetos. O que 

desconfiamos não caber nessa cidade são as relações de hierarquia e soberania que 

existem em cada cidade e entre as cidades, que promovem as separações e fronteiras 

dentro e fora delas. O que parece não ter espaço nessa cidade que almeja o Poeta são as 

ideologias que privilegiam um pensamento logocêntrico, unívoco, assente na 

causalidade das ações e do discurso, recalcando o dialogismo e o imaginário. A cidade 

desejada por Haroldo de Campos inclina-se à dissolução do exclusivismo, do 

totalitarismo e da intolerância cultural e social, do discurso dominante e reificado, 

pautado nas relações de causa e efeito, portanto, voltado sobremaneira à funcionalidade 

imediatista e racionalista. Planeja uma cidade de cidades várias, na qual as tensões 

geradas pelas diferenças sejam profícuas em criação e criatividade, em vez de entraves 

separatistas. Para tanto, promove a hibridização das línguas, pintalgando as páginas das 

Galáxias de idiomas diversos, que se roçam e se fundem como se o estranhamento entre 

eles fosse a fagulha necessária para queimar a palha seca da informação. Em vez de 

impedimento à compreensão da leitura, abrem caminhos para a ampliação desta, 

tornando o discurso aberto a novas possibilidades de compreensão e fruição. Sobre essa 

matéria, Haroldo de Campos nos diz: 

 

Quanto às palavras e frases em outros idiomas – sempre de 

valor mântrico, “transmental”, ainda quando não imediatamente 

alcançável no nível semântico – essas palavras e frases são, via 

de regra, traduzidas ou glosadas no contexto, fluindo assim e 

confluindo para o ritmo do todo (CAMPOS, 2004, p. 119). 

 

Os idiomas aparecem, portanto, como fragmentos que são “traduzidos” no todo 

da leitura e nunca ocupam uma página inteira, mas pedaços dela. Vejamos, portanto, 
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algumas passagens em que flagramos a mistura de idiomas e o modo como eles se 

relacionam com a língua portuguesa nas frases:  

 

“uma igreja inteira para reconstruída dentro do museu cafe budapest restaurant a boston 

instituition a dama está reclinada ressupina na alfombra lilás atmosphere and service beamed 

ceilling and chandeliers provide an authentic hugarian setting  borboleta alidourada”
119

; “neste 

hotel morou oscar wilde rue des beaux arts e je ne sais pas m’sieu je ne suis du quartier 

vendendo jornais com olhos de remela”
120

; “em cada canto uma piazza em cada piazza uma 

fonte io sono onesta onestissima uma vedova mio povero marito questi cani rossi montano 

adeso sono pericolosissimi montano dappertutto da ogni parte aqui é villa giulia museu etrusco 

e se pode descer mas presto non ingombrare l’uscita se pode colher nas narinas o friofino ar 

romano”
121

; “reza calla y trabaja em um muro de granada trabaja y calla y reza y calla y trabaja 

y reza em granada um muro casa del chapiz ningún holgazán ganará el cielo olhando para 

baixo”
122

. 

 

Efeitos similares produzem a invenção de vocábulos, os já referidos 

neologismos, não raro originados a partir da articulação de duas ou mais palavras, ou 

seja, pela junção de fragmentos para formar um só conceito, isto é, um todo. O processo 

de neologia corresponde no Barroco ao artifício da condensação, sobre o qual nos 

informa Severeo Sarduy: 

 

Análoga ao proceso onírico de condensación es una de las 

prácticas del barroco: permutación, espejeo, fusión, intercambio 

entre los elementos – fonéticos, plásticos, etc. – de dos de los 

términos de una cedena significante, choque y condensación de 

los que surge un tercer término que resume semánticamente los 

dos primeros. Figura central del joycismo, de toda obra lúdica, 

blasón de la descendencia lewiscarrolliana, la condensación, y 

su acepción rudmentaria, la permutación fonética (...) han 

encontrado su mejor exponente entre nosotros, en la obra de 

Gullermo Cabrera Infante – Tres tristes tigres, Cuerpos divinos 

– en la cual estas formas, estas distorsiones de la forma, 

constituyen la trama, el andamiaje que estructura la 

proliferación febril de las palabras (SARDUY, 2011, p. 15-16). 

 

Adiante, o poeta cubano completa: 

 

Si en la sustitución el significante es escamoteado y remplazado 

por otro y en la proliferación una cadena de significantes 

circunscribe al significante primero, ausente, en la 

condensación asistimos a la “puesta en scena” y a la unificación 

de dos significantes que vienen a reunirse en el espacio exterior 

                                                           
119

Passagem contidas no frag. “apsara”, p. [63]. 
120

 Excertos extraídos do frag. “e brancusi”, p. [53]. 
121

 Passagem vista no frag. “açafrão”, p. [29]. 
122

 Trechos contidos no frag. “reza calla y trabaja”, p. [15]. 
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de la pantalla, del cuadro, o en el interior de la memoria 

(SARDUY, 2011, p. 18).   

 

Ainda a respeito da prática do neologismo, Alessandra Ferreira Ignez, afirma:  

 

Na língua geral e nos discursos de especialidades, a neologia é 

compreendida como forma de acompanhamento e de registro 

das transformações que surgem no cerne de uma sociedade. Por 

essa razão, o léxico é considerado reflexo do modo como um 

determinado grupo social percebe o mundo. Por um lado, 

portanto, entende-se que a neologia pode estar ligada a questões 

sócio-históricas e à ampliação lexical e, por outro, a aspectos 

expressivos obtidos em atos enunciativos específicos. 

(FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 7). 

 

Sobre os neologismos nas Galáxias, a pesquisadora nos diz: 

 

A criatividade lexical de Haroldo de Campos em Galáxias 

torna-se uma marca de estilo. Verifica-se que o emprego de 

neologismos na obra, muitas vezes, reforçam ideias que 

permeiam todo o livro, sendo explorados, para tanto, os 

aspectos semânticos e expressivos das novas lexias. Outras 

vezes, verifica-se que a forma da palavra criada ligada ao seu 

conteúdo também gera expressividade e acaba satisfazendo um 

desejo concretista de presentificação do objeto. Além disso, 

todos os casos, sem exceção, exercem uma função expressiva 

no microtexto em que se inserem, isto é, nos fragmentos em que 

são empregados, e, fazendo parte do todo discursivo, acabam 

contribuindo, com seu “brilho estelar”, para o brilho total das 

Galáxias (FERREIRA IGNEZ, 2011, p. 108). 

 

Acerca tanto das palavras em outros idiomas como das palavras compostas, que 

constituem modalidades de neologismos galáticos, a pesquisadora arremata: 

 

A fusão dos diferentes e a ideia de globalidade são recuperadas 

na obra por fragmentos de cenas que retratam diferentes lugares 

de nosso planeta e seus respectivos povos. Os estrangeirismos 

utilizados na obra exercem papel importante nesse sentido, pois 

servem para recuperar um toque local do lugar retratado. Os 

hibridismos, por sua vez, também podem refletir o contato entre 

as culturas. Ambos – estrageirismos e hibridismos – compõem 

uma babel, em que as vozes dos diferentes coexistem. As 

fronteiras são derrubadas.  (FERREIRA IGNEZ, 2011, p. 66). 

 

Deste modo, apreciemos, então, algumas passagens que exploram a criação de 

vocábulos nas Galáxias: 
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miúdoiridescendo (miúdo + iridescendo), lodogordo (lodo + gordo), qualquerumdopovo 

(qualquer + um + do + povo), babelbêbado (babel + bêbado), bebemorando (beber + morando), 

aoléuviagem (ao + léu + viagem), tudonada (tudo + nada), verdebrunovioláceo (verde + bruno + 

violáceo), labirintorrendada (labirinto + torre + rendada), 

nomessobrenomessobrenomessobsobre (nome + sobre + nome + sobre + nome + sob + sobre), 

milmuitosmortos (mil + muitos + mortos)
123

; massamédia (massa + mass + média + media), 

cinzaneutro (cinza + neutro), olhibúfala (olho + búfala), crocodilágrimo (crocodilo + 

lágrima)
124

; mesmirando (mesmo + mirando) , ensimesma (em + si + mesma), 

emmimmesmando (em + mim + mesmo + mando), nadanunca (nada + nunca), dactiloletras 

(dactil + o + letras), diurnoturno (diurno + noturno), sensimesmovenena (sem + si + mesmo + 

envenena), escrevivo (escrever + vivo)
125

; “quemquiser (quem + quiser), luademelou (lua + de + 

mel + melar), pomidourado (pomo + dourado)”
126

; “estrêlulas (estrelas + luas + lulas), 

cetroespectro (cetro + espectro), eumesmo (eu + mesmo + esmo), ninguénheu (ninguém + eu), 

nympholucrosmaragdomania (ninfa + lucro + smaragd + domania), quantiqualitas (quanti + 

qualitas), labirintela (labirinto + tela)”
127

; “escuridade (escuridão + claridade), diademam 

(diadema + verbo diademar no presente do indicativo), gigantúrgida (gigante + túrgida), 

entretexto (entre + texto), multivorante (multi + vorante), grandabertas (grande + abertas) 
128

 .  

 

Ao unirem-se, seja pelo método de justaposição ou de aglutinação, as palavras 

galáticas conservam suas potencialidades comunicativas e expressivas e são afetadas 

pelas potencialidades dos vocábulos com os quais tramam parceria. Nessa montagem 

semântico-morfológica, as diferenças e semelhanças que pairam entre os vocábulos 

geram novos sentidos, advindos indiferentemente tanto de uma quanto de outra palavra. 

Desse modo, cada uma das palavras conserva viva sua carga semântica e morfológica, 

contribuindo para a formação do compósito e produção da significação geral. Mas, uma 

vez entrando na montagem, já não são elas mesmas em estado de pureza original, posto 

que nesse processo de mestiçagem literária novas possibilidades de significados foram 

transfundidas para seu interior e para sua fisionomia. Não deixam de ser elas mesmas, 

mas o são sendo outras. Cada palavra-fragmento é agora palavra-todo e, em 

contrapartida, cada palavra-todo é também palavra-fragmento. Ora, não teria sido esse o 

pensamento motivador que levou Haroldo de Campos a valorizar os pormenores à sua 

volta? Do mesmo modo, não teriam sido esses o fim e o início das Galáxias? 

Procedamos à leitura dos fragmentos.  

 

 

 

                                                           
123

 Palavras contidas no frag. “ach lass sie quatschen”, p. [31]. 
124

 Palavras encontradas no frag. “calças cor de abóbora”, p. [79]. 
125

 Vocábulos presentes no frag. “o que mais vejo aqui”, p. [73]. 
126

 Palavras verificadas no frag. “a liberdade”, p. [59]. 
127

 Vocabulos extraídos do frag. “ma non dove”, p. [39]. 
128

 Palavras pertencentes ao frag. “a criatura de ouro”, p. [95]. 
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6. LEITURA DOS FRAGMENTOS 

 

Frag. 1 ou formante inicial: “e começo aqui” 

 

início-fim alfa-ômega  

nascemorre projeto galático  

a viagem-livro o livro-viagem 

jogos fono-prosódicos  

alusões citações festa barroca 

 

 

O fragmento inicial, denominado pelo Autor como formante inicial, funciona 

como uma baliza que sustém, juntamente com o formante final (a última página), o 

miolo do livro, sendo tanto a primeira quanto a última páginas casca e miolo da obra. 

“São partes fixas entre as quais se desenrola o miolo da leitura”, confessou-nos Haroldo 

de Campos na primeira conversa que tivemos sobre as fontes galáticas. Acerca da 

gênese das Galáxias, o Poeta afirma:  

 

O formante inicial (um termo que tomei de empréstimo à 

terminologia do compositor Pierre Boulez
129

) foi escrito em 

1963. O formante final (que é o reverso simétrico do primeiro) é 

de 1976. Um longo arco de tempo, no qual os acontecimentos, 

como cicatrizes, foram deixando também as suas marcas 

textuais, a sua borra e seu sarrro (CAMPOS, 1992, p. 269-270). 

 

 

 A relação das Galáxias com a música, que inspira o Poeta a batizar as balizas do seu 

livro, é digna de nota: “Meu texto tem muito a ver com a música, a composição musical, 

seja a de vanguarda, seja a popular” (CAMPOS, 1992, p. 275). É oportuno, neste 

instante, pensarmos o texto galático e suas relações com a música barroca dos séculos 

XVII e XVIII, seus ornamentos, seus efeitos vocais espiralados, tão onomatopaicos e, 

em certa medida, aliterativos, quanto os efeitos tácteis da sonoridade dos vocábulos 

galáticos. Acerca da estrutura musical barroca, informa-nos Affonso Romano de 

Sant’Anna:  

 

                                                           
129

 Pierre Boulez (1925-2016) foi um maestro e compositor francês de música clássica de vanguarda,  cuja 

obra, assim como a poética de Arnold Schonberg, John Cage e Anton Webern, entre outros, motivou em 

certa medida as pesquisas de linguagem da Poesia Concreta (1950), movimento literário e artístico do 

qual Haroldo de Campos foi um dos criadores. Segundo a pesquisa de Silvia Ferreira Lima, O processo 

criativo de Haroldo de Campos em “Galáxias”, “Pierre Boulez designa por formante de uma obra as 

possibilidades de escolha que se oferecem ao músico quanto à ordenação e à suspensão de certas 

estruturas sobre diferentes percursos” (M. Honegger apud Ferreira Lima). Cf. ob. cit, 2011, p. 21.  
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Esta vontade de criar (...) levou ao surgimento de alguns 

manuais de ornamentação musical das partituras. Um dos mais 

célebres castrati, Pier Francesco Tosi, chegou a escrever um 

desses manuais, que em inglês recebeu o sugestivo título de 

Observations on the Florid Song (1743). Daí que surgiu uma 

série de efeitos dos virtuosi. Ora eram malabarismos sonoros 

como, trilli, groppi, tirate passaggi, ora longhi giri (que 

permitiam o prolongamento, o torcer, o desvio); ora 

l’esclamzion, o trillo e a attuta di gola, surgida de uma certa 

vibração na glote. Este tipo de efeito, não sem razão era 

chamado também de “tillo de bode” ou “balir de cabra”. Eles 

não deixam de estar presentes em difíceis árias de oratórios de 

Bach ou nas composições de Rossini e Mozart (SANT’ANNA, 

2000, p. 144-145). 

 

As relações entre o texto haroldiano e a música barroca, no tocante aos aspectos 

acima citados, ganham força ao retomarmos a declaração do nosso Poeta quando diz 

que suas Galáxias aliam “rigor construtivista e proliferação neobarroca” (CAMPOS, 

2013, p. 193). Aqui, não seria exagero aproximarmos, guardadas as devidas 

especificidades de cada lingugam envolvida, o rigor o e a proliferação galáticos do 

caráter matemático e da improvisação da música barroca: 

 

O ornamento musical, enquanto técnica barroca, está do lado da 

elipse. Dentro da geometrização possível da composição, 

emergem sinais que pontuam as maneiras subjetivas de 

interpretar a partitura. Chega a ser supreendente que, dentro do 

que se considera matemática musical, tenha havido tanta 

possibilidade de improvisação (SANT’ANNA, 2000, p. 144). 

 

Assim pensando, essa intertextualidade lítero-musical suscita em nós o caráter 

deveras sonoro que não apenas os formantes mas todo o livro parece conter. É 

sintomático, portanto, o Poeta “encerrar” o fragmento com a palavra “fala” (“pois 

começo a fala”). Sobre esse aspecto galático, o Poeta nos esclarece: 

 

Trata-se de um livro para ser lido em voz alta, que propõe um 

ritmo e uma prosódia, cujas zonas ‘obscuras’ se transparentam à 

leitura e cujas palavras, oralizadas, podem ganhar força 

talismânica, aliciar e seduzir como mantras. Não por acaso 

convidei o poeta e músico Alberto Marsicano para acompanhar-

me ao sitar (‘cítara’), enquanto eu lia os dois formantes (assim 

sublinhados): a mobilidade das ragas indianas, onde o aleatório 

é controlado por estruturas de repetição, soa congenial ao meu 

texto-partitura (CAMPOS, 2004, p. 119). 
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Isto posto, poderíamos aproximar a estrutura das Galáxias tanto da sonoridade 

musical barroca quanto da ópera que ganhou força naquele período, pois trata-se de um 

livro que, assim como o espetáculo operístico, mistura gêneros e elementos expressivos, 

como a palavra, a música e a imagem, constituindo, desta forma, uma ópera 

verbivocovisual. Outra vez Affonso Romano de Sant’Anna:  

 

A ópera afirma-se nessa época [século XVII] como um novo 

gênero. É uma metamorfose das “representações sacras” 

medievais dos “dramas pastoris” renascentistas 

(...)A ópera como gênero, digamos, heterogêneo, faz uso do 

balé, da literatura, da pintura e da arquitetura, além da música, 

realizando uma espécie de “teatro total” possível àquela época. 

Essa fusão de gêneros se tornará mesmo uma das marcas do 

Barroco (SANT’ANNA, 2000, p. 143-144)..  

 

O formante inicial, e de modo similar todos os demais fragmentos da obra, 

recebem como título as primeiras palavras da página que, neste caso, são 

sintomaticamente e começo aqui. É curioso como um minúsculo vocábulo, o menor 

deles, a conjunção e, pode para nós sintetizar desde o começo a estrutura fragmentária 

das Galáxias. Conforme desenvolvido no capítulo “Poética do fragmento”, a estrutura 

formal e conteúdística da obra assenta-se na construção de fragmentos que compõem 

um todo e do todo que em alguma medida embute-se nos fragmentos. Desta feita, o e 

galático é fecundo e fecundante de sentidos, pois sugere ao leitor a ideia de algo que se 

inicia, tal como o “era uma vez” de uma fábula, de uma ação que se precipita, de um 

movimento que se instaura. De acordo com o Poeta, “a repetição anafórica da conjunção 

“e” – característica do raconto oral – dá ao movimento do texto uma escansão de 

versículo bíblico. Gênese (bere’shith) do livro”
130

. Haroldo de Campos, mestre em 

fecundar as palavras de novas significações, nos revela que começar as Galáxias com e 

alude à “história da criação do mundo, à origem do universo, aos textos bíblicos (‘e 

Deus criou...”), aos textos épicos de natureza rapsódica, a Ezra Pound no começo dos 

Cantos”
131

. 

 Repetindo-se constantemente ao longo da página, o vocábulo e atua como uma 

anáfora que conduz a ideia de somatório, junção e acumulação de elementos que 

discorrem acerca do ato de escrever o livro que ora se projeta ao leitor; do ato da própria 

escritura, seja Galáxias, seja qualquer outra. E, nesse sentido, o livro é para o nosso 
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 Galáxias, 2004, p. 119, ob. cit.. 
131

 Declarações concedidas na primeira conversa que tivemos sobre as vértebras semânticas das Galáxias. 
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Poeta a metáfora máxima da criação do mundo, uma vez que cria um novo mundo de 

encantamentos e mistérios, revelações e ocultamentos. Atua, portanto, ligando e 

conectando as informações de cunho metalinguístico nesse “artifício de metaprosa”, 

conforme ressalta o Poeta, no qual “escrever sobre o escrever é o futuro do escrever” 

(CAMPOS, 2004, p. [13]). Entretanto, como Galáxias é um terreno intencionalmente 

movediço e onde portanto pairam instabilidades, o procedimento que une pode também 

separar. Isto posto, a anáfora e não tende a unir para conduzir o leitor a uma explicação, 

mas, unindo, conduze-o a uma leitura ainda mais densa e plural, cheia de contrapontos, 

do mesmo modo como a criação do mundo se torna mais complexa conforme a rede de 

conexões que se estabelece a cada novidade originada pelo seu Criador. Galáxias é por 

tudo isso a cena teatral barroca por excelência, na qual a palavra contracena ativamente 

com o leitor. Daí a apoteose da leitura, a festa da linguagem, o prazer do conhecimento. 

Galáxias é, neste sentido, o esplendor da criação verbal, onde as palavras cintilam como 

as primeiras estrelas da primeira manhã da Criação. 

 Nessa página inicial, “a viagem como livro ou o livro como viagem” constituem 

o “ímã temático”, conforme nos adverte o Poeta: 

 

Em cada página considerada, esse tema vai ter um lugar central. 

Não necessariamente no centro da página ele vai aparecer, mas 

em algum momento cada página vai tratar da “viagem como 

livro e do livro como viagem”, ou qualquer equação equivalente 

assim estabelecida. E quando eu falo da viagem, o tom do livro 

está presente, porque essa viagem já é uma viagem textual” 

(CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 57).  

 

Aqui Haroldo de Campos põe dantescamente a nu o céu e o inferno do processo 

escritural, postulando em relevo os entrecruzamentos das fases da escrita e da leitura, ou 

seja, o começo e o fim reversíveis, onde “o fim-começo começa e fina” (CAMPOS, 

2004, p. [13]). Nesse sentido, não apenas o fragemento incial mas o livro em sua 

totalidade advogam uma experiência metalinguística, ou seja, um “escrever sobre o 

escrever” para o “futuro do escrever”. Com igual intensidade, solicita a abolição de 

hierarquias entre forma e conteúdo, propagando “um livro onde tudo seja não esteja” 

(CAMPOS, 2004, p. [13]), propondo uma leitura que se queira tanto ensaística quanto 

poética, tanto prosa quanto poesia, tanto história quanto estória, tanto épica quanto 

epifânica. Verbos em abundância reivindicam e recriam os movimentos do 

“acabarcomeçar com a escritura”: começar, recomeçar, remeçar, arremessar, escrever, 
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acabar, começar, sobrescrever, descomeçar, voltar, revoltar, finar, refinar, funilar, 

apressar, regressar, retecer, refinar, descontar, descantar, contar. Já no interior do 

composto neológico “acabarcomeçar”, slogan da viagem galática, o leitor poderá tomar 

um “barco” que o levará ao “barroco”, tal qual o livro Cobra de Severo Sarduy 

anagramatizando “barroco” como uma serpente engolindo a própria cauda, síntese do 

infinito, alegoria assaz do (neo)Barroco, estilo que pauta a viagem galática em torno da 

língua portuguesa, das linguagens variadas e da noção de atemporalidade.  

 A tipografia italizada do fragmento reforça, além de destacar o caráter de 

formante, as incessantes ondas do ir e vir requerido pelo Poeta para a fruição do curso 

galático, caracterizando-se desse modo como uma leitura fluida, muito antes do advento 

das estruturas líquidas tão advogadas nos idos atuais. Nesse fragmento Haroldo de 

Campos lança as bases do (anti)discurso galático para o leitor, como se carimbasse seu 

passaporte para a travessia que a partir dali se inicia, mas que também pode ser 

continuação de outro ponto de partida, dependendo da vontade do leitor. Proclama um 

“livro onde tudo seja fortuito e forçoso”, no qual, como já referido, “busca aliar rigor 

construtivista e proliferação neobarroca”, asserções que nos levam a evocar Eugenio 

d’Ors, quando faz um paralelo entre a precisão clássica e o “desbordamiento” barroco: 

 

Hace ya algunos años fue lanzada uma fórmula para ayudar a la 

comprensión de las morfologias clásica y barroca, fórmula que 

tuvo la fortuna de encontrar audiencia propicia en los médios 

letrados de España y de Francia. Oponíanse en la misma las 

“formas que vuelan” a las “formas que pesan”; y esto, no solo 

por lo que dice relación con la tectónica de una fachada o de un 

cuadro, sino con la de una composición musical, de una teoria 

científica o de una instituición política. El análisis procede aqui, 

bien entendido, por dominantes: Ni el estilo barroco sabría 

prescindir de la gravedad, a pesar de su predileción morfológica 

por el vuelo, ni el clásico, por su parte, deja de obedecer a otras 

actraciones que la de la tierra. Es evidente también que la 

presencia de estas dominantes de estilo deve ser interpretada 

según las leyes cardinales propias de cada arte, de cada uno de 

los ordenes da cultura (d’ORS, 1964, p. 103).  

 

Na esteira desta dualidade harmônica, o teórico espanhol, para quem “Dios es un difuso 

esplendor, pero tambien un perfecto triangulo”
132

, enfatiza: 

 

El mundo de “las formas que vuelan” [o Barroco] (...), y el 

mundo de “las formas que pesan” [o Clacissismo] (...). Aquí es 

                                                           
132

 Cf. Barroco, 1974, p. 143, ob. cit. 
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un combate cuerpo a cuerpo. A toda agitación se opone un 

reposo; a todo veneno, su antídoto; a cada tentación, su 

arrepentimiento (d’ORS, 1964, p. 144). 

 

Nas Galáxias, com efeito, o menor acaso é a uma só vez fruto da consciência no 

espaço galático. Ao arranjo textual, nenhum e, “nenhumzinho de nemnada”, é 

desprovido de interesse e serventia, porém, não mais uma serventia servil ao significado 

literal, mas a serviço da proliferação de significâncias. Desse ponto de vista, o Poeta não 

se prende a contar uma estória, menos ainda a cantar a história, mas transcria e 

reinventa o ato de cantar estórias e de contar a história. Nessa reinvenção, o que é 

estória pode ser história e o que é história pode ser estória, “tudo depende da hora tudo 

depende da glória”. Assim, o menor evento pode ser histórico e o maior fenômeno pode 

ser estórico, pois o importante é tecer e retorcer a língua portuguesa até o “osso buco”, 

fazendo de migalhas, maravilhas.  

 Portanto, quando Haroldo de Campos diz “acabarcomeçar”, além de se referir à 

estrutura intercambiável de seu livro alude também ao gesto de reinventar a escritura, 

gesto tão necessário como a constante reinvenção da língua para a sua sobrevivência. 

Reinventar, por conseguinte, a percepção e o pensamento, atitude para a qual se 

empenha vorazmente o projeto galático. A reinvenção - que não elimina o que está 

posto histo nem estoricamente, mas reprocessa ambas as dimensões -, pressupõe a 

invenção de palavras para estranhar a percepção habitual e com isso criar novas 

possibilidades de leitura, abertas, plurais e inventivas. Inventar palavras como inventou 

Lewis Carrol (“jaguadarte”, “lesmolisas”), James Joyce (“lamalaguna”, 

“circunvelopardos”) e Guimarães Rosa (“Riobaldo”, “nonada”, esta, Haroldo de 

Campos homenageia aqui com “nemnada”, linha 27). São muitas, nesse e noutros 

fragmentos. De cara, o próprio vocábulo “acabarcomeçar” (linha 5), cujas fronteiras 

semânticas de cada partícula terminam por se dissolver no enlace verbal, como se vida e 

morte fossem por um instante “vidamorte”, numa espécie de inversão cabralina de 

Morte e vida severina.  

Vamos a estes compostos neológicos, tendo sempre a mente voltada para o 

contexto em que se encontram e não menos a ciência de uma leitura probabilística, sem 

intenções exegéticas, como tudo o que dissemos até aqui, mesmo porque ao leitor cabe 

o prazer do descortinamento e a surpresa das revelações da obra. Primeiramente, 

“umbigodomundolivro” (linha 12) e “umbigodolivromundo” (linha 13). No primeiro 

caso, podemos constatar que entre as palavras umbigo e livro, intercala-se um mundo. 
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Um mundo-livro de livres descobertas, desejamos. Enquanto no segundo, entre as 

palavras umbigo e mundo, interpõe-se um livro. Um livro de redescobertas de um 

mundo livre, cremos. Palavra-montagem para uma viagem ao umbigo-centro da terra 

através do livro. Livro este, centro do mundo para o Poeta. Mais algumas: 

“sobrescrevo” (linha 7), “sobrescravo” (linha 7), “milumanoites” (linha 7), 

“milumapáginas” (linha 4). Sobrescrevo (sobre + escrever): escrever sobre o escrever, 

uma das vértebras semânticas da obra. Numa frase convencional poderia ser assim: 

“escrevo sobre o escrever”. Sobrescravo (sobre + escravo), por seu turno, sugere a ideia 

do Poeta como escravo do escrever, escriba da escritura, que crava ferrenhamente os 

dentes no osso branco do papel, tatuando-o com inscrições tanto semânticas quanto 

sonoras, pois igualmente valorizam os conceitos que empregam e as sonoridades que 

empreendem esses conceitos. “milumanoites” (mil + uma + noites): uma frase 

corriqueira que, dita assim, parece transformar o que é hipérbole em medida real, 

matematicamente, algo como mileumavos, por exemplo. Há possivelmente uma 

remissão ao trabalho do escritor, que não pode ser medido em dias, em dimensão 

cronológica, mas no tempo impalpável da escritura, pois um dia de escrita pode ser mil 

noites de buscas e volteios em torno do papel.  

Uma citação às Mil e uma noites também marca o neologismo, às estórias sem 

fim contadas pela princesa Schearezada para escapar da morte pelo sultão, similarmente 

à ideia estrutural das Galáxias, na qual “há milumaestórias na mínima unha de estória”. 

Não por acaso, o Poeta cita em um fragmento (“passatempos e matatempos”) a fábula 

oriental, tecendo um diálogo intertextual de impressionante verve transcriativa. Já o 

composto “milumapáginas” parece confirmar a ideia do tempo próprio da escritura, que 

não corresponde também à temporalidade cronológica, pois as páginas tatuadas no papel 

são tão somente emblemas de um número sem fim de páginas que povoaram a mente do 

escritor no processo de criação: escrever em “milumanoites milumapáginas ou uma 

página em uma noite que é o mesmo” (linhas 7 e 8).  

Além da criação de palavras, outra base do projeto galático que traz o fragmento 

inicial diz respeito à abundância de citações, procedimento de envergadura barroca que 

propõe um discurso de discursos, polifônico e aberto, onde a voz do Poeta não seja mais 

importante do que as vozes invocadas para o dizer poético. Isso acentua o caráter 

descentralizador da obra ou, como prefere nosso Poeta, ex-cêntrico, designando um 

texto em que a força enunciadora não se reduza a uma única instância, mas igualmente a 

várias vozes que falam junto com o enunciador e com elas conformam o discurso. Isso 
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deixa às claras os princípios direcionadores do processo mesmo do escrever, pois, 

expondo para o leitor as obras e autores que podem ter influído na criação das Galáxias, 

Haroldo de Campos evidencia a ideia de que um texto se faz de outros textos, ainda 

quando não os explicite através de citações ou que se relute em não reconhecer tal 

premissa.  

Parece acreditar o Poeta que se há algum rasgo de originalidade na literatura e na 

arte, esse reside na recriação de escrituras anteriores, que agem consciente e 

inconscientemente na trajetória de qualquer autor e artista. A essa postulação o Poeta 

chama de canto paralelo ou criação paralela, acepção estrita de paródia, que consiste no 

aproveitamento de ideias anteriores para a criação de novas e por conseguinte para a 

atualização de uma tradição viva. Isto é, ao citar antigos autores e obras, Haroldo de 

Campos promove um encontro literário entre a tradição e a modernidade, levando em 

conta os contextos das obras, mas unindo-as pela atemporalidade da literatura. Foi 

assim que agiu em relação a Homero ao traduzir a Ilíada, em relação ao poeta 

maranhense Sousândrade ao recuperar seu Guesa Errante, ao traduzir a poesia clássica 

japoensa de Bashô. Foi assim que nas Galáxias pulverizou suas páginas de inúmeros 

autores e obras do passado e contemporâneos, como veremos com o decorrer dessas 

pistas que estamos a perseguir. No período acima, ao discorrermos sobre a palavra-

montagem “milumanoites” flagramos uma dessas citações, curiosamente, a um livro 

cuja força-motriz é acionada pela multiplicidade de contos dentro do mesmo conto, ou 

seja, uma obra que se move citando outras obras. Momentos atrás, verificamos em 

“nemnada” uma citação de Haroldo de Campos a “nonada”, palavra criada pelo 

Guimarães Rosa de Grande Sertão: Veredas, para designar neste livro “nenhumzinho”, 

neologismo cunhado pelo nosso Poeta em Galáxias (linha 30) para remeter à mesma 

acepção rosiana.  

De modo indireto, mas não menos importante, há uma citação presente ao longo 

de todo o fragmento e que constitui uma das vigas-mestras das Galáxias, qual seja, a 

noção da parte pelo todo. Confessou-nos Haroldo de Campos que uma das referências 

que pautaram essa escolha de operação galática fora o soneto sacro do poeta barroco-

baiano Gregório de Matos, intitulado Ao braço do mesmo Menino Jesus quando 

appareceo, cujos excertos já citamos no tópico “Poética do fragmento”. Nesse poema, 

Gregório de Matos, ao discorrer sobre o sumiço e achado de um braço da imagem do 

Menino Jesus, diz que “Em todo o Sacramento está Deus todo,/ E todo assiste inteiro 

em qualquer parte,/ E feito em partes todo em toda a parte,/ Em qualquer parte sempre 
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fica o todo”. Pensemos, então, sempre nesses versos ao entrar nos sacramentos das 

Galáxias e não nos afligiremos a cada desvio, perda ou quebra do eixo da leitura, pois 

em cada parte que formos, seja da mesma página ou de páginas diferentes, veremos 

sempre a imagem do todo da obra refletida no espelho do fragmento e nela nos 

encontraremos, pois, enquanto leitores, somos parte e todo dessa obra multiconstelar. 

Diremos ainda que nesse fragmento que inaugura as Galáxias o tratamento 

sonoro conferido aos vocábulos já prenuncia toda sua plasticidade. Os jogos verbais que 

brincam com o som e o sentido, isto é, os trocadilhos; as aliterações que enfatizam 

determinadas sonoridades consonantais; as assonâncias que repercutem sons vocálicos; 

as paronomásias, que consistem na aproximação de palavras morfologicamente 

similares e significação diferente, entre outros procedimentos expressivos, constituem o 

“conjunto de dispositivos fonoprosódicos”
133

 que Haroldo de Campos utiliza para a 

arregimentação das ideias do texto galático. Buscando “conseguir uma fusão de ritmo 

épico-encantarório”
134

, ou seja, um misto de narração e epifania, o Poeta, através dessas 

figuras de retórica, nutre sua obra de uma constante ambiguidade que é percebida em 

todas as suas páginas, sobretudo se lidas em voz alta, conforme a orientação de Haroldo 

de Campos já assinalada anteriomente. O caráter sonoro da tessitura galática aumenta o 

grau de polifonia e de pluralidade dos neologismos, produzindo uma leitura saltitante e 

curvilínea, pois os vocábulos, ao receberem esse tratamento em sua fisionomia, 

produzem relevos e modulações no fluxo da leitura. Os vocábulos estalam como 

madeira crepitando, dinamizando assim o ritmo “épico-encantatório” que pretende 

atingir o Poeta, aumentando o colorido e o sabor dos sentidos a serem alcançados.  

Apenas para se ter uma noção da força expressiva e comunicativa desse jogos 

sonoros, tentemos ler, tanto melhor em alto som, o seguinte excerto: “e começo aqui e 

meço aqui este começo e recomeço e remeço e arremesso e aqui me meço”. O que se 

vê e o que se ouve nessa anunciação do começar galático é um começo sendo realizado 

na fisionomia das palavras terminadas em “meço”, que pode sugerir a noção de medida, 

como se o Poeta fosse edificando, palavra por palavra, um começo que embute nele 

próprio o refazer da trama verbal. Como se Galáxias não fosse um livro separado dos 

demais livros de Haroldo de Campos, mas extensão desses e de outros livros de outros 

autores, por conseguinte, filamento do novelo da literatura universal, uma obra que 

traduz o projeto poético total do Autor até aquele instante. Ao mesmo tempo, a 

                                                           
133

 Dado informado quando da conversa com o Autor sobre as fontes galáticas. 
134

 Informação concedida durante a conversa sobre as fontes do livro. 
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insistência aliterativa-ecoativa meço parece assinalar um mergulho vertical e visceral de 

Haroldo de Campos no âmbito da literatura universal, como se a repetição confirmasse 

enfaticamente uma consciência que sabe estar rompendo com paradigmas da língua e da 

linguagem. Um começo que parece repetir-se, como retomadas de obras do autor e de 

autores, mas que é remodelado a cada palavra surgida na propagação de ecos em eços.  

Façamos o mesmo com “fina recomeça e refina se afina o fim no funil do 

começo afunila o começo no fuzil do fim no fim do fim recomeça o recomeço refina o 

refino do fim e onde fina”. Os sons aliterativos em “fim” salientam desse modo a 

intenção do Autor em construir um fragmento que seja a uma só vez começo e fim, mas 

um fim que, de tanto se repetir nos vocábulos, acabará sendo começo novamente, um 

fim que recomece o recomeço. Só assim será possível dar cabo, quiçá, do conteúdo do 

livro em cada página, pois “cada linha de uma página e cada palavra de uma linha é o 

conteúdo da palavra da linha da página do livro”.  

Ainda sobre os dispositivos sonoros, vejamos este excerto, cuja ênfase recai 

sobre o fonema “ene”: “nada e néris e reles e nemnada de nada e nures de néris de 

reles de ralo de raro e nacos de necas e nanjas de nullus e nures de nenhures e nesgas 

de nulla res e nenhumzinho de nenmada nunca pode ser tudo”. Do mesmo modo que o 

Autor propõe um começo-fim e um fim-começo, tanto através da afirmação semântica 

quanto da ênfase sonora, neste excerto Haroldo de Campos faz reverberar a noção de 

“nada”, que no discurso comum denotaria negação, ausência. Aqui, ao contrário, “nada” 

e suas derivações sinonímicas não designam negação, mas, antes, inclusão de resíduos 

da história da litertatura, de autores e obras que ficaram à margem dos relatos oficiais. 

Quanto à língua portuguesa, essa reverberação salienta que tudo servirá ao projeto 

galático, que visa um revisionamento do código linguístico para a eterna revivificação 

dessa “língua morta”, do discurso habitual ao discurso raro, da linguagem polida à 

linguagem ignóbil, dos neologismos aos vocábulos triviais. Desta feita, servirão de igual 

modo poéticas da modernidade e da tradição, o passado e o presente, os traços locais e 

as dicções estrangeiras.  

Quanto a este último quesito, note-se no excerto em curso a presença de dois 

vocábulos estrangeiros, “nullus” e “nulla”, advindos do latim, célula-mater da língua 

portuguesa (atentemos também para o vocábulo “vanilla”, linha 41). Essa presença 

compartilha do nosso foco de leitura no que respeita ao propósito do Poeta de revivescer 

transversalmente as possibilidades de nossa língua, partindo da própria matriz, ou seja, 

de sua origem, reivindicação e prática desde o início do livro, isto é, onde tudo parece 
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estar se originando já é originado. Essa atitude enche de ambivalência a noção mesma 

de “origem”, que pode ser o marco zero da criação do universo e o borramento desse 

ponto inaugural. Do arcaico à neologia, nada ficará de fora do alcance do Poeta para 

engendrar seu projeto epo-epifânico, propenso à simultaneidade dos eventos e dos 

fenômentos literários. Por outro lado, o latim já prenunciado na primeira página pode 

sutilmente querer sugerir a participação de estrangeirismos no curso da leitura galática, 

pois, conforme salienta K. David Jackson,  

 

A viagem é também filológica, outra característica da obra de 

Haroldo, que trabalhava sempre em contato com muitas línguas 

e literaturas – japonesa, alemã, inglesa-americana, francesa, 

italiana, espanhola, hispano-americana, grega, hebraica – 

aplicando as suas técnicas de transcriação aos maiores desafios 

filológicos: pois um livro é viagem (frag. 8). Profundamente 

enraizada no Brasil, a sua imaginação não admitia fronteiras 

entre línguas ou gêneros literários (DAVID JACKSON, 2004, 

p. 1). 

  

No fragmento em curso, os neologismos aparecem discretamente, mas nos próximos 

virão em maior escala. Estes também farão parte para a dissolução de fronteiras entre as 

literaturas, entre as culturas, entre as sociedades.  

Como não poderia faltar ao projeto de um poeta barroco e neobarroco, o 

oxímoro (ou antítese) é figura cara às Galáxias. Ela se manifesta em todas as partes: 

sublinhada nas aproximações de instâncias díspares, como as que acabamos de listar, ou 

estampadas nos vocábulos que latejam ideias opostas. Através da operação oximoresca, 

o Poeta busca a “correlación y conveniencia de un término a outro, y aqui entran las 

proporciones, improporciones, semejanzas, paridades, alusiones” (Gracian, 1642, tomo 

I, p. 63). Com a antítese Haroldo de Campos ergue a bandeira das Galáxias, extraindo 

sentidos novos do choque entre fim e começo, tudo e nada, “aqui” e “além”, “mais 

além” e “menos aquém”, “ralo” e “raro”, “toda parte” e “nenhuma parte”, “canto” e 

“descanto”, “conto” e “desconto”, “estória” e “não estória”. E mais diremos como 

temos dito: história e estória, narração e epifania, proliferação e rigor, fortuito e forçoso, 

todo e parte. Estes pares antagônicos se harmonizam na dicção haroldiana, que os atrai 

para criar algo novo a partir das diferenças que há entre eles, buscando o Poeta a 

correspondência entre extremos:  

 

A ideia de concreção envolvia a de concentração. De 

composição livre e rigorosa ao mesmo tempo: delírio lúcido. 
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Afinal, o oximoro (a coexistência dos contrários) é a figura-

rainha do Barroco e barroquismo e não se opõe a construtivismo 

(Bach, o matemático da fuga, é um músico barroco; a geometria 

curvilínea de Niemeyer em Pampulha ou em Brasília é, ao 

mesmo tempo, construtiva e barroquizante) (CAMPOS, 1992, 

p. 272). 

 

Sendo fruto das diferenças, o novo elemento será então fruto semelhante às duas 

palavras distantes. Assim sendo, é a diferença que interessa sobremaneira ao Poeta, pois 

a diferença entre os elementos semelhantes e a semelhança entre os elementos diferentes 

geram elementos comuns a ambas, que isoladamente não se daria conta. Nessa operação 

antitética não basta atentar para o jogo dos contrários, mas ostentar o nascimento do 

fruto comum a esses termos paradoxais. 

Dizendo assim, podemos sugerir que não apenas Galáxias mas a obra de 

Haroldo de Campos em toda sua extensão postula o diálogo entre domínios literários, 

estéticos e culturais divergentes. Podemos perceber esse caráter antitético desde sua 

múltipla atuação no âmbito da literatura, que compreende a crítica, a teoria, a tradução e 

a poesia. Em cada um desses segmentos literários Haroldo de Campos misturou os 

demais, como fez cá nas Galáxias, onde “todo livro é um livro de ensaio”, obra que 

procura romper com as categorizações estanques de gênero e de obediência à 

periodização clássica. Acerca do caráter mestiço da obra do Poeta, o crítico João 

Alexandre Barbosa afirma: 

 

Não se venha dizer (e como se vem!) que há o Haroldo de 

Campos-crítico, o Haroldo de Campos-poeta concreto e o 

Haroldo de Campos-tradutor, vigêncas isoladas de uma 

atividade boa aqui, sem importância ali, e admirável acolá. 

Poesia, tradução e crítica, para mim, neste caso, não são senão 

personae de um criador empenhado em buscar os limites (ou 

ilimitações?) de uma inserção na história de seu tempo, quer 

dizer, na linguagem de seu tempo (BARBOSA, J.A. apud 

CAMPOS, 1979, p. 20). 

 

De igual modo, seu apreço e envolvimento com outras linguagens, como a pintura, o 

cinema, o teatro e a música, por exemplo, denotam uma tendência à intersemiose, isto é, 

à interação de códigos e procedimentos que moldam uma poética transdisciplinar. Não 

seria exagero dizermos, portanto, que as Galáxias promovem a festa da antítese, pois 

todas as figuras de linguagem e de retórica trabalham em sociedade para participar 

desse grande banquete de convivas provenientes das mais diversas localidades, 

temporalidades e poeticidades.  
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Sobre as metáforas, essas se materializam desde o título, que evoca a ideia de 

imensidão constelar e vastidão interplanetária, portanto, de um cosmos multifacetado e 

metamórfico, onde cada palavra pode ser tomada como um ponto luminoso que pulsa 

irradiando todos os outros pontos e ao mesmo tempo é irradiada pelo lume de cada 

ponto que compõe o cosmos. Desta feita, o brilho das metáforas galáticas propõe “um 

livro de viagem onde a viagem seja o livro”, isto é, “a viagem como livro ou o livro 

como viagem” na/no qual “a unha-de-fome da estória” não dome o Poeta. Uma viagem 

que é “tornassol”, nesse “umbibodomundolivro”, nesse “umbigodolivromundo” em que 

o “ser do livro é a viagem”. Nestas construções metafóricas do formante inicial já 

podemos sentir a predileção de Haroldo de Campos por vocábulos que conduzem o 

leitor a significações concretas: livro, unha, tornassol, umbigo. O que se diz, vê-se; o 

que se vê, toca-se, pressupostos primaciais da metáfora galática. Operando com 

significantes portadores de concreções, a linguagem vai se tornando cada vez mais 

visual e táctil, no que tange aos significantes e aos significados.  

A linguagem galática, assim regida, atenta indistintamente para a fisionomia da 

palavra e para a carga semântica que ela transporta, sendo, por isso mesmo, um jorro 

transbordante de suportes e referentes que se alimentam mutuamente para uma 

significação verbivocovisual, ou seja, para uma experiência literária que privilegie a um 

só tempo os aspectos semântico, sonoro e imagístico/metafórico do texto. Nas Galáxias, 

a julgar por este fragmento inicial, o jogo fônico não é menos importante que o jogo 

metafórico, que não é menos fundamental que o jogo semântico. Som, imagem e 

referente lógico compõem uma instância inextricável nos fragmentos do livro, não 

impedindo, outrossim, que uma das camadas venha a iluminar as demais, mas nunca a 

ser subjugada pelas outras, pois isso seria desprezar um de seus aspectos, e Haroldo de 

Campos não despreza nada nesse jogo. Pelo contrário, desperta ainda mais as camadas 

adormecidas das palavras e assim esperta mais ainda a percepção do leitor, para a leitura 

das Galáxias e por conseguinte para a leitura do mundo.  

O Poeta engendra neste começo do livro uma “linguagem como exploração das 

modalidades do visível, do audível, do táctil”
135

, para “um leitor de olhos novos e de 

escuta aberta. Um coração cosmonauta. Nada de orelhas varicosas”
136

. Esta operação, 

para nós, metaforiza uma compreensão do viver total, sem hierarquia entre corpo e 

                                                           
135

  Cf. Metalinguagem e outras metas, 1992, p. 270, ob. cit. 
136

 Cf. Metalinguagem e outras metas, p. 277, ob. cit. Grifos nossos, para ressaltar o caráter sinestésico da 

leitura galática: ver, ouvir, tocar. 
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alma, sem soberania entre pensar e sentir. Pela palavra galática, Haroldo de Campos 

intenta dissolver as fronteiras entre local e universal, passado e presente, tradição e 

modernidade, literatura e outras artes, popular e erudito (“o povo pode ser o 

inventalínguas”)
137

. Por isso a obra intitula-se Galáxias, onde tudo esteja em conexão 

com tudo, onde “nunca pode ser tudo”. Como a vida, que, segundo o Poeta, “não flui 

em raias iguais”, mas “borbota por ranhuras jorra por gretas”
138

. Vida cuja leitura no 

início ou no fim,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137

  Cf. Metalinguagem e outras metas, ob. cit., p. 276. 
138

 Galáxias, ob. cit., frag. 17, “uma volta inteira”, p. [45]. 
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Frag. 2: “reza calla y trabaja” 

 

granada espanha alhambra arabescos 

 escritas sobre um muro branco  

assassinato de federico garcía lorca  

poema de antonio machado 

poema não publicado 

 

 

Nesta página, Haroldo de Campos levará o leitor à Granada, cidade espanhola da 

reigão da Andaluzia, ambiente onde se passará o episódio do presente fragmento. Ao 

longo da viagem, o leitor entrará na Alhambra, um monumental complexo palaciano 

árabe de impressionante apuro plástico, apreciando com o Poeta o maravilhamento dos 

arabescos, espécies de ornamentos em baixo relevo que lembram rendilhados artesanais. 

A brancura da Plazuela de San Nicolás, de onde o Poeta divisará a Alhambra, salta aos 

olhos do Autor, e esse efeito óptico moverá sobremaneira o gesto escritural deste 

fragmento galático. A nosso ver, Haroldo de Campos recriará com a tinta das palavras a 

cor que lhe assoma naquela praça: “um enxame de branco o branco um enxame de cal” 

(linhas 9 e 10). Assim, o branco das “pedras redondas do calçamento e o arco branco 

contendo o branco” e o branco das casas e dos muros, essa cor recorrente do início ao 

fim do fragmento, poderá suscitar no leitor a metáfora do branco do papel, primeira 

imagem que se apresenta ao escritor antes da maculação da página/tela branca pelas 

letras, palavras e frases, isto é, pelas tintas do pensamento do escritor. Deste modo, 

poderíamos supor que o Poeta imprime o branco do cenário granadino sobre o branco 

silencioso do papel, o que, por conseguinte, poderá remeter o leitor ao ato de escrever, à 

linguagem, “esta o verdadeiro e principal personagem do livro” (CAMPOS, 1992, p. 

272), como afirma o Poeta. Pensando assim, “a visão é papel e tinta sobre o papel o 

branco é papel” (linha 38) e as “yeserías atauriques y mocárabes” (modalidades 

geométricas de arabescos) podem metaforizar a escritura labiríntica das Galáxias. 

Em Granada, cidade da região do poeta, músico e dramaturgo Federico García 

Lorca (1898-1936), um dos expoentes da Geração de 27, Haroldo de Campos visita a 

Casa del Chapiz, um edifício do século XVI localizado no bairro de Albacín, que 

contém vivendas de origem mourisca. Nessas imediações, um dado geralmente 

corriqueiro lhe chama a atenção: uma inscrição em um muro. Sobre este episódio, a 

pesquisadora Sílvia Ferreira Lima nos esclarece: 
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O autor fez uso de uma inscrição num muro em Granada, que 

dizia: “dá-lhe esmola mulher, porque ele é cego em granada”, 

na sua opininão [de Haroldo de Campos] uma das coisas mais 

tristes que ele já viu; o que também é uma contribuição popular, 

no engendramento deste fragmento, (a pista só pode ser 

identificada no manuscrito, pois acabou não fazendo parte da 

obra) (FERREIRA LIMA, 2011, p. 51). 

 

De acordo com o próprio Haroldo de Campos, esta inscrição no muro de 

Granada afeta-o de tal modo que o leva a escrever um poema, que nunca foi publicado. 

Podemos encontrar aqui uma síntese do jogo da escritura galáctica, com uma inscrição 

se sobrepondo à outra, pois a inscrição do presente fragmento deve suas bases criativas 

a uma inscrição vista no muro, que vai virar a inscrição de um poema no papel, que por 

sua vez virará o fragmento inscrito. Silvia Ferreira Lima nos elucida: 

 

Este fragmento surgiu a partir de um poema escrito pelo autor 

em 17 de maio de 1961, chamado “sôbre [sic] um muro de 

granada”. O manuscrito começa com “reza traballa y calla”, que 

é invertido no fragmento: “reza calla y trabaja”, além da troca 

dos “ll” de “traballa” para “j” em “trabaja” (FERREIRA LIMA, 

2011, p. 92).  

 

Em entrevista à pesquisadora, o Poeta declara:  

 

Há também um poema em espanhol que eu nunca publiquei e 

que foi aproveitado em um dos fragmentos “reza calla y 

trabaja”: “reza calla y trabaja em um muro de granada trabaja y 

calla y reza y calla y trabaja y reza em granada um muro da casa 

del chapiz ningú”, deste modo, o fragmento é permeado por 

“reza calla y trabaja”, escrito até em outra ordem: “trabaja y 

calla”, “calla y trabaja”  (CAMPOS, H. de apud FERREIRA 

LIMA, 2011, p. 52).  

 

A frase com a qual o Poeta inicia o fragmento, “reza calla y trabaja”, assim 

como a cor branca, repercutirá ao longo da página como um leitmotiv mântrico, sob 

variados arranjos lexicais: “trabaja y calla y reza y reza y calla y trabaja y reza”, “y reza 

y trabaja y calla”, “reza trabaja y calla”. O leitor não estarará sendo precipitado se 

associar esta conjunção “y” com a anáfora “e” do fragmento incial, pois a ideia de um 

texto em constante movimento e sem fim marcará todo o curso galático. Nem tampouco 

estará fora da órbita haroldiana se pensar na “cal” (tinta branca) dos muros da praça 

como vocábulo sugestionador de silêncio, tanto quanto a palavra “calla”, pois esta 

analogia produz um branco sem igual, assim como um silêncio raro, ideias sugeridas em 
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construções como a “cal que calla”, a “cal calada”. A esse propósito, diga-se agora que 

na linguagem musical o silêncio é também denominado ruído branco e constitui 

elemento funcional na música. “Sartre lembrou uma vez que o silêncio é um momento 

de linguagem, o qual, como a pausa em música, recebe seu sentido dos grupos de notas 

que o cercam”, salienta nosso Poeta (CAMPOS, 1992, p. 285). Deste modo, a 

construção “a calma cal a calma cal calada” (linha 33) pode sugerir um clima de 

calmaria incomum, de silêncio extraoridário naquele espaço, análogo ao silêncio branco 

do papel, ao qual já aludimos, que é rompido quando o escritor imprime nele suas 

inquietações. Deste modo, assim como o “silêncio na plazuela ou plazeta san nicolás 

rompido para sempre” devido ao “embaixador inglês fazendo turismo” em Granada, o 

silêncio do papel é rompido pela chegada do escritor em sua superfície branca e lisa.  

No tocante à frase “reza calla y trabaja”, dita e redita no fluir textual, parece 

funcionar como um mantra hindu ou uma frase de resposta de ladainha (como uma “ave 

maria em granada”, linha 4), ou ainda, uma máxima que denota um ritmo invariável de 

vida: reza cala e trabalha, reza cala e trabalha, reza cala e trabalha... A frase, espécie de 

leitmotiv enigmático, parece remeter também ao lema “ora et labora” (reza e trabalha) 

utilzada pelos monjes beneditinos do século VI, cuja modo de vida se resumia às 

orações e ao trbalho. Como nas Galáxias as referências e citações se encadeiam e se 

enroscam como volutas dentro de volutas, além e aquém dos limites geográficos e 

temporais, dizermos que esta inscrição também se encontrava abaixo do relógio da 

Hacienda Casagrande, no Peru, pode ampliar tanto mais a fruição da leitura. Seja em 

quais contextos ela se aplique – pode ser em todos estes – o que nos admira é a 

importância que Haroldo de Campos dá a um evento aparentemente banal – uma 

inscrição em um muro – estando ele em uma ambiente de exuberância visual e cultural 

como a cidade de Granada.  

Como este, há tantos mais pormenores a ganhar coloração literária nos 

fragmentos galáticos. Neste, ainda podemos encontrar: “pedras redondas do 

calçamento” (linha 10), “uma mulher cuidando de uma criança por trás de uma porta 

baixa” (linha 6), “crianças correndo fugindo para os vãos das portas” (linhas 19 e 20). 

No tocante ao campo da linguagem, um pormenor em especial: “a lúnula da unha do 

tempo” (lúnula: a parte branca da unha), que pode remeter o leitor à “unha de fome da 

estória” (frag. inicial, linha 37). Mas para o Poeta, pequenos fenômenos como uma frase 

em um muro são tão apreciáveis e dignos de relevo quanto grandes eventos como a 

monumentalidade arquitetônica e escultórica da Alhambra. No espaço em que transita, 
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nada passa incólume à percepção sedenta de Haroldo de Campos, desde miúdas a 

graúdas proporções, pois transmutará o micro e o macro para o interior da leitura e nela 

tudo se equivalerá e se equilibrará, como se pesassem na utópica balança da justiça, que 

só pela arte encontra sua justa tradução. Assim, “o albacín despencando de centenas de 

miradouros minúsculos sobre a vista da alhambra e do generalife” (linhas 28 e 29) não 

pesa menos que o “enxame de branco o branco em enxame de cal” (linhas 9 e 10). 

Outras inscrições parecem chamar a atenção de Haroldo de Campos em sua 

peregrinação por Granada: “ningún holgazán ganará el ciel olhando para baixo” 

(nenhum ocioso ganhará o céu olhando para baixo) (linhas 2 e 3) e “la educación es 

obra de todos” (a educação é obra de todos) (linhas 3 e 4). Uma vez inscritas nos muros, 

para sempre transcriadas no livro. Nesse movimento tradutório, o Poeta acrescenta 

novas significações às frases transmutadas da rua para o livro, através do vertiginoso 

contágio dos signos, que, transportados do seu ambiente de origem, perdem e ganham 

novas conotações. Por exemplo, o que poderíamos inferir se lêssemos apenas as partes 

destacadas do seguinte excerto? 

 
“ningún holgazán ganará el cielo olhando para baixo um muro interno la educación es obra 

de todos ave maria em granada mirad en su granada e aquele dia a casa del chapiz deserta 

nenhum arabista para os arabescos” (linhas 2 a 5). 

 

A terceira frase em destaque não nos parece sintetizar ironicamente os sentidos das duas 

primeiras? “Nengún ocioso” e “todos”, em um relance, não poderiam repercutir em 

“ningún arabista para os arabescos”? São conexões passíveis de serem feitas, sem a 

obrigatoriedade de acertar o alvo para o qual mira o Poeta, pois, conforme suas 

palavras, estamos dentro de “uma estrutura de estória detetivesca, já que a intriga é 

constantemente interrompida, suspensa, e o leitor fica à busca do ‘quem’ e do ‘quê’ do 

texto” (CAMPOS, 1992, p. 272).  

 Do mesmo modo, quando o Poeta diz “nenhum arabista para os arabescos” não 

estaria ele, ao se referir à ausência de pessoas conhecedoras da língua árabe na Casa del 

Chapiz, insinuando uma alusão à ausência de leitores para sua galática leitura-arabesco? 

Haroldo de Campos, ele mesmo um arabista, que estudava a língua árabe com a mesma 

devoção com que se dedicava estudo do russo, do grego, do espanhol e até do náhuatl, 

hoje língua rara, falada pelos astecas no México do século VII. Esse jogo de relações é 

cabível e imprescindível para o gozo da obra. Para tanto, o leitor não deve furtar-se dos 

obstáculos intencionalmente desenhados para a travessia galática, pois, assim como o 
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percurso em um labirinto, as dificuldades assim que transpostas o conduzirão a um 

estágio de elevação intelectual e humana.  

 Não se trata de sentir literalmente o que o Poeta sentiu, pois o sujeito da leitura 

galática é escorregadio e fortuito, sendo muitos e nenhum, o que guarda uma 

correspondência com a compreensão de que não existe um leitor exclusivo, mas leitores 

inclusivos na aleatoriedade do espaço e do tempo. Sobre este aspecto da linguagem 

galática, Haroldo de Campos é enfático:  

 

Um texto também constrói o seu futuro leitor. Constrói-se no 

tempo. Como um ponto-de-fuga. À medida que o texto vai 

cindindo seu sujeito, abolindo seu autor, ele se encontra e se 

perfaz no outro. No outro em devir. Nesta dialética se 

fundamenta toda possível poética da leitura (CAMPOS, 1992, 

p. 277). 

 

Esta perspectiva de compreensão da leitura não exclui de maneira alguma uma 

identificação circunstancial do “eu” do enunciatário com algum “eu” do enunciador do 

texto. Assim dito, sensações leitor-autor podem coincidir em intensidade de 

maravilhamento quando, por exemplo, o Poeta mira, da Plazuela San Nicolás, “lálonge 

o perfil vermelho do generalife e a alhambra” (linha 12). Nada impede o leitor de se 

transportar para o mirante onde está Haroldo de Campos e vislumbrar junto a ele o 

Palácio de Generalife, as fortalezas e os jardins cercados por estonteantes muralhas na 

cidade mourisca. Nada o impede de, ciente das etimologias específicas, vislumbrar no 

vocábulo “Alhambra/Alambra” (“a Vermelha”, em árabe) alguma afinidade 

morfológica com o substantivo “alambrado”, que tem em comum com a cidade 

muralhada a projeção imagética de um terreno cercado. É mister frisar que em espanhol, 

“alambre” e “arame” são signos quase parônimos em aparência e tanto mais afins em 

conteúdo.  

Movendo-se assim pelos terrenos pendulares das Galáxias, o leitor ingressa não 

apenas na Alhambra, na Casa del Chapiz, no Palácio de Generalife, no bairro de 

Albacín, na Plazuela San Nicolás, no Pátio da Cartuja, na geografia e na cultura dos 

“muros mauros” de Granada, mas entra sobretudo no banquete de línguas que Haroldo 

de Campos se lhe oferece barrocamente. As expressões utilizadas no idioma espanhol 

entram na língua portuguesa sem cerimônia (“a cal calla”, “y estamos sentados sobre un 

volcán”, “carros parando los guardías civiles”...). Mas o sujeito da estória escorre como 

areia em uma ampulheta, deslizando de um espaço a outro, girando de um tempo a 
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outro, pois, como vimos, quando Haroldo de Campos narra sobre a “alvura 

albacandíssima” das casas e muros da Plazuela não está falando menos da “pátina de 

papel a pevide de papel a cáscara de papel a cortiça de papel que envolve o coração 

carnado”. Coração que pode ser tanto “um vulcão batendo em granada”, onde o Poeta 

parece estar sentado em dado instante, como a própria escritura reverberando na “ferida 

a fúria a alvúria do branco” do papel, ferida aberta em ziguezague pelas lâminas de sua 

pena. Por isso, o leitor das Galáxias não pode se fixar cegamente a um ponto de 

referência trazido à tona no curso da leitura. Antes, deve tender às relações, ainda que 

pareçam inusitadas à primeira lida. Quando relida, as relações ganharão força e 

sentidos, combustível que tem alimentado e alimentará várias relações que estamos 

propondo neste guia, ele mesmo uma proposta relacional. Relações como a que vamos 

tecer agora, dentro do contexto do fragmento, entre os vocábulos “cal” (tinta branca), 

“calla” (conjugação do verbo callar, em português, calar) e “caudillo” (espécie de líder 

político ou militar). Vejamos o excerto, que exprime o momento em que Haroldo de 

Campos flagra, com fina ironia, o “sigilo do branco” maculado pela irrupção de 

políticos britânicos na Plazuela San Nicolás: 

 

“o embaixador inglês fazendo turismo entre as galas do caudillo e do cármene de priestley sai 

priestley ou poderia ser para recebê-lo aparato de viaturas escandalizando a cal calada” (linhas 

16 a 18).  

 

Nesse instante, parece que a severidade do caudillo mancha a cal calada, e com isso a 

“plazuela san nicolás já não mais o que fora o que era há dois minutos”, pois “já 

rompido o sigilo do branco arisco árido do cálcio branco da cal que calla”. 

Impulsos associativos nos impelem a vermos nesta passagem, ainda que sem a 

chancela de Haroldo de Campos, barrocamente, uma viva alegoria da morte do poeta 

García Lorca, já citado aqui, que fora fuzilado em Granada pelos desmandos de uma 

Espanha franquista. Alegoricamente, a brancura da Plazuela San Nicolás, na visão de 

Haroldo de Campos e na nossa, deixa entrever por analogia a alvura do papel, matéria-

prima da escritura. A chegada de um representante de Estado, no caso, britânico, macula 

a “candíssima mola de brancura” da praça e, dentro de nossa construção alegórica, “a 

cáscara de papel a cortiça de papel”.  Assim sendo, a presença de “los guardias civiles o 

embaixador inglês fazendo turismo entre as galas do caudillo”, mancha o silêncio 

branco da Plazuela e a “medula do branco” da poesia, de modo análogo à ditadura 

daquele país quando silenciou a voz do poeta García Lorca”.  
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Nossa suposição alegorizante não é de todo infundada se trouxermos à baila o 

seguinte comentário de Haroldo de Campos sobre este fragmento: “Granada, 1959, 

Espanha franquista. No texto há alusões a García Lorca (‘en su Granada’) e ao poema 

de Antonio Machado sobre o assassinato do poeta” (CAMPOS, 2004, p. 121). O trecho 

“en su granada” ao qual se refere o Poeta situa-se na linha 4 da página, mas a nós parece 

que García Lorca mimetiza-se tanto no “branco no branco no branco” da Plazuela 

quanto nos “vermelhos entre ciprestes negros cariz mudéjar”, que configura a visão 

epifânica, o alumbramento da Alhambra para Haroldo de Campos, o “alhambramento”, 

talvez dissesse nosso Poeta um dia. O poema de Antonio Machado (1887-1939), poeta 

espanhol e parceiro de geração de García Lorca, intitula-se “El crimen fue en Granada 

(A Federico García Lorca)” e data de 1936, ano em que García Lorca foi assassinado, 

do qual extraímos os segmentos: “Muerto cayó Federico / - sangre en la frente y plorno 

en las entraña - / ...Que fue en Granada el crimen / sabed - !pobre Granada! -, en su 

Granada...”. 

  A alusão que Haroldo de Campos faz ao assassinato de García Lorca recai 

pontualmente sobre o último segmento, “sabed -!pobre Granada! -, en su Granada” 

(saibam -!pobre Granada! – em sua Granada), transcriado assim: “mirad en su granada” 

(mirem em sua Granada), um amálgama da Granada do poeta espanhol com a Granada 

que agora mira Haroldo de Campos, com “seus cármenes e glorietas” (estas, praças 

redondas nas quais desembocam várias ruas), com o “generalife vermelho recortado de 

negro escarlate cambiando em ouro”, com o horizonte “esfumadonevado da sierra 

nevada”. A significação específica desta frase emprenha de ironia o trecho precedente, 

“la educación es obra de todos ave maria”, que pode assim sugerir uma crítica àqueles 

cuja obra passou a largo da educação ao tirar a vida de um poeta que cantou sua 

Granada em poesia e música, este sim, cuja obra foi só pela educação. Granada é, desta 

forma, cenário de incandescente beleza, com a Alhambra “bautizada” de gotas de 

“yeserías atauriques y mocárabes” tal qual o papel pespontado de dobras escriturais que 

batizam a todo tempo o leitor, inaugurando uma nova leitura a cada lida.  

Mas Granada é também cenário algo trágico, cuja “alvúria” um dia fora ferida 

pela fúria da intolerância, com fuzis explodindo como um “vulcão coração batendo”, 

como uma granada explodindo na amada Granada de García Lorca. E assim, cambiando 

entre a “plazuela branca” e o “horizonte rojonegro” da Alhambra (onde Antonio 
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Machado pediu “edifiquem, amigos, de pedra e sonho, um túmulo ao poeta”
139

), entre o 

branco do papel e a poesia não calada de Federico García Lorca, Haroldo de Campos 

transcria “su granada”, “su Granada” (a de García Lorca e de Antonio Machado) e mi 

Granada”, para, assim, o leitor recriar su Granada, como quem “reza calla y trabaja”.   
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Frag. 3: “multitudinous seas” 

 

o mar manchado de sangue macbeth  

shakespeare polúphlóisbos homero ezra pound borges 

guimarães rosa livro-mar verdesmares 

 explodindo em sons e imagens  

júlio bressane as galáxias são cinema 

 

 

 O terceiro fragmento galático é, a nosso ver, uma viagem ao mar aberto e revolto 

da poesia. Nesta travessia lítero-oceânica, o dramaturgo e poeta inglês William 

Shakespeare iça as velas e dá a partida ecoando no texto a voz da personagem Macbeth, 

protagonista da tragédia homônima, quando no seu atormentado monólogo diz: 

“multitudinous seas incarnadine”. Vislumbramos no final do fragmento uma provável 

transcriação, ao modo de Haroldo de Campos, para esta fala macbeth-shakespeareana: 

“multitudinoso mar purpúreo” (linha 41). No teatro do bardo inglês, esta frase vem à 

baila quando o recém-coroado rei da Escócia, Macbeth, faz um exame de consciência, 

espécie de “mea culpa”, após o mar de sangue jorrardo que lhe levara ao trono, 

motivado pela sua sombria ambição e pelos conselhos não menos ambiciosos de sua 

rainha Lady Macbeth.  

 Além de Shakespeare, Homero, o tecelão grego dileto de Haroldo de Campos, 

será a outra voz-guia a soprar as velas que conduzirão o leitor pelas ondas desta página-

mar, contribuindo para a construção da metáfora do livro como um “mar 

multitudinário”, um “oceano se abrindo como uma vulva violeta” para a apreciação, 

inclusive erótica, do leitor, “a erótica da linguagem como exploração das modalidades 

do visível, do audível, do táctil” (CAMPOS, 1992, p. 270). Num lance metafórico 

simétrico e simultâneo, o leitor se deparará com a ideia do “mar como um livro rigoroso 

e gratuito”, princípios estes direcionadores do plano de navegação galática, traduzidos 

na seguinte frase, outras vezes por nós trazida à tona: “rigor constutivista e proliferação 

neobarroca”. Se o mar de Macbeth é feito pelo derramamento do sangue de inocentes 

em nome de seu projeto de ascensão ao poder, o mar homérico (homárico, numa 

tentativa de transluzir haroldianamente nossas palavras) não será menos um trono 

manchado do sangue da guerra entre gregos e troianos cantada na Ilíada, guerra 

transcriada por Haroldo de Campos em dois homéricos volumes. Mas de Homero 

também poderá comparecer aqui o mar mítico da Odisseia, singrado pela nau de 

Odisseu/Ulissses no retorno à sua Ítaca, onde sua Penélope o aguarda há dez anos, 

tecendo um tapete durante o dia e destecendo à noite, como um eterno “acabarcomeçar” 
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da escritura galática. Nessa imensidão marinha de infernos e paraísos (imensidão 

análoga à escritura antitética das Galáxias), repleta de monstros como Cila e Caribde e 

de encantos como o canto das sereias e a beleza da ninfa Nausícaa, Odisseu é 

surpreendido por violentas tormentas que retardam e modificam sua trajetória (similar à 

jornada galática), enviadas pela fúria impiedosa de Poseidon, senhor das profundezas 

misteriosas do oceano. Sobre as referências deste fragmento, Haroldo de Campos nos 

diz: 

 

Esta celebração do mar-livro começa por um verso de 

Shakespeare (Macbeth, II, cena II), referência ao mar 

multitudinoso, que de verde se transmuda em vermelho-sangue, 

verso da predileção de Ezra Pound e também de Borges. 

Termina com o vocábulo grego poluphloisbos (“polissonoro”), 

aplicado por Homero (Ilíada, I, 34) ao bater das ondas na praia. 

Odorico Mendes, tradutor “macarrônico” dos poemas 

homéricos (“a dedirrósea aurora”), é também invocado de 

passagem, na tradição épico-marinha da língua portuguesa, que 

remonta a Camões, maneirista, pré-barroco (CAMPOS, 2004, p. 

121-122).  

 

Com esses dois mares caudalosos, mares-obras de Shakespeare e de Homero, 

Haroldo de Campos faz do fragmento um espetáculo áudio-imagético que culmina em 

apoteose homérica, ao terminar o fragmento com a palavra “polúphloisbos”, como se o 

texto a essa altura cumprisse a metamorfose marinha que ensaia desde o início da 

página. Deste modo, recria com palavras sinestesicamente ricas em sons e imagens a 

explosão sonora do mar, a infinitude e os mistérios marítmos, fazendo-nos ver a paleta 

variada de cores que o mar atinge ao longo do dia, a textura e o brilho de suas águas, o 

branco de suas espumas, os movimentos das marés, a turbulência e a mansidão das 

águas. Vejamos um pouco: “a primeira tinta da aurora”, o “roçar rosa da dedirrósea 

agora aurora” (algo como “dedos rosas da manhã”, na tradução “macarrônica” de 

Odorico Mendes, referido por Haroldo de Campos na citação acima), o “polifosfóreo 

noturno agora sob estrelas extremas mais liso e negro como uma pele de fera um cetim 

de fera um macio de pantera”, “o mar polifluente se ensafirando a turquesa se abrindo 

deiscente como um fruto que se abre e apodrece em roxoamarelo”, “o mar cor de urina 

sujo de salsugem e de marugem de negrugem e de ferrugem”. 

  Sobre esse barroquismo do mar, Eugenio d’Ors nos fala: 

 

Qué gran tentación romántica el mar! Su masa informe, su caos, 

origen de toda a vida, pero privado de las estructuras de la vida 
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y su infinito, y su indefinición... El mar es sublime. Esto, em 

lenguage de las artes, equivale a deir que es Barroco; ya ha 

advertido Wolflin el barroquismo esencial del género pictórico 

llamado “marina” (d’ORS, 1964, p. 145). 

 

No que tange às sonoridades, Haroldo de Campos não é menos aplicado e 

preciso, abrindo nossos ouvidos com palavras que evocam os ruídos do mar, como se 

em vez de palavras lêssemos através de búzios, aos quais, segundo uma tradição caiçara, 

encostaríamos nossos ouvidos para captar a paisagem acústica do mar. Ouçamos um 

pouco: “regougo” do ronco do mar, (linha 1), as “maretas esfarelando ao vento” (linhas 

6 e 7), o “maroceano soprando” (linha 21), “o mar gárgulo e gargáreo gorjeando 

gárrulo” (linhas 39 e 40), o “polúphloisbos” (linha 43). Explorando as possilidades 

expressivas do fonema “eme”, recorrente do início ao fim da página, o Poeta faz-nos a 

um só tempo ver e ouvir o ronco das ondas, a arrebentação nas pedras, o vento cantando 

na epiderme do mar, a agitação das vagas, as procelas em alto-mar: “multititudinous”, 

“multituidinário”, “miúdas migalhas”, “maretas”, “suas plumas mas o mar mas a 

escuma mas a espuma mas a espumaescuma do mar recomeçado recomeçando”, “mar 

mareado”, “mar manchado”, “mas o mar reverte mas o mar verte”, “mareando 

marujando marluando marlevando marsoando”.  

 No que tange a estes recursos expressivos utilizados no presente fragmento, 

quando dissemos anteriormente que o texto cumpre ao final sua metamorfose marinha, 

estávamos salientando o caráter metamórfico da linguagem haroldiana, que aqui, como 

em muitos outros fragmentos, vai aos poucos se transformando na matéria narrada. Isto 

é, discorrendo acerca das qualidades e propriedades do mar, através de construções 

lexicais que plasmam semântica e morfologicamente essas características, a linguagem 

acaba por personificar o mar, embutindo em “polúphloisbos”, “todo o rumor do mar” 

nesta “palavra-búzio que Homero soprou e que deixa transoprar”
140

. Podemos assim 

dizer que este vocábulo, carregado de significações diretas ao signo mar, funciona 

também como sonoridade onomatopaica, um ruído em si, como se o fragmento findasse 

com o estrondo das ondas aos ouvidos e olhos do leitor. Ampara-nos nesta tentativa de 

compreensão a oralização feita por Haroldo de Campos para o CD isto não é um livro 

de viagem, que acompanha a edição das Galáxias que estamos utilizando para a 

realização deste estudo. Dando-nos a perceber a ênfase ao acento oral do texto galático, 

o poeta finaliza sua leitura inflexionando marcadamente o fonema “s” (ésse) do 
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 Frase contida no frag. 45, “mais uma vez”, p. [101]. 
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vocábulo homérico, até o apagar de sua fala, como se ondas farfalhassem em sua língua: 

“polúphloisbosssssss”.  

Quanto a este aspecto do fragmento, não poderia nos escapar uma analogia com 

o conto Meu tio, o Iauaretê, de Guimarães Rosa, que recebeu de Haroldo de Campos 

um ensaio que pôs em relevo a metamorfose da linguagem ali contida, através das 

sonoridades onomatopaicas da língua portuguesa e do tupi-guarani. Nas palavras do 

nosso Poeta,  

 

O conto é um longo monólogo-diálogo (o diálogo é 

pressuposto, pois um só protagonista interroga e responde) de 

um onceiro, perdido na solidão dos gerais, que recebe em seu 

rancho a visita inesperada de um viajante cujos camaradas se 

extraviaram. O onceiro, meio-bugre, desfia sem parar a sua fala, 

contando casos de onças e de zagaiaeiros, bebendo cachaça, 

tentando entreter o hóspede e fazê-lo dormir, com algum 

propósito maligno que sua conversa ora vela, ora revela 

(CAMPOS, 1992, p. 59). 

 

Passos adiante, Haroldo de Campos começa a destacar com meticuloso interesse a 

metamorfose do onceiro em onça, que corresponde rosianamente à transmutação da 

linguagem textual em linguagem felina:  

 

À medida que a história flui, o que parecia bravata do tigreiro 

para assustar seu hóspede (“Cê tem medo? Mecê, então, não 

pode ser onça... Cê não pode entender onça”; Mecê acha que eu 

pareço onça? Mas tem horas em que eu pareço mais. Mecê não 

viu”; “Eh, onça é meu tio, o jaguaretê, todas”; Então eu viro 

onça mesmo, hã. Eu mio”; “Onça é meu povo, meus parentes”; 

“De repente, eh, eu oncei”), os “causos” de caçada e morte, de 

gente comida de onça e de jaguaretês carniceiros, só familiares 

para o zagaieiro, que lhes conhecia os nomes e as manhas, tudo 

vai convergindo para o clímax metamórfico. Este não é 

apresentado, mas presentado, presentificado pelo texto 

(CAMPOS, 1992, p. 61). 

 

Presentificação que se resolve assim: 

 

A transfiguração se dá isomorficamente, no momento em que a 

linguagem se desarticula, se quebra em resíduos fônicos, que 

soam como um rugido [grifo nosso] e com um estertor (pois 

nesse exato instante se percebe que o interlocutor virtual 

também toma consciência da metamorfose e, para escapar de 

virar pasto de onça, está disparando contra o homem-iauaretê o 

revólver que sua suspicácia mantivera engatilhado durante toda 

a conversa): 
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Ui ui mecê é bom, faz isso comigo não, me mata não... Eu – 

Macuncôzo... Faz isso não, faz não... Heeé... Hé... Aar-rrâ... 

Aaâh... Cê me arrhoôu... Remuaci... Rêiucàanacê... Araaã... 

Uhm... Ui... Ui... Uh... uh... êeês... êê... ê... ê... (CAMPOS, 

1992, p. 62). 

 

Estamos cientes de que se trata de duas obras distintas enquanto gênero literário 

– um conto e um poema prosístico -, e por isso não estamos enveredando por uma 

análise comparativa em sentido estrito. O que urgiu estabelecermos entre a obra do 

autor mineiro e o fragmento galático foi o fato de que em ambos os textos a linguagem 

se traveste gradativamente no objeto narrado. Neste aspecto, o conceito de 

travestimento enquanto disfarce e ambiguidade insolúvel nos auxilia a pensar a 

camuflagem da linguagem, o imbricamento inextricável do referente com o significante, 

que em Guimarães Rosa performatizam o homem-onça e em Haroldo de Campos a 

palavra-mar. Assim, não apenas no fragmento que ora nos debruçamos como em toda a 

dimensão do livro, o modo de contar já constitui o conto, assim como o conto é o modo 

de contar, ou nas palavas de nosso Poeta, “o objeto da demanda é o próprio ‘ser’ do 

conto, o ‘quem’ da narração (como se poderia dizer, à maneira de Guimarães Rosa)”
141

. 

A linguagem se metamorfoseia porque é ela mesma a protagonista da cena galática, 

cujos procedimentos técnico-criativos, lexicais, sonoros e imagéticos, aquilo a que 

Haroldo de Campos nomeia de “dispositivos fono-prosódicos”, são suas artimanhas de 

artificialização barroca, esta operação lúdica que abre na consciência do leitor as portas 

da fantasia e da imaginação para uma viagem transformadora e criativa.  

Desta feita, as palavras em “multitudinous seas” podemos vê-las e ouvi-las como 

ondas que lambem as areias brancas da página, sendo elas mesmas, cada uma, um mar 

de signos potencialmente suscitadores de sons e sentidos. Este excerto parece traduzir 

luminosamente o que estamos afirmando: “se eu lhe disser que o mar começa você dirá 

que ele cessa se eu lhe disser que ele avança você dirá que ele cansa se eu lhe disser que 

ele fala você dirá que ele cala”. O movimento do ir e vir das ondas é recriado aqui pelo 

jogo oximoresco em tom de conversa, tão prosaico quanto a visão que alguém pode ter 

ao mirar o mar sentado à beira da praia. Não podemos deixar de anotar, valendo-nos da 

operação antitética, que a frase pode sugerir a coexistência de polos divergentes, o 

diálogo entre posições contrárias, viga-mestra do barroco e das Galáxias, pois “tudo 

será o mar e nada será o mar”.  
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 Cf. Galáxias, p. 120, ob. cit. 
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Outra metáfora pode surgir junto a estas: a ideia do livro como um mar e das 

páginas como ondas. Talvez com este excerto realizemos a analogia: “esse livro que se 

folha e refolha que se dobra e desdobra nele pele sob pele pli selon pli”. Em “folha e 

refolha” chegamos ouvir a um só tempo o farfalhar do manuseio das páginas do livro e 

os ruídos do ritmo ininterrupto das ondas do mar. Páginas e ondas fluindo e refluindo 

como se as leituras das Galáxias e do mar coincidissem em aparência e transcurso, 

ressaltando ainda a ideia de leitura ininterrupta e intercambiável. Em “dobra e 

desdobra”, atentamos para as camadas incessantes de significâncias da linguagem 

galática, dos signos que geram outros signos, das palavras que são conduzidas e 

conduzem a outras palavras, compondo assim uma cadeia de interpretantes ad infinitum, 

“pli selon pli” (dobra sob dobra), conforme pratica Haroldo de Campos, 

metalinguisticamente, remetendo-nos às técnicas barrocas de artificialização da 

linguagem e à Dobra de Leibniz via Deleuze, donde: 

 

Dobrar-desdobrar já não significa simplesmente tender-

distender, contrair-dilatar, mas envolver-desenvolver, involuir-

evoluir. O organismo define-se pela sua capacidade de dobrar 

suas próprias partes ao infinito e de desdobrá-las não ao 

infinito, mas até o grau de desenvolvimento consignado à 

espécie. Desse modo, um organismo está envolvido na semente 

(pré-formação dos órgãos), e as sementes, como bonecas russas, 

estão envolvidas umas nas outras até o infinito (encaixe de 

germes) (DELEUZE, 1991, p. 21). 

 

Nossa imaginação não estaria fora do eixo se víssemos aqui a superposição das 

ondas, umas se formando e desformando sob e sobre as outras, sendo cada uma delas 

unidade de onda e totalidade de mar. A esse respeito, acode-nos Haroldo de Campos: 

 

A ideia norteadora – a viagem como livro e o livro como 

viagem – abarca tudo isso. É uma vertebração semântica que dá 

unidade subliminar à proliferação das diferenças na escritura 

galática. Viagem paródica, homérica [grifo nosso] e psicodélica 

ao mesmo tempo. Livro ivro (“Bateau îvre”) onde cabe o 

vivido, o lido, o treslido, o tresvivido... Visões vertiginosas, de 

quadros, de lugares, de pessoas, de presenças (históricas e 

mitológicas) aparecem e desaparecem [como as ondas do mar] 

ao longo da tessitura verbal, do mar de sargaços da linguagem 

[grifo nosso] (CAMPOS, 1992, p. 271). 

 

Esta citação que por ora nos apoiamos, citadora ela mesma de outras fontes, 

como o projeto inacabado Livre do poeta francês Stephane Mallarmé (“Livro ivro”), 
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farol luminoso para a fabricação das Galáxias, e o barco embriagado do poeta 

simbolista, também francês, Arthur Rimbaud (“Bateau îvre”), parece fortalecer a 

metáfora do “mar como um livro” ou do “livro que ao mar reverte”. Metáfora do Poeta 

transmetaforizada por nós nesta metalinguagem que constitui nosso estudo, uma vez 

que não intentamos, em nenhum momento, descotinar os encantos estimulantes das 

metáforas haroldianas – signos de luminância inextinguível - mas antes a reverberar no 

leitor o desejo de por elas tirar mais proveito no navegar do seu “bateau îvre”, do leitor 

e da leitura.   

Ainda quanto à citação: “Visões vertiginosas de quadros, de lugares, de pessoas, 

de presenças”, aparecendo e desaparecendo? Isto está nos cheirando a cinema. Vejamos 

o que nos diz o Poeta a esse respeito:  

 

“Valho-me frequentemente de processos cinematográficos, tais 

como o corte e a montagem, a fusão, o flashback e o 

flashforward. As estátuas do profeta do Aleijadinho, no quadro 

de Congonhas, podem subitamente dialogar com as esculturas 

barrocas da Ponte Carlos, em Praga. Uma jovem prostituta 

nordestina assassinada a facadas pode metamorfosear-se em 

Mlle Stromboli, call-girl de Genebra, estrangulada em seu 

apartamento, comparada a um “minúsculo vulcão de matéria 

narrada”. A Circe homérica é uma “massagista” nova-iorquina e 

seus clientes têm os rostos transformados em focinhos porcinos. 

Circe, beneconata (cona em lugar de coma)...Ou então é um 

travesti em minissaia, perseguido pela “radiomobile” romana, 

que acaba por converter-se na “persona” do próprio texto e de 

sua acintosa hibridização de gêneros... (CAMPOS, 1992, p. 

274-275). 

  

Não foi por acaso que o cineasta e amigo do Poeta Júlio Bressane transcriou para 

a linguagem cinematográfica a “vertebração semântica” das Galáxias, através do díptico 

videográfico Galáxia Albina e Infernalário: logodédalo - galáxia dark: Infernalário, 

produzido na década de 1990. “Haroldo, vamos filmar as Galáxias! As Galáxias são 

cinema, Haroldo! Cinema”, enfatisa Bressane no diálogo com o poeta, que abre a 

primeira parte do díptico. E este fragmento sobre o qual por ora nos ocupamos foi um 

dos principais vetores mobilizados no processo de tradução lítero-cinematográfica, que 

levou em conta antes a essencialidade do texto galático do que a literalidade de seus 

conteúdos página a página. Em Galáxia albina, por exemplo, o mar “cor de urina sujo” 

de Macbeth “suja” os planos e as sequências do filme, recriando com imagens e sons a 

mortificina que rei e rainha tramaram para asceder ao trono. Nesta recriação 

audiovisual, o “polúphloisbos” do mar homérico assoma-se ao jorro de sangue 
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shakespeareano, como se assomam e se cruzam na mesma página galática as jornadas 

das personagens Macbeth e Ulisses.   

Mas se as Galáxias já são cinema, como disse Bressane, vejamos que técnicas o 

poeta-cineasta Haroldo de Campos utiliza para a construção desta narrativa híbrida, que 

mistura procedimentos literários e cinematográficos, considerada pelo próprio Poeta 

como um “audiovideotexto, vidotextogame” (CAMPOS, 2004, p. 119): 

 

Jogo com técnicas de narrativa que fraturam, transgridem, 

tornam ambíguos o espaço e o tempo épico, os caracteres. 

Altero os registros retóricos. Dissemino as citações que dão 

uma entonação multíplice às “falas” e confundem as “vozes” 

narrativas. “Por quem os signos dobram?” – pergunta um dos 

fragmentos das Galáxias. Daí o tom “detetivesco” que o livro 

acaba assumindo, de uma certa perspectiva de leitura, pois a 

negaça da intriga passa, por si mesma, a ser intrigante... 

(CAMPOS, 1992, p. 275). 

 

Atentos a estas declarações de Haroldo de Campos, sobretudo no que tange à 

disseminação das citações que geram múltiplas falas, podemos ver e ouvir no 

fragmento-filme não apenas as vozes de Shakespeare e de Homero, mas um mar de 

vozes, como ostras, incrustadas nestas. Outrora mesmo trouxemos uma citação do Poeta 

na qual ele afirma que o verso inicial “multitudinous seas incarnadine” (mar 

multitudinário ensanguentado, numa aproximação tradutória), extraído da peça do autor 

inglês, é um “verso da predileção de Ezra Pound e também de Borges” (CAMPOS, 

2004, p. 119). Pound, poeta e tradutor americano, autor dos Cantares, uma epopeia 

labiríntica de citações e recriações, donde alguns trechos transcriados pelos irmãos 

Campos e Décio Pignatari (MEC, 1960). Jorge Luis Borges, escritor argentino, autor do 

Aleph (Companhia das Letras, 2008), agrupamento de contos histórico-maravilhosos 

cujo liame constitui aquele “miradouro aléfico” citado por Haroldo de Campos para 

qualificar a estrutura dos fragmentos galáticos, ao qual nos referimos em outras partes 

da nossa pesquisa. Ao final da referida citação, o Poeta ainda faz uma alusão a Camões, 

“maneirista, pré-barroco”. Assim, paro-fraseando Júlio Bressane, “as Galáxias são 

Barroco, Haroldo, Barroco!”. Se mais quisermos, não podemos negar que a linguagem 

do cinema, com seus procedimentos como “o corte e a montagem, a fusão, o flashback 

[retorno espácio-temporal] e o flashforward [avanço espácio-temporal]” (CAMPOS, 

1992, p. 274), conforme declaração de nosso Poeta, constitui linguagem algo barroca.   
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 A transversalidade citacional do fragmento, movendo-se como ondas dentro de 

ondas, “poliflui” deste modo o “verde vário” de vozes que Haroldo de Campos invoca 

das profundezas do oceano da história das literaturas, para trafegar por mares para 

sempre navegáveis pelo leitor, pois este deve estar ciente de que a leitura, assim como o 

mar, jamais terá fim. Mares que revolvem em suas ondas a literatura das grandes 

navegações, das descobertas marítimas, mas também das tragédias marinhas, do mar 

“pus de sumo” tragando as naus para os cemitérios submarinos, mar de atlântidas 

submersas, de tesouros perdidos, de horizontes escondidos, obscuros objetos do desejo 

do homem. Mar “mil vezes verde”, “aquáreo equóreo” de belezas animais e plantas das 

mais variadas espécies, de minerais preciosos, do sal imprescindível à vida, das pérolas 

clássicas e barrocas. O mar, amor do pescador. O “livro mar”, amor de Haroldo de 

Campos. O mar, que é “mel”, essa “vulva frouxa no seu mel”, enchendo os olhos, como 

“uma árvore de verde e se vê azul é roxo é púrpura é iodo é de novo verde glauco verde 

infestado de azuis e súlfur e pérola”. Mar que, como o livro, também é “fel”, “cor de 

urina sujo de salsugem”, pois tanto o mel quanto o fel são ondas do mesmo mar 

chamado vida. Um mar de intertextualidades (Homero, Shakespeare, Pound, Borges, 

Camões), de neologismos hiperbólicos que salientam a polifonia marinha galática 

(poliglauco, polifluente, poliestentóreo, polilido, polipantera, polifosfóreo, 

multitudinoso, multitudinário), de estrangeirismos sugerindo o entrecruzamento das 

línguas (do inglês, multitudinous seas incarnadine; do francês: pli selon pli; do grego, 

óinopa pónton, polúphloisbos). Tudo isso um mar como fonte de conhecimentos que se 

oferece ao mar de conhecimentos já navegados pelo leitor. Um mar aberto como um 

“livro aberto”, para ser lido/navegado, porque ler/navegar será sempre preciso. Só 

assim, imaginamos, poderá chegar ao “mar depois do mar depois do mar”.   
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Frag. 4: “no jornalário” 

 anti-epifanias o monstruoso barroco  

o jornal a rotina redundância clichês diários 

 dante alighieri paraíso  

o livro salvação do infernalário   

 

“As galáxias não são apenas feitas de epifanias, mas também de antiepifanias. O 

‘raro’ e o ‘reles’. Momentos de paraíso e momentos de inferno. Como a vida. Como a 

história” (CAMPOS, 2004, p. 120), assim escreve Haroldo de Campos sobre o clima 

deste fragmento. De imediato, vem-nos à memória a figura do poeta florentino Dante 

Alighieri (1265-1321) e sua Divina Comédia, obra para a qual nosso Poeta “já internado 

no hospital, em agosto de 2003, propunha ao irmão Augusto a tradução” (no caso 

haroldiano, transcriação), conforme assinala o crítico K. David Jackson na introdução 

de seu guia das Galáxias (DAVID JACKSON, 2004, p. 1). As antiepifanias às quais se 

refere nosso Poeta dizem respeito, a nosso ver, a um estado de coisas perniciosamente 

imutáveis, que no dia-a-dia congelam o pensamento e travam a percepção. À moenda 

cotidiana que tritura o ímpeto criativo, que macera o imaginário, visando à manutenção 

de uma ordem padronizante, sem fendas para a expressão das diferenças. 

Para arregimentar essa crítica ao “infernalário” da comédia cotidiana, onde 

“máquinas metralham tralham e estraçalham” a sensibilidade transversal e o intelecto 

ávido pelo novo, Haroldo de Campos erige a metáfora de um jornal saturado de clichês, 

com suas páginas salpicadas de mesmices, atitudes que tornam a vida um “xadrez dos 

dias iguais”, ou seja, onde nada se diferencia de nada, onde a redundância dos fatos e 

notícias homogeneíza o ontem, o hoje e o amanhã. Neste sentido, não escapa a Haroldo 

de Campos, como nunca escapou, um forte acento de crítica social em seu discurso, que 

denuncia a horizontalização do saber não apenas na esfera literária, mas na educação, na 

política e na cultura. Reelaborando a língua e reinventando a linguagem, nosso Poeta, 

agindo por meio de uma tessitura verbal fora dos padrões convencionais, não reivindica 

outra coisa senão a renovação do pensamento para o alcance de um mundo mais justo, 

apto a abarcar os diferentes discursos, e mesmo, vozes dissonantes ao discurso oficial. 

Neste sentido, João Alexandre Barbosa salienta: 

 

Uma poesia de resistência porque faz do espaço do poema um 

tempo de linguagens que, traduzidas pela composição, apontam 

para a presença do poeta no mundo do real que é o mundo das 

formas. A passagem entre forma e fome é de “servidão” porque 

o criador, trabalhando com a reversibilidade, é, ao mesmo 
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tempo, senhor e servo da linguagem (BARBOSA, J.A. apud 

CAMPOS, 1979, p. 19). 

 

Portanto, quando Haroldo de Campos diz “gânglio de traças nos trâmites 

convenientes onde o qual é tal lama de lesmas” está, por extensão discursiva, 

denunciando as artimanhas dos jogos de cartas marcadas que caracterizam o sistema 

sócio-político-econômico-cultural que assolam o Brasil e o mundo, responsável pelo 

“selfserviço da fome a crediário”. Como sua linguagem destoa do habitual e não se fixa 

a uma dimensão espácio-temporal única, esse acento denunciante pode muitas vezes 

parecer escamoteado à percepção afeita às medidas convencionais. Mas, ironicamente, 

quanto mais pareça escamoteado, mais incisivo seu discurso, pois vindo da 

materialidade orgânica da própria linguagem. Assim, a ideologia do discurso haroldiano 

sobrevive à efemeridade do tempo e do espaço porque operada pela linguagem, entidade 

transtemporal e transespacial, e não fora dela. O discurso nasce da imprevisibilidade dos 

arranjos verbais e do enredamento das combinações conceituais engendrados pelo 

Poeta, que redimensionam a linguagem para um tempo e um espaço além da 

convencionalidade fossilizada da sintaxe, da morfologia, da semântica, da estética. 

Manuseando desta forma a linguagem, Haroldo de Campos pratica neste fragmento uma 

contundente denúncia ao regime ideologicamente uniforme dos sistemas hegemônicos e 

hierárquicos, aqueles cujo centro regulador, embora apregoe a democratização do ir e 

vir do indivíduo, já delimita em seu estatuto de possibilidades as formas e os modos de 

atuação social e de produção simbólica.  

Esta denúncia é percebida, verbivocovisualmente, nas construções lexicais 

insurectas, agramáticas, heterodoxas que perpassam barrocamente pela página: 

“horáriodiáriosemanáriomensárioanuário”, “forniculário”, “dedalodiário”, 

“hebdomesmário”, “anusanuário”, “mênstruomensário”. Denúncia que ataca 

frontalmente a noção de tempo linear, instauradora da causalidade lógica irredutível, da 

funcionalidade do discurso e da ação, onde “nada se perde nada se excede”, que não 

admite o riso e o risco da palavra e do corpo – desperdícios essenciais à vida, verbal e 

humana – a não ser em intervalos pré-estabelecidos. Barroco por excelência, Haroldo de 

Campos propõe uma temporalidade dilatada, de paredes elásticas que, como volutas 

barrocas, se esticam ao limite, obedecendo não mais a um sistema de centro único e 

fixo, mas a uma engrenagem elíptica, de centralidades mutáveis e intercambiáveis, que 
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nunca se anulam, justapõem-se, isto sim, dissolvendo as fronteiras estanques e 

separatistas.  

Construções lexicais como “horáriodiáriosemanáriomensárioanuário”, por 

exemplo, parecem monstros saídos de uma tela de Goya, cuja fisionomia anamórfica 

insinua caricaturar a escritura, como se a palavra-montagem não coubesse no espaço 

admitido da linha. Já reside nesta anamorfose algo goyesca, em som, imagem e 

significado, o tom reivindicatório de práticas discursivas outras, compostas de códigos 

expressivos que não se cristalizem em nome de uma verdade única, mas de 

possibilidades de verdade; de construções simbólicas prismáticas, que sejam estas 

reflexo de umas e refletor para outras; de possibilidades criativas assentes na 

simultaneidade e intertextualidade dos elementos, embora pertençam a ambientes 

díspares – como na conexão dos quatro termos nesta lexia haroldiana. Enfim, de 

poéticas abertas às experimentações estéticas de fato transformadoras da linguagem e do 

pensamento, pertinentes àquilo que Omar Calabrese denomina de “estética do risco”
142

, 

pois só assim o “coti diano o coito diário” sobrarão em prazer e gozo, soprarão em paz e 

justiça.  

Para tentar transcender a redundância persistente neste “dédalodiário”, labirinto 

diário de trilhas previsíveis e pseudo-jornadas, nosso Poeta joga com palavras tão 

diretas e duras quanto a virulência impingida pelos sistemas reguladores que critica, 

pois “o tododia entope como um esgoto e desentope como um exgoto e renova mas não 

é outro o tododia”. Acaba sendo sempre o mesmo dia, pois, embora sendo outro, nada 

muda no “diáriomensáriourinol estuário onde a foz é fossa o fecalvário onde a fossa é 

fezes”, que assola o indivíduo que sua seu “salário no abdomerdário dromerdário 

hebdomesmário onde nada é vário”. A vida, neste compasso, parece não sair do lugar, 

girando em torno do mesmo ponto e voltando sempre para o ponto de onde partiu, 

perfazendo sempre a mesma viagem (mas “quem diz que a viagem” é isto?), “mesma 

miasma marasma manadas de mesmo em resmas paradas”. Viagem que, assim, não é 

viagem, entendemos, uma vez que as cartas estão rigidamente marcadas, regidamente 

numeradas, e nada sai dos eixos, nenhum dado novo, nenhum veio de risco, nenhuma 

quebra de expectativas, apenas constatações e descrições que garantem o domínio do 

percurso da viagem, mas não soma nada à viagem.  

                                                           
142

 Cf. A idade neobarroca, 1987,  p. 178, ob. cit. 
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Haroldo de Campos concebe o jornal como um receptáculo do marasmo da vida, 

cujos tipos móveis, “dátilos” que tralham grafam” as notícias, nada mobilizam. Pelo 

contrário, parecem metaforizar “moscas iguais e foscas iguais” que pousam sobre o 

papel-jornal sem o brilho da linguagem dinâmica que irradiou quando do surgimento 

desse outrora vanguarda mass media. Manchetes que chamam para o lugar-comum, “o 

reles”; notas que evitam o lugar incomum, “o raro”; fotos espelham faces repetidas 

“feito fetos iguais”; textos narram acontecimentos envelhecidos “feito fatos iguais”. Em 

vez da diversidade e do inédito, o jornal abre-se sobremaneira para o rotineiro mais 

insípido, banalizando em efemérides a efemeridade da existência, assim 

compreendemos. A página do jornal, este meio de comunicação tão admirado pelos 

poetas concretos dadas as suas inovações linguísticas, com sua diagramação mosaicada 

e páginas soltas e permutáveis, semelhantemente ao primeiro embrião do projeto 

galático, agora é espaço do esperado, do deja vú, onde o “novo”, se há, “gora como o 

ovo gora”.  

As relações interdiscursivas não param aqui. Citação sutil é citação fecunda. E 

nesse clima sorrateiro chega-nos de mansinho ao fragmento, embora sem a confirmação 

de Haroldo de Campos, a presença do poeta japonês Matsuo Bashô (1644-1694), autor 

alocado no paideuma de nosso Poeta, que transcriou, entre outros poemas seus, o haicai 

A rã, referido passos atrás. Bashô aparecerá declaradamente e em relevo no fragmento 

7, “sasamegoto”, cuja cena aproxima as paisagens japonesas de Kioto e do rio Moldau 

de Praga. Acerca das relações intertextuais das Galáxias com a obra do poeta japonês, 

Haroldo de Campos nos orienta:  

 

De certa maneira, o procedimento de Bashô era este, o poeta 

capaz de captar as duas esferas aparentemente distintas do real, 

mas não tão distintas, pois ambas pertencem à natureza humana, 

que tem os dois aspectos: o do belo e o do feio (lembre-se do 

“feísmo” barroco), do grotesco. São dois aspectos que assim 

como Bashô era capaz de observar em suas viagens eu, na 

Bahia, em Salvador, observei (...). Os paradigmas nas Galáxias 

não estão organizados separadamente, como no modelo 

dantesco; há momentos infernais, como no caso, “no 

jórnalário”, em que no final, sem transição, uma visão mais 

paradisíaca, mágica. Em outros fragmentos, que são mais 

organizados em termos de beleza, podemos dizer assim, há um 

elemento anti-epifânico, como no caso do texto que trata de 

Bashô e da urina dos cavalos (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 41). 

  



 

187 
 

A viagem a Salvador, na qual nosso Poeta observa o “belo e o feio”, está transcriada no 

frag. 37, “cheiro de urina”. Já o “texto que trata de Bashô e da urina dos cavalos”, 

comparece no frag. 29, intitulado “poeta sem lira”, onde lemos os seguintes trechos: “e 

se lembrava de bashô cavalos mijando junto ao travesseiro”, “por que será que os 

tradutores açucararam bashô” e “bashô para quem uma peônia florindo podia ser um 

gato de prata ou um gato de ouro”.  

A participação subliminar de Bashô neste fragmento, surgindo suavemente como 

“uma peônia florindo” um “gato de ouro”, acende um ponto luminoso acerca do 

oxímoro barroco, essa figura harmonizadora de contra-dicções, de paradoxos 

inconciliáveis ao pensamento ligeiro. Quando Haroldo de Campos diz que Bashô é 

“capaz de captar as duas esferas aparentemente distintas do real” – a beleza e a feiura – 

“mas não tão distintas, pois ambas pertencem à natureza humana”, nosso Poeta, 

transversalmente, parce estar chamando nossa atenção para a potencialidade barroca que 

reside na percepção acuradamente dialética do poeta japonês e que o autor das Galáxias 

assimila e transfunde neobarrocamente para este fragmento. Não estamos com isso 

credenciando Bashô ao universo barroco, mas não podemos perder de vista que o 

“feísmo barroco”, conforme assinala Haroldo de Campos, configura a contra-face do 

“belismo” barroco, para criarmos um neologismo cuja expressividade possa emparelhar 

com o termo do Poeta.  

Com efeito, o que seria a anamorfose barroca senão a deformação existente na 

natureza humana, a entidade inversamente proporcional àquilo considerado belo? Não 

seria o Barroco a disciplina artístico-filosófica a prezar em seu estatuto tanto o belo, o 

harmônico, o simétrico e o sublime quanto o horrendo, o disforme, o monstruoso e o 

grotesco? Nessa medida, Omar Calabrese nos é útil no que tange à linguagem do 

monstruoso: 

 

Se recordarmos a própria etimologia da palavra “monstro”, 

encontrar-lhe-emos dois significados de fundo: a 

espetacularidade, proveniente do facto de que o monstro se 

mostra para além de uma norma (“monstrum”). Segundo: o 

mistério, causado pelo facto de a sua existência nos fazer pensar 

numa advertência oculta da natureza e que poderemos advinhar 

(“monitum”). Todos os grandes protótipos de monstro, os da 

mitologia clássica, como o minotauro ou a esfinge, são ao 

mesmo tempo maravilhas e princípios enigmáticos 

(CALABRESE, 1987, p. 106).  

 

Passos adiante, fala-nos o teórico italiano da desmesura no monstruoso: 
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Daqui o grande princípio fundador da teratologia, ou ciência 

dos monstros: basear-se no estudo da irregularidade, ocupar-se 

da desmesura. E, de facto, os monstros, em quaisquer 

descrições, da Antiguidade até nossos dias, são sempre 

excedentes ou excessivos, em grandeza ou pequenez: gigantes, 

centauros, ciclopes, isquiópodes, etc. A perfeição natural é uma 

medida média e aquilo que dela ultrapassa os limites é 

“imperfeito” e monstruoso (CALABRESE, 1987, p. 106).  

 

Quanto ao tratamento do monstruoso na esfera barroca, arriscaríamos mais: não 

seria o Barroco “capaz de captar”, como parece captar Bashô, no feísmo o belismo e no 

belismo o feísmo? O belo e o feio, deste modo, não estariam simbioticamente 

incrustados, sendo impossível verificar um sem vislumbrar o outro? Com efeito, paraíso 

e inferno, peônia e cheiro de urina, belo e feio, na balança oximoresca do Barroco, têm 

peso de ouro. O ouro barroco, quer seja ouro branco ou Ouro Preto, cidade barroca 

esculpida a ouro dos negros escravos, é tudo ouro. Ouro, ele mesmo a ostentação e o 

luxo, não exclui o lixo; recicla-o, retirando-lhe o ouro subjascente no refugo descartado 

pelas mentalidade maniqueísta. Não esqueçamos de João Cabral de Melo Neto sujando 

com ouro geométrico a face unívoca da intelectualidade purista,: “Poesia te escrevia: 

flor! Conhecendo que és fezes”
143

. Como esquecer de Augusto de Campos enfeitando 

sua joalharia poética tanto com o luxo quanto com o lixo?: 

  

Impossível não lembrar também de Décio Pignatari babando coca-cola pela cloaca na 

cara da poesia beletrista: 

 

                                                           
143

 Poema Antiode (contra a poesia dita profunda). 
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É isso que faz Haroldo de Campos neste fragmento galático, quando aproxima  

na página, sem soberania valorativa, construções lexicais sublimes como 

“plumapaisagem” e grotescas como “abdomerdário” (espécie de periódico de merdas); 

O infernalário, assim vemos, ressalta a miragem caleidoscópica das Galáxias, com suas 

páginas abertas barrocamente ao grotesco e ao sublime, aos sentimentos infernais e às 

sensações paradisíacas que residem no coração humano, às qualidades intelectuais e às 

necessidades básicas do ser.  

 Numa visada diametralmente oposta, o que podemos flagrar no fragmento em 

discussão é que a todo momento infernal corresponde um instante paradisíaco, como 

ressaltou Haroldo de Campos na citação anterior, ao dizer que “no jórnalário” ocorre, ao 

final, “sem transição, uma visão mais paradisíaca, mágica”. Esta visão paradisíaca, que 

também remete ao paraíso dantesco (este estágio de pouca repercussão popular em 

relação ao “inferno de Dante”), é prenunciada, para nós, nas imediações centrais da 

página (guardando alguma coincidência, que não podemos afirmar se intencional, com o 

purgatório da Divina Comédia, estágio intermediário desta obra). Na linha 21, de um 

total de 43, portanto, quase na metade da página, surge o prenúncio da salvação do tédio 

“que se repete” e se alastra pelo fragmento. Mas, voltemos para um pouco antes, na 

linha 20, a fim de acompanharmos o paroxismo do infernalário: “o coti diano o coito 

diário o morto no armário”, e, entrando na página 21, “o saldo e o salário o forniculário 

dédalodiário”. Agora, sim, o alumbramento: “mas o livro me salva me alegra pois o 

livro é viagem mensagem de aragem é plumapaisagem é viagemviragem o livro é 

visagem no infernalário onde suo o salário”.   

 O livro personifica, assim votamos, o ponto de “transição” (não oficializado pelo 

Autor) que leva à salvação do Poeta. Portanto, é a linguagem esse “verdadeiro e 

principal personagem do livro” (CAMPOS, 1992, p. 272), quem acode Haroldo de 

Campos no “mar morto de esgoto” do fragmento e, não duvidemos, dos “cacos iguais” 

da vida, que, para o Poeta, não se fraturava da vida da linguagem. Não cabe aqui, 

porém, uma precipitada conclusão de que o livro, aparecendo como entidade redentora, 

estaria em qualidade literária acima do jornal, uma vez que o “jornalário”, esse jornal 

metaforizado no fragmento, esse “xadrez (...) de escaques (as casas do tabuleiro de 

xadrez) iguais onde o um é o outro”, configura menos o media enquanto veículo de 

linguagem potencialmente não linear do que o pensamento redundante dos que 

comandam e publicam a mídia.  
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O jornal, se ampliarmos nosso foco, poderá ser também o livro, mas um livro de 

textos ideologicamente fáceis e de figuras carimbadas, tão contraproducente ao 

desenvolvimento humano quanto o jornalário do cotidiano enfadonho e sufocante, onde 

nem mesmo os dias são diferentes, onde o “hojeamanhãontem o anteontem o 

anteamanhã o trasantontem o trasanteamanhão que é hoje ou foi ontem ou depois” não 

passam de “moscas iguais”. Esta modalidade de livro não o livra da literatura 

redundante, das leituras empestadas de uma pedagogia há muito reificada, alçada ao 

trono intelectual, poderíamos dizer, analogamente aos planos capciosos de Lady e 

Macbeth, aludidos indiretamente no frag. 3, “multituidnous seas”.  

O jornalário, nesta perspectiva, alegoriza o reinado de uma literatura 

deliberadamente massificada pelos sistemas de controle intelectual, institucionalizada e 

dominante, em detrimento de literaturas dissonantes, polifônicas, polissêmicas, abertas a 

experimentações e inventividade. Sem espaço para as múltiplas vertentes literárias 

florescerem, a escritura, seja no jornal, no livro ou na Internet, seja na TV, no rádio, no 

cinema ou na revista, o cotidiano, em qualquer parte do mundo, será “fezes tal e qual 

qual e tal”, ironicamente, tal qual o poema de João Cabral de Melo Neto. Enquanto as 

“mesas de aço resmas de almaço” que detém o controle dos desígnios da leitura não se 

derem conta do aprendizado inócuo e homogeneizante que desde sempre produzem, o 

cotidiano, intelectual e prático, não será muito diferente dos infernalários denunciados 

por outros artistas em diversos tempos e localidades. 

Dito assim, o cotidiano continuará a ser um “jangal de baratas nos canais 

competentes” (jângal: do sânscrito, terra incultivada), conforme anota nosso Poeta, ao 

escrever com caracteres-moscas a urgência imprescindível de renovação da alma da 

literatura, que há tanto boia na lama da redundância. Com o fragmento “no jornalário”, 

Haroldo de Camos retira a seco a casca da ferida da literatura para chamar a atenção do 

leitor quanto à monotonia intelectual que nos assola sem nos darmos conta, dada a 

letargia causada pelos textos, literários e humanos, que nos caem de cima para baixo, 

repetindo a mesma cartilha de gostos e estilos.  

Mas nosso Poeta peregrino, como o Dante viajor da Divna Comédia, deposita fé 

em sua trajetória infernalária - ainda que não esteja mais entre nós -, em um amanhã 

diferente de hoje, um amanhã “vário”, onde os fatos não sejam “moscas iguais”, onde as 

“miúdas nugas de intrigas tricas” se dissolvam. Isto posto, a visão do paraíso de nosso 

Poeta – a revelação epifânica da viagem após o “féclavário” -, é observada na última 

linha do fragmento, quando Haroldo de Campos parece realizar a certeza de que nada, 
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nem mesmo os “banais semoventes”, impedirá o curso irrefreável da linguagem: “mas a 

paragem mas a mensagem mas a visagem mas a viragem mas a viagem”. E nesta 

paisagem haroldo-dantesca, alentadora de um futuro de radiâncias simbólicas e factuais, 

o leitor levará consigo a certeza de que, banhado pela luz da poesia, fará de “todo dia 

tododiário” um dia único, nem que seja no último dia, como deveria ser vivido todo dia, 

cremos. Haroldo de Campos parece ter vivido assim, como se cada dia fosse a última 

página, onde escreveria todas as estórias, vividas e por viver, assim são as Galáxias. 

Quanto a esta perspectiva simultaneísta e a-histórica, observáveis na poética de Haroldo 

de Campos, Omar Calabre nos elucida: 

 

Os modernos são antes os que fazem do passado uma distopia, 

isto é, um uso temerário, improvável, votado à anulação da 

história, mais do que à sua revalorização. São os que pervertem 

os vectores conectivos da história, eliminam as flechas 

temporais das conexões (causa-efeito, re-construção, nostalgia). 

E dedicam-se à mais moderna das tentativas: a conexão 

improvável, a sintaxe meta-histórica, eliminando o valor da 

crono-logia em favor da unidade das partes do saber 

(CALABRESE, 1987, p. 195). 

 

Acerca da ênfase neobarroca na atualização espácio-temporal, o crítico nos revela: 

 

 

O “deslocamento” neobarroco tem o caráter da deriva, não já do 

significado, como querem certos filósofos franceses, mas da 

história. Os objectos neobarrocos ou relidos por uma poética 

neobarroca adquirem o carácter de “estar sempre aqui”. Onde o 

“aqui” inclui indistintamente toda a história, e consiste numa 

actualidade como concomitância de todos os tempos e 

directamente como coexistência até do possível com o efectivo 

(CALABRESE, 1987, p. 195). 

 

No escopo haroldiano, porém, a história não tende a ser anulada, mas, antes, 

condensada na atemporalidade poemática, conforme nos elucida João Alexandre 

Barbosa: 

 

Não será preciso muito esforço para perceber que, neste 

movimento orientador da leitura, Haroldo de Campos entronca-

se, expandindo-se, na tradição mais legitimadora do poema 

moderno: aquela que, fundindo tempo e espaço, revela 

inevitavelmente o caráter historicizado da escrita. 

Na verdade, o ato de ler, relendo, permite tanto ao poeta quanto 

ao leitor vislumbrar o modo pelo qual se resgata, por entre os 

escolhos da História, um espaço de linguagem em que não 
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somente as circunstâncias temporais mas o próprio tempo da 

linguagem poética são redefinidos a partir da instância textual 

(BARBOSA, J.A apud CAMPOS, 1979, p. 13-14).   

 

No que tange às relações entre historicidade e desconstrução na obra do nosso Poeta, o 

crítico assinala: 

 

Ao contrário do que se possa pensar (e se pensa tão 

frequentemente!), à medida que a criação de Haroldo de 

Campos assume os riscos da desconstrução é precisamente  

quando mais se acentua, a meu ver, o seu empenho em conferir  

uma historicidade radical ao texto. Há como que uma 

consciência cada vez mais entranhada da historicidade básica da 

linguagem que vincula a exploração de seus limites de 

concreção aos impossíveis da ambiguidade e da 

plurissignificação (BARBOSA, J.A. apud CAMPOS, 1979, p. 

19). 

 

Provavelmente, a pulsão de Haroldo de Campos para transcriar A Divina 

Comédia, ainda que em estado de saúde adverso, feito esboçado na “jornaljornada” 

deste fragmento, levaria em conta estas premissas neobarrocas, enxertando na obra 

medieval do poeta florentinto elementos literários da contemporaneidade. Neste trânsito 

entre tradição e modernidade, Haroldo de Campos traduziu passagens do paraíso 

dantesco na obra 6 Cantos do Paraíso
144

. Some-se a estes prenúncios tradutórios, que 

decerto desembocariam na transcriação da totalidade da Divina Comédia, o livro 

Signantia quasi coelum, no qual nosso Poeta, “invertendo a pirâmide dantesca - e esta 

inversão já responde ao desígnio de viagem significante do percurso haroldiano” 

(BARBOSA, J.A apud CAMPOS, 1979, p. 14) -, inicia a travessia pelo estágio 

luminoso e a concluí no infernalário. Mas um infernalário onde o sol não “cala no 

mictório entre bolas de nafta formol”, pois aqui rebrilha a força transformadora da 

linguagem e reluz a magia aglutinadora da poesia. Não nos resta, leitor, melhor 

“plumapaisagem” do que acompanharmos Haroldo de Campos nesta visão do paraíso, 

excerto da primeira parte de Signantia quasi coelum, um passo para realizarmos, em um 

dia desigual, como um viajor em busca das epifanias, a viagem rumo à Divina Comédia, 

“talqual” reimaginaria Haroldo de Campos: 

 

profundoazul 

listas de ágata 

azul mais claro 
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Cf. 6 Cantos do Paraíso, Rio/S. Paulo, Fontana/Instituto Italiano de Cultura, 1978. 
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raia de rubi  radiante 

coxilhas esverdeiam 

no cinzopaco    chumbos / sombras 

outro friso:     laca  acesa  

(da cabina – amarelo 

peito-de-pássaro – 

uma janela 

ogiva  o 

pôr-de-céu 

       rubis 

       lumes de laca 

       lanças vermelhas 

 

(disso – íris no 

íris – se faria o  

paradiso) 

 

    (na cabina 

    fogos fúteis  - cubos 

    de gelo no 

    uísque – trívia 

    & parasselene) 

 

 

o olho fosfóreo de Dante 

    (se enubla em licorosa luz neon) 
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Frag. 5: “mire usted” 

 
córdoba espanha mesquita-catedral  

arcarias árabes arabista   

efeitos óticos portas mihrab chuva de ouro  

arquitetura arquitextura 

  

1959, mesmo ano em que Haroldo de Campos visita Granada, cenário do 

fragmento “reza calla e trabaja”. Provavelmente, um dia de domingo, “um domingo 

ocrecobre do [rio] gualdaquivir” (linha 29). Desta vez o Poeta está em Córdoba, mais 

uma cidade da região da Andaluzia, Espanha, que, assim como Granada, é marcada 

pelos traços arquitetônicos deixados pela presença da cultura islâmica naquelas 

localidades. Pórticos da Mesquita-Catedral de Córdoba, esculpidos de arabescos e 

arcarias, tais quais o “branco no branco no branco” pintava a paisagem da Plazuela San 

Nicolás, maravilham os olhos do viajor Haroldo de Campos. Córdoba, não esqueçamos, 

cidade natal do poeta Don Luis de Góngora, expressão radical do Barroco, o que pode 

sugerir ao leitor, de relance, o interesse do Poeta em conhecer as cidades dos autores de 

sua predileção, como fez visitando os lugares onde estão os túmulos de Mallarmé 

(Vulaines-sur-Seine, França), de Bashô (Osaka, Japão) e de Joyce (Zurique, Suíça). 

Granada, recordemos, cidade de nascimento (e de morte) de outro poeta, Federico 

García Lorca, que, em companhia de escritores como Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis 

Cernuda e Dámaso Alonso, entre outros, compôs a Generación de 27, movimento 

literário restaurador da poesia gongorina na modernidade, pródiga em parentesco 

barroco com a poética haroldiana.   

Aqui, o leitor entrará em contato com a exuberância dos arcos e arabescos da 

cultura andaluza, percorrendo os interiores da Mesquita-Catedral, onde mirará, desde o 

início do fragmento (“mire usted” = veja você), monumentos arquitetônicos e 

escultóricos de impressionantes contornos, como os “arcos viciosos” da Capilla de 

Villaviciosa e o Mihrab (nicho para orações), que “remira ouro moído”. Também 

conhecerá o Pátio de los Naranjos, onde “laranjas impróprias para comer” pendem “a 

beleza plena no redondo dos gomos ao alcance da mão”. No curso galático, um conjunto 

de portas da Mesquita e arredores, que remonta às dinastias de Abderramán e Almanzor, 

reis mouros que viveram naquela região, convida o leitor a conferir os ornamentos que 

nascem da sobreposição labiríntica dos arcos: Puerta del Perdón, Puerta de las Palmas, 

Puerta de Almodóvar, Puerta del Puente e Puerta de los Deanes.  
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Se em Granada a viagem girava em torno da paleta de brancos da Plazuela San 

Nicolás, em Córdoba girará em volta dos “miliarcos miniaturados”, que parecem 

multiplicar-se e mover-se conforme a mirada caleidoscópica do Poeta, que vê “um arco 

de outro arco de outro arco de outro arco”, engendrando “plumas de sombras e rejas de 

claroescuro”. Os olhos de leitor, neste fragmento, participarão de uma experiência de 

forte apelo visual, com base em construções metafóricas elípticas, que intentam plasmar 

a dinâmica das curvaturas dos arcos, o labor dos capitéis das colunas, a luminância 

áurea do Mihrab, a suntuosidade das naves, enfim, toda a monumentalidade dos 

ornamentos e das formas da Mesquita-Catedral e do casario de Córdoba. 

O tom da viagem, como se pode notar, será de um barroquismo plástico algo 

hipnótico, pautado nas formas e estruturas que parecem se projetar simultaneamente nos 

setores da Mesquita. No presente fragmento, essas formas e estruturas querem se 

metamorfosear nas camadas justapostas da escritura galática, como “uma página 

velando outra página uma viagem outra viagem uma pátina outra pátina”. Deste modo, a 

proliferação dos arcos dispostos na Mesquita ensaia mimetizar no texto galático o 

palimpsesto textual que, para Haroldo de Campos, caracteriza a noção de escritura 

universal e, parte integrante desta, a escritura das Galáxias. Devemos pensar, nesta 

perspectiva, que assim como um arco conecta-se a outro arco, gerando um “dossel de 

céus arqueados sobre-e-sobcéus de arcos se achegando ou se afastando”, a escritura, na 

acepção mais ampla, se origina a partir do movimento incessante de textos que se sob-

sobrepõem uns aos outros, afinando-se e desafinando-se, deixando difusa a noção de 

origem e encerramento, isto é, de início e de fim definidos.  

Salta aos nossos olhos, a um só tempo, a ênfase conferida às estruturas, tanto no 

espaço físico da viagem quanto no espaço branco da página. Estrutura, para Haroldo de 

Campos, salienta a ideia de concreção das formas, de palbabilidade dos elementos, de 

tactilidade dos signos, de visualidade dos vocábulos. Ao mirar os arcos e suas formas 

dinâmicas, que embutem arcos dentro de arcos, como os “polilobulados arcos de 

almanzor”, o imaginário do nosso Poeta não tarda em materializar na escritura galática a 

concreção geométrica daquela estruturalidade que o fascinara. Por isso, menos descreve 

o que vê do que inscreve com o que vê, como se escrevesse com arcos em vez de 

palavras. As palavras, desta feita, deixam de ser mensageiras das sensações produzidas 

no contexto do evento plástico-escultórico-arquitetônico experienciado pelo Poeta, para, 

primacialmente, serem elas próprias as configuradoras da mensagem, pois, arranjadas 

como estão, recriam a sinuosidade da paisagem em xeque. Os efeitos óticos dos lóbulos, 
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elementos ornamentais formados por um feixe de círculos que se multiplicam 

aparentando uma franja de feitios circulares, são transfundidos para a sintaxe imagética 

que o Poeta arregimenta: “você entra as naves de abderramán floresta de fustes 

franjando céus de arcos listados”. E o leitor, como Alice caindo na estória dentro da 

estória, adentra nessa floresta de arcos múltiplos, levado pelas potencialidades visuais 

que os vocábulos, assim combinados, suscitam em seu imaginário.  

É quando a escritura galática, escrevendo sobre o escrever, vira o que é visto e 

não sobre o que é visto. Por um momento, a fábula dentro da fábula, esquecendo-se que 

é fábula, a fabulação pura acontece. Como se o contar se contasse sem se dar conta de 

que está contando, culminando numa imagem algo inapreensível: num átimo, a 

escritura, e não o escritor, está a contar. A escritura, de tão burilada, parece ganhar vida 

própria, engolindo o próprio escritor. É quando a página se torna, a essa altura, a própria 

Mesquita de Córdoba, com “aqueleesteoutro arco sucedendo e sucessivo recedendo e 

recessivo para a mirada alumbrada” e não mais um texto sobre a Mesquita de Córdoba. 

Este o alumbramento, o esplendor da escritura a que almejam os poetas-escrituras, em 

vez de poetas-escritores. É quando ou-vemos, à maneira de Décio Pignatari, o 

“gargalhar barroco” brilhando no “arco-iriso solar do Haroldo”, como poematiza o 

irmão Augusto de Campos na epígrafe de nossa tese. Nesta medida, apoiados nas 

construções expressivas destes dois autores, chamamos a atenção do leitor para o feitio 

sonoro (gargalhar) e imagético (brilhar, arco-íris, riso, solar) da poética haroldiana e do 

Barroco, este último feitio, essencial para acompanharmos o nosso Poeta pelo labirinto 

de arcarias que ora atravessamos.   

A impressão que nos abarca leva-nos a crer que nosso Poeta já vê escritura nas 

formas dos arcos, o que é diferente de escrever sobre as formas dos arcos que vê. A 

cena pode ser traduzida assim: no instante em que Haroldo de Campos vê, já está 

escrevendo. O seu olhar não é outro senão escritura. É essa a sensação de quem lê os 

arcos galáticos, que parece não ler, mas ver, no instante em que vê o Poeta, a profusão 

de arcos se multiplicando pela Mesquita. A imaginação do leitor voa porque as palavras 

voam, as vogais vagam, as consoantes consoam, os sons soam, as palavras ressoam, as 

frases fraseiam, as páginas pagineiam. Nos arcos galáticos, palavra escrita é palavra 

vista. Mas, na dinâmica verbal, eis um dado curioso e singular da escritura galática: a 

imaginação do leitor, necessariamente, não se transporta para o lugar da ação, pois o 

lugar da ação não está fora do lugar da leitura, que é o lugar da linguagem. O leitor frui 

porque a linguagem frui o leitor, jogando eroticamente com seus sentidos, expondo-se 
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como um mar aberto, uma “vulva violeta do oceano” para o seu mergulho linguístico
145

. 

A fruição, desta feita, advém menos da descrição dos arcos em si do que das 

potencialidades lúdicas da imagem que destes o Poeta elabora. Assim sendo, o gozo da 

leitura provém antes da arquitextura dos arcos do que da arquitetura dos arcos, de modo 

que os arcos galáticos já não são puramente os arcos da Mesquita, pois para reconstituir 

essa imagem, uma escritura-fotográfica do espaço visitado resolveria a equação 

sintática. Os arcos galáticos são ornamentos islâmicos que só existem na linguagem 

engendrada pelo Poeta, pois se trata de uma linguagem de tradução em vez de 

linguagem de reprodução dos ormamentos, linguagem engenhosa, inclinada a recriar no 

espaço da página os efeitos arqueados do espaço arquitetônico. Assim, em vez de 

reproduzir as imagens vistas, transcria o maravilhamento óptico que as imagens 

delineiam nos horizontes da Mesquita. Projetados sobre “capitéis romanos”, os arcos 

quando transmutados para o livro, comportam-se como se suspensos no ar, no ar da 

leitura.  

Espécie de scanner barroco de metáforas, os olhos de Haroldo de Campos, como 

um cineasta celerado, sedento em reduzir o visível ao pó do indivisível – da 

integralidade do visível - veem imaginando, transcriando o fato concreto em concreção 

linguística. O que viu já não existe enquanto visto, porque transcriado pelo imaginário, 

que capta um mundo na mínima partícula percebida. Nesta operação visão-imaginação, 

os arcos são arabescos serpenteando sobre a superfície do papel, dando voltas na retina 

do leitor até que este, após tantos volteios verbais, veja sem ler. Por isso, é pouco 

promissor a tentativa de reviver a experiência do Poeta in loco, buscando, em vão e 

desnecessariamente, captar o que ele captou. Ali, o leitor só encontraria os arcos, “nada 

senão arcos”, o que não é pouco. Mas uma leitura, uma literatura - a poesia – não se 

resume à “vida como ela é”
146

, mas como ela pode, sendo ela própria, ser outras coisas. 

Cá, no fragmento galático, a miragem são estas outras coisas: arcos além dos arcos, 

“labirinto de lóbulos para o olho”. O que o Poeta captou, porfim, só os arabescos da 

linguagem – as dobras dos signos – podem traduzir e, ao fim da tradução, novas 

traduções que levarão à tradução de traduções etc etc etc... Por isso a necessidade da 

leitura, da literatura, da poesia, da arte, pois a existência, per si, ainda que com todos os 

seus realismos e surrealismos, culmina no dobre dos signos, porque os sinos dos 
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 Excertos extraídos do frag. “multitudinous seas”, p. [17]. 
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 Frase tradicionalmente atribuída ao dramaturgo Nelson Rodrigues. 
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sistemas reguladores do pensamento, por mais bem intencionados que sejam, nunca 

dobram o suficiente para a captação dos instantes de alumbramento.  

A literatura galática, na porosidade que este raciocínio possa gerar, não busca 

esgotar o referente; ao contrário, nutre-o para sobreviver ao afã da apreensão 

logocêntrica e determinante do ciclo sígnico. A cadeia de interpretantes galática brota 

para os olhos do leitor como pétalas que caem de uma flor germinando outra flor. A 

morte do referente, tal qual um rio assoriado, sufocaria o aflorar do imaginário e, por 

conseguinte, as possibilidades de ampliação do pensamento. Em uma leitura assoriada, 

o leitor nada teria a fazer a não ser guardar, incauto, a sensação de ter dominado o que 

leu, desapercebendo ele que entre leitura e leitor corre um rio de significações por 

captar, mas que, por isso mesmo, fazem da leitura o oxigênio reavivante para o leitor 

captar o imponderável da vida.  

O Barroco, esta linguagem de criação de mundos poéticos, são instantes assim: 

os signos dobrando as dobras do mundo em linguagem prenhe de dobras, conforme 

asseveram Leibniz e Deleuze, conforme preconiza Haroldo de Campos, “pli selon 

pli”
147

. Daí o artifício da linguagem, que lhe confere um caráter metamórfico e 

provisório, instável e simultâneo, que pode tanto revestir a máscara do real quanto vestir 

a cara da fantasia, caráter deveras fugidio às tentações da câmara enclausuradora do 

pensamento linear e unívoco. Daí a indiferenciação entre o narrado e a narração, a 

indefinição entre estrutura material e matéria conteudístca, a atemporalidade entre o 

momento de confecção da obra e o instante de apreciação pelo leitor.  

No Barroco, não há defasagem entre o tempo do artista e o tempo do leitor: tudo 

converge para o instante da escritura, para a temporalidade deslizante e transepocal da 

arte. As estruturas das coisas vistas viram as estruturas das coisas escritas e, assim, não 

há evento artístico ultrapassado porque ocorreu antes nem evento novo porque ocorreu 

depois. Os eventos, na concepção barroca e neobarroca, co-existem em rotação 

transdiciplinar, sejam eles ocorridos ontem, hoje ou amanhã. A nostalgia e o avanço 

convivem no instante mágico-místico do agora, que flagra a tradição no novo e o novo 

na tradição.  

Tiremos proveito destas asserções barrocas no fragmento que ora nos 

dedicamos, que, assim como o tecido da escritura universal – que se move pela 

interpenetração de textos, reminiscências, alusões e projeções para o devir – espelha, 
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barrocamente, temas contidos em outros fragmentos, através de recursos como “o 

flashback e o flashforward”
148

, segundo palavras de nosso Poeta. Com isso, não 

percamos de vista que uma viagem galática leva a outras viagens e, deste modo, a 

travessia de Haroldo de Campos por Córdoba remete o leitor, nomeadamente, à 

travessia por Granada, o que nos permite inferir que os dois trajetos foram realizados na 

mesma sequência espácio-temporal. Atentemos, portanto, à linha 34, onde lemos: “foi 

aqui ou foi em granada que você poderia retratar-se se quisesse em túnica árabe”. Nesta 

passagem, o leitor é remetido ao frag. 2, “reza calla y trabaja”, que transcorre 

espacialmente na cidade granadina, onde, na Casa del Chapiz, o Poeta queixava-se por 

não haver “nenhum arabista para os arabescos”.  

Este caso de intratextualidade, isto é, o flagrante diálogo entre instâncias 

escriturais do próprio Autor, reforça o caráter remissivo e recorrente da tessitura 

galática. Ao passo que muda o espaço da ação, permanece no novo contexto a ação 

ocorrida anteriormente, uma repetição algo retórica, com fins não a dizer novamente o 

fato, mas a presentificar todos os fatos ocorridos, como se acontecidos 

concomitantemente. Estamos dentro do templo da poesia e da arte: é como se o tempo 

não houvesse corrido nem o espaço houvesse mudado, embora tempos e espaços sejam 

outros. Assim, em “mire usted” lemos a frase “para quê arabistas se são línguas de ouro 

para o luxo do olho”, que parece ter sido pronunciada na mesma sequência discursiva 

que “a casa del chapiz deserta nenhum arabista para os arabescos” (frag. “reza calla y 

trabaja”). Acompanhamos aqui o fluxo do pensamento devassando os compartimentos 

da memória, transfundindo uns eventos nos outros, sacudindo a poeira do passado e 

lançando o presente para o antes. Haroldo de Campos converge tempos e espaços, 

transmutando fatos diversos para o mesmo instante, através dos artefatos da linguagem. 

Logo, linguagem e fato, são faces intercambiáveis, como as esquinas de um labirinto, 

que podem levar e trazer a lugares sagrados e infernais. Esquinas, no ambiente urbano, 

tenhamos claro, constituem espaços de entrecruzamentos humanos, ambiências híbridas 

que tendem à quebra da continuidade e à interligação de trajetos, de maneira similar aos 

espaços que pairam entre os vocábulos galáticos, que podem tanto interligar duas 

palavras quanto interromper seu fluxo.  

O fragmento, portanto, transcorre com as portas da memória abertas para 

entradas e saídas de lembranças e suposições, retomadas e hipóteses, vivências 
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realizadas e desejos incertos. Um ir e vir cheio de desvios, propensos a mudanças de 

rumo e de reiterações de temas e eventos no curso da leitura. Neste fragmento, assim 

como nos demais, as portas da linguagem abrem-se como as portas da Mesquita-

Catedral de Córdoba, para a passagem do leitor pelos meandros da escritura-arabesco, 

que se projeta como arcos por onde entra e sai a imaginação, perpassando “o postiço 

empastado ao real como uma camada sobre outra camada o falso acasalado ao deveras 

como uma página velando outra página uma viagem outra viagem” (linhas 36 e 37). 

Nesta cadeia interrelacional, onde camadas se sobrepõem feito “escamas de vidro”, a 

viagem à Córdoba vai (re)velando a viagem à Granada, não apenas quando a cita 

explicitamente, mas também quando o Poeta divisa no rendilhado dos ornamentos 

árabes da Mesquita uma correlação cosmológica, o que vem a  evidenciar o efeito 

monádico almejado na gênese do projeto galático, pois nunca é demais reforçar as 

palavras de Haroldo de Campos (1992, p. 272): “monadologicamente, em cada 

fragmento, estão todas e cada uma das Galáxias”. Deste modo, estando em Córdoba, 

nosso Poeta parece mirar o mundo. Lendo “mire usted”, o leitor pode admirar o mundo. 

As portas del Perdon, de los Deanes, del Puente, del Almodóvar, de las Palmas, de los 

Judíos (Bab-Yend), como páginas que conduzem a outras páginas, constituem espécies 

de mirantes que conduzirão o leitor a vislumbrar nos “céus arqueados” da Mesquita 

outros arcos fora da Mesquita, outros céus além dos céus de Córdoba. 

 

 

Interior da Mesquita-Catedral de Córdoba, onde vemos os “miliarcos” à esquerda e o Mirhab à direita. 

Foto: Ibrahim Ammar Jr. 
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No presente fragmento, acompanhamos ainda o indistinto interesse de Haroldo 

de Campos tanto pelos motivos extraordinários quanto pelos eventos triviais da viagem, 

nada escapando à sua percepção algo parabólica. Se devota atenção à “floresta 

branconegra de arcarias árabes” da Mesquita, não despreza seu entorno, onde afirma 

que “plantaron la mesquita delante de la bodega”, na qual, provavelmente, o Poeta 

degustou “calamares e um vinho” (calamares = lulas). Do mesmo modo, não deixa de 

botar reparo, sob sutil ironia, nos “turistas yanks (americanos) e alemongs (alemães) no 

mihrab bichos d’água contando pesetas à luz alugada” (linhas 5 e 6). Essa “luz alugada” 

provavelmente faz parte de um serviço de lanternas pago pelos turistas para percorrer as 

“sombras e rejas de claroescuro”, pois na linha 23 o Poeta retoma este tema, dizendo: “a 

luz alugada também te pertence também a fachada de arabescos e miliarcos 

miniaturados até sua última gruta inclusoreclusa de poeira rosa e mármore até onde a 

vista avista”. Neste sentido, não nos furtaremos a pensar que, dada a ambiência 

oscilante de claros e escuros na Mesquita, estamos diante de dois percusos barrocos: o 

da Mesquita, prenhe de grutas e de arcos dentro de arcos, e o da linguagem haroldiana, 

esta, de ambiência pendular, que alterna instantes verbais obscuros e cristalinos, onde 

uns se introjetam nos outros, projetando aos olhos do leitor um lusco-fusco poético que 

vai autorrevelando a leitura.   

Caravanas de turistas aparecem também no final da página, à Puerta de los 

Judíos Bab-Yend, que dá para o bairro dos judeus, quando o Poeta nos chama a atenção 

para “um atordoado magote de velhas um enchapelado cacho de velhas made in usa”. É 

importante notar aqui o quanto Haroldo de Campos, seja mirando os arcos, seja 

observando os transeuntes, tende a ver tudo sob formas e volumes, isto é, a configurar 

materialmente as coisas, procedimento literário que salienta sua consciência semiótica 

dos eventos que atravessam sua vista. Com efeito, para traduzir um agitado grupo de 

senhoras com chapéus à cabeça, faz uso da lúdica construção lexical “enchapelado 

cacho de velhas”, animando com medidas e formatos um detalhe aparentemente banal 

da viagem, a partir de um jocoso jogo aliterativo com ênfase nos fonemas “ch”, “l” e 

“lh”. Mas em poesia o detalhe mais banal não é menos raro do que a matéria mais 

nobre. Deste modo, compreendemos que um evento corriqueiro é valorizado tanto no 

espaço físico da viagem quanto no ato de sua tradução para o papel, o que não significa 

dizer que Haroldo de Campos atribui ao banal um embelezamento retórico para tornar o 

discurso atraente. O que faz com o banal é o mesmo que realiza com o raro, isto é, 

traduz com plasticidade incomum tanto o primeiro quanto o segundo elementos.  
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Nesta passagem, ainda, as inscrições no muro da Casa del Chapiz, pertinentes ao 

fragmento “reza calla y trabaja”, ganham correspondência, a nosso ver, com “as letras 

hebraicas descascadas desoladas paredes pilhadas” que o Poeta flagra “en la judería”. 

Novamente aqui, participamos do movimento intratextual, que o leitor, não apenas neste 

fragmento, jamais deverá perder de vista no curso galático, pois quanto mais relações 

ele conseguir realizar, maior será o gozo no percurso trilhado.  

Um outro aspecto do fragmento nos chama a atenção. Desde o início da página, 

Haroldo de Campos escreve como se compartilhasse com algum interlocutor, no 

itinerário da viagem, as impressões da paisagem que aprecia. Na primeira linha, lemos: 

“mire usted que buena suerte le plantaron la mesquita delante de la bodega”. Na linha 7, 

“e se você tivesse apanhado laranjas no pátio de los naranjos entrando pela puerta del 

perdón”. Na linha 13, “você entra as naves de abderramán floresta de fustes”. Já na linha 

23, temos: “turistas pagam pesetas ao guia solícitoesguio que você recusou mas a luz 

alugada também te pertence”. Enquanto que na linha 31, reaparece a loquaz expressão 

que dá título ao fragmento, “mire usted”, cuja coincidência verbal nos instiga a associar 

à frase “mirad em su granada”, que consta na linha 4 do fragmento “reza calla y 

trabaja”, quando Haroldo de Campos homenageia Federico García Lorca, nascido e 

morto na região de Granada por ele visitada. Se naquele fragmento o verbo apontava 

para a cidade granadadina, neste, a construção não estaria distante de algo como “mire 

usted en su Córdoba”. As duas cidades, próximas geograficamente, no tecido galático se 

roçam linguisticamente, como se os arabescos da Alambra se espraiassem pelas arcarias 

da Mesquita de Córdoba, deslocando a vista do leitor para dentro e fora do fragmento 

em busca das relações intra e intertextuais do curso galático. Mas as fricções linguísticas 

não param por aí. Mais uma operação vertiginosamente barroca pode ser vislumbrada: 

Granada, cidade onde morreu Federico García Lorca, que, juntamente com os 

companheiros da Geração de 27, recuperou Góngora para a modernidade, visitada por 

Haroldo de Campos, que também visita Córdoba, cidade natal do poeta Don Luis de 

Góngora, expoente da tradição barroca, revisitado neobarrocamente por Haroldo de 

Campos.   

Assim como o Poeta oculta o sujeito enunciador, reinventando sujeitos 

renunciadores da enunciação do discurso tradicional, a palavra “usted” traslada-se, sem 

grandes perdas textuais ao teor da leitura, para o leitor caro às Galáxias. Esse 

ocultamento dos agentes participantes da ação integra o jogo chiaroscuro do neobarroco 

galático, aludido pouco antes, pautado no emascaramento das pistas discursivas com 
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fins a desestabilizar os lugares previamente definidos ao autor, às personagens e ao 

leitor.  

O vocábulo “usted”, nesta linha de pensamento, pode ser a um só tempo um 

companheiro de viagem que está ao lado do Poeta, pode ser também o próprio Haroldo 

de Campos conversando retoricamente consigo mesmo, como pode ser o leitor que se 

deparar com a o fragmento a qualquer instante. “Usted/você”: “pronome indefinido” 

para quem o Poeta comparte a paisagem andaluza de Córdoba, mirando “motocicletas e 

namorados o domingo ocrecobre do [rio] guadalquivir e a ponte entre a puerta del 

puente e la calahorra [município de Granada]” (linhas 29 e 30). “Usted/você”, para 

quem Haroldo de Campos divisa “córdoba vista da ponte no poente cobreocre” (linha 

31). E aqui, neste miradouro verbal, salta aos olhos e aos ouvidos o barroquismo 

paronomástico impresso nas expressões “ocrecobre” e “cobreocre”, que qualifica, 

respectivamente, as cores do Rio Guadalquivir e do poente da cidade de Córdoba. O 

trocadilho, que dá trabalho à língua, quase um trava-línguas – e este parece ser o grande 

intuito das Galáxias: mexer com a língua portuguesa, na sintaxe e na articulação oral do 

falante -, provoca, entre outros efeitos, uma ilusão de ótica, o trompe-l’oeil da 

linguagem galática, que, assim como o “usted/você” aponta para vários atores, torna 

semelhante o que é diferente e diferente o que é semelhante. Ou seja, numa mirada 

rápida, “ocrecobre” pode passar por “cobreocre” e vice-versa, prestando-se o leitor tanto 

à experiência sonora quanto à leitura visual das expressões. Em separado, cada uma das 

expressões já protagoniza um trocadilho algo táctil; próximas, elevam ainda mais as 

potencialidades expressivas fônicas e visuais, fazendo do domingo no Guadalquivir um 

cenário cromático tão atraente quanto os “céus de arcos se achegando ou se afastando o 

vermelho ensombrado no amarelo o amarelo alfombrado no vermelho”. São as figuras 

de retórica traduzindo barrocamente a natureza. E para um poeta barroco só 

reinventando a natureza da linguagem, chega-se à natureza das coisas. 

É isso a que, desde o início de nossa leitura, estamos chamando de escritura-

arabesco, uma vez que a performance da palavra no papel desenha metaforicamente no 

imaginário do leitor tantos arcos quanto as figuras produzidas pelos arcos no “ôlho 

alumbrado” do poeta. Por esta perspectiva, discorrendo acerca dos ornamentos, da 

floresta de arcos de ouro do Mihrab, da Capilla de Villaviciosa, das portas 

monumentais, enfim, do complexo arquitetônico e escultural da Mesquita-Catedral de 

Córdoba, Haroldo de Campos utiliza uma linguagem que, mirando a própria linguagem, 

tece em sua fisionomia intrincados bordados verbivocovisuais, equivalentes, em matéria 
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de volutas textuais, à miragem arquitetônica do ambiente que está visitando. Os 

arabescos vistos são logo arabescos escritos, pois “mire usted yo soy el único arabista 

de córdoba”, disse nosso Poeta (linha 32), já que em Granada, não havia “nenhum 

arabista para os arabescos”
149

.     
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Frag. 6: “augenblick” 

stuttgart alemanha galeria de arte  

suicídio de lucrecia romana  

palavras ao véu lucas cranach  

diane de poitiers espelho barroco 

literatura e pintura   

 

Museus e galerias configuram, não raro, paragens fundamentais em uma viagem 

que se quer descortinadora de outras vertentes culturais e artísticas. Ambientes a um só 

tempo de apredizagem e lazer, constituem eles próprios uma viagem particular – 

propiciadores de uma experiência estética e intelectual -, cujos prazeres advém a partir 

da convivência momentânea, mas nem por isso superficiais, com as obras de arte. As 

Galáxias estão cheias de prazeres desta ordem, provenientes da imersão semiótica de 

Haroldo de Campos em quadros e esculturas de museus e galerias de várias cidades do 

mundo. Tão viva e estimulante leitura parece edificar uma nova obra de arte para a 

imersão do leitor, que, aguçados sinestesicamente os estímulos, vê obra e tradução se 

materializarem intersemioticamente diante dos seus olhos, sem que esta esgote aquela, 

mas, antes, excite-o a contemplá-la e a retraduzi-la, atitude que se encarregam as 

Galáxias do princípio ao fim. 

Desta vez, entraremos com Haroldo de Campos na Staatsgalerie, representativa 

galeria de arte em Stuttgart, inagurada em 1843, na Alemanha, para apreciarmos com o 

Poeta duas obras que trazem em comum a beleza e a sensualidade femininas, mas em 

situações diametralmente opostas: a primeira, preparando-se para a morte; a segunda, 

retocando-se para a vida. Estamos falando respectivamente das telas Lucrezia, do pintor 

alemão Lucas Cranach o Velho (1472-1553) e Portrait of Diane de Poitiers (cerca de 

1590), esta, de autor indefinido, que supomos pertencer aos pintores da Ecole de 

Fontainebleau (c. 1530-c. 1610), estilo que perdurou durante o Renascimento tardio na 

França, no âmbito do Chateau de Fontainebleau, destacando-se, entre outros artistas, 

nomes como Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Niccolò dell’Abbate e Ambroise 

Dubois.  

Entre os dois instantes de apreciação, que podem ter ocorridos em ordem inversa 

àquela que aparece no fragmento, contrasta a paisagem do mundo comum, com “velhas 

gordando coguvelhas gustando tortas de maçã apfelkuchen rebentando recheio como 

tumores cremosos” (linhas 32 a 33). Note o leitor, que tanto no universo da arte quanto 

no contexto da vida mais corriqueira, tudo é levado à mais alta estatura na fatura da 

poesia, afinal, o que são para Haroldo de Campos as senhoras rechonchudas de 
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chapéu/cogumelo a comer as famosas tortas de maçã alemãs - que em sua visão barroca 

se assemelham a “tumores cremosos” -, senão uma espécie de quadro da banalidade 

análogo aos quadros sublimes que está vendo na galeria? Não estaríamos aqui, mais 

uma vez, diante da dialética assumida pelo Poeta da epifania e antiepifania?! Sua 

leitura, assim construída, traduz com arte o não artístico, denunciando, tanto mais, a 

banalidade da vida convivendo lado a lado com a sublimação da arte, que será, em sua 

tradução que não conhece distinção entre vida e arte, pautada na delicadeza dos signos 

materiais que irão descortinar as pinceladas que revestem, cada uma a seu modo, 

Lucrécia e Diane de Poitiers. 

Na esfera da história da arte, a obra Lucrezia faz parte de uma série de telas 

concebidas por Lucas Cranach, um dos principais pintores do Renascimento alemão, 

com base no suicídio de Lucrécia, personagem que viveu na antiguidade romana e que 

pagou com a morte a ofensa ao pudor. Com vistas a nos situarmos no contexto da obra, 

procedamos, antes, a uma breve síntese histórica do tema retratado por Cracach. Dona 

de grande beleza e casada com um nobre romano, Lucrécia comete o suicidio após ser 

violada por Sexto Tarquínio, filho do último rei de Roma, Lucio Tarquínio o Soberbo, 

que a violenta ante sua recusa a atender a seus imperiosos desejos. Após confessar o 

ocorrido a seu pai e a seu marido, Lucrécia crava um punhal próximo a seu peito na 

tentativa de honrar sua conduta de mulher fiel e honesta, levando-a à morte. Sem tardar 

a punição, Sexto Tarquínio é então morto pelo irmão de Lucrécia, provocando com esse 

feito o fim da monarquia romana e consequentemente a proclamação da república em 

Roma
150

.  

Ressaltemos, antes de tudo, que uma obra de arte, na perspectiva do conceito de 

viagem que estamos aqui empreendendo, constitui de certo modo uma viagem dentro da 

viagem, isto é, uma travessia de ideias e sensações encontrada na travessia-

deslocamento do viajante, igualmente repleta de ideias e sensações surgidas no 

transcorrer imprevisível da travessia. Por óbvias razões, nossa leitura, portanto, tende a 

ser antes uma possível leitura das observações de Haroldo de Campos diante do quadro 

em vez de uma leitura do quadro em si, o que não anulará uma interposta compreensão 

de nossa parte de alguns aspectos temáticos e formais do quadro em questão. O que 

importará naquilo que dissermos aqui será antes o discurso poético que tentará traduzir 
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 Cf. http://portal.protecturi.org/lucrecia-de-lucas-cranach-el-viejo/, texto de Laura Pais Belín. Acesso 

em 19/08/2015. 
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a experiência estética de Haroldo de Campos diante do quadro, consistindo nosso olhar 

apenas uma mediação dessa experiência para o leitor.  

Isto posto, o que mais nos leva a destacar nas observações do Poeta tange à 

proliferação de pormenores surgida na tradução do seu olhar sobre o corpo e as vestes 

da personagem que protagoniza a tela. São tantos, precisos e preciosos os detalhamentos 

que por um instante nos dão a impressão de que Haroldo de Campos parece estar 

tomado pela força expressiva do que observa, como se estivesse de fato frente a um 

acontecimento ao vivo e não apenas de uma representação deste. Isso demonstra 

sobremaneira o interesse indistinto de nosso Poeta pelos elementos plásticos e 

conceituais da pintura, traduzindo-os em linguagem táctil para o olho-táctil do leitor, o 

que também explicita ao mesmo tempo sua inclinação barroca no que toca à precisão 

narrativa da arte verbal, matéria que retomaremos ainda neste passo. Por hora, deixemos 

que o Poeta nos demonstre ele mesmo a profusão de detalhes que, sob sua acuidade 

visual, traduz a pictorialidade em impressionante matéria verbal: 

 

“um punhal se enterrando prestes na lucrezia de lucas cranach staatsgalerie stuttgart quem a 

poderia ver de outra forma quando nunca sob o véu vislumbre a gaze gázea o lufstsôpro do 

manto em tênues vibrissas de ar apenas aflorando a nudez total a cabeça inclinada a coifa 

medieval benecomata treliça de pérolas contendo os crespos ruivos um corado nas maçãs do 

rosto um dourado nos anéis desprendidos da coifa poucos o marfim da fronte olhos 

semicerrados na morte no gozo-raiva da morte vingável nunca vi punhal tão elaborado lâmina 

tão lâmina sulcada e se afilando a partir do cabo lavrado engastes ourobronze mais fulvos para o 

ruivo geral” (linhas 1 a 10). 

 

Perceba o leitor como Haroldo de Campos conjuga suavemente as referências da obra 

(quadro: Lucrezia; autor: Lucas Cranach; onde: Staatsgalerie Stuttgart) e a 

expressividade que dela emana (o véu vislumbre, a gaze gázea, o manto em tênues 

vibrissas de ar etc.), ressaltando, mais uma vez, o enamoramento harmônico entre o 

epos e o epifânico, o contar e o cantar, a prosa e a poesia, sem que um domínio 

sobrejugue o outro. Neste ritmo harmônico, em que metáforas e referentes lógicos se 

complementam, o Poeta vai “desvelando” a figura, seus adornos e seus contornos, como 

se intentasse desnudar a nudez de Lucrécia, que se encontra coberta por um “véu 

vislumbre”, por uma fina “gaze gázea” que ao mesmo tempo que a envolve, despe-a. 

Note-se que para ressaltar a extrema finura do tecido, o Poeta transmuta o substantivo 

“gaze” em adjetivo “gázea”, como se a qualidade do véu não fosse traduzível senão pela 

materialidade mesma da palavra que nomeia o objeto. Qualificando o tecido com o 

nelologismo “gázea”, Haroldo de Campos chama nossa atenção para a finíssima 
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porosidade do tecido, solicitando de nós, leitores, uma fruição algo táctil que talvez 

outros vocábulos, fora da materialidade que nomeia o véu, não desse conta. Se a palavra 

“gaze” por si mesma gera, pelo uso cultural já consolidado, uma cadeia de interpretantes 

relativos ao leve e poroso tecido, “gaze gázea” não nos deixa dúvidas quanto à 

delicadeza e transparência particulares do objeto que o signo designa. Além destas 

tentativas de tradução plena daquilo que vê, o Poeta também nos faz atentar para a 

natureza do tecido textual, cujas potencialidades expressivas não se separam da carga 

semântica. 

Isto posto, os vocábulos e expressões que Haroldo de Campos utiliza para 

“desnudar a nudez” da personagem parecem extensões verbais da suavidade pictórica 

aplicada por Cranach ao véu que a encobre: “luftsôpro do manto”, “tênues vibrissas de 

ar”. Nesta medida, o neologismo “luftsopro” (luft: aéreo, no idioma germânico) parece 

não querer apenas qualificar o diáfano tecido, mas talvez ser ele o próprio manto que 

vela e revela a intimidade violada de Lucrécia, que a olhos apressados não passariam de 

um véu suave, transparente, leve, diáfano, translúcido etc etc etc... Para Haroldo de 

Campos, esse véu são “tênues vibrissas de ar”, expressão que traduz não apenas as 

qualidades materiais do próprio objeto mas o clima de mistério e revelação que este 

instaura no quadro. Vibrissas, não esqueçamos, configuram os pelos que nascem em 

alguns animais, os felinos, por exemplo, para capatar vibrações através do ar, espécies 

de bigode nos gatos, assim entendamos. Trata-se, portanto, de uma analogia tão 

inesperada quanto exata em sua expressividade e adequação com o adereço em vista e 

revista, que dispensa o comentário meramente descritivo, típico dos discursos da 

história da arte, para ceder lugar à transcriação da linguagem pictórica em língua de 

poesia.  

 Por isso, quando Haroldo de Campos escreve “manto invisível de cristal em 

filetes de celofane”, está tão consciente do jogo intersemiótico entre as duas linguagens, 

a pintura e a literatura, assim como das especificidades pertinentes a cada uma delas, 

que imediatamente diz “se existisse celofane”, pois com isso sugere ao leitor saber bem 

das caracterísitcas culturais, sociais e políticas que fazem parte de cada contexto 

espácio-temporal, autorizando-lhe (ao próprio poeta e ao leitor) quaisquer miradas 

sincrônicas, por mais inusitadas que possam parecer à primeira vista, sem ofender a 

coerência dos fatos e das ideias em jogo. Como costuma praticar visadas sincrônicas, 

priorizando a simultaneidade transepocal em vez da cronologia fronteirizante, Haroldo 

de Campos olha para “a cabeça inclinada a coifa medieval”, de Lucrécia, de onde se 
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desprendem “um dourado nos anéis”, e parece enxergar alguma afinidade visual com a 

Circe de Ezra Pound, lançando mão da construção “benecomata treliça”, que nos Cantos 

do poeta americano assim aparece: 

 

(...) E ventos vindos pela popa nos  

Impeliam adiante, velas cheias, 

Por artifício de Circe, 

A deusa benecomata”
151

         

 

Circe, apenas a título de breve contextualização, é a feiticeira que na Odisseia de 

Homero transforma os companheiros de Ulisses em porcos e, graças aos ardis do herói, 

torna-os humanos novamente. No fragmento, a possível remissão a Circe, a deusa 

benecomata poundiana, deva-se ao cabelo como vestimenta do corpo feminino em 

ambas as personagens, que no quadro de Cranach é adornado com “pérolas contendo os 

crespos ruivos”, que encimam a “cabeça inclinada”. Com similar meticulosidade, nosso 

Poeta atenta ainda para “um corado nas maçãs do rosto”, para “o marfim da fronte” e 

para os “olhos semicerrados”, que, sutilmente combinados, insinuam a apoteose do 

“gozo-raiva da morte vingável” de Lucrécia. A ambivalente expressão “gozo-raiva” 

traduz a ideia central da tela, que, no nosso entender, consiste na purificação do corpo 

da personagem ao se fazer penetrar pela lâmina que traz às mãos. Mas, seja nos 

domínios da pintura seja no discurso sobre esta, a cena parece suscitar alguma dose de 

ambiguidade, pois visual e verbalmente o gesto de Lucrécia em seu estágio para a 

morte, que pagará com a punição do corpo a purgação da alma, alude a contrapelo à 

imagem não pintada por Cranach, que constitui o suposto ato carnal, onde Sexto 

Tarquínio teria se apoderado à força do corpo da mulher. A descrição que faz Haroldo 

de Campos do punhal (que nós “vemos” algo fálico), assente ou não nesta carga de 

ambiguidade, acentua para o leitor a sensualidade trágica que se observa no corpo e no 

rosto de Lucrécia: “nunca vi punhal tão elaborado lâmina tão lâmina sulcada e se 

afilando a partir do cabo lavrado engastes ourobronze” (linhas 8 e 9), “o punhal parado 

gelado aço acerado hibernando a morte rosa a vida rosa a rósea detida antemorte” 

(linhas 22 e 23).  

Aqui, vale gastarmos algum fôlego para tentarmos uma analogia entre as 

construções lexicais “lâmina tão lâmina” e “gaze gázea”, que não constituem nem as 

primeiras tampouco as últimas a aparecer nas páginas das Galáxias. Sobre expressões 
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como estas, somos levados a compreender que quanto mais os signos se ensignam, ou 

seja, quanto mais a linguagem se dobra sobre si mesma, mais chegamos perto daquilo 

que as palavras, e nestes dois casos, os signos pictóricos, intentam recriar na mente do 

leitor. Reside nesta atitude potencialmente semiótica a missão do artista neobarroco e, 

por conseguinte, a tarefa das Galáxias e de seu autor, que é trabalhar à exaustão a 

fisiognomia dos signos até fazer com que signifiquem tanto mais pela sua materialidade 

física. Expondo suas texturas através de recurosos como a parononomásia e o 

trocadilho, os signos evidenciarão visualmente as qualidades materiais daquilo que 

designam. Ironicamente, este pensamento carrega algo de paradoxal se pensarmos que  

quanto mais os signos se espelham a si mesmos, mais irradiam as camadas fora de si, 

ampliando o raio de atuação das palavras, valorizando indistintamente a miríade de 

conotações e denotações mais insuspeitadas. Mas o que constitui o paradoxo senão uma 

das mais seminais figuras de retórica do Barroco, a ponto de a própria figura 

“paradoxo” se anular enquanto incoerência discursiva? Assim assimilando, a expressão 

“lâmina tão lâmina” não apenas conota um “cortante” jogo verbal como denota para o 

leitor o aspecto ultra-afiado e não menos perfurante do punhal prestes a penetrar no 

corpo de Lucrécia, onde “a fina cintura o torso magro os seios apenas esboçados em 

botões de rosa” padecerão aos olhos do leitor.  

Estas caracterísitcas plásticas per si já refletem o preciosismo do olhar 

meticuloso de Haroldo de Campos lançado sobre o quadro, salientando em relevo a 

verve barroca do nosso Poeta. Neste passo, retomemos a matéria que tange à predileção 

barroca pelas minúcias descritivas, apoiando-nos para tanto nas considerações de 

Affonso Romano de Sant’Anna sobre as festas barrocas no Brasil, onde “tudo era 

representação. Tudo era produção de simulacros persuasivos” (SANT’ANNA, 2000, p. 

172). Ao discorrer sobre esse tema, o teórico cita a “cerimônia do beija-mão do vice-rei, 

no Rio de Janeiro”, como “um espetáculo que mobilizava teatralmente a corte diante do 

Sr. D. Luís de Almeida Portugal Alarcão Eça Melo Silva Mascarenhas, conde 

d’Avintes, marquês do Lavradio e vice-rei do Brasil”. Afirma Sant’Anna que a cena 

“foi descrita pelo historiador Luís Edmundo, dando-nos a ideia do barroquismo desse 

espetáculo tropical”
152

, barroquismo que, a nosso entender, está presente tanto no 

caráter alegórico e teatral da cena em si quanto na tentativa verbal do narrador em 

traduzir pormenorizadamente aquilo que testemunhou: 

                                                           
152

 Cf. Barroco, p. 174, ob. cit. Segundo Sant’Anna, “essa cena foi retratada” também “numa água-tinta 

colorida de autor anônimo, obra que pertence ao acervo da Biblioteca Nacional. 
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Os regimentos lá estão com “suas casacas de revés sangue-de-

boi, a véstia gema-de-ovo ou branca, da cor da meia, mostrando 

a polaina curta, de seus botões, o tricórnio assentado sobre as 

cabeleiras de rebicho, naturais, acabando em laçarotes 

discretos”. Os dragões mostram “calcins cor de topázio, vestia 

da mesma cor, botas curtas de cano em rebordo largo, a casaca 

negra ajustada, premida sob largas passadeiras em cruz, feitas 

em couro rubro e azul, compondo, no ângulo superior, o 

pescocinho da gola baixa que mostra o peitilho de renda. 

Trazem, os oficiais, capacetes de pano, couro e metal amarelo, 

arabescados, no gosto rococó, tope em unha, e viseira de 

arrebito”. Enquanto isso, sua Excelência “a mão no tricórnio de 

seda (...) está em grande uniforme, o bandulho farto a estalar na 

vestia cor-de-pérola, toda em ramagens”. E o narrador descreve 

a longa fila de subalternos e as aglomerações que neste dia 

ocorriam durante o ritual (SANT’ANNA, 2000, p. 174-175).    

 

Se levarmos em conta que os narradores barrocos dos séculos XVII e XVIII que 

por aqui aportavem primavam pela riqueza de detalhes, veremos que a fonte em que 

bebe Haroldo de Campos, nosso narrador galático, não será outra senão o universo 

barroquizante. Atentos às minúcias, apreciemos mais estas passagens da viagem estética 

do Poeta diante da morte de Lucrécia: 

 

“o fundo negro e uma paisagem à esguelha sumida sumindo-se azulróseoverdenegra com pontos 

vermelhos e a nudez total sob a caprichada coifa como presa suspensa da gargantilha de pérolas 

ou da ombreira do manto trançada na espádua do manto invisível de cristal em filetes de 

celofane diria se existisse celofane a fina cintura o torso magro os seios apenas esboçados em 

botões rosa o umbigo marcado pequena concha a linha evasiva da coxa direita sobrelevada pela 

esquerda róseolisa pequena concha de penumbra o umbigo conchiglia o leve redondo da coxa 

esquerda contra o fundo negro e as virilhas convergidas para um fio de sombra para um frouxel 

de sombrasseda ligeiríssimo passado pela gaze gázea num riscovoluta arisco o fio de sombra 

afluindo ao encontro trívio de sombra onde a vida ensombra alfombra hibernando a morte rosa a 

vida rosa a rósea detida antemorte” (linhas 10 a 23). 

  

Tanto na narração do historiador quanto na descrição de Haroldo de Campos, 

resguardadas as especificidades temáticas e o contexto espácio-temporal que 

caracterizam cada uma delas, salta aos olhos do leitor uma pulsão barroquizante por 

explorar todas as camadas possíveis do tema, como se ambas pretendessem em algum 

instante esgotar o objeto narrado. Esse afã do artista barroco tem que ver, em grande 

medida, com a vontade de preencher todos os vazios, reiterando, repetindo até o 

paroxismo do transbordamento dos signos:  
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Isso em literatura corresponderia à sucessão de verbos que 

redizem e reafirmam o sentido, substantivos que acrescentam e 

diversificam o significado e adjetivos e imagens que colorem e 

metamorfoseiam a dispersão textual e que vão ondeando sobre a 

página, espraiando e superpondo sentidos, como fazia o 

pregador [Padre Antonio] Vieira (SANT’ANNA, 2000, p. 158). 

 

Tais procedimentos conferem pictórica plasticidade à poética de Haroldo de Campos 

quando este mais se empenha no labor com o significante, utilizando-o como escamas 

que se encaixam e se deslizam simultaneamente, a partir dos jogos sonoro-prosódicos 

engendrados em sua leitura do quadro. Com efeito, extratos como “uma paisagem à 

esguelha sumida sumindo-se azulróseaverdenegra” parecem plasmar as mais fugidias 

pinceladas de Cranach, captáveis por um olho que parece ver a tinta sob a tinta, a pátina 

sob a pátina, as misturas dos pigmentos. Realizando um exame microscópico, que alia 

leveza e pungência, Haroldo de Campos traz para o leitor a essencialidade do quadro, 

que se encontra tanto na temática impressa nos matizes quanto nas linhas e figuras. Para 

se ter uma noção da tradução dessa essencialidade, isolemos, a título ilustrativo, alguns 

vocábulos e expressões que nosso Poeta utiliza traduzindo a atmosfera de delicadeza da 

obra: “manto invisível de cristal filetes de celofane”, “fina cintura”, “os seios apenas 

esboçados em botões”, “o umbigo marcado pequena concha”, “a linha evasiva da coxa 

direita”, “pequena concha de penumbra”, “o leve redondo da coxa esquerda”, “as 

virilhas convergidas para um fio de sombra para um frouxel de sombrasseda 

ligeiríssimo passado pela gaze gázea num riscovoluta”, “o fio de sombra”, “a vida 

ensombra alfombra hibernando a morte rosa a vida rosa”. Todo o discurso de Haroldo 

de Campos sobre a tela, seja nestas passagens ou em anteriores já demonstradas, gira em 

torno do modo como Lucas Cranach concebe a delicadeza que encobre a morte, aquilo a 

que nosso Poeta parece ter traduzido como a sensação “gozo-raiva”.  

           Com isso, cremos que o Poeta toma como eixo narrativo o véu usado por 

Lucrécia, amparando suas palavras na leveza e na transparência do tecido, portanto, em 

suas delicadas qualidades materiais e visuais, ou seja, nos caracteres plásticos da 

pintura. Palavras e expressões como “alfombra” (que designa qualquer tecido feito em 

tear), “ombreira do manto trançada”, “manto invisível de cristal”, “luftsôpro do manto 

em tênues vibrissas de ar”, “linha evasiva”, “seios apenas esboçados”, “o leve redondo 

da coxa”, “um fio de sombra”, “um frouxel de sombrasseda ligeiríssimo”, sem falar da 

recorrente expressão – no fragmento e em nossa leitura – “gaze gázea”, intentam, deste 

modo, traduzir o estilo empregado por Cranach na tentativa de tradução do suicídio de 
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Lucrécia. Desta feita, se o pintor faz uso de um estilo minuciosamente suave, desde a 

elaboração do corpo ao desenho do punhal que penetrará esse corpo, o Poeta traduz esse 

estilo com palavras, expressões e frases não menos leves e meticulosas, como se só 

fosse possível tratar da pintura escrevendo com palavras-pinturas. Esta atitude 

intersemiótica acaba por evocar, para nós, um fecundo jogo de relações estéticas que 

paira entre os sistemas de signos pictórico e literário, que o Barroco há muito acusou. 

Antes de prosseguirmos com esta matéria, não esqueçamos: Haroldo de Campos, 

conforme situamos o leitor em outras passagens da nossa pesquisa, fez parte de um 

movimento verbivocovisual – a Poesia Concreta – no qual a palavra era considerada 

sobremaneira por seu caráter plástico-pictórico, tendo o Poeta concebido poemas que, 

tal qual uma obra pictórica, levava em conta o espaço, a forma e a cor, elementos 

fundantes da pintura. Esse intrigante jogo interrelacional, que a Poesia Concreta 

traduziu com as formas expressivas da contemporaneidade, caracterizada pelas 

tecnologias modernas, remonta historicamente às manifestações barrocas que buscavam 

romper com as fronteiras entre as artes, quando um poema era feito “não apenas para ser 

lido, mas para ser visto, como recomenda a teatralizada estética barroca”, lido como 

“um azulejo ou mural de letras” (SANT’ANNA, 2000, p. 58). Pertence à literatura 

barroca um importante documento que já assinalava em 1633 as proximidades estéticas 

entre a pintura e a poesia, sintomaticamente intitulado Poesia, e Pintura, ou Pintura, e 

Poesia, do licenciado Manuel Pires de Almeida (1597-1655), analisado e transcrito pela 

investigadora Adma Muhana. Logo no início do tratado, lê-se: 

 

Grandes sam as proporções {grandes as semelhanças, 

concordancias, ou simpathias}, que tem a tinta, e a cor, a penna, 

e o pinzel (...). E tanto se parecem entre si que escassamente se 

vee sua diuersidade (...). Simbolizam entre si como irmaãs, e 

parecemse tanto, que quando se escreue se pinta, e quando se 

pinta, se escreue. Em lingoa grega o mesmo he escreuer, que 

pintar, ou esculpir, e he verbo commum ao pintor e ao Poeta 

(ALMEIDA, M.P. apud MUHANA, 2002, p. 167). 

 

Adiante, o licenciado reforça suas premissas, explicitando o quanto há de poesia na 

pintura e o quanto existe de pintura na poesia: 
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A Poesia chamaram tambem muitos, que vem quase a ser o 

dito, pintura das orelhas, e a Pintura poesia dos olhos. {E com 

uma, e com outra se aprende}. E assi como o pinzel imita a 

natureza, acções, e semelhanças de homem, ou de qualquer 

anima, ou parte da terra, ou do mar, assim a penna retrata tudo 

(...). Da Poesia he propio hua muda facundia, da Pintura hum 

eloquente silencio: este calla naquela, e aquella, razoa neste, e 

como nota Viperano L.1 Poet. c.1, tem semelhante 

conformidade, e proporçam (...). A Pintura, como tem Leam 

Batptista, deleita a doutos, e a ignorantes, o mesmo obra em 

ambos a Poesia, porque os doutos se recream com a boa 

inuençam, e sua allegoria, e os ignorantes com as cadencias do 

verso (ALMEIDA, M.P. apud MUHANA, 2002, p. 169). 

 

Remontando a Simónides de Keos e Horácio, a poeta e ensaísta portuguesa Ana 

Hatherly vem contribuir neste debate intersemiótico: 

 

Os paralelos entre poesia e pintura – ou poesia e música, música 

e arquitectura, etc. – vêm de muito longe, como todos sabem, 

mas desde Simónides de Keos (a pintura é poesia muda, a 

poesia imagem que fala) e Horácio (Ut pictura poesis) o 

paralelo entre a poesia e a pintura parece ter-se fixado no 

pensamento estético ocidental, dando lugar, ao longo dos 

tempos e em particular nos séculos XVI e XVII, a largas 

dissertações especulativas e de aproximação (HATHERLY, 

1997, p. 61). 

 

Ana Hatherly, na mesma obra, vem ressaltar o caráter precursor do tratado de Manuel 

Pires de Almeida: 

 

As considerações teóricas sobre a contiguidade da poesia e da 

pintura, que os pensadores clássicos e os seus comentadores 

produziram ao longo dos séculos, na época barroca tinham 

atingido tal premência que a sua presença era obrigatória, tanto 

nos Tratados de Retórica como nas Artes Poéticas, onde se 

afirmava a sua semelhança ou identidade, visto ambas 

procederem da mesma base – explicitada pelo pensamento de 

Aristóteles, de Platão e dos neoplatónicos -, e seria preciso 

esperar longamente até serem ultrapassados os grandes axiomas 

que na Antiguidade estabeleceram o seu parentesco. 

Uma obra do mesmo século que a Homeangem a Bento 

Coelho
153

, e que também é uma execepção na nossa cultura, é o 
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 Cf. Pintura e Poesia na Época Barroca: A Homenagem feita pela Academia dos Singulares [de 

Lisboa] a Bentro Coelho da Silveira, Lisboa, Estampa, 1994,  p. 86.  
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Tratado de Poesia, e Pintura, ou Pintura e Poesia, de Manuel 

Pires de Almeida, que ficou inédito até à data
154

. Nesse Tratado, 

pouco divulgado no seu tempo, a velha questão da semelhança 

entre poesia e pintura é debatida nos termos tradicionais, porém, 

mais do que comparar poesia e pintura, o autor quer demonstrar 

que a poesia é superior a pintura (HATHERLY, 1997, p. 79). 

 

Agora, citando excertos do tratado de Almeida, a ensaísta expõe os pormenores do 

paralelo pintura/poesia: 

 

Começando por declarar que poesia e pintura “simbolizam entre 

si como irmãs gémeas, e parecem-se tanto, que quando se 

escreve se pinta, e quando se pinta, se escreve”, confirma a 

superioridade da pintura: “A Pintura he poesia universal, e a 

poesia he pintura particular, e por isto fica sendo melhor a 

Pintura que a Poesia. A Pintura se entende com o sentido da 

vista, e a Poesia com o do ouvido, e assim se percebe melhor o 

que se vê que o que se ouve, assim fica a pintura com a 

vantagem”. Porém, mais adiante opina: “A pintura he livro de 

néscios, e a poesia livro de sábios, e assim aquela he entendida 

até do ignorante, e esta não se dá a entender mais que aos 

estudiosos”. E nem sempre a pintura é superior à poesia, porque 

“tudo o que o pincel mostra com a viveza das cores, mostra a 

pena com a flor dos conceitos, a pintura descreve as feições do 

corpo, e a poesia pinta as feições do corpo e os afectos da alma 

(...) A Pintura faz-se para o sentido e a poesia para o espírito” 

(HATHERLY, 1997, p. 79). 

 

 Fazendo coro às linguagens interagentes no período do Barroco, em especial às 

correspondências entre a arquitetura e a escultura, Affonso Romano de Sant’Anna nos 

elucida: 

 

“É nesse sentido que o Barroco retira da parede o elemento 

tectônico, ou seja, apenas arquitetural, para transformá-la numa 

superfície cada vez mais próxima da escultura”. Germain Bazin 

havia observado que a arquitetura barroca brasileira parece uma 

derivação da escultura. Escultores natos transformaram-se em 

arquitetos profissionais. Isto, com efeito, se poderia aplicar 

seguramente a Aleijadinho, e até mesmo ao contemporâneo 

Niemeyer, de quem se diz sermpre tratar a arquitetura como 

uma grande peça plasticamente esculpida. No caso italiano, é 

pertinente lembrar que os grandes arquitetos barrocos, de 
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 Ana Hateherly faz menção aqui ao estudo de Adma Fadul Muhana, à época “a preparar uma edição 

deste Tratado”, ob. cit. p. 87. 
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Michelangelo a Bernini, foram também excelentes escultores. 

Exemplos das inscrições escultóricas nas fachadas são os 

escudos armoriais em formas ovaladas, verdadeiros relevos 

sobre a outrora lisa parede. Com o Barroco, as linhas retas e os 

ângulos vivos tendem a desaparecer (SANT’ANNA, 2000, p. 

30). 

 

Eugenio d’Ors, por seu turno, vem-nos dizer sobre esta matéria: 

 

En las épocas de tendencia barroca la gravitación se produce en 

sentido inverso [às épocas do clacissismo]: el arquiteto es quien 

se hace escultor; la escultura pinta; la pintura y la poesía 

revisten las notas dinâmicas propias de la musica. Como toda 

sensibilidad barroca tiende ao patetismo, toda caligrafia barroca 

tiende a la musica... (d’ORS, 1964, p. 104).   

  

 O espelhamento das linguagens, neste caso, pintura e literatura, como um 

expediente criativo de fatura barroca, também visualisamos no segundo ato 

contemplativo de Haroldo de Campos na Staatsgalerie. Trata-se, desta vez, de uma 

observação, menor em dimensão mas igualmente meticulosa, do quadro Retrato de 

Diane de Poitiers, pintado por um dos artistas que fizeram parte da Escola de 

Fontainebleau, na França do século XVI.  

 Apenas para se ter uma panorâmica da personagem retratada, Diane de Poitiers 

(1499-1566) foi uma nobre francesa, de gostos e posturas sofisticados, que viveu nas 

cortes dos reis Francisco I e Henrique II de França, tendo sido amante deste. Se no 

quadro de Lucas Cranach a personagem Lucrécia se (des)vestia para a morte, trajando 

um véu que ao mesmo tempo velava e revelava a vida do corpo prestes a sucumbir, aqui 

temos uma personagem em atmosfera de vaidade e sensualidade femininas, “refletida 

em seu espelho um rubi no toucado uma pérola no vinco dos cabelos perolando a fronte 

também marfim”.  

 Na descrição desta tela, Haroldo de Campos, como um potencial artista barroco 

inclinado aos cantos paralelos, trama uma analogia com a obra de Crancah, chamando 

nossa atenção para “a fronte também marfim” e “o manto gaze mais pesada esta vez 

cinzadourada semivelando ombros e braços”. Discorrendo ainda acerca da relação 

poesia-pintura, Ana Hartherly alimenta nossa perspectiva nessa direção intersemiótica: 
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Quando poesia e pintura se completam, afastam a ameaça de 

um mútuo aniquilamento, que embora se vislumbre não se 

concretiza, porque surgem como a dupla face da maravilhosa 

capacidade humana da fantasia, matriz dessa impossível 

existência que é a arte (HATHERLY, 1997, p. 86). 

 

Dialogando com o conceito de recriação defendido por Haroldo de Campos, a ensaísta 

enfatisa o “fascínio que as duas artes exerciam entre si” nos idos do barroco histórico: 

 

É notória a forma como a terminologia da pintura penetra na 

literatura. No período barroco não há poeta que não crie 

retratos, paisagens ou situações, usando como metáfora da 

escrita o acto de pintar, que se torna sinônimo não só de 

descrever mas de escrever criativamente: pintar é igual a 

(re)criar. E se é certo que por detrás desse culto da visualidade 

estão os grandes axiomas clássicos sobre a natureza e os 

objectivos da arte, a verdade é que o fascínio que as duas artes 

exerciam entre si era inelutável. No Barroco, mais do que 

nunca, pelo seu culto da imagem, a poesia foi pictural, 

enquanto a pintura – figurativa e privilegiando os temas 

históricos – foi escritural, no sentido narrativo e gráfico do 

termo, apoiando os seus intuitos eminentemente didácticos na 

exacerbação da sensibilidade e da imaginação, habitada por 

alegorias e símbolos (HATHERLY, 1997, p. 80-81). 

 

De tão precisa e simétrica à tela de Cranach, essa analogia entre os dois retratos 

femininos parece nos dizer que o rosto que Diane vê refletido em seu espelho espelha 

em sentido inverso o corpo de Lucrécia, pois se em Lucrécia tínhamos “a nudez total”, 

em Diane temos “a nudez verdeouro”, “nudez rosa madura”; se em Lucrécia o Poeta via 

“os seios apenas esboçados em botões rosa”, em Diane encontra “os copos dos seios os 

bicos em ponta”; se dos cabelos de Lucrécia “um dourado nos anéis desprendidos”, em 

Diane “um fio de pérolas escorrendo entresseios”; se Lucrécia trazia “a cabeça inclinada 

a coifa medieval benecomata treliça de pérolas contendo os crespos ruivos”, Diane 

apresenta “altos cabelos puxados louroverdes”; se Lucrécia apresentava “um corado nas 

maçãs do rosto”, Diane traz “o rosto afilando para o queixo em ponta suave”; se 

Lucrécia trazia “olhos semicerrados na morte no gozo-raiva”, Diane apresenta “um 

meio um indeciso um talvez um quase um semi sorriso nos lábios surpresos num 

entrebeijo”.  
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 Tal postura devotada de Haroldo de Campos diante da tela de Lucas Cranach e 

da obra dos “maestros” de Fontainebleau, chamados por Eugenio d’Ors “psicólogos, los 

pintores de Fointanebleau” (d’ORS, 1964, p. 148), guarda em minúcia e fascínio 

afinidades com a postura, não menos devotada, do mesmo d’Ors quando diante da tela 

Noli me tangere, de Correggio: 

 

Hemos aqui una vez más, en el Museo del Prado, ante la 

mórbida, la inquietante composición de Antonio Allegri, dicho 

el Correggio: obra tres veces sagrada, por el asunto, por la 

emoción, por el sentido. El Señor de pie, que muestra el camino 

a la Mujer anonadada. La Discípula ante el Maestro...(...) En el 

Correggio, el paisage es igualmente femenino. Su ternura tiene 

algo de maternal. Los personajes diríanse inermes infancias 

nutridas por todos los zumos del paisaje. Este que vemos en el 

fondo de nuestro Museo da goce a los ojos, como un cuajo de 

leche en un lecho [grifos nossos]
155

 de verdes barros. Caricia de 

frescura! Recuerdo de un soneto de Góngora, dedicado “A una 

dama muy blanca vestida de verde”; aquel donde el agua queda 

encanecida de espuma al paso del cisne, que sacudirá su pluma 

entre las juncias, al rubio sol (d’ORS, 1964, p. 157, 159). 

 

 Lucrécia Romana e Diane de Poitiers, duas mulheres, duas nudez, dois véus, 

dois destinos, dois pintores, dois quadros distantes no tempo e no espaço. As diferenças 

convergidas pela ótica sincronicamente barroca de Haroldo de Campos em uma viagem 

poético-pictórica na galeria de arte alemã. A primeira, com a mão direita portando um 

punhal apontado para o peito, a segunda, com a mão esquerda “dedilhando uma pérola” 

que escorre entre os seios. O punhal de Lucrécia, apontando para morte; o espelho de 

Diane apontando para a vida. “Espelho dobrando a imagem”, diz Haroldo de Campos na 

penúltima linha do fragmento, ele mesmo, especialista em dobrar as imagens, ele 

mesmo, portanto, um espelho barroco, propenso a ver as dobras da imagem, como viu 

os reflexos da pintura na literatura, inscrevendo nesta as pinceladas daquela. Assim o 

Poeta viu refletidas no espelho de Diane as dobras do livro: “o espelho dobrando a 

imagem mas isto seria o livro”. E ficam as dobras do livro-espelho para espelhar-se o 

leitor. 
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 Notamos aquei a ocorrência de curioso recurso aliterativo, tropo barroco, já discutido em segmento 

específico de nosso estudo, que guarda afinidade criativa com as paronomásias galáticas. 
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Frag. 7: “sasamegoto” 

 sussurros balbucios  

rumores sabores da língua 

bashô buson haicai  

kioto praga  

  

 Neste fragmento, Haroldo de Campos apresenta ao leitor relatos de duas 

viagens realizadas por cidades muito distantes entre si: uma por Kioto, no Japão, outra 

por Praga, na Repúblia Checa. Segundo o Poeta, “uma, num cenário de primavera, de 

carruagem; outra, num cenário de inverno, de trem” (CAMPOS, 2004, p. 121). Diante 

desses cenários sobremaneira díspares, o leitor atravessará no fluxo da leitura o Oriente 

e Ocidente, guiado pela poética barroco-antropofágica do viajor galáctico, que 

desconhece fronteiras e incorpora diferenças, onde apreciará simultanemaente “a 

paisagem japonesa, Kioto com seu ‘templo dourado’, e Praga, junto ao 

Moldau/Moldava, a ‘cidade dourada’ (goldene Stadt)” (CAMPOS, 2011, p. 121).  

 Como já comprovamos em outras travessias, aproximar lugares e culturas 

diferentes constitui uma das poéticas mais fascinantes de Haroldo de Campos e um dos 

procedimentos mais fecundos do Barroco. Nesta viagem, porém, a sensação é deveras 

delirante, porque, mesmo ocorrendo em dois espaços tão distintos e tão distantes, parece 

que tudo acontece em um só espaço e ao mesmo instante. O estímulo que promove essa 

sensação talvez nasça do fato de que “ambas evocam uma figura feminina, que parece 

ser a mesma, transmigrada de um para outro contexto, embora se trate de dois lugares 

geograficamente remotos entre si” (CAMPOS, 2004, p. 121). E dizemos mais: em 

ambas “chove ouro”; Kioto, no templo, Praga, no tempo. Por isso, se no fragmento 

anterior, duas figuras femininas (Lucrécia Romana e Diane de Poitiers), situadas no 

mesmo espaço, eram o objeto de meticulosa atenção do nosso Poeta, agora, uma só 

mulher, transitando por duas localidades, será o mote para a glosa desta viagem.  

 Essas relações que estamos estabelecendo entre os eixos dos dois fragmentos 

podem contribuir com algumas pistas, inversamente proporcionais, para o 

desvendamento da mulher que aqui ocupa a atenção de Haroldo de Campos. Vamos a 

elas. Enquanto no fragmento anterior não se tratava de duas mulheres de carne e osso, 

mas de suas representações pictóricas, materializadas em verbo pela escrita 

pictorializante do nosso Poeta, aqui temos uma figura feminina que, a que tudo indica, 
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parece feita de carne e osso, até onde alcança nossa penetração na travessia. Porém,  

sequer saberemos o seu nome, os pormenores de seu rosto, as caracterísitcas de seus 

cabelos, os detalhes de seu corpo. Enquanto Lucrécia e Diane eram traduzidas 

visualmente, diríamos mesmo, “vistas” aos olhos do leitor, pela escritura-pincel de 

Haroldo de Campos, desta nova mulher ao leitor não é dado a conhecer nem a cor de 

sua tez, a expressão de seus olhos, o desenho dos seus seios, menos ainda se usa e que 

joias usa, se porta na mão direita um punhal, como Lucrécia, ou se segura nas pontas 

dos dedos da mão, também direita, uma pérola, tal qual Diane.  

 Contudo, há um traço em comum entre os motes dos dois fragmentos, mas que, 

em vez de clarificar o andamento da narração, torna-o ainda mais nebuloso: o véu. Se a 

delicada veste existia concretamente, envolvendo tanto mais de enigmas o corpo de 

Lucrécia e Diane, no presente fragmento sua existência é metafórica, mas, 

paradoxalmente, tão concreta quanto o translúcido tecido, a “gaze gázea” que encobria 

as musas de Lucas Cranach e de um dos pintores de Fontainebleau. De outro modo, 

onde está seu rosto, seu corpo, sua boca, seu naris, seus olhos, suas linhas, seus traços, 

seus relevos mais básicos que compõem sua condição feminina? Por que omitir suas 

feições para o leitor e ao mesmo tempo deixá-la como o vetor que orientará a viagem do 

Poeta? Algo está perdido, escondido ao conhecimento do leitor e para este fenômeno da 

perda voltaremos aqui.  

 Isto posto, não seria a perda de algo a seiva seminal que escorre da árvore 

barroca? Atentemos para o que Eugenio d’Ors tem a nos dizer acerca desta matéria: 

 

El barroco está para secretamente animado por la nostalgia del 

Paraíso Perdido. Paraíso, principio y fin de la Historia. En el 

espíritu de la Humanidad, alfa y omega. Por culpa del árbol de 

la ciencia – es decir, por ele ejercicio de la curiosidad y de la 

razón – perdióse un día el Paraíso. Por el calvário del progreso 

– es decir, también por el ejercicio de la curiosidad y de la razón 

– se adelanta en el  camino de vuelta. Toda la Historia puede 

considerarse como un penoso itinerario entre la inocencia que 

ignora y la inocencia que sabe (d’ORS, 1964, p. 31-32). 

 

Na restauração deste “Paraíso Perdido”, onde é necessário “perderse, de cuando en 

cuando” (d’ORS, 1964, p. 22), o teórico espanhol salienta a legitimidade da 

reminiscência enquanto artifício barroco: 
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Empero, mientras nos encaminamos hacia el renovado Paraíso, 

hacia la celeste Jerusalem, conocemos los breves paraísos 

intermediarios, em que se evoca el comenzamiento y se prevé el 

logro; en que el Éden reaparece, gracias a la reminscencia o a la 

profecia.  

Qulquier arte de reminiscencia o de profecia es siempre más o 

menos barroco. Y la literatura universal – un día ello  acabará  

por descubrirse – ha erigido, a la entrada de la selva de lo 

Barroco, dos altas columnas, que llevan los nombres del poeta 

Milton y del evangelista San Juan: el Paraíso Perdido y el 

Apocalipsis (d’ORS, 1964, p. 32).    

 

 Neste sentido, ecoando as palavras de Eugenio d’Ors, “donde se alían un 

sentimiento de nostalgia por la inocencia, por el Paríso Perdido y la necessidad lógica 

de remontar el curso de las adquisiciones intelectuales”, Haroldo de Campos apega-se a 

um tipo diferente de reminiscência, que não reside nos caracteres visuais da personagem 

que protagoniza sua memória, mas aos sons emitidos pela boca dessa mulher. Prende-se 

o Poeta, desta vez, à “fala daquela dona”, algo “mascada ou molhada marulho ou 

murmulho cicio ou sussúrrio balbúcie ou borbulha”. Muitas possibilidades de leitura 

poderíamos suscitar nesta esquina de estória, sugeridas pelo profícuo teor da matéria. 

Entretanto, cientes da adequação estrutural da leitura que operamos de cada fragmento, 

limitemo-nos àquela que, a nosso ver, poderia elucidar importantes aspectos específicos 

da respectiva página e, por conseguinte, iluminar a visão geral das Galáxias. Urge 

ocuparmo-nos neste momento, portanto, do valor que nosso Poeta confere à linguagem 

oral, tanto quanto confere, aqui ou em outras passagens do livro, à linguagem visual, 

audiovisual e verbal, ou seja, às linguagens verbais e não verbais, indistintatmente. 

Assim sendo, Haroldo de Campos, para rememorar esse ser enigmático, utiliza-se da 

força expressiva e comunicativa da oralidade, erigindo uma paisagem acústica tão 

eloquente que faz com que o leitor “visualize” a “dona da fala” sem mesmo ver a boca 

pela qual sai a fala. 

 Sua intimidade com o código oral é tamanha que o Poeta alcança tal paisagem 

sem mesmo fazer uso de palavras pronunciadas pela personagem. Levando a cabo os 

preceitos teóricos e poéticos como os aludidos por Eugenio d’Ors no que tange à 

restauração da visão primitiva e primaz do Barroco, Haroldo de Campos atém-se ao que 

de primitivo existe na linguagem humana, que constitui ao mesmo tempo a força de 

renovação da linguagem oral: os sons da voz, àquilo que não é discurso, mas que sem 
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eles não há discurso. O Poeta sequer toca no conteúdo da fala da dona. Dedica sua 

escuta à plasticidade dessa fala, à natureza mesma dos sons que a ela dão origem, ao 

calor que dela vêm, que em conjunto traduzem uma delicadeza tão evidente quanto a 

transparência do véu usado por Lucrécia e Diane. Assim como a dupla ação do véu, que 

ao passo que cobria revelava a sensualidade das duas personagens, esses sons, que nada 

dizem literalmente, tudo dizem essencialmente, pois o que vêm a ser os significantes 

neológicos “marulho” senão um barulho molhado como as águas do mar? E outros 

vocábulos igualmente neologizados como “murmulho cicio ou sussúrrio”? A pureza dos 

sons é prioridade neste fragmento, desde o início, com a peregrina e sonora palavra 

“sasamegoto”, que, segundo nosso Poeta, significa “em japonês ‘coisa de palavras’ 

vocábulo tão onomatopaico (o significado é o mesmo) quanto o nosso ‘sussurro’ (que 

deformei expressivamente em ‘sussúrrio’, para abranger também murmúrio) 

(CAMPOS, 2004, p. 120-121).  

 Uma voz, apenas uma voz, um som... Mas se um som, ora, apenas um som, 

impressionou tanto Homero que este chegou a traduzir toda a sonoridade do mar 

(Ilíada, I, 34) (CAMPOS, 2004, p. 120), encantando Pound, Borges e não menos o 

próprio Haroldo de Campos, ao dizer: “polúphloisbossssssss” (“polissonoro”, na 

transcriação haroldiana; os “ss” finais traduzem, por nossa conta, a ênfase a esse 

fonema, dada pelo nosso Poeta quando da oralização do fragmento “multitudinous 

seas”). Se os sons do mar viraram palavra-mar na obra homérica, os sons da voz de uma 

dona sem nome podem, então, se alojar no mapa da memória de um Poeta:  

“borbulha ou mussitar ou musselina e sasamegoto sachet mascado na língua whispering aquela 

dona companheira de carruagem (...) chove palavras maceradas como goma de mascar resina e 

açúcar nas papilas coisa de fala sacarinando dançarinando nos lábios aflorados nos entrelábios 

nos entreflorlábios farfalhando fala farinando” (linhas 1 a 4, 5 a 8). 

 Conduzido por essas partículas sonoras, que parecem pronunciadas tão 

suavemente como um véu de musseline (lembremos da suavidade do véu que vestia 

Lucrécia e Diane), o leitor viverá a primavera japonesa e o inverno checo, de carruagem 

e de trem, cruzando as duas paisagens como se fossem vizinhas. O imaginário, para 

nosso Poeta, será sempre o passaporte da viagem. Assim, as diferenças reais entre as 

duas paisagens serão justapostas pela polifônica paisagem sonora que Haroldo de 

Campos empreenderá na página, tornando sonoros os elementos visuais que vão 

surgindo ao longo dos trajetos. O “mussitar” da voz daquela dona, vocábulo que traduz 

o som do tocar dos seus lábios, algo quase imperceptível aos ouvidos mas tão 
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fundamental ao mundo da poesia, ressoará em “chuva sonho de sensitivas (...) chuva 

chuveirante chuva de maio”. Em sons do “trem correndo o trem disparando num tubo de 

neve êmbolos embalando num túnel luva de neve em rolantes reversas pistas de neve”. 

Em sons do “tiro do trem na neve o murro do trem na neve como um furo de silvos de 

sibilos de apitos”. Tudo lembrará sua fala, “aquela dona seu suave titil tatibitate 

titubeando seu rolarrulho arrolo seu tíbio tímido turturinando trêmolo de murmúrio de 

marulho de murmulho de gorjeio de trauteios de psius de psilos de bilros de trilos”, 

passando pela mente do Poeta enquanto o trem passa pelos trilhos “furando neve 

furfurando neve que ela vai estar por estar primavinda primavera”. 

 Assim, entre o som da fala da dona sem nome e o som do trem que “estala 

como um elástico na neve”, trespassando Kioto primaveril e Praga invernal (“onde a 

neve neva e o moldau congela”), Haroldo de Campos vai fazendo “alusões a haicais de 

Bashô e de Buson” (CAMPOS, 2004, p. 121), que “entremeiam o narrado” (CAMPOS, 

2004, p. 121). Sobre os dois poetas japoneses, cujas obras aparecem aqui e em outros 

fragmentos, Haroldo de Campos nos diz: 

 

Da língua japonesa (...) há pedaços das minhas traduções do 

Bashô e Buson. Algumas publicadas em A Arte no Horizonte do 

Provável e algumas até inéditas. São haikais de Bashô, o mais 

importante dos haikaístas japoneses, e o segundo em ordem de 

importância é o Buson. Ambos correspondem no tempo ao 

período do proliferante barroco ibérico, embora pratiquem uma 

arte minimalista (CAMPOS, H. apud FERREIRA LIMA, 2011, 

p. 215). 

 

Nesta viagem intercontinental, as paisagens geográficas se misturam no curso galático, 

a “primavera no inverno primavinda no inverno”, embaladas pela onomatopaica 

paisagem sonora que vai “adoçando tremendo e contendo e prevendo e contando e 

sofrendo e sofreando a língua a mordida língua doendo dentro de um beijo de palavras”. 

Desta mistura geográfica e cultural, pontuada pela plasticidade da linguagem oral, 

acompanhemos o ponto culminante e convergente, nas palavras de Haroldo de Campos: 

 

A palavrra aoi (“azul” em japonês), superpondo-se (ou 

“subpondo-se”) à palavra ahoj (em tcheco, uma saudação, 

“olá”) deflagra o “momento da metamorfose” em que as duas 
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linhas tênues da história se intrincam (se intrigam) no texto 

(CAMPOS, 2004, p. 121).  

 

“Ouçamos”, então, o “momento da metamorfose” (linhas 35 e 36): “estórias de papel 

num leque o oval subindo como uma lua tsuki aoi tsuki mas ahoj quer dizer também olá 

ou alô adeus”. Para o leitor, do “aoi” japonês para a interjeição monossilábica brasileira 

“oi”, já são percebidos indícios da linguagem aos poucos se metamorfoseando, que, 

“como alguém mordendo a língua como alguém travando a língua”, tem sua apoteose 

metamórfica se tivermos em mente “a voz daquela dona as palavras virando névoa de 

gaze aflando ruflando como um corpo de névoa” (linhas 38 a 40).  

 Será que chegamos ao corpo da voz, omitido ao longo de todo o fragmento? Se 

chegamos, é como se nada encontrássemos, a não ser “um corpo de névoa”, tão volátil 

quanto uma propagação de uma voz. Mas, recobremos a lição de Eugenio d’Ors quando 

diz que “el Barroco está secretamente animado por la nostalgia del Paraíso Perdido” 

(d’ORS, 1964, p. 31). Não seria essa voz sem corpo, ou melhor, com um corpo de 

névoa, a voz da linguagem, perdida para sempre nesse Paraíso Perdido? Não podemos 

negar que essa mulher de voz-véu existe, pois sua fala é viva e ouvida de cima a baixo 

do papel, “vera a víride visão verna da primavera aquela fala que falha e farfalha que 

vela e revela que cala e descala” (linhas 26 a 28). O fato de não sabermos seu nome, seu 

rosto e seu corpo não anula sua existência. Pelo contrário, a faz mais presente, pois vive 

em nome da linguagem, vive na linguagem. E mais: prescinde de tempo e de espaço, 

como a linguagem barroca, que não se doma a “culquier delimitación geográfica o 

cronológica”, como professa Eugenio d’Ors, acrescentando: 

 

El Barroco es uma constante histórica que se vuelve a encontrar 

en épocas tan recíprocamente lejanas como el Alejandrinismo lo 

está de la Contra-Reforma o esta del período “Fin-de-Siglo (...). 

Franciscanismo, luteranismo, Contra-Reforma coinciden, en 

cierta medida, en lo morfológico. Pero es imposible que una 

coincidencia en la forma no corresponda a cierta coincidencia 

en el espíritu. Cuál será, pues, esta coincidencia, cuál será el 

carácter común de la Contra-Reforma, del luteranismo, del 

franciscanismo? Si esclarecemo ese punto, nos encontraremos 

probablemente muy cerca de descubrir el secreto que anima la 

tendencia general a que obedece el Barroco en todas sus 

manifestaciones en todos los países, en todas las épocas 

(d’ORS, 1964, p. 77-93).   
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Se ainda assim não ouvirmos essa voz-livro-linguagem, acompanhemos com nosso 

Poeta o desfecho da viagem: “o trem estala como um elástico na neve no dedo de luva 

branca da neve como o livro se escreve nesse pasmado branco disparo de trem cortando 

rente cortando em frente sempremente entresemprementenfrente a dona sasame daquela 

fala”. Agora, possivelmente, não apenas a ouvimos, mas mascamos essa “goma de 

palavras aquela aromada domada mordida mascada moída pasta de palavras” (linhas 28 

e 29). Porquanto, não seria esse o desejo do Poeta, que o leitor masque a leitura, deguste 

os vocábulos, fonema por fonema, som por som, sorvendo cada centelha de sentido 

acesa em cada som? Não é isso que faz o Poeta, macerando a linguagem, palavara por 

palavra, letra por letra, até deixá-la líquefeita para deslizar sobre o papel e do papel 

escorrer pelo imaginário do leitor e lá operar as metamorfoses? Não seria essa a 

nostalgia de que fala Eugenio d’Ors, quando diz que o Barroco começa com a perda de 

alguma coisa, do Paraído Perdido? Nostalgia da inocência da linguagem, do seu estado 

de pureza insurecto aos vícios padronizantes, às convenções que amordaçam a 

linguagem em nome de um discurso legível, monológico e oficial? Quando Haroldo de 

Campos rememora a “fala daquela dona” não estaria tentando recuperar os rumores da 

língua, os sabores da linguagem, a fantasia dos sons puros que brotam nos “sussúrrios”, 

na “balbúcie”, no “marulho”? O Paraíso Perdido do Poeta não seria o Paraíso da Língua 

e da Linguagem, que anima de surpresa e enstusiasmo a vida? “A minha memória de 

vida vem associada com a minha memória de percurso intelectual, é a minha memória 

de linguagem”, revela-nos Haroldo de Campos (CAMPOS, H. de apud FERREIRA 

LIMA, 2011, p. 212). Dito assim, “a fala daquela dona” pode estar compreendida entre 

a experiência vivida e a recordação dos haikais de Bashô e Buson, ambas, dimensões 

interpenetráveis na memória do Poeta. Literariamente, tanto é válido crer na existência 

física da “dona” quanto na rememoração de Haroldo de Campos das imagens contidas 

nos poemas japoneses dos dois autores.  

 Nesta mirada, que importância teria para o mundo a recuperação da pureza, da 

inocência da linguagem? Que peso político há numa atitude dessa natureza? Não é 

preciso ir muito longe na discussão para afirmar que a recuperação do estado de pureza 

e inocência da linguagem é tão vital ao mundo quanto a devolução do pão de cada dia 

ao homem, pois, só com tal atitude, será possível restaurar o bem transformador, elo 

perdido na corrente evolutiva da alma. Essa “pasta de palavras” de que fala Haroldo de 

Campos não viria da mesma fábrica que amassou, esticou e assou os biscoitos finos de 
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Oswald? “Na parte da língua portuguesa, há todo o passado barroco de Gregório de 

Matos, Vieira, mas também a presença do Miramar e do Serafim Ponte Grande” 

(CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 213), nos confirma o Poeta. Essa 

pasta de palavras que mistura Bashô e Buson, Kioto e Praga, templo dourado e Moldau, 

carruagem e trem, primavera e inverno, atingindo o ponto do cozimento com a emissão 

dos minúsculos vocábulos interlinguísticos “aoi”/“ahoj” (azul, olá), não quer outra coisa 

senão recuperar o barroquismo do Paraíso Perdido, “onde a neve neva onde a noite noita 

onde o fim fina”, onde se perdeu a face “daquela dona” mas restou sua fala, “seu suave 

titil tatibitate”. Onde o prazer da linguagem é, por algum instante, de novo restaurado 

para o “goce”, ao modo de Eugenio d’Ors: “Gocemos a la manera de Ulises, en el canto de 

las sirenas”. E “no hay paisage acústico de emoción más característicamente barroca” 

(d’ORS, 1964, p. 31). 
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Frag. 8: “isto não é um livro” 

genebra morte de prostitutas suíça e paraibana  

igreja ortodoxa em genebra igreja barroca em joão pessoa  

o semelhante semelhando no dissemelhante  

manchete de jornal  

  

 Se isto não é um livro, então, é o quê?, perguntaria o ávido leitor, acostumado à 

exatidão da comunicação imediata. “Isto não é um livro de viagem”, nos dirá Haroldo 

de Campos, “pois a viagem não é um livro de viagem pois um livro é viagem”. 

Envolvendo o leitor “en el laberinto de una acción que se enreda y desenreda em sí 

mesma, con enredos de nunca acabar” (CARPENTIER, 1974, p. 62), nosso Poeta 

mistura e separa as várias acepções do signo “viagem”, deixando “claro”, a nosso 

entender, que as Galáxias não constituem um simples guia de viagem turística, mas, se 

assim quisermos, uma viagem “futurística” em torno das possibilidades da língua e da 

linguagem. “Não é um livro de viagem” pode significar, nesta perspectiva, que seu livro 

não se enquadra na categoria de leitura de absorção rápida que comumente se lê em 

viagens, como os livros que, via de regra, são vendidos nos bookstores dos aeroportos e 

rodoviárias. Um vislumbre interpretativo pode nos levar a deduzir, ainda, que as 

Galáxias não se encaixam na categoria tradicional de literatura de viagem, como 

aquelas que já discutimos anteriomente no capítulo “O prazer da viagem”. Contudo, ao 

afirmar que “um livro é viagem”, Haroldo de Campos pode estar insinuando que um 

livro propõe ao leitor uma aventura ao conhecimento tanto quanto a viagem proporciona 

conhecimentos ao viajante. Seu livro seria, “quando muito advirto” (linha 2), “um 

baedeker de visagens” (linha 27). 

 Ao dizer em seguida que “quando muito advirto é um baedeker de epifanias”, 

refere-se o Poeta a um guia especial de viagens (“baedeker”) muito em voga no século 

dezenove, criado pelo livreiro alemão Verlag Karl Baedeker. Um “baedeker de 

epifanias”, por conseguinte, seria uma espécie de livro de viagem cujo conteúdo, em vez 

de um roteiro de pontos atraentes para a visitação, voltar-se-ia para a poetização das 

travessias realizadas, reveladas através de construções barrocamente metafóricas, que, 

sem contradizer o Poeta, também traria “antiepifanias”, como vimos no fragmento “no 

jornalário”. Estas, em livre metáfora nossa, funcionam como o reverso do verso da 

viagem galáctica, como toda viagem, composta por momentos paradisíacos e infernais. 

As epifanias, neste fragmento, ficam por conta do entrecruzamento do “zimbório ouro 
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da igreja ortodoxa de genève” brilhando “bolas de ouro contra o sol” com a “igreja 

barroca de joão pessoa”, estacando “seu lago de lágeas flanqueada de dragões chineses 

na chuvasol do verão”. Um dos principais pontos de intersecção, desta vez, incidirá 

sobre uma manchete de jornal que noticia o estrangulamento de “miss stromboli”, 

garota de programa suíça, e o assassinato da “pequena prostituta paraibana de morenos 

pentefinos” em João Pessoa (“signorina stromboli ou a pequena prostituta paraibana 

abrindo manchetes nos jornais de genève como o sangue golfado da garganta aberta 

num cubículo cheirando a urina e esta é aquela ou aquela é esta”). O percurso traçado 

neste fragmento contempla, transversalmente, uma cidade europeia (Genebra), uma 

cidade do nordeste brasileiro (João Pessoa) e as duas referidas prostitutas.  

 Desta vez, ao contrário da mulher do fragmento anterior, que não revelou a 

face, só a fala, estas revelam a face, mas velam a fala, pois são apresentadas sem vida ao 

leitor. Neste jogo de velações e revelações, onde a linguagem pode revelar imagens 

velando informações e ao mesmo tempo revelar informações velando imagens, Haroldo 

de Campos faz alusões a dois artistas: ao pintor francês Paul Gauguin (“uma ilha de 

gauguin morenando nos longes paz paraísea num jambo de sedas”) e ao poeta japonês 

Bashô, também citado no fragmento anterior (“na morte cheirando urina” e na frase já 

referida “num cubículo cheirando urina”). Estabelece relações entre a arquitetura do 

Oriente e de uma igreja do nordeste do Brasil, ao atentar para “os leões chineses que 

alguém que padrefrade viajor de volta de que viagem peregrinagem a oriente missões 

ensinou a esculpir na entrada esplanada do convento de são francisco paraíba do norte” 

(linhas 6 a 8). Faz analogia entre a personalidade explosiva da prostituta paraibana e o 

gelo dos Alpes suíços: “miss stromboli nom de guerre por causa do seu miríademente 

temperamento um vulcão nos gelos suíços” (linhas 15 e 16). Não podemos deixar de ver 

nesta analogia a imagem magmática que surge quando temos em mente que Miss 

Stromboli, nome de guerra da prostituta suíça que oculta o nome verdadeiro, evoca 

também uma ilha italiana ao norte da costa da Sicília, Stromboli, onde estão localizados 

três vulcões ainda ativos. Em uma passagem do fragmento, o Poeta “fala” ao leitor em 

quatro línguas diferentes (alemão, inglês, francês e italiano), talvez para remetê-lo à 

atmosfera linguística da Suíça, país onde são falados quatro idiomas, de acordo com 

cada região (o alemão, o francês, o italiano e o romanche): “você aceita um palette die 

witaus beliebste farbige filter-cigarette the exquisite taste of the finest tobaccos sés 
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couleurs attrayantes et l’élégance de as présentation piacciono a tutti in tutto il mondo 

signorina stromboli ou a pequena prostituta paraibana” (linhas 28 a 31).  

 Nessa atmosfera de convergência de traços linguísticos distintos, Haroldo de 

Campos elabora uma operação barroco-antropofáfica interligando as diversas culturas 

circulantes no fragmento (europeia-suíço-ortodoxa, oriental-chinesa, latino-americana-

nordestina-paraibana): “zimbório ouro da igreja ortodoxa de genève brilhava bolas de 

ouro contra o sol e a igreja barroca de joão pessoa estacava no seu lago de lágeas 

flanqueada de dragões chineses na chuvasol do verão nada de novo no mundo sob o 

solchuva”. E, com a frase-chave que define esta operação, o Poeta arremata: “o 

semelhante semelhando no dissemelhante”. Não é por acaso que nosso Poeta, ao longo 

do fragmento, trata a prostituta suíça por quatro idiomas diferentes, consoante às línguas 

faladas na Suíça: “miss stromboli” (linhas 14 e 15), “signorina stromboli” (linha 31), 

“fraulein stromboli” (linha 36) e “mlle. stromboli” (linhas 43 e 44). Uma mulher na 

boca de quatro línguas. Nada mais barroco ou neobarroco: festa das línguas. Ouçamos o 

que tem a nos dizer Eugenio d’Ors, poeta que possuía “una comprensión del 

barroquismo como una modalidad general de la cultura”: 

 

Y el Barroquismo, espíritu y estilo de la dispersion, arquétipo 

de esas manifestaciones polimorfas, en las cuales creemos 

distinguir, cada día más clarmanete, la presencia de un 

denominador común, la revelación del secreto de una cierta 

constante humana.  

(...) No a otra cosa, en suma, aspira la moderna ciencia de la 

cultura. Quiere encontrar en el éon el género común a series 

variadas de conocimientos históricos, más o menos alejados 

cronológicamente entre si. Y, al conocer el género común, no 

desconecerá por ello las diferencias específicas. Al contrario, 

superpondrá dicotómicamente el símbolo de las segundas al 

símbolo del primero (d’ORS, 1964, p. 74 e 117). 

 

Sobre estes caracteres do Barroco, o teórico espanhol ainda enfatiza: 

 

El espíritu barroco se reconecerá en la adopción de esquemas 

multipolares de que están excluídos esos dos imperativos de la 

razón [Tendencia a la unidad, exigencia de discontinuidad]; de 

esquemas multipolares en vez de unipolares; fundidos y 

continuos, no discontinuos e recortados. Cuando una escuela de 

musica diga, por ejemplo: “Nosotros aspiramos a la melodía 
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infinita”, estaremos en presencia de un fenômeno de 

barroquismo; porque la supremacia de la unidad há sido aqui 

abolida. Igualmente, donde una tesis matemática afirme: “El 

espacio de tres dimensiones no es más que un caso particular en 

la serie infinita de espacios possibles de dimensiones finitas”, el 

barroquismo será también manifesto, y por la misma razón. 

Cuando una escuela de pintura proclama: “Nosotros, los 

impresionistas, no pintamos los objetos, sino el aire y la luz en 

que los objetos se bañan  y funden”, estaremos en presencia de 

una flagrante denegación respecto de la exigencia racionalista 

de discontiunidad. Y lo mismo cuando un biólogo pretende: 

“Nosotros no nos ocupamos de las especies, que son simples 

convenciones: nos interesamos en la corriente de vida que pasa 

de un ser a outro, enlazándolo en la inestabilidad de un Werden, 

de un devir (d’ORS, 1964, p. 108). 

 

 Assim ancorada teoricamente a poética de Haroldo de Campos, explicitemos a 

passagem em que o Poeta ilustra com precisão estas asserções de Eugenio d’Ors, 

teorizando, o próprio Poeta, sobre o barroquismo que pratica aqui: 

“zimbórios de outro duma ortodoxa igreja russobizantina encravada em genebra na descida da 

route malaglout demandando o centro da cidade através entrevista visão da cidadevelha e 

canais se pode casar porquenão com os leões chineses que alguém que padrefrade viajor de 

volta de que viagem peregrinagem a orientes missões ensinou a esculpir na entrada esplanada do 

convento de são francisco paraíba do norte na entrada empedrada refluindo oito bocas de 

portasportais” (linhas 3 a 9). 

 

 Intuímos que para Haroldo de Campos, já que a vida, em especial na Suíça, 

estava sempre a dever à linguagem em matéria de dinamismo e surpresa, sua vida era 

linguagem, e linguagem de natureza barroca.  

 

Pensamos en el dinamismo, característico de toda obra barroca, 

sea artística, sea intelectual: de esta vocación de movimiento, 

absolución, legitimidad y canonización del movimiento, que 

opuesta a la nota paralela de estatismo, de reposo, de 

reversabilidade, propia del racionalismo, propia de todo cuanto 

es clásico, marca el tránsito entre lo que debe ser dicho aqui 

acerca del espíritu de los “eones” y de lo que deberá ser 

mencionado relativamente a su morfologia respectiva (d’ORS, 

1964, p. 101). 

 

De certa forma, podem residir nesta concepção de vida e de linguagem as aproximações 

dialógicas entre esferas díspares, as analogias desconcertantes, o teor transcultural da 

escritura galáctica. O Poeta parece estar sempre movido pela estranheza que o 
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desconhecido pode produzir no homem, pelo arrebatamento que o novo pode provocar 

no espírito. Mas a Suíça, país onde está sepultado um dos principais autores de seu 

paideuma, James Joyce (jaz em Zurique), parece ser o oposto de seu projeto de vida, por 

isso, cremos, o acionamento multiforme e pluridimensional do seu projeto de 

linguagem, onde cabem o “verão bochorno” de João Pessoa e os “gelos suíços”, os 

“zimbórios de ouro duma ortodoxa igreja” e os “estendais de pedra” de uma igreja 

barroca de João Pessoa, os assassinatos de uma prostituta suíça e outra paraibana. 

“quando um cisne morre no zurichsee é notícia nos jornais de zurique porque nada 

acontece nada nos anosdias dos dias de semanas-anos” (linhas 34 a 36), observa o 

Poeta, o que nos leva remeter o leitor ao fragmento “no jornalário”, ambiente tal qual 

um “xadrez dos dias iguais de escaques iguais onde o um é o outro”
156

. A publicação da 

morte de Miss Stromboli em um diário local, ironicamente, soa como um acontecimento 

desestabilizador, alentador, diríamos, naqueles dias em que, para o Poeta, “nada 

acontece”.  

 Como se buscasse compor a vida da personagem, que sequer viu em vida, 

Haroldo de Campos transmuta a violenta morte em relato irônico-fúnebre, desenhando 

um retrato-falado intrigante, que dá ao leitor pistas não somente dos caracteres da 

personagem, mas, não menos precisos, da atmosfera - geográfica, cultural e social -, de 

Genebra, sobretudo no que tange a um possível falso moralismo dos que controlam o 

dinheiro e dos que estabelecem a ordem naquele país. Nada nos impede, portanto, de 

ver nesta maneira de relatar os fatos um acento paródico, que tira proveito dos assuntos 

sérios para criticar a ordem estabelecida, procedimento dos artistas barrocos do 

seiscentos e do setecentos e levado ao limite pelos artistas neobarrocos, esfera em que 

se situam poetas como Haroldo de Campos, Eugenio d’Ors, Alejo Carpentier e Lezama 

Lima, para citarmos apenas aqueles pertencentes à literatura hispano-americana, por 

natureza barroco-antropofágica. Acerca deste tema, Ana Hartherly nos socorre: 

 

A imitação e a paráfrase quase maníaca dos “antigos”, 

em literatura acaba por desembocar na paródia, no 

estilo burlesco e joco-sério que surge em grande parte 

também como reacção aos excessos de ascetismo e 

renúncia ao mundo, característicos do tempo da Contra-

Reforma, generalizando-se ao ponto de se tornar – entre 
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nós [Portugal] – no século XVIII um dos estilos mais 

peculiares da época (HATHERLY, 1997, p. 62). 

 

 Neste tom joco-sério, Haroldo de Campos relata o envolvimento da prostituta 

com grandes industriais, ricos homens de negócios, casados e pais de família, através de 

encontros no apartamento alugado pela personagem: “fraulein stromboli como entre 

gordosglabros industriais de vidafamília e apartamento garçoniére sua loura alugada 

como um talão de cheques os chefetes de indústria os chefes de indústria os chefões de 

indústria” (linhas 36 a 29). Atentamente focado nos pormenores da matéria do jornal, 

como se estivesse diante do único fato realmente relevante naquela viagem, Haroldo de 

Campos ainda descreve, transcriando em linguagem poética, a ação da polícia na 

investigação das pistas que, aos olhos do Poeta, a nada levarão às reais causas da morte 

de Miss Stromboli:  

“a polícia die polizei investiga les flics investigam pontas fumadas de palette the supreme 

artistry of the attractive presentation mlle. stromboli no estojoapartamento de luxe para ócios 

noturnos de corado-gordos paisdapátria pupeta estrangulada sem saber como saber quem saberia 

que sua sorte sua morte seu porte minúsculo vulcão de matéria narrada” (linhas 42 a 46). 

 

Sobre o espaço onde vivia Miss Stromboli, Alessandra Ferreira Ignez nos diz: 

 

Os policiais procuram pistas no apartamento de Miss Stromboli. 

A criação estojoapartamento evidencia a visão do enunciador 

sobre a sua residência. Para ele, o apartamento é pequeno tal 

qual um estojo. A primeira base do composto formado possui 

caráter metafórico e revela o pequeno espaço em que Stromboli 

vivia. Apesar de pequeno, o apartamento era de luxo e servia 

como uma espécie de garçonnière. 

O estojoapartamento de Stromboli era o local em que os 

industriais se entregavam ao vulcão em forma de mulher 

(FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 136). 

  

 Mas como nada no livro, assim como na viagem, ocorre isoladamente, Haroldo 

de Campos nunca descuida dos pequenos eventos que o cercam, ilustrando de curiosos 

detalhes a narrativa galáctica. Deste modo, leva a atenção do leitor para os “espraiados 

degraus” e para os “estendais de pedra” do Convento de São Francisco, entidade 

religiosa fundada em 1589 e concluído em 1591, que abrigou a Ordem Terceira de São 
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Francisco (linhas 10 e 11); a “joão pessoa sob a chuva de verão” compara, por analogia 

inversa, ao ambiente onde viveu o pintor Paul Gauguin (Taiti) e às qualidades plásticas 

dos quadros que ali pintou: “a chuva de verão não era uma ilha de gauguin morenando 

nos longes” (linhas 11 e 12); repara em “um cachorro ao relento um peludo cachorrinho 

de pompom escorrido de chuva naquele dia em genève” (linhas 16 a 18); em outra 

mirada, o Poeta flagra alguém escrevendo “cartas num café de genebra tomando 

genebra e contando outras mortes e computando outras sortes” (linhas 40 e 41). No que 

tange a este último caso, como para os poetas barrocos a ambiguidade é uma das 

maiores riquezas da linguagem, o signo “genebra” funciona duplamente na frase, 

sugerindo o nome da cidade e o nome de um aguardente, feito à base de cereais e 

infusão de bagas de zimbro. Esse rosto anônimo visto pelo Poeta, portanto, parece 

ingerir a um só tempo a fria paisagem da cidade e a “quente” bebida de zimbro, quem 

sabe, para aquecê-lo da frieza do gelo suíço. Sendo as Galáxias um livro generoso de 

analogias, muitas delas deliberadamente feitas pelo autor e outras tantas permitidas ao 

leitor pela pluralidade da leitura, não podemos deixar de ver na bebida “genebra” um 

parentesco, mesmo que obliquamente, com o vocábulo “zinebra”, “corruptela de 

Genebra, que era uma bebida alcoólica próxima do conhaque, muito consumida por 

trabalhadores rurais nas feiras livres nos anos 60 do interior da Paraíba [a mesma 

‘paraíba do norte’ recorrente no fragmento]” e que “posteriormente passou a designar 

qualquer bebida alcoólica barata”
157

.  

 Parodiando um dito popular, ambiente fundante de termos culturais como 

“zinebra”, nada como uma viagem atrás da outra, pois nenhuma viagem, embora sendo 

viagem, é igual à outra. Dizemos isto por várias razões, mas uma em especial: o fato de 

que na viagem traduzida neste fragmento é exatamente um diário, veículo de 

comunicação que metaforizava a rotina do jornalário da vida em outro fragmento (“no 

jornalário”), que quebra a aparente rotina da travessia do Poeta pelas terras suíças. Por 

isso, mesmo em um cotidiano viajístico anódino, onde não ocorrem eventos 

extraordinários, haverá sempre um evento imprevisível, ainda que envolto em matizes 

trágicos. Uma manchete em um jornal suíço, podemos dizer agora, foi o bastante para 

Haroldo de Campos engendrar um duplo retrato-falado, que amalgamou as faces de 

Miss Stromboli e da “pequena pobre prostituta paraibana” (e aqui estala um PPPP 

aliterativo, que parece a voz não calada da personagem), discorrerendo acerca do 
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anódino cotidiano de uma Genebra e de uma Zurique onde “nada acontece”. Alessandra 

Ferreira Ignez, acerca deste cotidiano suíço, nos diz: 

 

Zurique, para o enunciador, não apresenta novidades. Então, 

quando um cisne lá morre, vira notícia. A monotonia existente 

nesse local é representada pelas criações anosdias e semanas-

anos. Ambas são formadas por duas bases substantivas. No 

primeiro caso, entende-se que os anos e os dias não são 

preenchidos por novidades. No segundo, também se entende 

que os anos e as semanas são monótonos. Quando o enucniador 

produz a seguinte construção “nada contece nada nos anosdias 

dos dias de semanas-anos”, sugere que os dias contados se 

arrastam por semans e anos iguais. O arrastar do tempo e seu 

prolongamento também podem ser sugeridos pelo volume dos 

compostos, bem como pelo sentido que possuem.  

De um lado, há a morte de cisnes noticiada e, de outro, o 

assassinato de Miss Stromboli. O enunciador parece constatar 

que essas notícias não são tão importantes para os locais, 

parecem fazer parte de acontecimentos corriqueiros, cotidianos. 

Entretanto, o enunciador escolhe Stromboli como um dos 

objetos de sua escrita, dando, de certa forma, destaque a ela 

(FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 144-5).  

 

 Aqui, a pintura de Lucrécia Romana, com suas “tênues vibrissas de ar”, e de 

Diane de Poitiers, com sua “nudez rosa madura”, e a “fala daquela dona de fala 

mascada” cederam lugar à Mlle. Fraulein Signorina Miss Stromboli e à prostituta 

paraibana, que, na visão do Poeta, “uma jovem prostituta nordestina assassinada a facas 

pode metamorfosear-se em Mlle. Stromboli, call-girl de Genebra, estrangulada em seu 

apartamento, comparada a um “minúsculo vulcão de matéria narrada” (CAMPOS, 1992, 

p. 274). Munido da mesma agudeza poética e sensível percepção com que viu e traduziu 

as faces de Lucréica e Diane e ouviu a voz da “daquela dona”, Haroldo de Campos 

evidencia ao leitor que não há musas nobres e menos nobres, temas elevados e temas 

rebaixados, matéria digna e matéria indigna. Quando há poesia, parece nos dizer o 

Poeta, há o poético, a despeito do tempo, do lugar e do gênero. “Lo que hoy se haya 

relegado al sótano, volverá a ocupar el trono: bajo las ceniza respira el fuego y cualquer 

viento favorable reanimará las llamas” (d’ORS, 1964, p. 69), disse Eugenio D’Ors sobre 

os “nombres olvidados”, como tentou Haroldo de Campos reanimar as cinzas de Miss 

Stromboli e da “pobre pequena prostituta paraibana”. Assim, rainhas como Lucrécia 

Romana, damas sofisticadas como Diane de Poitiers, donas com a “fala sacarinando” e 
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prostitutas como Miss Stromboli e a paraibana, são tão conjugáveis (“casáveis”) quanto 

uma igreja ortodoxa russo-bizantina em Genebra e uma igreja barroca em João Pessoa, 

pois “isto não é um livro de viagem”, mas de poesia. De viagem-poesia, “quando 

muito”. 
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Frag. 9: “açafrão” 

roma inverno primaverando  

cores romanas palácios barrocos  

museo di villa giulia templo de apolo 

 carranca de górgona  

relógios suíços pirateados  

  

 Iniciemos a leitura deste fragmento com as seguintes declarações de Haroldo 

de Campos sobre as fontes que fundamentam a confecção da página galática:  

 

Cenário barroco de Roma. Uma tentativa de “conto-do-vigário”. 

Uma viúva deblaterando contra o “perigo vermelho”. Praças e 

fontes. O Museu Etrusco de Villa Giulia. A Vênus 

(“dedimármora”, à maneira, mais uma vez, de Odorico Mendes) 

Capitolina. O Forum Romano abandonado pelos deuses. Uma 

ungarettiana “Signora Andrea” (o “oro velino” alude à textura 

da pele) preside à imagem do livro, que se articula como uma 

escultura portátil (da viaggio, “para viagem”), a exemplo 

daquelas concebidas pelo futurista-construtivista Bruno Munari 

(CAMPOS, 2004, p. 122). 

 

“Em Roma, como os romanos”, ensina um provérbio popular, preciso em sua elisão 

sintática, portanto, carregado de eloquente racionalidade. Mas se é Haroldo de Campos 

que está em Roma, caímos na tentação de parodiar o provérbio, que já é paródico, 

ficando algo assim: “Em Roma, coma os romanos”. Antropofagicamente, a bem dizer. 

Barrocamente, melhor dito, pois o Barroco em Roma é signo de Amor, num lance 

trocadilhesco e anagramático entre os dois termos que, sem inibir alguma conotação 

romântica, evidencia para nós um dos principais vetores filosóficos do Barroco: a 

irracionalidade das paixões, o esplendor dos afetos. “La actitud barroca (...) desea 

fundamentalmente la humillación de la razón”, afirma Eugenio d’Ors (1964, p. 102). Na 

mítica Roma, onde, conforme a mirada do nosso Poeta, “os namorados se abraçam na 

calçada delle belle arti” (linhas 26 a 27), realçando o clichê romântico vendido nas 

agências de turismo, o Barroco deita a cama, com seus “velhosrevelhos pallazzi 

barrocos” (linha 7), com “o antefisso do templo de apolo” que “te olha fixo das órbitas 

ocas” (linhas 29 e 30). Roma, com as elípticas obras de Borromini (“direcionando a 

elipse para o infinito”) e Bernini (“la columna se transforma en un árbol”) 

(SANT’ANNA, 2000, p. 21), expoentes da arquitetura e da escultura barrocas, 



 

237 
 

enfeitando com engenhosas volutas as praças, as fontes, as ruas, os palácios,  as igrejas 

e os jardins (SANT’ANNA, 2000, p. 19-21). Isto já bastaria para garantir uma prova 

barroca do Amor em Roma, uma vez que as formas e volumes empregados nas obras 

destes dois artistas parecem concebidos para cegar de paixão os olhos do visitante, 

bastando como exemplos as “elipses voluptuosas que Bernini inscreveu nas colunas 

salomônicas do Baldaquino no interior da Igreja de São Pedro e que Borromini 

inscreveu na torre da Igreja de São Ivo” (SANT’ANNA, 2000, p. 21). Acerca do 

arrebatamento dos afetos como contraponto à clareza da razão no período barroco, 

Leitão Ferreira explicita: 

 

Heraõ grande a efficacia dos affectos, (diz Quintiliano nas 

palavras allegadas) que começando os Juizes a moverse a ira, a 

favor, a odio, ou a compayxaõ, tem para si, que já entaõ o que 

se trata, he cousa sua própria; donde, assim os amantes naõ 

podem julgar da fermosura, porque o amor lhes opprime a 

sensaçaõ dos olhos, da mesma sorte o Juiz apayxonado, isto he, 

occupado dos affectos, perde o lume, & leme da razaõ, & como 

levado de huma grossa enchente, obedece ao arrebatado rio 

(LEITÃO FERREIRA, 1721, p. 53). 

 

 O passseio pelos afetos barrocos de Roma, via Haroldo de Campos, não cita as 

volutas de Borromini e de Bernini, mas não precisava, pois parece embuti-las na visada 

em grande-angular que o Poeta lança nas ruas da Cidade-Amor. Das cores da “rarefeita 

manhã de janeiro” e da “raríssima tarde azulsuave” romanas, períodos em que ocorre 

seu tour, aos “muros de tijolos expostos e as ruínas de fraturas expostas”, toda a 

arqueologia romana, com sua riqueza arquitetônica e seus encantos artísticos, parece 

passar de algum modo pelo zoom barroco dos olhos de Haroldo de Campos. Já no 

começo do fragmento, uma paleta multicor faz a alegria dos olhos do leitor:  

“açafrão amarelo ovo vermelho tirante a zarcão pompeiano se poderia dizer depois de ter visto 

pompéia os frisos de amorini sobre fundo giallorosso mas aqui é roma as cores romanas 

bandeirando o azul finíssimo friíssimo da rarefeita manhã de janeiro o inverno brando aquele 

ano quase primaverando nos primeiros verdes e vermelhos e ourofulvo e zarcoamarelo e 

ovojalde e carmesin” (linhas 1 a  6).  

 Vendo os pormenores desta paleta, o que temos notado, desde o primeiro 

fragmento, mas aqui deveras se intensificando, é o fato de que Haroldo de Campos, ao 

contrário do que poderia conduzir sua predileção pela concreção urbana, jamais se 

distancia da Natureza. Já em outras viagens tratadas por nós, testemunhamos seu apego 
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aos climas, às temperaturas, às cores que o sol pinta do amanhecer ao entardecer 

(“alhambra bautizada sob o sol da tarde”, frag. “reza calla y trabaja”; “córdoba vista da 

ponte no poente cobreocre”, frag. “mire usted”), a imprevisibilidade do mar (“se eu lhe 

disser que o mar começa você dirá que ele cessa”, frag. “multitudinous seas”), o curso 

dos rios (“e o rio sob a ponte azuda”, frag. “mire usted’; “o moldau congela onde a neve 

calva”, frag. “sasamegoto”). Natureza que não parece menos natural quando 

metaforizada pela linuguagem naturalmente metaforizante das Galáxias: “dossel de 

céus arqueados sobre-e-sobcéus de arcos”, frag. “mire usted”), “o jângal diário” (frag. 

“no jornalário”), “o mar como um livro rigoroso e gratuito” (frag. “multitudinous 

seas”), “o sol mouro” (frag. “reza calla y trabaja”), “o luftsôpro do manto em tênues 

vibirssas de ar” (frag. “augenblick”). É reler para ver. Mas não seria este o propósito de 

toda leitura que se quer transformadora: re-leitura? Para nós, que miramos sua obra via 

diretrizes do Barroco, nada há de se estranhar neste aparente paradoxo que poderia 

pairar sobre urbanismo e natureza, pois, como já salientamos fundadamente nos 

pressupostos teóricos específicos, o paradoxo, o oxímoro, a antítese, figuras 

correlatamente barroquistas, vibram aos olhos do leitor quanto mais insuspeitadas as 

divergências entre as esferas envolvidas. Este fio de disucussão não vem propriamente 

causar torpor ao leitor de Haroldo de Campos, uma vez que tais traços sempre estiveram 

lá, na epiderme de sua obra, apenas os estereótipos reducionistas, lançados muitas vezes 

de má fé pelos especialistas apressados, ocultaram o que estava evidente.  

 Agora, em Roma, onde a Natureza criou mitos e mitos criaram artes, achamos 

o momento de passar a limpo esse aspecto, não menos relevante, da poética haroldiana, 

não para definir um procedimento criativo, mas antes para soprar a poeira que o 

encobre. Um desses mitos, junto a quem nosso Poeta vai se filiar a partir de agora, não é 

outro senão Pan, Deus da Natureza, portanto, deus das celebrações pagãs, deus, por 

conseguinte, das analogias heterodoxas, tão caras ao projeto galáctico e ao projeto 

haroldeano em geral. Sobre as relações que orbitam entre o Barroco e o panteísmo, 

Eugenio d’Ors, recorrendo em parte a Menéndez Pelayo, é emergencial: 

 

Mientras más avanzamos en el conocimiento de la historia de la 

cultura, más visible se nos aparece esta verdad: que el 

panteísmo no es una escuela filosófica como las demás escuelas 

filosóficas, sino una especie de denominador común, un fondo 

genérico  hacia el cual resbala el espíritu apenas abandona las 

posiciones, difíciles y precárias siempre, de la discriminación 
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rigurosa, del pluralismo y de una preferencia, sobre celosa, 

combativa, por lo discontinuo y por la racionalidad. Historiador 

de los heterodoxos españoles, el crítico Menéndez Pelayo hubo 

ya de advertir – descubrimiento, una vez más, de  una 

“constante histórica” – que entre nuestros pensadores parece no 

poder existir outra solución que la alternativa entre la ortodoxia 

y el panteísmo. Sagazmente exacta en sus términos, esta 

observación de Menéndez Pelayo peca, sin embargo, por falta 

de generalidad. Hay aqui no solo uma característica española, 

sino una ley universal que se aplica, por outra parte, no solo al 

catolicismo, sino a todas las relciones entre el pensamiento 

lógico y el pensamiento patético; o si se quiere, entre la 

inteligencia y la vida (d’ORS, 1964, p. 98-99). 

 

Ressaltando a vitalidade contida no Barroco, dada essa filiação panteísta, o poeta 

espanhol intensifica seus postulados: 

 

Apenas la inteligencia afloja sus leyes, recobra la vida su fuero. 

Así que la disciplina pierde su carácter sagrado, la 

espontaneidad reviste una manera de divinización. Siendo por 

esencia, todo clasicismo intelectualista, es, por definición, 

normativo y autoritário. Recíprocamente, porque todo 

barroquismo es vitalista, será libertino y traducirá un abandono, 

una veneración ante la fuerza. Por esto el clasicismo fue 

también llamado humanismo, en denominación casi sinônima. 

El sentido cósmico del barroquismo, al contrario, bien se reveló 

en su vocación sempiterna por el paisaje y por el folklore. Más 

de una vez hemos comparado – comparación que se nos antoja 

muy útil para esclarecimiento de las relaciones involucradas en 

el problema – las que median, dentro del cuadro de la Cultura 

en general, entre el “éon” de lo clásico y el “éon” de lo Barroco, 

aquellas que, en el dominio del lenguaje, permiten a los 

filólogos distinguir entre lo que llaman “uma lengua” y lo que 

llaman “dialectos”. La materia prima de una lengua, de 

cualquier lengua, es dialectal; lo mismo que los dialectos son 

“idiomas naturales”, el Barroco es el idioma natural de la 

cultura, aquel por cuyo médio la Cultura imita los 

procedimientos de la natura. El Barroco contiene siempre en su 

esencia algo de rural, de pagano, de campesino. Pan, dios de los 

campos, dios de la natura, preside cualquier creación barroca 

auténtica (d’ORS, 1964, p. 99-100). 

 

 Sem a intençao de determinar, como dissemos acima, um traço da obra de 

Haroldo de Campos, mas de acompanhar os graus de complexidade deste matiz de sua 

poética, as considereções de Eugenio d’Ors nos ajudam a ler as recorrentes referências 

do Poeta que aludem à natureza. A nosso entender, trata-se de fenômenos transcriados 
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nas páginas galácticas em cores, sons, odores, texturas, sabores, uma gama de 

sensações, enfim, captadas no corpo durante as viagens e traduzidas ao leitor para a sua 

viagem não menos corpórea. De nossa parte, com base nas pistas aspergidas na leitura, 

intuímos que Haroldo de Campos viaja roçando a pele de cada espaço, entregando-se 

dos poros à mente, deixando-se atravessar pela paisagem, natural e cultural, do 

ambiente em que pisa, toca, vê, sorve e absorve seu ar. Entregando-se assim, no 

ambiente geográfico, não se entrega menos no ambiente literário: “em cada canto uma 

piazza em cada piazza uma fonte” (linhas 21 e 22), “se pode colher nas narinas o 

friofino ar romano” (linhas 25 e 26), “em villa giulia subindodescendo jardinadas 

escadas” (linhas 28 e 29); “saído à manhã friorenta fricção do frio nos poros e roma 

caindo da colina capitolina” (linhas 30 e 31). 

 O gosto indiferenciado pelos elementos da natureza e pelos elementos urbanos, 

que para o homem barroco são estes a expressão tradutória daqueles, confere ao curso 

galáctico um discurso potencialmente simultaneísta e não hierárquico, que reza o 

apagamento das raias que estabelecem os limites entre a natureza e a cultura. Ao passo 

que a leitura é telúrica, é também concreta; ao passo que é concreta, é telúrica também. 

Assimilando assim, o leitor não apenas apaga o estigma, que perdura até os nossos dias, 

que restringe a obra de Haroldo de Campos à concretude urbana, mas, mais do que isso, 

deixa de estranhar as irruptivas transições ocorridas entre um assunto e outro, uma 

viagem e outra, uma personagem e outra, uma cidade e outra, nas zonas sem fronteiras, 

portanto, intersemióticas, das Galáxias.  

 Cremos nós que, ciente destas premissas, o leitor tomará como naturais 

ocorrências sintáticas como o surgimento, aparentemente do nada, de um vendedor de 

relógios suíços na narração da arquitetura romana: “capitão de aviação comercial 

tentando revender relógios pirateados zenith a melhor marca suíça tudo por 400 dólares” 

(linhas 11 e 12). Nem a aparição de outro sujeito “interessado em relógios per caso 

alvaliador de joias e peccato não falando inglês e peccato não tendo dinheiro consigo só 

no dia seguinte em viterbo mas poedria levar ao hotel (provavelmente onde estaria 

hospedado o vendedor de relógios” (linhas 15 a 17). Nosso Poeta jamais deixará o leitor 

na mão, rondando a esmo, como poderia suscitar uma leitura imediatista. Vejamos seus 

“links”: “um negócio da china em roma lei chi parla la lingua la prego mercúrio deus 

dos ladrões alados calcâneos na tarde romana na rarefeita raríssima tarde azulsuave” 

(linhas 19 e 20). Raríssima, a nosso ver, pelo evento inesperado ocorrido no curso da 
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viagem e pelas relações que opera Haroldo de Campos ao trazer um negócio da China 

para Roma, em sentido figurado (negócio “informal”), sob os auspícios do deus romano 

Mercúrio (“deus dos ladrões”), agente da mitologia sagrada. Está feita a festa barroca, 

com suas interpenetrações de elementos diversos e complementares. 

 Eugenio d’Ors, em “cierto dia de mayo”, em Coimbra, vivenciou uma 

experiência em que a natureza e a cidade andaram de mãos juntas: 

 

Fielmente guardo la memoria de una hora meridiana, cierto día 

de mayo, en el Jardín Botánico de Coimbra. Hora lenta y turbia, 

de perfumes vegetales y arrullos voluptuosos. Las palmeras 

esbeltas, ávidas de sol, subían, dominando desde muy arriba las 

frondas, que ahora olvidaban, en la altura de su palácio de luz; 

así mujer desvestida ante el espejo olvida, por el resplandor 

inteligente de los ojos, las sombras fieras que el instinto 

encontrara a médio subir... Sí, las palmeras dominaban a los 

laureles; pero las trompetas marciales sonantes en algún cuarte 

vecino, no ahogaban el cálido gemir de las tórtolas. 

Voces de tórtolas, vocês de trompetas, oídas en un jardín 

botânico... No hay paisaje acústico de emoción más 

característicamente barroca (d’ORS, 1964, p. 31). 

 

 Haroldo de Campos, por sua vez, em Villa Giullia, bairro de Roma, em uma 

“manhã friorenta”, vivenciou, “nos poros”, a concreção da arte etrusca:  

“aqui é villa giullia museu etrusco e se pode descer mas presto non ingombrare l’uscita se pode 

colher nas narinas o friofino ar romano que os namorados se abraçam na calçada delle belle arti 

e ninguém sabe dizer onde fica o museo di villa giulia estando-se em villa giulia e 

subindodescendo jardinadas escadas mas afinal o antefisso do templo de apolo te olha fixo das 

órbitas  ocas carranca de górgona e cabelos-serpentes te mostra a língua de pedra entre caninos 

de pedra” (linhas 24 a 31).  

 

Esta passagem, talvez, demonstre ao leitor galáctico, espcificamente, e aos leitores, 

críticos e teóricos de literatura, em geral, o quão é natural o paradoxo na arte, pois na 

vida humana ele não é tão raro assim e nem tão absurdo assim. Basta atentar o leitor, e 

demais leitores, para a origem das construções textuais concebidas por Haroldo de 

Campos, que provém senão da deslocação física do Poeta pelas ruas da cidade de Roma, 

mas “ninguém sabe dizer onde fica o museo de villa giulia estando-se em villa giulia”. E 

já que ninguém sabe informar o destino pretendido pelo Poeta, depois de subir e descer 

“jardinadas escadas”, a arte, essa instância vocacionada a incongruências, lhe responde: 
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“mas afinal o antefisso do templo de apolo te olha fixo das órbitas ocas”, como se 

respondesse ao Poeta sem a ação da palavra. Não demoraria a linguagem a se desdobrar, 

como de costume, propondo insuspeitadas associações visuais, desta vez entre a 

carranca, tão característica das embarcações fluviais, sobretudo amazônicas, e as 

górgonas, mulheres-monstros – medusas - da mitologia grega, cujos cabelos em vez de 

fios, serpentes (“cabelos-serpentes). Este último elemento da associação, como é de se 

crer, constitui per si uma fecunda construção metafórica, pois a linguagem abre-se em 

leque para representar a imagem de fios capliares em forma de cobras, sugerindo tanto o 

movimento serpenteante quanto as sibilações típicas deste ofídio. A esse respeito, 

Alessandra Ferreira Ignez fornece-nos elucidativos comentários: 

 

O enunciador diz que, em Vila Giulia, vê uma carranca de 

górgona. A imagem retratada remonta ao mito de Perseu, herói 

da mitologia grega, de decapita Medusa, uma das três górgonas, 

que transformava que olhasse para ela em pedra.  

(...) “carranca de górgona e cabelos-serpentes te mostra a língua 

de pedra entre caninos de pedra enquanto um guerreiro cavalga 

a roída corcova de uma serpente marinha” (...) (CAMPOS, 

2004, 9ª.p.) 

Pelo excerto, entende-se que o enunciador retrata uma pintura, 

ou uma escultura, em que são trabalhados tanto a decaptação da 

górgona quanto o resgate de Andrômeda realizados por Perseu. 

A criação do substantivo cabelos-serpentes serve para descrever 

os cabelos da Medusa, que foram, segundo Ovídio, 

transformados por Atena em serpentes. Seus cabelos destacam-

se, pois representam a sua figura cruel e acabam dando mais 

valor ao heroísmo de Perseu. Tal criação não se baseia em uma 

metáfora, mas tem efeito um efeito caricatural na medida em 

que representa um dos traços marcantes dessa figura da 

mitologia (FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 132). 

 

Já sobre a expressão neológica “sarcófagotálamo” (linha 33), a pesquisadora nos 

apresenta a seguinte leitura: 

 

O enunciador se refere ao Sarcófago dos esposos (Sarcofago 

degli Sposi), arte etrusca do final do século VI a. C., em 

exposição no Museu de Villa Giulia – hoje, chamado de Museu 

Etrusco. 

(...) “e à parte em destaque gli sposi paz de ouro detidos no 

sarcófagotálamo para que você os retenha paz e apaziguando-
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se na mútua morte na muda morte para que você dourada os 

repense” (...) (CAMPOS, 2004, 9ª.p.) 

Nesse sarcófago, há a representação de um casal, por essa razão 

o enunciador utiliza sarcófagotálamo – criação composta que 

sugere que o leito da morte também representa o leito nupcial 

eterno dos cônjuges. A morte, apesar de trazer a ideia de 

tristeza, nesse contexto, mostra que o enlace matrimonial durará 

para sempre. Além disso, a passagem sugere que os dois, juntos, 

viverão na eterna paz detidos no sarcófago dourado. Sendo 

assim, o enunciador interpreta essa paz eterna como uma paz de 

ouro, representada pelo dourado do tálamo eterno. O 

neologismo surpreende pela relação que faz entre o leito 

tumular e o leito nupcial. O fato de o casal estar junto nesse 

leito sugere que o seu amor perdurará após a morte.  

No caso da referência à Górgona em pedra ou imagem e ao 

sarcófago, existe entre o livro [as Galáxias] e as obras de arte 

uma relação de interdiscursividade (FERREIRA IGNEZ, 2012, 

p. 133).  

 

 Porém, há na página galáctica outra construção metafórica de similar poder de 

eloquência que, provavelmente, condense o fio de discussão que puxamos na leitura 

deste fragmento: “os muros de tijolos expostos e as ruínas de fraturas expostas colunas 

truncadas peristilos rotos sócos como ossos no forum romano” (linhas 37 a 39). Não 

estamos forçando a leitura, mas, ao falar das “fraturas expostas” das ruínas romanas, 

Haroldo de Campos não estará falando menos das potencialidades imprevisíveis da arte, 

não apenas da arte antiga, que sobrevive nas ruínas, mas também da arte moderna e 

contemporânea, que beberam nestas ruínas? Não estará falando o Poeta, por 

conseguinte, da “fratura exposta” que configura a modernidade, assente filosoficamente 

na pulsão dos fragmentos, na liquefação dos fios que conduzem os fluxos da História? 

Não estará falando nosso Poeta, não menos, do próprio espírito barroco, essa “fratura 

exposta” que não separa natureza e cultura, campo e cidade, Roma e Amor, regida sob 

os auspícios voluptuosos de Pan, o mesmo deus que rege as fraturas expostas deixadas 

na obra de Bernini na Roma visitada por nosso Poeta, destacadas aqui por Affonso 

Romano de Sant’Anna? Vejamos: 

 

Há um caso singular e revolucionário implantado por Bernini 

no coração de Roma, cuja ênfase escapou a Wolfflin. O turista 

que passa não se dá conta, tantos são os detalhes para ver aqui e 

ali. As fotografias dos livros, por sua vez, não ressaltam como 

deveriam a áspera e quase agressiva minúcia. Trata-se do 

Pallazzo Montecitorio (1650-1698), hoje sede do Congresso 
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italiano. Aí Bernini inseriu na fachada uma série de blocos de 

mármore que parecem obras inacabadas. Esses blocos 

constituem a parte de baixo, onde se apoiam as janelas do 

primeiro piso. Não são blocos de mármore carcomidos pelo 

tempo, como poderiam parecer à primeira vista. Não são blocos 

de pedra avariados pelas guerras. São blocos de mármore 

“inacabados”, intencionalmente aí postos, e aí alojados 

contrastivamente com a parede lisa, parecendo ondas, como se 

estivessem sido feitas de uma pedra espumosa (SANT’ANNA, 

2000, p. 31). 

 

 Uma última questão: algo nos impede de sentir contemplados esse Pallazzo 

Montecitorio de Bernini e sua fachada inacabada nos “velhosrevelhos pallazzi barrocos” 

destacados por Haroldo de Campos no início do fragmento? Cremos que não. Dito 

assim, na “dobradesdobra da viaggio” (linha 42), não são apenas os tijolos e as ruínas 

que se exibem expostamente, como um tempo fissurado, mas o próprio Poeta parece 

conduzir nos olhos uma fratura exposta, a fim de ver esgarçadamente as fissuras do 

tempo.  
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Frag. 10: “ach lass sie quatschen” 

alemanha stuttgart sinagoga  

neve derretendo palavra derretendo 

tartarugas merengando   

judeus nazimortos  

  

 “e tudo que se diz importa e nada que se diz importa porque tudonada 

importa”. Esta frase, que banha a universalidade do livro, aparece na reta final deste 

décimo fragmento, que por sua vez reinventa a passagem de Haroldo de Campos pela 

Alemanha, a mesma Alemanha do frag. 6, “augenblick”. A mesma viagem, mas outros 

aspectos. Nesta, em vez da galeria de arte, onde se encontravam os gázeos retratos de 

Lucrécia Romana e Diane de Poitiers, entramos numa sinagoga, onde o Poeta toma 

contato com um monumento em homenagem aos judeus mortos nos campos de 

concentração nazistas. A abrangente frase, não por acaso, remete e atualiza a memória 

do leitor quanto às viagens já realizadas e, por suposto, vai sulcando em seu trajeto de 

leitura alguns princípios balizadores da travessia galática, já feita até aqui e que está por 

fazer daqui para a frente, tais como: “a viagem como livro e o livro como viagem”, o 

“começo-fim” e o “fim-começo-recomeço”, cada página como um “miradouro aléfico”. 

Junte-se a estas, a ambígua e oximoresca, mas não menos eloquente expressão, na 

acepção galáctico-barroca, “nunca pode ser tudo”, pinçada do frag. incial (“e começo 

aqui”, linha 30).  

 Trata-se, como dissemos, da mesma viagem trilhada em “augenblick”, mas 

agora enfocando outras paisagens da travessia, o que pode salientar ao leitor que 

Galáxias, ou qualquer livro que se imponha riscos literários, assim como a viagem, é 

passível de várias leituras, tanto em quantidade como em qualidade. Nesta medida, aqui 

a viagem é a mesma sendo outra, outras aventuras pela paisagem germânica para outras 

aventuras pela paisagem da lingugem. Nosso Poeta trafega desta feita por uma 

Alemanha que vai derretendo sua branca e gelada neve ao calor do sol, transcriada na 

alvura do papel em metáforas filigranares de encandescer a visão do leitor: “o primeiro 

sol depois da última neve quem poderia supor o vidrilhado branco espanado em 

plúmulas miúdoiridescendo em palhas em faíscas em migalhas brancas penujando 

pubescendo e depois empoçando em lama engrossando em lodogordo” (linhas 7 a 10). 

Assim, a metamorfose da neve, que sob o efeito dos raios solares transita de um 

demorado estado sólido (“o vidrilhado branco”) para uma consistência pastosa 
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(“empoçando em lama”), é alvo de detida atenção do peregrino galáctico, deixando 

transparecer ao leitor algum veio de similitude desta paisagem metafórica com o estado 

não menos metamórfico de sua palavra, encontrada sempre em estado de concreção 

liquefeita, apta às mais variadas combinações sintáticas e morfológicas, gramaticais e 

agramaticais. A mutação da neve em lama e posteriormente em “merda branca 

brancarana onde os pés empastam emplastram emparcam” (linha 11) parece, desse 

modo, fundir-se com a constante mutação dos vocábulos galácticos que se dá em frases 

como “velhas tortugas velhos tortulhos tartarugando tortulhando meringentorte” 

(linhas 1 e 2), quando o Poeta, mais uma vez aproximando a postura encurvada e/ou 

enchapelada dos grupos de turistas (senhores e senhoras nas ruas), flagra-os comendo as 

famigeradas tortas alemãs (“meringentorte”), “merendando merengues mit kreme” 

(linha 3).  

 Alessandra Ferreira Ignez detém-se também no episódio da mutação da neve: 

 

Em Stuttgart, o enunciador diz que vê o primeiro sol depois da 

última neve. Os flocos, as “penugens” de neve, que brilham, 

transformam-se, com a ação do sol, em lama, em lodogordo, em 

merda branca onde os pés afundam (FERREIRA IGNEZ, 2012, 

p. 190). 

  

A título de focar uma construção lexical, “miudoiridescendo”, a pesquisasora cita a 

referida passagem e em seguida discorre acerca do composto: 

 

“o primeiro sol depois da última neve quem poderia supor o 

vidrilhado espanado em plúmulas miúdoiridescendo em palhas 

faíscas em migalhas brancas penujando pubescendo e depois 

empoçando em lama engrossando em lodogordo mist a merda 

branca brancarana onde os pés empastam emplastram 

emparcam”.  

O composto miúdoiridescendo é composto por miúdo + 

iridescer. O verbo iridescer não existe, portanto ocorre primeiro 

a sufixação (iridescência + “-escer”) e, depois, a composição. A 

criação mostra que os flocos, as faíscas, as migalhas de neve 

são iridescente. Os reflexos são miúdos como os flocos. A 

formação, portanto, mostra a proporção da ação de irisdescer. 

Além disso, talvez alguns percebam na primeira base um valor 

adverbial (iridescer miudamente) (FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 

190). 
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 Acerca dos estrangeirismos presentes no fragmento, Alessandra Ferreira Ignez 

afirma: 

 

Em muitos momentos, os estrangeirismos são utilizados para 

reforçar uma ideia já expressa em português, em outros, 

aparecem como citação da fala alheia. 

“polonês gagobêbado emborcando bocks no drei mohren 

friedrichstrasse ponimáitie li vui po ruski babelbêbado 

bebemorando”. 

Nesse caso, o enunciador vê um polonês bêbado bebemorando 

na Alemanha. Segundo sua visão, ele é um gagobêbado e um 

babelbebado. Sua fala é enrolada e confusa. Seu discurso 

parece misturar as línguas (ponimáitie li vui po ruski) e enrolar 

a língua. Pelo fato de misturar idiomas, [o] enunciador diz que o 

polonês é babelbêbado.  

O primeiro emprego de estrangeirismo no excerto (drei mohren 

friedrischstrasse) serve para fazer referência a um lugar 

estrangeiro, localizando-nos em outras terras (FERREIRA 

IGNEZ, 2012, p. 122-123). 

 

 Cremos que se as coisas concretas se transformam à visão do Poeta, como a 

neve em lama, por exemplo, a palavra que as representa não poderia sugerir sentidos 

sem igualmente transformarem-se em uma entidade inesperada, sob novas aparências 

gráficas e fônicas, carregadas de renovadoras significações que parecem a toda prova 

aspirar à ampliação dos códigos gramaticais vigentes. Se tudo está em ação, a palavra 

galáctica não se dá por estável e pronta para o dizer comum. Embora não pareça ao 

primeiro contato com a linguagem galáctica, Haroldo de Campos não abole o comum. 

Outrossim, parte do comum rumo ao incomum, com vistas a tornar a linguagem comum 

em língua incomum. Como de costume, sequiosa pela mobilidade dos fatos e 

fenômenos, como uma cobra em fase de muda, aciona novas vestes, que estampam uma 

inusitada fisionomia, onde lemos e vemos substantivos transmutando-se em verbos e 

verbos metamorfoseando-se em substantivos, adjetivos virando verbos e verbos 

revirando-se em adjetivos. Mutações estas que ganham jocosas deformações 

vocabulares, no sentido da anamorfose e da verve joco-séria barrocas, quando o Poeta, 

burlescamente, compara os grupos de turistas ao gorgulho ou caruncho (tipo de inseto 

que deixa furos nas frutas e no feijão, por exemplo) e a um bando de cascavéis 

mexeriqueiras: “gula gorgulho de tartarugas merengando e coscuvilhando e 
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cascavelhando (cascavéis + velhos) gossipáceas gurgitantes gorgorantes” (linhas 5 e 6). 

Já no referido frag. 6 – rememoremos - Haroldo de Campos tratara o “paralamento de 

cogumelos velhas velhas” com similar tonalidade joco-séria: “gordas velhas velhíssimas 

meiovelhas envelhando semiengelhadas gelhando magras velhas gordando coguvelhas 

gustando tortas de maçã apfelkuchen” (linhas 31 e 32 daquele fragmento). Um jeito de 

dizer com palavras-imagens as imagens-palavras que acorrem à sua vista, pois 

suspeitamos que expressões como “comendo merengue” e “velhas cascaveis 

cochichando” não dessem conta das ações que se passam diante de seus olhos. Daí o 

socorro à síntese metafórica de “merengando” e “cascavelhando” para a transcriação 

das cenas ocorridas naqueles átimos da viagem.  

 Uma mirada apressada poderia julgar que se incrusta nestas metáforas de 

Haroldo de Campos algum resíduo de malidicência ou zombaria quanto ao tema em 

questão, mas preferimos creditar o acento jocoso e burlesco de analogias como “velhas 

gordando coguvelhas” (algo como “senhoras engordando ao comer tortas de maçã”) e 

“merda branca brancarana onde os pés empastam” (frase que remete a poças de 

neve/poças de fezes) a uma atitude lexical desierarquizante, na qual se apagam os 

limites entre o bem falar e o falar gramaticalmente impróprio. Impróprio na acepção 

daquilo que o sistema lexical reinante determina como inadequado às regras e padrões 

da linguagem dita culta. Nessa esteira de pensamento, acreditamos tratar-se de uma 

atitude ideologicamente transgressora, pois infiltra no espremido espaço da literatura 

legitimada o que esta tende a recalcar, uma vez que o desvio age como uma reta que 

corre paralelamente aos ditames de seus códigos, sendo as Galáxias o possível ponto de 

contato atingido em algum momento pelas duas retas paralelas, que constituem a norma 

e o desvio. Supomos, com efeito, de não se tratar de imposição de uma nova ordem, 

mas primacialmente da proposição de uma forma outra de expressão e comunicação 

literárias, pautadas na motivação e mobilização semiótica desta mesma ordem, com o 

intuito de manter em rotação no cerne da linguagem um constante sopro de vida. 

 Analisando alguns textos desse período, nomeadamente os textos de “três 

autores portugueses de finais do século XVII – Frei Simão e Frei Lucas de Santa 

Catarina, e Francisco de Vasconcelos Coutinho” (HATHERLY, 1997, p. 45), a poeta e 

ensaísta ajuda-nos a compreender o caráter burlesco-paródico da poética haroldiana:  

 



 

249 
 

(...) São textos burlescos que não só parodiam obras sérias mas 

parodiam a própria concepção de sério através do prazer da 

crítica escrita, numa afirmação de liberdade criadora e liberdade 

de expressão que contrasta com o clima de repressão do 

comportamento a todos os níveis, vigente na sociedade de então 

(HATHERLY, 1997, p. 62). 

 

Acerca do conceito de burlesco na cultura barroca, não menos presente no curso 

galáctico, a ensaísta nos informa: 

 

Nem sempre é fácil distinguir o burlesco da sátira, pois 

frequentemente os dois se misturam, porém o burlesco, pelo 

menos no século XVII, e em autores como Paul Scarron, pela 

sua natureza de cômico extravagante assumiu uma 

característica que o distingue da sátira, contida na própria 

etimologia de burla, que deriva de burlare, que significa 

gracejar, brincar, trocar, mas também enganar. 

(...) Num esboço de súmula, o que se poderá dizer é que: em 

todas as espécies de burlesco é usada a imitação trocista de um 

assunto ou de uma matéria séria; que o seu objectivo é produzir 

incongruência; que a incongruência é atingida através da 

inconformidade entre o tema ou o assunto e o estilo; que essa 

inconformidade é o que provoca o riso; que o seu objetivo 

último é, enfim, o cómico. 

O burlesco, que deriva do grotesco, no período barroco é igual a 

troça, brincadeira, divertimento. Frequentemente baseado numa 

crítica, mas sem intenção moralizadora, torna-se um 

representante ideal do espírito lúdico, do gosto pelo jogo, pelo 

inesperado, pelo desafio a que hão é alheio a um certo culto da 

mistificação (HATHERLY, 1997, p. 174). 

 

E, citando Mikhail Bakhtin, acrescenta: 

 

Bakhtine refere que a estética do grotesco na Idade Média e na 

Renascença, projectando-se depois no Barroco, tem por 

essencial um certo culto do disforme, correspondendo a uma 

hiperbolização que, mais tarde, surge associada à sátira, 

passando então a representar sobretudo a força libertadora e 

destrutiva do riso carnavalesco, simultaneamente um “riso de 

festa” e uma “negatividade sarcástica”. 

O mesmo pensador, que redefiniu as bases do realismo 

grotesco, considera que quando este se produz na literatura 

torna-se burlesco, apropriadamente servindo para veicular uma 

visão carnavalesca do mundo. 
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Figura de insubordinação e da liberdade criadora assumidas 

com despejo ou insolência, o burlesco, em todas as suas 

gradações parodísticas, tem o seu oposto perfeito na 

transformação a lo divino, pois enquanto o primeiro se aplica a 

abater pelo cómico, o segundo aplica-se a elevar pelo sério, 

pelo espiritual (HATHERLY, 1997, p. 174-175). 

 

 Em essência, as seguintes asserções de Haroldo de Campos discorrendo sobre o 

barroco brasileiro parecem corroborar as constatações de Ana Hatherly no que tange ao 

caráter joco-sério – burlesco – dos textos barrocos: 

 

Da busca assim incessantemente di-ferida e frustrada (de-

longada) fica a diferença, o movimento dialógico, 

desconcertante, “carnavalizado”, jamais pontualmente 

resolvido, do mesmo e da alteridade, do aborígene e do 

alienígena (o europeu). Um espaço crítico paradoxal, ao invés 

da doxa: a interrogação sempre renovada, instigante, em lugar 

do preceito tranquilizador do manual de escoteiro (CAMPOS, 

1992, p. 238). 

 

Acentuando o duplo dizer como marca inelutável de nosso barroco, prossegue o Poeta: 

 

Falar o código barroco, na literatura do Brasil Colônia, 

significava tentar extrair a diferença da morfose do mesmo. Na 

medida em que o estilo alegórico do Barroco era um dizer 

alternativo – um estilo em que, no limite, qualquer coisa poderia 

simbolizar qualquer outra (como explicou Walter Benjamin em 

seu estudo capital sobre o Trauerspiel alemão) – a “corrente 

alterna” do Barroco Brasílico era um duplo dizer do outro como 

diferença: dizer um código de alteridades e dizê-lo em condição 

alterada (CAMPOS, 1992, p. 240). 

  

E, referenciando Gregório de Matos, um dos autores “co-construtores” das Galáxias, 

conforme discorremos na leitura do frag. inicial, Haroldo de Campos salienta o caráter 

paródico-carnavalizante do Barroco Brasílico: 

 

Gregório de matos, brasileiro formado em Coimbra, branco 

entre mulatos e mestiços, inimizado com os nobres da terra e 

com os reinóis de Portugal, por seu turno híbrido espiritual 

irremissível, não mais podendo ser nem uma coisa nem outra, 

nem juiz no reino nem advogado na Colônia ultramarina, 
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dilacerado como o Brasil na sua situação de dependência, 

estoura maledicentemente em boca-de-inferno: o mesmo 

mecanismo permutatório do código áulico do Brrroco presta-se 

à desbusada virulência da crítica; o estilo engenhoso do elogio e 

da louvação cortês é o mesmo que propicia o jogo-de-espírito 

contundente da sátira e o jogo-de-corpo destabocado da erótica 

(CAMPOS, 1992, p. 241). 

 

 Esse tom burlesco-paródico, ecos do “gargalhar barroco do Haroldo”, dilata-se 

ainda mais quando nosso Poeta compartilha com o leitor uma cena que soa para nós 

algo tragicômica, por isso não menos barroca, que narra um grupo de poloneses bêbedos 

chorando a morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Vamos à cena, por partes: “o 

polonês também falando sobre a mesa polonês bêbado embocando bocks” (linhas 31 e 

32). Repare o leitor que Haroldo de Campos ao fazer uso do verbo embocar contempla a 

uma só vez o ato de levar alguma coisa à boca e mais particularmente uma cerveja 

(bock, cerveja do tipo lager). Na língua portuguesa, porém, o verbo embocar é também 

utilizado para designar a embocadura de algum instrumento de sopro, ou seja, modo 

como o músico encaixa os lábios ao instrumento para tocá-lo. Embocar, na sintaxe 

haroldeana, pode, num relance fônico, resvalar no verbo emborcar, que significa virar 

de cabeça para baixo, entornar algum líquido. A cena continua: “forca para os fracos 

forno para os fracos e quando afinal cadáveres názis boiavam no vístula eles pediram 

isso polonês gagobêbado emborcando bebemorando e juntam-se dois três velhos 

senhores e choram não se alegram choram choramingam e bebem e lacrimejam e se 

recriminam rouco recriminam” (linhas 32 a 34). Se rebobinarmos um pouco esta frase, 

ao ponto em que termina a que acabamos de investigar, a ambiguidade barroco-

haroldeana tanto mais se acentua. Pois, vejamos: “polonês embocando bocks forca para 

os fracos”. O leitor depara-se aqui com um ponto fulcral, como tantos outros já vistos e 

porvir, do curso galáctico, talvez o ponto medular desta obra harodeana e, sob o risco de 

incorrermos em tentadora generalização, da poesia por extensão. Estamos nos referindo 

àquele ponto de funcionalidade híbrida, que ao mesmo tempo que pode separar os 

assuntos, pode também uni-los, dando continuidade a um tema quando da chegada de 

um novo assunto, fundindo em um só contexto instâncias textuais diversas. Tais 

preceitos em mente, várias leituras são possíveis no fraseado galáctico, fraseado dito 

assim propositadamente, aludindo à liguagem musical, uma vez que uma engrenagem 

frasal desta natureza afina-se, sem trocadilhos músico-literários, aos mecanismos da 

palavra cantada, que consistem em amalgamar fim e início das frases, proliferando a 
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ambiguidade do texto sonoro-verbal. Não à toa, Haroldo de Campos (já dissemos em 

outras passagens de nosso estudo), desde a primeira publicação do seu livro, chamou a 

nossa atenção ao afirmar que “a oralização das galáxias sempre esteve implícita no meu 

projeto” (CAMPOS, 2004, p. 119). De “oralização para a palavra cantada, isto é, para o 

canto/música, é um passo.  

 Voltando para a frase em questão, o leitor não estará sendo menos leitor se 

enxergar ali que “bocks” são “forca para os fracos”, simultaneamente à leitura de que a 

“forca para os fracos” diz respeito, também, aos judeus entregues à sorte nos campos de 

concentração, cujos “cadáveres názis boiavam no (rio) vístula”. É de reparar, ainda, em 

um outro procedimento caro a Haroldo de Campos e não menos ao Barroco: a repetição. 

Repete o Poeta para reafirmar uma ideia proeminente, fixando-a na memória do leitor, 

colando a essa ideia novas pistas que provavelmente serão desvendadas nas próximas 

repercussões traçadas. Deste modo, a repetição surge nas Galáxias antes como 

modalidade necessária de recuperação de uma informação por ventura perdida ou 

sugerida anteriormente do que como prolixidade verbal. O aparecimento do verbo 

emborcar na segunda parte da cena ilustra sobremaneira nossa forma de pensar tal 

procedimento galáctico: “polonês gagobêbado emborcando bocks”. “Emborcando”, 

como dissemos, já estava vislumbrado no ambíguo “embocando”, que agora fica mais 

ambíguo, pois se embutia o ato de embocar (levar qualquer coisa à boca) e de embokar 

(beber cerveja pela boca da garrafa, cremos) agora evoca, comprovadamente, o ato de 

emborcar (entornar a cerveja pelo gargalo). Ao surgir posteriormente na frase, o verbo 

emborcar, por seu turno, absorve todas estas possíveis significações ditas acerca do 

híbrido embocar/embokar. Contudo, uma nova significação vem filiar-se às que 

acabamos de citar. Menos evidente e elaborada por meio de analogias mais livres, o que 

não significa demérito literário por parte do leitor, o verbo emborcar, no avizinhamento 

frasal em que se encontra, próximo a “cadáveres názis” boiando no Rio Vístula (o rio 

mais longo da Polônia) pode ressaltar também a conotação de algo emborcado, de 

corpos emborcados, de barriga para baixo, em posição de cadáveres boiando na água.  

 Se Haroldo de Campos vê além das aparências, ou melhor, vê nas aparências a 

profundidade das coisas e fenômenos, fazendo o mesmo com as palavras, bordando na 

sua fisionomia seu miolo, o leitor não pode se acomodar ao circuito logocêntrico da 

leitura. Necessita esta, sempre, de uma atuação do leitor em suas metáforas ex-cêntricas 

(pois radiais, isentas de um centro único regulador), por mais longínquas que elas 
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possam estar ou levar o leitor a vê-las. No que tange às potencialidades da metáfora nos 

textos artísticos barrocos, Ana Hatherly, citando Francisco Letão Ferreira, Tesauro e 

Gustav René Hocke, todos teorizadores do Barroco, é providencial: 

 

A metáfora, um dos pilares estruturais do pensamento poético 

barroco, tem como auxiliar a fantasia, que é “hua faculdade da 

alma, que aprhende todos os objectivos sensíveis, & suas 

imagens verdadeyras; & à semelhança delles, concebe & 

produzu muytas vezes outros de possível, ou impossível 

existencia” [Leitão Ferreira]. Essa “impossível existência”, 

matriz e símile da própria criatividade, enforma duma maneira 

decisiva a arte barroca, que, para além da teoria da imitação, 

frequentemente se baseia na teoria das correspondências, que 

remete para a secreta ligação que existe entre todas as coisas no 

universo, permitindo postulados tão característicos como o da 

discordia concors. Tesauro, por exemplo, como observou 

Gustav René Hocke, define o verdadeiro poeta como aquele que 

é capaz de “estabelecer conexões entre as coisas, ainda que 

sejam as mais díspares”, o que confirma que a criatividade é, 

em primeiro lugar, um processo mental, uma função do 

imaginário (HATHERLY, 1997, p. 81-82). 

 

A construção metafórica a que recorremos no fragmento galáctico pode estar em algum 

nível respaldada no segmento inicial da cena em xeque. Torna imprescindível uma 

retomada: “polonês bêbado embocando bocks forca para os fracos forno para os fracos e 

quando afinal cadáveres názis boiavam no vístula”. Vejamos esta equação: polonês 

embocando/emborcando cerveja + cadáveres boiando no rio: cerveja/líquido/água/rio. 

Na frase, entre “embocando bocks” e “forca para os fracos”, já dissemos, não há limites 

estabelecidos que impeçam um amálgama do leitor. Um segmento penetra no outro, 

indo repercutir este entrecruzamento de ideias no segmento “polonês gagobêbado 

emborcando bocks”.  

 A polissemia galáctica, ressaltada deveras pela criação de novas palavras, vem 

nos dizer, entre outras revelações sintático-semânticas, da legitimidade das repetições 

para o fluxo da leitura. “Barroco: espaço da viagem, travessia da repetição” (SARDUY, 

1974, p. 63. Compreendendo assim, não há repetição, ou se há, esta é apenas uma 

máscara recorrente que se desmacara pelas lentes do leitor ao retirar as camadas 

aparentes de tal procedimento. Formulando um paralelo entre uma cidade barroca e uma 

cidade renascentista, Severo Sarduy elucida-nos sobre o recurso da repetição e seus 

efeitos descentralizantes: 
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Descentramento. E repetição. Que nada perturbe a monotonia, a 

uniformidade das fachadas e ornamentos que se perdem no 

horizonte em linhas rectas, como na perspectiva das Fábricas 

do Renascimento; que nada interrompa a continuidade 

silogística do texto urbano, dos passeios e das cornijas; que 

nada, do mais ínfimo ao mais extenso, quebre a continuidade 

lítica do espaço mensurável; nem a do tempo, perpétua sucessão 

de instantes idênticos, sem relação com a experiência da vida: 

um relógio marcará, em todos os salões burgueses, esse tempo 

uniforme (SARDUY, 1974, p. 62). 

 

Em seguida, o teórico ressalta o caráter insólito gerado pela repetição na ambiência do 

Barroco:  

A cidade que se funda sobre o que é calculável, repetitivo, que 

metaforiza na frase do seu discurso um infinito articulável em 

unidades, instaura através desta continuidade a ruptura 

surpreendente e como que cênica: insiste no insólito, valoriza o 

efêmero, ameaça a perenidade da sua ordem.  

(...) Espaço urbano do barroco onde a frase do descentramento 

se desenvolve ao mesmo tempo como repetição e como ruptura: 

também ele um espaço semântico, mas de modo negativo: 

recebendo o homem na sua continuidade e na sua monotonia 

não lhe garante qualquer inscrição simbólica; pelo contrário: ao 

mesmo tempo que o des-situa, o faz oscilar, o priva de qualquer 

referência a um significante autoritário único, indica-lhe a 

ausência de um lugar para si numa ordem da qual apresenta a 

uniformidade; este espaço é o da desapossessão (SARDUY, 

1974, p. 63). 

 

 Esse “espaço da desapossessão” ao qual se refere Severo Sarduy vem dialogar, 

em grande medida, com o conceito de “razão antropofágica” defendido por Haroldo de 

Campos em sua pesquisa sobre o Barroco:  

 

Já no Barroco se nutre uma possível “razão antropofágica”, 

desconstrutora do logocentrismo que herdamos do Ocidente. 

Diferencial no universal, começou por aí a torção e a contorsão 

de um discurso que nos pudesse desensimesmar do mesmo. É 

uma antitradição que passa pelos vãos da historiografia 

tradicional, que filtra por suas brechas, que enviesa por suas 

fissuras. Não se trata de uma antitradição por derivação direta, 

que isto seria substituir uma lineraridade por outra, mas do 

reconhecimento de certos desenhos ou percursos marginais, ao 

longo do roteiro preferencial da historiografia normativa. Em 

prosa, a uma dada altura do processo de meandros, numa 

determinada configuração, ela produziria o filão do “romance 
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malandro”, assim batizado por Antonio Candido em “Dialética 

da Malandragem” (1970), ensaio que, a meu ver, num certo 

sentido, representa a “desleitura” deliberada, pelo crítico, da 

estrada real topografada em sua Formação da Literatura 

Brasileira (CAMPOS, 1992, p. 243). 

 

Como uma espécie de síntese dos princípios da repetição e do caráter joco-sério aqui 

tratados, nosso Poeta vem citar o próprio Severo Sarduy e seu conceito de Barroco, 

partilhado, como já discutido, pelo autor das Galáxias, rematando com Gregório de 

Matos o conceito “herói (anti-heroi) malandro”: 

 

(...) Na medida em que a tradição “malandra” seria um outro 

nome para “carnavalização”, ela retroage ao Barroco, ao 

Barroco visto por Severo Sarduy como fenômeno bakhtiniano 

por excelência: espaço lúdico da polifonia e da linguagem 

convulsionada. Não esqueçamos que Quevedo, o Quevedo dos 

sonetos conceitistas, é o mesmo autor da História de la vida del 

Buscón, llamado Don Pablo, exemplo de vagabundos y espejo 

de tacaños (1626). Nosso primeiro “heroi” (anti-heroi) 

malandro é o antropófago Gregório de Matos (...). A “musa 

crioula”, a “musa praguejadora”. O primeiro antropófago-

malandro. Não falo de uma biografia. Falo de um biografema 

preservado na tradição oral e disperso em códices apógrafos. De 

um persona por trás da qual ressoa um texto. Um texto de 

textos. Universal e diferencial. Paródico. Paraleleográfico. Um 

“canto paralelo” de tradutor / devorador: descentrado, 

excêntrico (CAMPOS, 1992, p. 244). 

 

 E nesse compasso joco-sério, desconstrutor do logocentrismo, segundo o Poeta, 

polvilhado de retóricas repetições, que em vez de soarem desnecessárias auxiliam no 

descortinamento das películas que encobrem preciosas significações ocultas, Haroldo de 

Campos entra e sai de assuntos variados, conciliando-os pelas viscosas palavras de seu 

jogo verbal, no qual “tudo que se diz importa e nada que se diz importa porque 

tudonada importa”. Assim, importa tanto uma remissão ao “velho conde everardo” 

(linha 12), governante alemão (Urach, 1445 – Tubinga, 1496) de Wurttemberg, o 

“conde barbado” (linha 16), que “poderia reclinar-se no colo do povo” (linhas 12 e 13), 

quanto um “reles” comentário sobre uma atraente e misteriosa mulher que tem “pernas 

elásticas nas botas curtas e sentada comissurando (encaixe das pernas, assim como é 

também encaixe a embocadura dos poloneses bebendo bocks) coxas em meias de 

malha” (linhas 28 e 29), que, segundo “um outro por sobre a mesa”, “tem pelos na 
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língua querendo dizer polens papilas erógenas” (linhas 29 e 30). Importa tanto o 

episódio das “velhas tartarugando tortulhando meringentorte” quanto a neve “em palhas 

em faíscas em migalhas brancas”. E todos estes espisódios, sem escala de valores, 

importam tanto quanto o relato (d’)“aqueles brutos blondos (názis) bárbaros” que 

“massacraram todos os juden de praga” (linhas 40 e 41). Isto porque as páginas de suas 

Galáxias são como a “parede rendada labirintorrendada” (linha 42) da sinagoga visitada 

pelo Poeta, onde se inscrevem, e nas paredes desta “áleaviagem” (linha 39) trans-

mutam-se, os “nomessobrenomessobrenomessobsobre”
158

 (linha 42) dos judeus 

“milmuitosmortos” (linha 43). Não apenas judeus e nem só na Segunda Grande Guerra, 

mas as várias religiões, etinias e nacionalidades, de todos os tempos e lugares, em 

tempos de guerra ou paz, pois sua escritura é “como um arabesco”, onde nada se separa 

de nada, tudo se alinha a tudo: Barroco. 
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 Alessandra Ferreira Ignez discorre acerca desta palavra-montagem: “Em Praga, o enunciador vê uma 

sinagoga em que há nomes de judeus mortos durante o Holocausto inscritos nas paredes. Parece se tratar 

de Pinkas Sinagoge (...) Na parede da sinagoga, ele parece ver um labirinto formado pelos nomes 

inscritos. A tinta formar uma renda. Dessa forma, diz que a parede é labirintorendada. Nela, ele encontra  

nomessobrenomessobrenomessobsobre. Esse composto, tanto pela sua forma quanto pelo seu conteúdo, 

tenta representar os milhares de nomes inscritos lá. Em seguida, ele esclarece ao leitor que aquele grande 

número de nomes pertence aos milmuitosmortos do Holocausto. Essa formação também explora a noção 

de quantidade tanto pelo seu volume quanto pelo seu conteúdo semântico. O leitor, com a extensão do 

neologismo, percebe que há inúmeros nomes de judeus na sinagoga. Pensando na formação 

(milmuitosmortos), pode-se dizer que as duas primeiras bases determinam a terceira. Cf. ob. cit., p. 159-

60).  
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Frag. 11: “amorini” 

pompeia amorini cupidos  

príapo falos túrgidos contra o mal  

casa dos vettii afrescos esqueletos vivos  

ruínas arqueologia ar vulcânico  

  

 Quando a cidade de Pompeia foi soterrada pela chuva de lavas do Vesúvio, em 

79 d. C., morriam não apenas uma imponente cidade do Império Romano e sua 

população. Morria também uma cidade e seus mitos, sua arte, sua cultura, sua memória 

enfim. Morria o que não morre quando morre uma cidade: os mitos, a arte e a cultura de 

qualquer cidade submersa ressurgem, como placas tectônicas – similar à fúria das placas 

tectônicas que a soterraram -, à primeira tentativa de escavação. Freud, escavador do 

labirinto da mente humana,  

Sentia-se particularmente fascinado pela analogia existente 

entre o destino histórico de Pompeia (o soterramento e a 

posterior escavação) e os eventos mentais que lhe eram tão 

familiares: o soterramento pela repressão e a escavação pela 

análise (FREUD, 1976, p. [3]). 

 

Esse fascínio do “Pai da Piscanálise” deve-se, em grande medida, ao entusiasmo que lhe 

causou o livro Gradiva, do escritor alemão Wilhelm Jensen (1837-1911), publicado pela 

primeira vez em 1903. Gradiva gerou um instigante estudo de Freud, intitulado Delírios 

e sonhos na “Gradiva” de Jensen, do qual transpusemos as seguintes passagens com 

vistas à contextualização simultânea da obra de Jensen e do psicanalista: 

 

Um jovem arqueólogo, Norbert Hanold, descobrira num museu 

de antiguidades em Roma um relevo que o atraíra muitíssimo, 

tendo com grande prazer conseguido do mesmo uma excelente 

cópia em gesso, a qual colocou em seu gabinete de trabalho 

numa cidade universitária da Alemanha para admirá-la com 

vagar. A escultura representava uma jovem adulta, cujas vestes 

esvoaçantes [vem-nos à lembrança “a gaze gázea o luftsôpro do 

manto em tênues vibrissas de ar” de Lucrécia Romana] 

revelavam os pés calçados com leves sandálias, surpreendida ao 

caminhar. Um dos pés repousava no solo, enquanto o outro, já 

flexionado para o próximo passo, apoiava-se somente na ponta 

dos dedos, estando a planta e o calcanhar perpendiculares ao 

solo. Provavelmente foi esse modo de andar incomum e 

particularmente gracioso que atraiu a atenção do escultor e que, 
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tantos séculos depois, seduziu seu admirador arqueólogo 

(FREUD, 1976, p. [6]). 

 

 Um episódio histórico e seus múltiplos ecos e focos de interesse, fascínio e 

abordagem: a história que seduz o escritor (a Pompeia literária, de Jensen) seduz 

também o psicanalista (a Pompeia do sonho, de Freud), gerando uma escrita sobre outra 

escrita. Ao referir-se aos escritores criativos, onde se encaixa o autor do romance 

Gradiva, Freud pontifica:  

Os escritores imaginativos parecem tormar partido dos antigos, 

da superstição popular e do autor de A Interpretação de Sonhos. 

Pois quando um autor faz sonhar os personagens construídos 

por sua imaginação, segue a experiência cotidiana de que os 

pensamentos e os sentimentos das pessoas têm prosseguimento 

no sonho, sendo seu único objetivo retratar o estado de espírito 

de seus herois através de seus sonhos. E os escritores criativos 

são aliados valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta 

conta, pois costumam conhecer toda uma vasta gama de coisas 

entre o céu e a terra com as quais a nossa filosofia ainda não nos 

deixou sonhar. Estão bem adiante de nós, gente comum, no 

conhecimento da mente, já que se nutrem em fontes que ainda 

não tornamos acessíveis à ciência (FREUD, 1976, p. [4-5]). 

 

 Se fosse contemporâneo e conhecedor de sua obra, o autor de A Interpretação 

de Sonhos, provavelmente estaria abarcando Haroldo de Campos nesse paideuma de 

“escritores imaginativos”, ao lado de Jensen, Alejo Carpentier e Eugénio d’Ors, dentre 

tantos outros que levaram o sonho a sério em sua produção literária e que, a exemplo do 

próprio Freud, até os dias correntes são injustamente alvo de:  

 

Um crítico mais severo [que] poderia objetar que os escritores 

não se manifestam nem contra nem a favor de os sonhos terem 

um significado psíquico, contentando-se em mostrar como a 

mente adormecida se contrai sob excitações que nela 

permaneceram ativas como prolongamentos do estado de vigília 

(FREUD, 1976, p. [5]). 

 

Em relação à obra de nosso Poeta, podemos inferir, com base sobretudo no ensaio O 

Afreudisíaco Lacan na Galáxia de Lalíngua (Freud, Lacan e a Escritura), a inclusão 

dos postulados de Freud, em alguma escala, em sua poética. Vejamos o que Haroldo de 
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Campos tem a nos dizer acerca das observações freudeanas quanto ao design da 

linguagem: 

Para mim, até onde posso conjecturar, é esse Freud atento ao 

“design” sintáctico da linguagem, capaz de debruçar-se com 

ouvido sutilíssimo (não inferior em acuidade à escuta 

fonológica de um Jakobson) sobre a trama do som e do sentido, 

que está sobretudo subentendido na reivindicação mais funda de 

Lacan; é esse Freud “micrológico”, de preferência mesmo 

àquele outro, dos sempre citados ensaios que tematizam obras 

literárias artísticas ou seus criadores (Gradiva de Jensen, o 

“Moisés” de Michelângelo, ou por exemplo, os estudos 

analíticos sobre Dostoiévski e Leonardo da Vinci) (CAMPOS, 

2005, p. 6-7).  

 

 Chegando a Pompeia, cenário do atual fragmento, Haroldo de Campos, para 

quem “o próprio Freud, ao estudar o deslocamento e a condensação das imagens nos 

sonhos, acabou por enfatizar a importância da metáfora” (CAMPOS, H. de apud 

FERRREIRA LIMA, 2011, p. 158), não apenas deve ter sonhado com as revelações da 

cidade engolida pelo vulcão, como também transformado em linguagem-sonho a 

paisagem ali vivida. Parece ter sido com faro de arqueólogo da linguagem que nosso 

Poeta conduziu sua viagem pelas ruínas da Casa dos Vettii, na soterrada e escavada 

Pompeia. Antiga morada dos irmãos Aulo Vécio Conviva e Aulo Vécio Restítuto, a 

“casa dei vettii”, como aparece inscrita na página galáctica, fora uma luxuosa residência 

de Pompeia, que data provavelmente do século I a. C. Sua arquitetura exibe pórticos, 

átrios e peristilos (espécies de corredores cobertos e circundantes em torno de uma área 

a céu aberto, onde normalmente situam-se os jardins e as fontes). Seus diversos 

aposentos dispõem-se faustosamente ornados de afrescos e esculturas que exibem em 

sua grande maioria uma louvação a Priapo, deus grego da fertilidade, filho de Dionísio e 

Afrodite, respectivamente, deuses do vinho e do amor na mitologia grega.    

 O fragmento já começa com Haroldo de Campos andando pelas salas e 

corredores da casa, apreciando seus aposentos e pinturas nas paredes. Dizemos 

“andando” porque parece não haver defasagem entre o ocorrido e a linguagem, tal a 

vivacidade do discurso galáctico, que tende a atualizar não somente a ação vivenciada 

mas a temporalidade impressa nos objetos apreciados. Assim, entre as ruínas de 

Pompeia e o tempo do Poeta tudo corre no tempo da linguagem. Deste modo, nosso 

Poeta descreve as imagens à sua frente como se elas agissem na atualidade, soprando o 
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pó do soterramento que encobre cupidos e príapos em suas representações sensualmente 

desnudas: “amorini (os cupidos, mensageiros do amor) na casa dei vettii amorini orafi 

amorini fiorai lavrando ouro tramando flores vendemmiatori pisando uvas perfumistas 

e lançando pedras e guiando carros caprinos e correndo em bigas cupidos multidestros 

frisos negros contra paredes vermelhas amorezinhos rechonchudos” (linhas 1 a 3). 

Ocorre aqui uma simultaneidade entre a ação de ver e a ação do visto.  

 Soam ironicamente engraçadas algumas observações de Haroldo de Campos 

dos gestos, olhares e falas dos transeuntes, que, pelo tom com que narra o Poeta, 

parecem não saborear integralmente a arte da viagem. Em uma dessas jocosas 

passagens, quase ouvimos algo de riso quando o Poeta fala de mulheres que evitam 

encarar a abundância de falos pela casa: “pudicas protestantes pundonoram e passam 

rentes honoram e passam retas descoram e passam rápidas coram e passam lépidas” 

(linhas 7 a 9). Adiante, com o riso ainda mais largo, arremata: “mas para quem quis ver 

lá estava” (linha 9). Estava o que se foi ali para ver e se evitou ver: cupidos e príapos, 

nus, evidentemente. No que tange a este episódio, Alessandra Ferreira Ignez acrescenta 

à nossa leitura: 

As pudicas protestantes passavam com pudor (pundonorando) 

pela imagem de Priapo. À vista, na imagem, fica o pênis tenso 

do deus grego, que é o deus da virilidade e da fertilidade. Pelo 

fato de o pênis ficar à mostra, o deus é visto como priápico. 

Geralmente, sua imagem ou um amuleto em forma de pênis 

eram utilizados para afastar o mau-olhado. Percebe-se que 

existe nos amuletos uma relação mentonímica com Priapo – o 

protetor (FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 151).  

 

 Mas, se por um lado passavam as “pudicas protestantes” que mesmo evitando, 

coravam, por outro havia “casais risonhando embaraços bisonhos pruderiespruridos” 

(linhas 9 e 10). Um clima de performances contraditórias no mesmo abiente vivenciava 

nosso Poeta, que, como um poeta barroco, soube bem tirar proveito da dúbia situação, 

trazendo para o leitor o conservadorismo e a visão livre, atestando, entre outras coisas, 

que o sexo, como a arte, é um tabu que transcende a antiguidade. Príapo, na Grécia 

Antiga, era símbolo de fertilidade e também amuleto contra o mal, daí deduzirmos o 

duplo tabu das representações fálicas para as protestantes. De acordo com a história do 

mito, acredita-se que Hera, enciumada com o romance entre Afrodite e Dionísio, castiga 

o fruto desse romance com uma deformidade em seu pênis, que ganha proporções 
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descomunais, forçando-lhe a viver às margens do Helesponto, em Lampasaco. Ali, 

dadas as suas óbvias diferenças, vira objeto de escárnio e repulsão. Após ser atingida 

por uma epidemia, a população da cidade credita o mal a uma retaliação dos deuses pela 

rejeição ao filho de Afrodite e, desde então, passam a render-lhe graças através de 

rituais de louvação. Haroldo de Campos, estudioso do grego clássico, tradutor da Ilíada, 

sabe mais do que isso: “quem quis ver viu o priapo priápico falotúrgido contro il 

malocchio alguém poderia botar olho gordo na riqueza dos vettii mas esses são 

costumes vetustos penistenso contra o mau olhado”. E, salientando o caráter seminal da 

representação priápica, o Poeta diz que se trata de “costumes venustos”, num trocadilho 

alusivo à deusa Vênus, correspondente de Afrodite na mitologia romana, esta, como já 

dissemos, mãe de Príapo. A mesma Vênus citada na linha 16, quando Haroldo de 

Campos, depois de passar pela “casa degli amorini dorati”, onde “um sileno portando 

um cetroglande” parecia lhe saudar, já está na “casa lella venere”, onde, desta vez, lhe 

recebia “uma vênus nadante sobre valvas em salva coxas cenográficas escoltada por 

cupidos marinhos” (linhas 16 e 17). Sileno, de acordo com a mitologia greco-romana, 

era um dos mais fiéis e sábios seguidores de Dionísio, que é aproximado na narrativa 

galáctica ao deus Príapo, dada a semelhança do grande cetro que conduz com uma 

glande peniana, daí a metáfora neológica “cetroglande”, assim cremos.  

 Entrando e saindo dos aposentos das luxuosas casas pompeianas, Haroldo de 

Campos parece embevecer-se com tanta riqueza que sobreviveu ao soterramento 

vulcânico. Como o jovem arqueólogo da Gradiva de Jensen, cujo fascínio por um 

relevo altera profundamente sua rotina de vida, nosso Poeta vê em cada afresco, em 

cada estátua, em cada pedra marcada pelo tempo, em cada compartimento das casas, 

enfim, uma vida de mistérios a descortinar, ainda mantendo o espanto da descoberta, 

como um jovem escritor frente a cada ponto em que vislumbra pontos luminosos para a 

arqueologia de sua escrita. Escavando além das escavações, Haroldo de Campos 

reedifica para o leitor não apenas a Pompeia física mas em especial a Pompeia mítica, 

com seus priapos, amorini e vênus ainda hoje sacudindo a poeira da visão estreita em 

relação à sensualidade necessária à vida. Assim, atenta para as “cellae meretriciae” 

(algo como quartos de prostituição), que caracterizam os “costumes venéreos” da 

antiguidade; lê as “paredes tatuadas”, a “parede poeira e pedra pedra cor de poeira pedra 

amarela no sol amarelo poeira pompeiana dourando ruínas” (linhas 26 e 27). Nessa 

captação das minúcias impregnadas nas pedras, Haroldo de Campos vê vida, a ponto de, 
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para explicitar sua forma de descobrir ânima no inanimado, formular uma das mais 

belas metáforas do fragmento: “o esperma mirrou na pedra” (linha 28). Levaríamos o 

tempo das escavações de Pompeia e não daríamos conta sequer de parcial teor desta 

metáfora, de tão profícua que é, mas, com o sempre crescente interesse com que 

estamos procedendo à leitura dos fragmentos, pode ser possível retirar-lhe alguma 

camada de significação.  

 Desde o início do fragmento, Haroldo de Campos vem situando o leitor na 

atmosfera sensual pompeiana, transportando-o para a realidade priápica, amorínea e 

venérea dos afrescos e esculturas sem jamais desvirtuar nem o mito nem a linguagem, 

muito menos a (com)postura do leitor. Não atua nem como as “pudicas protestantes”, 

pois seria fugir à verdade dos fatos, nem descamba para o pornográfico, o que 

significaria sensacionalizar a história e os mitos, incorrendo em expediente vulgar e 

inócuo para quem busca um leitor supostamente repertoriado e, por este motivo, afeito a 

expectativas menos superficiais. Ora, em cada fragmento visto e lido até aqui se um há 

um aspecto que podemos considerar como proeminente leitmotiv em nossa investigação, 

este diz respeito ao mergulho dado pelo Poeta em cada viagem e em cada tradução de 

viagem. Integra-se Haroldo de Campos ao lugar e à matéria como quem vive tudo ali, 

como quem vê tudo ali. Assim procedeu em Granada (frag. 2), em Córdoba (frag. 5), em 

Stuttgart (frags. 6 e 10), em Praga (frag. 7), em Genebra (frag. 8) e na vizinha Roma 

(frag. 9). Em Pompeia não poderia ser diferente ou, caso contrário, soaria humana e 

linguisticamente contraditório, não residindo neste vocábulo nenhum vestígio 

barroquista no tocante ao oximoro ou à antítese. Já não é novidade para o leitor: para 

Haroldo de Campos, o material visto é materialidade escrita, não havendo abismo entre 

as formas, as cores, os sons, os cheiros, os gostos que sente o Poeta e o modo como 

estes vão se transmutar para as páginas de seu livro. Isto é, o que é visto é visto 

enquanto significantes de uma cadeia física que conservará alguma similaridade com a 

cadeia de signos utilizada para engendrar o discurso galático.  

 Isto posto, o que vê Haroldo de Campos em Pompeia, seja na Casa dos Vettii, 

dos Amorini Dorati (amorinos dourados), de Vênus ou na “casa di sirico” senão uma 

“poeira pompeiana dourando ruínas”? Há algo tão sensual quanto paredes expostas ao 

“sol amarelo”? A profusão de príapos e seus “falostúrgidos”
159

, a proliferação de 
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 Acerca desta expressão neológica, Alessandra Ferreira Ignez aponta o seguinte: “Para retratar a 

imagem do pênis ereto, o enunciador cria falotúrgido e pênistenso. A primeira criação, pela escolha das 
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cupidos “pisando uvas perfumistas”, escoltando as “coxas cenográficas” de uma “vênus 

nadante sobre valvas em salva (faltando um i para saliva) só poderiam eclodir em uma 

metáfora da ordem de “o esperma mirrou na pedra”. Mas a metáfora galáctica, a mínima 

que seja, condensa elipticamente seus antecedentes e consequentes, fazendo dançar o 

olhar do leitor para atrás e para a frente, sem que este possa definir ao certo o lugar 

exato da analogia, pois esta pertence a todo o texto, verá ele em outras miradas. Assim, 

logo após a espermática construção metafórica, lemos “nem pólens nem cheiros só 

pedra esqueletos de pedra arruinada no vico degli scheletri o que foi o que poderia ter 

sido o que fora o que não se sabe se foi o que não é sendo” (linhas 28 a 30). Haroldo de 

Campos refere-se nesta passagem, provavelmente, aos esqueletos incrustados nas pedras 

e/ou sobre as pedras, eles já a essa altura, podemos deduzir, cientifica e 

metaforicamente, pedras.   

 As imagens que alcança sua metáfora levam o leitor a visualizar nas ruínas, 

como que em 3D, os cadáveres das pessoas soterradas quando da erupção do Vesúvio, 

que pareciam se encontrar à trágica hora em ações cotidianas, dados os movimentos em 

que se encontram seus corpos. Confirmando nossas conjecturas, segundo David Jackson 

(2004, p. 5-6), neste fragmento Haroldo de Campos encontra “cadáveres no museu na 

posição em que morreram”. A seguinte passagem parece corroborar mais ainda o que 

diz o crítico e o que pensamos nós: “gargantilha de ouro porta-seios de ouro tapa-sexo 

de ouro pulseira e braceletes de ouro sai do banho e ajusta a sandália sinistra 

sândaloalabastro raias de ouro estrelando o umbigo uma menina quase no maiô de duas-

peças e o amorino de alabastro lhe estende a sandália vozes latinas no ar vulcânico” 

(linhas 30 a 35). Será que o esperma de Príapo teria, na concepção de Haroldo de 

Campos, esguichado “pólen” sobre Pompeia, fecundado as pedras e delas nascidos os 

“scheletri”? Sabemos que a história foi outra, que não foi Príapo, mas o Vesúvio que 

esguichou suas lavas flamejantes sobre a cidade de Pompeia, congelando com a brasa de 

seu magma homens, mulheres, crianças e animais, muitos deles “mumificados” 

naturalmente, mitificando tanto mais a história da cidade.  

 A versão engendrada pelo nosso Poeta, entretanto, não é menos crível e 

aceitável que a versão oficial da História, pois uma possível analogia de um vulcão em 

fúria com um esporro de uma estátua de pedra, o primeiro trazendo a ideia de morte e o 

                                                                                                                                                                          
bases, sugere um certo eruditismo, já a segunda aproxima-se de um registro mais comum (2012, p. 151, 

ob. cit.). 
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segundo a de ressurreição dos cadáveres, fornece ao leitor um entendimento de síntese 

extraordinária, uma vez que traduz o que Pompeia é ao fim e ao cabo: um misto de 

mitologia sonhadora e realidade trágica. Sob a ótica de nosso Poeta, história e mito se 

misturam e, antes que uma instância anule os créditos da outra, a luz da metáfora incide 

por sobre ambas, iluminando os pontos cegos de uma e de outra, apagando os excessos 

de luz determinante de uma e de outra. Não fez outra coisa o jovem arqueólogo de 

Gradiva, jogando com conhecimentos científicos e fantasia, a fim de descortinar as 

origens da “jovem que avança”: 

 

“O Dr. Norbert Hanold, lente de arqueologia, na verdade nada 

encontrou no relevo que merecesse uma atenção especial do 

ponto de vista da sua disciplina científica”. “Ele não pôde 

explicar a si mesmo o que havia nele que atraíra sua atenção. Só 

sabia que fora atraído por algo e que desde aquele instante o 

efeito permanecera inalterado”. Sua imaginação não cessava de 

se ocupar com a escultura. Ele a achava “viva” e “atual”, como 

se o artista houvesse reproduzido uma rápida visão colhida nas 

ruas. Chamou a figura do relevo de “Gradiva”. – “a jovem que 

avança”. Imaginou que ela era, sem dúvida, filha de uma 

família nobre, talvez “de um edil patrício que exercia seu cargo 

a serviço de Ceres”, e que ela estava a caminho do templo da 

deusa (FREUD, 1976, p. [6]).  

 

E nesse caminhar, dão-se as mãos a ciência e o imaginário do cientista: 

 

Contudo, tinha dificuldade em situar sua natureza serena e 

tranquila no clima agitado de uma capital, convencendo-se 

então de que ela deveria ser transportada para Pompeia, onde 

atravessava uma via sobre as curiosas pedras com ressaltos 

descobertas nas escavações que, dispostas com intervalos para a 

passagem das rodas do veículo, permitiam aos pedestres 

conservar os pés secos nos dias chuvosos. Percebeu em sua 

fisionomia traços gregos, e estava convencido de que a jovem 

tinha origem helênica. Pouco a pouco Norbert Hanold colocou 

todo o seu acervo de conhecimentos arqueológicos a serviço 

desta e de outras fantasias relativas ao modelo de esucultura 

(FREUD, 1976, p. [6]).  

 

 Como Norbert Hanold, Haroldo de Campos, designer da linguagem, visitou 

Pompeia como visitou todas as cidades que já estivemos nestas Galáxias: com os olhos 

da imaginação. Também o arqueólogo do livro de Jensen, por um instante deixa de lado 
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a frieza científica e tenta desvendar as ruínas de Pompeia pelas vias do imaginário, para 

nós entidade co-existente na mais rigorosa descoberta da ciência: 

 

Mais tarde, à “cálida e sagrada hora do meio-dia, que para os 

antigos era hora dos espíritos, quando os demais se haviam 

retirado e as ruínas jaziam desertas sob a luz do sol ardente, 

julgou poder transportar-se à vida que havia sido enterrada, mas 

não com o auxílio da ciência. “Ela ensina uma concepção fria e 

arqueológica do mundo e faz uso de uma linguagem filológica e 

morta, que em nada contribuem para uma compreensão da qual 

participem o espírito, os sentimentos, o coração. Quem deseja 

atingi-la deve permanecer aqui, solitário, único ser vivente 

nessa calma abrasadora do meio-dia, entre as relíquias do 

passado, e ver, mas não com os olhos do corpo, e ouvir, mas 

não com os ouvidos físicos. E então... os mortos acordarão e 

Pompeia tornará mais uma vez à vida (FREUD, 1976, p. [9]). 

 

 Para uma tentativa de conclusão, dentro das probabilidades daquilo que se 

possa dar a concluir da referida metáfora haroldiana, nada mais prudente do que nos 

escudarmos no próprio Poeta, que, ao tentar definir o que seria o mito, recorre a outro 

poeta (Fernando Pessoa), que, por seu turno, segundo nosso Poeta, acorre a um terceiro 

poeta (Homero). Segue o excerto: “Como o Ulisses mitológico de Fernando Pessoa, que 

“foi por não ser existindo”, e “nos criou...” (CAMPOS, 1992, p. 237). Agora, é só o 

leitor espanar a poeira da frase “o que foi o que poderia ter sido o que fora o que não se 

sabe se foi o que não é sendo” e tudo ficará mais aclarado para compreender o sonho 

“afreudisíaco” de Haroldo de Campos por Pompeia em busca de suas “gradivas”, “esta 

cidade de ócios petrificados de cios petrificados de vidas de vicos de vícios 

petrificados” (linhas 37 a 39). Esta cidade (i)mortal, repleta de príapos, cupidos e vênus 

esculpidos e/ou pintados em pedras, tão humanos e verossímeis, mas também de 

“esqueletos de pedra arruinada”, tão míticos e fantasiosos.  
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Frag. 12: “um avo de estória” 

navarra san sebastian espanha paisagem rural  

ovelhas pastando passario pousando  

relva suavemacia feito um púbis  

reina isabel la católica 

 

 Após acompanharmos as travessias de Haroldo de Campos pelo monumentos 

arquitetônicos de Granada e Córdoba, entramos mais uma vez no território espanhol, 

agora nas cercanias de Navarra, província do País Basco, região por natureza 

fronteiriça, situada entre o extremo norte da Espanha e o extremo sudoeste da França. 

Os complexos arquitetônicos (Alhambra e Mesquita-Catedral) fruídos pelo leitor nos 

dois cenários anteriores, via fruição de nosso Poeta, cedem lugar desta vez a uma 

paisagem algo rural, de colorações pastoris, onde podemos apreciar, por exemplo, 

ovelhas “ovelhando” no “verderrelva” e o “passario” mergulhando no “monte”. O leitor 

poderia, de chofre, questionar, aproveitando-se do trocadilho: “Haroldo de Campos no 

campo?”. Mesmo elegendo a cidade como espaço privilegiado de sua vivência, dar a 

conhecer ao leitor que, como poeta, sabe tanto do campo como um convicto campesino. 

Do mar, já comprovou o leitor no frag. 3, sabe de seus movimentos e mistérios tal qual 

um pescador nato. O campo e o mar de Haroldo de Campos são frutos da linguagem, 

mas, curiosamente, nem por isso menos reais e, por conseguinte, nem menos campo e 

nem menos mar.  

 Já tivemos no início da leitura do presente fragmento uma boa noção de como é 

hábil sua pena para ler e recriar a natureza pastoril, mas outros excertos do fragmento 

conferirão maior consistência às asserções que perseguimos. É de encher os olhos e 

acariciar os ouvidos a construção verbivocovisual formulada para traduzir ovelhas 

pastando na paisagem de Navarra: “ovelhas reais com cincerros reais 

balibadalandobimbalindo” (linhas 7 e 8). Informação e ludo, já estamos cientes, 

configuram uma equação recorrente e por isso mesmo deveras relevante no discurso 

galáctico, e aqui o leitor participa de um instante em que tal equação cintila, ou melhor, 

badala.  

 Jogando com a sonoridade dos vocábulos, Haroldo de Campos, mirando as 

ovelhas, informa sobre sua tipologia e, mesmo que indiretamente, sobre a tipologia da 

localidade em que se encontra. Com base na construção, as ovelhas são reais, tanto no 
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sentido de realidade quanto de realeza, podendo haver nessa “realeza”, ainda, alguma 

alusão ao reino de Navarra, condição política que obteve estas terras à época medieval. 

Alusão que se amplifica em som e sentido na combinação de “erres”: “ovelhas reais 

com cincerros reais”. “Cincerros” podem ser compreendidos como as sinetas que as 

ovelhas carregam penduradas ao pescoço para guiar as demais e/ou para uma fácil 

localização pelo guardador do rebanho. No Brasil, conhecemos esse objeto como 

chocalho, muito usado nos rebanhos de bovinos e caprinos no interior do País. 

Geralmente de materia menos nobre, os cincerros conduzidos pelas ovelhas parecem, à 

vista de Haroldo de Campos, tão reais, no sentido de nobreza, quanto à raça dos ovinos, 

que, por sua vez, projetam a mente do leitor para um contexto de realeza, ou seja, para a 

própria atmosfera do reino de Navarra, que, por nossa conta, também viriam contribuir 

com sons de “erres”, mentalmente, para a conformação da aliteração trocadilhesca 

haroldiana (Navarra). Mas a aparente brincadeira sonora atinge seu ponto alto quando 

os cincerros badalam “balibadalandobimbalindo” no ouvido do leitor, com base em uma 

aliteração onomatopaica de “bês”, “eles” e “dês” que recriam na realidade da leitura a 

realidade da paisagem. É aqui o momento epifânico, no qual o leitor, atraído pelo 

ludismo da construção fônica, que desenha em sua mente o movimento do badalo 

tilintando na concavidade da sineta, transporta-se ao ambiente em questão, gozando na 

leitura o gozo do poeta na “relva suavemacia feito um púbis verde dourando ao sol” 

(linha 10). Com isso, participa o leitor de uma paisagem acústica de rara exatidão e 

síntese, chegando mesmo a recriar, no silêncio necessário da leitura, as ovelhas 

movimentando-se no pasto com seus cincerros, estas podendo parecer-lhes tão reais, no 

sentido de realidade, quanto pareceram reais, na acepção de realeza, a Haroldo de 

Campos.   

 Do campo partimpos para o litoral, cuja paisagem não será menos contemplada 

in loco e recriada por Haroldo de Campos na página galáctica. É assim que nosso Poeta 

passa por San Sebastián, capital da província de Guipúscoa, vendo e ouvindo “o mar 

mugindo mar cor de cola de peixe águas quase esperma espermacete batendo o molhe” 

(linhas 11 e 12). Por espermacete, compreendamos a substância cerosa de cor clara 

produzida pelas baleias na parte denominada “órgão espermacete”. Acreditamos se 

tratar aqui de uma analogia dessa substância, por sua vez associada ao esperma, com as 

espumas das ondas que arrebentam no molhe, espécie de píer de concreto, que pode 

servir tanto de quebra-mar como atracadouro de embarcações. A associação do 
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esperma/espermacete com o branco das espumas pode ganhar mais consistência 

analítica se convocarmos a frase escrita passos adiante deste excerto: “o mar cor de 

esperma lambendo o molhe no cair da hora” (linhas 24 e 25). Tudo nos leva a crer que 

se na paisagem rural a transcriação do ambiente enfatizava o aspecto sonoro, aqui, até 

onde pudemos perceber, a ênfase recai sobremaneira em torno do caráter olfativo, 

atiçando sinestesicamente a percepção do leitor, que caracteriza, a nosso ver, uma 

tentativa do Poeta visando a fruição integral da leitura. Sintamos: “peixes sangrados no 

piso de pedra [no molhe?] olhos vidros tripas na graxa fateixas famintas e o óleo o 

cheiro rícino do óleo oleando” (linhas 13 a 15). Fateixas são âncoras artesanais 

utilizadas pelos pescadores em suas embarcações. Daí intuirmos que Haroldo de 

Campos parece estar perto de barcos de pesca ou, no mínimo, vislumbrá-los a uma 

distância plausível de onde possa ver com precisão os aparatos das embarcações (as 

fateixas, por exemplo) e sentir os cheiros emanados por estas (as tripas dos peixes, o 

óleo, o rícino do óleo utilizado nos barcos). É digna de nota a expressão “óleo oleando”, 

que, compactuando com o recorrente procedimento haroldiano de adjetivação dos 

substantivos, constituindo a um só tempo uma atitude agramatical e neológica, excita as 

narinas do leitor para sentir o rícino sentido pelo Poeta nas imediações praieiras em que 

este se encontrava. Excitação que só aumenta quando Haroldo de Campos ressalta um 

“cheiro de terra cheiro bom de terra molhada” (linha 20), transportando o leitor para 

uma recordação primitiva de infância, quando a chuva caía molhando a terra. Nessa 

festa dos estímulos sensoriais, nosso Poeta ainda desperta o paladar do leitor para 

“comer caracóis camaroneados” (novamente, um substantivo na função peregrina de 

adjetivo) (linha 17) e “pão e vinho e sardinhas na brasa” (linhas 20 e 21).    

 Tais passagens, se se dirigem à cognição do leitor, não desprezam sua 

sensorialidade, seus cinco sentidos, pois, retomando as advertências de Haroldo de 

Campos outrora citadas, “as Galáxias são um texto de prazer, na acepção barthesiana do 

termo. Um texto de desejo e de gozo”. Nesse caso, as páginas galáticas atendem tanto 

ao prazer barthesiano quanto ao prazer barroco. Sobre a valorização dos cinco sentidos 

na cultura barroca, Leitão Ferreira nos declara: 

 

Os cinco sentidos corporeos conhecem todos os objectos 

materiaes pelas suas qualidades sensíveis, huns independentes 

dos outros: porque a cousa que he lúcida, & colorada, he 

objecto da vista debayxo da especie de cor, & luz, sem que o 
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seja pela razão de áspera, ou macia, que pertence ao tacto; nem 

de doce, ou azeda, que respeyta ao gosto; de suave, ou insuave, 

que diz ordem ao cheyro; de estrondosa, ou sonora, que só toca 

ao ouvido, ainda que o mesmo objecto contenha em si juntas, 

todas ditas as qualidades [o que cremos possuir as Galáxias] 

(LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 59-60). 

 

Quanto ao discernimento dos cinco sentidos, o teórico acrescenta: 

 

O officio do sentido commum, he receber, & perceber por modo 

universal todos os objectos dos sentidos externos particulares, 

& discernillos huns dos outros: de modo, que ao mesmo tempo 

em que os olhos vem o colorido, o olfato sente o cheyroso, o 

tacto apalpa o agudo em uma rosa, o sentido commum distingue 

nas folhas a purpura, no pé os espinhos, na exhalaçaõ a 

suavidade, de que a tingio, armou, & perfumou a natureza 

(LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 59-60). 

 

 Investigando acerca da entidade “tempo” na época barroca, Ana Hatherly 

parece contribuir, transversalmente, para nossas afirmações: 

 

E se o contemptus mundi leva necessariamente ao desengano e à 

contrição, o carpe diem [a que parece inclinar-se nosso Poeta], 

intensificado, leva à rédea solta dos prazeres da libertinagem, 

pois esses cinco sentidos que o ascetismo condena como 

veículo de perdição do Homem – já que são as portas da 

sensualidade e do prazer – são também os mesmos que 

conduzem às práticas que hoje nos parecem lascivamente sado-

masochistas, tanto de religiosos como de seculares, empenhados 

na utilização suprema do tempo.  

Nunca, como no Barroco, a sensualidade parece ter sido tão 

triunfante, tão desbragadamente exibicionista – e tanto no Bem 

com no Mal -, pois no culto dos grandes espetáculos de horror e 

de magnificência que caracterizam a sociedade desta época, o 

que impera é o efeito de espanto e comoção desmedida, o efeito 

esmagador do Absoluto que emana da ostentação do Poder, 

humano ou divino.  

Assim, ascetismo e libertinismo, misticismo e niilismo, são 

polos extremos dum largo expectro de sensações, anseios e 

prazeres que se oferecem ao Homem Barroco, espectro que ele 

por vezes percorrre duma ponta à outra e que o conduz a 

contradições irresolúveis, oscilando entre o Triunfo das 

Virtudes e o Triunfo dos Vícios (HATHERLY, 1997, p. 92). 



 

270 
 

 Se é certo que o prazer do qual fala Haroldo de Campos volta-se tanto mais 

para uma sensualidade do significante (“o fluxo obsediante da linguagem”
160

), onde um 

vocábulo esfrega-se no outro sem a intermediação de conectivos e um assunto penetra 

no outro sem pedir permissão, esse prazer parece atingir seu gozo nos momentos em 

que o Poeta roça em temas pertinentes aos cinco sentidos, a visão (“o mar cor de cola”), 

a audição (“ovelhas com cincerros reais balibadalandobimbalindo”), o tato (“a relva 

suavemacia feito um púbis verde dourando”, o olfato (“o cheiro rícino do óleo 

oleando”) e o paladar (“comer caracóis camaroneados”, “a cabeça rodando de tanto 

vinho”). Neste momento, cabe trazer à discussão uma elucidativa informação do nosso 

Poeta acerca do primevo poema Ciropédia ou A Educação do Príncipe, considerado por 

este como a “‘pré-história’ barroca da minha poesia”:  

 

Poema de formação, a Ciropédia, uma “lira” dos meus vinte e 

poucos anos, representa, no curso do meu trabalho, uma espécie 

de Retrato do Artista quando Jovem [similarmente, primeva 

obra de James Joyce, escrito basilar da escritura galáctica]: a 

descoberta e o aprendizado da poesia, a erótica da linguagem 

como exploração das modalidades do visível, do audível, do 

táctil [faltando, mas, vislumbrado nos poros dos três sentidos, o 

olfativo]. Publicado em 1955 (em Noigandres 2), trazia uma 

epígrafe do Ulysses de Joyce: “Você acha minhas palavras 

obscuras. A escuridão está em nossas almas, não lhe parece? 

Nesse “prosa-poema”, semeado de palavras-montagem, 

estruturado em segmentos rítmico-prosódicos, encontra-se, por 

assim dizer, a “pré-história” barroca da minha poesia. Em certo 

sentido, retomei-o e radicalizei-o  na escritura galática que 

elaborei posteriomente (CAMPOS, 1992, p. 270). 

 

  Em outra declaração, nosso Poeta alonga a atuação da “erótica da linguagem” 

no curso galático: 

Nem todos os fragmentos tratam de sensualidade, embora exista 

um erotismo textual. O processo de geração do texto é 

frequentemente paralelizado a um processo gerativo, de 

geração. Ou o erótico como ato erótico ou o erótico como 

geração, nascimento do texto. Há uma constante associação 

destas duas imagens: a erótica, ato gerador, e a própria gestação 

do texto (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 

192). 

 

                                                           
160

 Cf. Metalinguagem e outras metas, 1992, p. 272, ob. cit. 
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Desta maneira, suas metáforas sensuais, aliciantes para uma entrega corpórea do leitor, 

assemelham-se em alguma medida às metáforas alimentares muito em voga no barroco 

histórico. Como procedimento aproximativo das metáforas prazerosas neobarrocas de 

Haroldo de Campos às metáforas alimentares do Barroco dos séculos XVII e XVII, 

cientes do tempo qua as separam e das conotações específicas a cada uma delas, 

acompanhemos o diz Ana Hatherly, especialista nesta matéria, acerca do culto dos 

doces: 

No período barroco as metáforas alimentares, que funcionavam 

admiravelmente ao nível do real e ao nível do simbólico, 

atingiram uma proliferação extraordinária, pois na época em 

que os cinco sentidos, em virtude de prenderem ao mundo, 

foram condenados como nunca, também como nunca se 

agudizou a fruição que os cinco sentidos permitem, com 

particular destaque para a gula, um dos mais representados 

pecados, particularmente de religiosos.  

As metáforas alimentares, correntes na liturgia, uma vez 

secularizadas, no período barroco funcionam de modos para nós 

surpreendentes nos textos e nas imagens a lo divino 

(HATHERLY, 1997, p. 54). 

 

Postulando sobre a expansão da cana-de-açúcar na Europa, a ensaísta e poeta 

acrescenta: 

Ao substituir o mel, adoçante tipicamente medieval, o açúcar de 

cana usurpa também o significado religioso de doçura do 

espírito que o mel tivera, passando a assumir no imaginário 

piedoso essa função representativa. Mas pela sua extrema 

difusão, associada ao prazer, inclusive ao prazer do sumptuário, 

as doçarias também vieram a ser equiparadas ao pecado da 

luxúria. Daí que a representação de doces e de sobremesas de 

todo o gênero, tanto na pintura como na literatura do Barroco, 

pudesse ter uma interpretação dúplice, dependendo de se 

inserirem num contexto a lo humano ou a lo divino. 

A históra do açúcar no período barroco servirá, assim, para 

explicar o exacerbado culto das guloseimas, que séculos 

anteriores não conheceram. O prazer do doce – bem como o do 

chocolate e do tabaco – são por assim dizer descobertas 

barrocas que, associadas às especiarias, estimularam o prazer do 

gosto. Em muitas obras da época é raro que se não fale do doce 

ou dos doces e conhece-se até uma composição atribuída ao 

Padre Silvestre Aranha, intitulada O Suplício dos Doces onde 

poderemos ver parodiado o culto obsessivo da doçaria 

(HATHERLY, 1997, p. 54).  
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Discorrendo acerca da sensualidade que a sensibilidade da época trazia em seu cerne, 

Ana Hatherly debate: 

A proliferação que as metáforas alimentares, de longa tradição 

medieval, assumiu no período barroco, está intimamente ligada 

à extrema sensualidade que a sensibilidade da época exibe, a 

qual tem sua contrapartida na condenação de que os 5 sentidos 

foram objecto, uma vez que prendiam ao mundo quando o ideal 

ascético exigia que o cristão se desprendesse dele. Uma vez que 

a cedência [Haroldo talvez visse aqui um anagrama paradoxal 

de “decência”] aos ditames dos 5 sentidos apelava para a 

satisfação dos apetites, há uma ligação necessária entre eles e os 

vícios, dos quais se destaca o pecado da gula, um dos mais 

representados e criticados na literatura e nas artes 

(HATHERLY, 1997, p. 176). 

 

 A nosso ver, a seguinte passagem dialoga intertextualmente, em alguma 

medida, com o apelo aos 5 sentidos de que nos fala Ana Hatherly: “comer caracóis 

camaroneados e vomitar vermelho no mictório público a cabeça rodando de tanto 

vinho” (linhas 16 a 18). Igualmente, se comprovamos passos atrás saber o Poeta tão 

bem do campo quanto da cidade, saber ler o mar – metáfora do livro - tão 

pormenorizadamente quanto sabe ler o livro – metáfora do mar, é provável que alguma 

leitura dessa matéria ressoasse por vias paralelas, por cantos paralelos, no percurso da 

escritura galáctica. Os cantos paralelos, como já é sabido nesta investigação, estão no 

plano-piloto das Galáxias, não nos cabendo, sob hipótese alguma, mensurarmos as 

quantidade exata dos pilares que as sustentam, pois são muitos e variados. Cada vez que 

olhamos para as Galáxias, novos pilares teóricos emergem e submergem, escapando o 

livro às ferramentas de análise utilizadas pelo investigador que por ele se arvore a 

percorrer. O próprio Autor, numa atitude metalinguística, parece reforçar essa vocação 

escapatória e dilatadora do livro, sugerindo ao leitor no início do fragmento que pelo 

mínimo fio de sua estória “passe a estória”. Acompanhemos o excerto: “um avo de 

estória um miliavo de estória uma nuga uma noz uma nesga uma fresta no crivo da 

memória uma frincha uma franja uma reixa por onde passe a estória um filtro um 

filume” (linhas 1 a 3).  

 E que “estória” seria essa à qual se refere Haroldo de Campos para passar em 

sua estória? Pensar “estórias” em vez de “estória” talvez nos conduza a algum lugar 

proveitoso nesta tentativa de leitura. Assim, podemos listar algumas delas e, quem sabe, 

aluma delas ou todas elas sejam essa estória a que nosso Poeta invoca: seria a estória de 
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“itziar” a “virgen basca patrona de los pescadores” (linhas 14 e 15)?; de “eibar” e 

“irún”, municípios bascos, por onde passa uma “motocicleta varando a cidade com dois 

na garupa” (linha 16)?; poderia ser a estória de “reina isabel la católica” esposa de 

Fernando de Aragón, rainha de Castilla entre 1474 e 1504 (linha 19)?; ou seria a estória 

de um “sátiro senescendo” galando mozuelas no povoado (linhas 25 e 26)?; acaso seria 

a possibilidade de estando “por aqui um pulo se está en Francia” pela “puente 

internacional” (linha 27), uma vez que Navarra está localizada entre a Espanha e a 

França?; quem sabe a estória dos “mairu baratza ou o espírito dos mortos”, os gigantes 

da mitologia basca, construtores dos dólmens, citados na linha 8, que constituem 

monumentos megalíticos tumulares coletivos, datados desde o fim do V milênio a. C. 

(linhas 29 e 30)?; seria a estória de um “mosaico de diônisos”, representado “bêbado 

apoiado num jovem sátiro” (linhas 33 a 35)?; ou seria a estória do bombardeio da cidade 

de San Sebastian, que deixou “as paredes ainda fumarentas” (linhas 36 a 43)? 

  Todas estas estórias desfilam na página galáctica e qualquer uma delas ou 

todas elas podem ser o avo de estória na recriação da passagem de Haroldo de Campos 

pelo País Basco. Mas, antes de optarmos por esta ou aquela ou todas aquelas, o que 

igualmente configura uma escolha, uma passagem merece destacar: “olhos verdes 

gateados fendas na tez morena este é o avo de estória coado da memória”, diz-nos 

Haroldo de Campos nas imediações centrais da página. Adiante, o Poeta retoma o tema 

dos “olhos gateados”: “lady is a tramp olhos verdes verdoendo verdegrunos e sabendo 

dizer naturellement saindo da catedral” (linhas 32 e 33). O relato desses olhos ganha 

ainda mais detalhamento, e de olhos gateados a dona passa a um felino mais selvagem, 

um pouco depois: “pantera verde pantera fêmea com um colar azul” (linha 34). E no 

final do fragmento a “pantera fêmea” passa a ronronar, resbunar e rebufar, tal qual a 

pantera homem no final de Meu tio o Iauaretê, conto de Guimarães Rosa, sobre o qual o 

mesmo Haroldo de Campos teceu um polifônico e já comentado ensaio
161

: “a jovem 

pantera fêmea resbuna ronrona rebufa suas graçasnegaças a tramp olhos verdegato 

jaguarfúlguros” (linhas 43 e 44).  

 Colocar os pontos nos “is” nas Galáxias é sempre uma tarefa que não pode 

desprezar a possibilidade inelutável da dúvida, de modo que a sensação da certeza de 

                                                           
161

 Ver frag. 3, “multitudinous seas”, no qual destacamos a escuta meticulosa de Haroldo de Campos tanto 

para a recriação das sonoridades do mar quanto na análise dos ronronados do homem-onça de Meu tio o 

Iauaretê.  
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que desvendamos o mistério do avo de estória se esvai à primeira releitura, pois, se 

existe uma causalidade lógica no texto, perto dela paira a ambiguidade da matéria 

narrada. É como se, ao chegarmos ao ponto no “i”, oscilasse para a direita, ou seja, para 

as frases subsequentes, e para a esquerda, isto é, para as construções frasais 

antecedentes ao ponto perseguido. O leitor das Galáxias, pontuando esse “i” da questão, 

não temerá jamais o percurso oscilante, pois, como a vida, o livro tem idas e vindas, 

saltos e retrocessos, agonia e êxtase, zero e zênite. Jamais esqueçamos o alerta dado 

pelo próprio Poeta:  

“Preferi uma poética de ‘pontos luminosos’ a uma retórica de 

facilidade e recheio. Trabalhei cada página, cada fragmento, 

minuciosamente, como um microcosmo, uma peça autônoma, 

onde o livro inteiro poderia caber, abismar-se, como num 

espelho” (CAMPOS, 1992, p. 272).  

 

  Tanto é verdade o que nos diz Haroldo de Campos que esse tão procurado “avo 

de estória” dentro de sua estória, não mais nos referindo à enigmática “pantera fêmea”, 

mas agora à ideia mesma de avo, miliavo, nuga, noz, nesga, fresta, frincha, franja e 

reixa, ou seja, à ideia da mínima partícula de estória, parece estar estoriada em outros 

fragmentos do livro. Dentre tantos fragmentos que possam conter essa ideia, o 

fragmento “e começo aqui” pode se refletir, abismado, como quer o Poeta, no espelho 

do presente fragmento. Senão, vejamos: “há milumaestórias na mínima unha de estória 

(...) e nada e néris e reles e nemnada de nada e nures de néris de reles de ralo de raro e 

nacos de necas e nanjas de nullus e nures de nenhures e nesgas de nulla res e 

nenhumzinho de nemnada nunca pode ser tudo”. Talvez residam neste espelhamento de 

avos de estórias os pontos nos “is” mais luminosos das Galáxias.  
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Frag. 13: “esta é uma álealenda” 

 paris cidade babelbarroca  

negro enganchado a sua ninfeta loira  

discórdia concors opera aberta  

você é anônimo e sinônimo 

 e é antônimo é não e é milhão 

  

 Para Haroldo de Campos, Paris, espaço onde ocorrem as ações deste 

fragmento, constitui uma cidade na qual se observa um fenômeno a que ele vai chamar 

de “recolonização biológica” (linha 26), dada a diversidade e mistura de etnias e 

culturas que por ali transitam. Amostras dessa “recolonização” são ressaltadas pelo 

Poeta ao longo da página pelo menos em três cenas, como o leitor poderá conferir: na 

primeira delas, Haroldo de Campos flagra “a loríssima abraçada a seu gigante negro o 

negríssimo [provavelmente, seu cafetão] enganchado a sua ninfeta loira” (linha 25); já 

na segunda, mostra-nos um “restaurante grego” onde o “garçon chamava todomundo de 

mon fils e a comida parecia comida síria”; na terceira, por seu turno, observa um 

“gregoianque” pedindo um “beaf-steak no gasthaus (espécie de restaurante alemão) 

iuguslavo” (linhas 40 a 43).  

 Essa Torre de Babel a que Haroldo de Campos compara a cidade que ficou 

famosa por outra torre, a Torre Eiffel, assinalando que, por tais caracteres Paris pode ser 

considerada uma cidade “babelbarroca”, levará a pormos em relevo nesta leitura uma 

característica não apenas de Paris, mas igualmente do seu livro. Estamos nos referindo 

ao conceito que o Poeta mesmo aludiu em uma das passagens do presente fragmento, 

que vem a ser a noção de “discordia concors” (linha 25), noção esta que, agora a nosso 

ver, tange tanto a Paris quanto às Galáxias e não menos ao Barroco. A expressão 

concordia discors denota, em linhas gerais, uma ideia que subjaz em todas as leituras 

dos fragmentos que intentamos até aqui, qual seja, a ideia de conjugação dos contrários, 

que constitui um dos princípios norteadores do curso galáctico. Em um ensaio acerca da 

poética do pintor milanês Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), Ana Hatherly cita o 

crítico bruxelense Gustav René Hocke (1908-1985) – autor de um proeminente livro 

sobre a obra do referido pintor -, que, por sua vez, pode nos aclarar não apenas o 

conceito que estamos perseguindo, concordia discors, mas o seu contrário simétrico, 

discordia concors, que, curiosamente, parece também concernir à poética impressa nas 

Galáxias. Transcorre o trecho: 



 

276 
 

Gustav René Horcke que, como discípulo de Curtius, não 

distingue Maneirismo de Barroco, em O Mundo como Labirinto 

afirma a certo ponto que a estética maneirista converte-se numa 

“maiêutica (...) do anômalo em base em meios intelectuais”, 

mas é ao analisar a diferença entre a “maneira” de Arcimboldo 

e a dos “maneiristas” seus contemporâneos que foca um aspecto 

essencial para nós: o do conceito de concordia discors, 

originário do esoterismo pitagórico. Hocke observa que 

enquanto o conceito de concordia discors repousa no princípio 

de harmonização dos contrários, o que se verifica em 

Arcimboldo é que ele procura a discordia concors, ou seja, a 

“desconformidade na conformidade”. E explica esse 

fenônomeno assim: num caso – concordia discors – procura-se 

manifestar “a unidade do mundo mediante a combinação num 

todo dos fragmentos mais díspares do ser”; no outro – discordia 

concors – “intenta-se de certo modo a mesma coisa mas por um 

processo totalmente novo, provando-se  que o uno, o unificador, 

se deixa dividir dos mais diversos, enquanto cada uma das 

partes reflecte sempre o “todo”, a “inefável harmonia cósmica 

dos mistérios” (HATHERLY, 1997, p. 64). 

 

 Crendo termos assimilado agora os dois conceitos, recordemos as seguintes 

asserções de Haroldo de Campos sobre o projeto galáctico, enfatizadas nas diversas 

vezes em que teorizou acerca do livro, e vejamos se tanto o conceito de concordia 

discors como o de discordia concors encaixam-se ao pensamento do Autor: “cada 

fragmento isolado introduz a sua ‘diferença’, mas contém em si mesmo, como em linha 

d’água, a imagem do livro inteiro, que através de cada um pode ser vislumbrada como 

por um miradouro ‘aléfico’” (CAMPOS, 2004, 119); “afinal, o oxímoro (a coexistência 

dos contrários) é a figura-rainha do Barroco” (CAMPOS, 1992, p. 272); “trabalhei cada 

página, cada fragmento, minuciosamente, como um microcosmo, uma peça autônoma, 

onde o livro inteiro poderia caber, abismar-se, como um espelho. Monadalogicamente, 

em cada fragmento, estão todas e cada uma das Galáxias” (CAMPOS, 1992, p. 272).  

 Discorrendo sobre a poética de Murilo Mendes, Haroldo de Campos roça 

nestes conceitos em que toca Gustav René Hocke, que transcrevemos abaixo com vistas 

a demonstrar o conhecimento de nosso Poeta desta matéria e, por conseguinte, sua 

filiação ao Barroco não apenas como poeta mas como crítico: 

 

O poema de modo muriliano típico é uma espécie de gerador 

iterartivo de sintagmas, que se escandem completos e acabados, 

uns após outros, articulados por uma combinatória capaz de 

lobrigar [entrever] a concórdia na discordância, uma versão 
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atualizadíssima da barroca discordia concors (Manuel 

Bandeira, celebrando o poeta, chamou-o com razão de 

“conciliador de contrários”) (CAMPOS, 1992, p. 66). 

 

 Pensando assim, dá-se a perceber que nas Galáxias tanto é localizável, e por 

isso mesmo realizável, o princípio da “harmonização dos contrários” (concordia 

discors), ou seja “a unidade do mundo mediante a combinação num todo dos 

fragmentos mais díspares do ser”, quanto o princípio arcimboldiano, segundo Gustav 

René Hocke, via Ana Hatherly, de discordia concors, isto é, da “desconformidade na 

conformidade”, onde o “uno, o unificador, se deixa dividir dos modos mais diversos, 

enquanto cada uma das partes reflecte sempre o ‘todo’”. Tanto em um quanto em outro 

princípio, podemos afirmar que povoam nesta “álealenda” - cuja expressão diz respeito 

tanto ao fragmento que ora nos debruçamos quanto ao livro-fragmentos chamado 

Galáxias -, ora unidos, ora separados, os reflexos da metáfora (condensação) e da 

mentonímia (a parte pelo todo). Em outros termos, tanto importa ao projeto haroldiano a 

ação dos diversos elementos conformando o uno, como o uno se dividindo em diversos 

pedaços, cujas faces espelham a totalidade do livro. Acompanhemos o pensamento de 

Roman Jakobson no que tange aos agenciamentos da metáfora e da metonímia: 

 

O princípio de similaridade domina a poesia; o paralelismo 

métrico dos versos ou a equivalência fônica das rimas impõem 

o problema da similitude e do contraste semântico; existem, por 

exemplo, rimas gramaticais e anti-gramaticais, mas nunca 

agramaticais. Pelo contrário, a prosa gira essencialmente em 

torno de relações de contiguidade. Portanto, a metáfora, para a 

poesia, e a metonímia, para a prosa [as Galáxias, como são 

prosa/poesia, alternam e muitas vezes mesclam as duas], 

constituem a linha de menor resistência, o que explica que as 

pesquisas acerca dos tropos poéticos se orientem principalmente 

para a metáfora (JAKOBSON, R. apud FERREIRA LIMA, 

2011, p. 157-158). 

 

Juntando-se ao côro do linguista russo, Lacan vem nos dizer que: 

 

A centelha criadora da metáfora não jorra da apresentação de 

duas imagens, isto é, de dois significantes igualmente 

atualizados. Ela jorra entre dois significantes dos quais um 

substitui o outro, tomando-lhe o lugar na cadeia significante, o 

significante oculto permanecendo presente pela sua conexão 
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(metonímica) com o resto da cadeia (LACAN, J. apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 158).  

 

 Estas duas recorrentes e intercambiáveis figuras de linguagem podem ter seu 

ponto máximo de intesecção auto-alimentativa nos efeitos hipnóticos que suscitam da 

palavra-montagem “caleidocamaleoscópio”, encontrada no fragmento (linha 3), e que 

parece confirmar ao leitor que sua obra é “um fiel reflexo do caleidoscópico universo 

que é o espírito lúdico do Barroco (HATHERLY, 1997, p. 214). É assim que Haroldo 

de Campos denomina a estutura das páginas galácticas, abarcando a forma e o 

conetéudo dos seus “fragmentos caleidoscópicos” (CAMPOS, H. de apud FERREIRA 

LIMA, 2011, p. 190). Como ele próprio diz no início do fragmento, tudo parece girar 

como um caleidoscópio, formando nos giros que dá aos olhos do leitor imagens tão 

belas quanto transitórias, pois à medida que surgem, com uma pequena olhadela podem 

se metamorfosear em outras imagens, que guardarão afinidade com as anteriores mas já 

serão outras (“o semelhante semelhando no dissemelhante”, nunca esqueçamos). Numa 

perspectiva microscópica, por mais que um tema não pareça repercutir no outro, alguma 

centelha de relação os guarda da dispersão irrestrita. Isso pode nos confirmar, por 

conseguinte, que, em uma dimensão macroscópica do livro, qualquer tema trazido à 

tona nas Galáxias será as próprias Galáxias se tematizando e se sistematizando à 

presença inclusiva do leitor, viajor caleidocamaleoscópico tão fazedor da obra quanto o 

próprio cosmonauta Haroldo de Campos. Esses efeitos de mobilidade, transitoriedade, 

mutabilidade e metamorfoseamento dos conteúdos narrados e em seguida desnarrados 

nas páginas do livro requerem do leitor alguma afeição ao desafio da mudança de foco e 

da conexão dos focos. Haroldo de Campos, ele mesmo criador e crítico da criação, traz-

nos elucidações a esse resepeito: 

 

Quando eu falo da viagem, o tom do livro está presente, porque 

esta viagem já é uma viagem textual. Assim como eu falei da 

“viagem como livro” ou do “livro como viagem”, se noutro 

momento eu falar só da viagem, estarei falando de uma viagem 

textual, pois este é um percurso que envolve necessariamente o 

livro. Então, esta vértebra semântica, no sentido de que ela é 

onipresente, está presente sempre, e, não necessariamente de 

uma forma completa, os elementos da equação podem ser dados 

apenas fragmentariamente, porque eles se deixam subentender, 

muitas vezes por simples alusão; a viagem que eu faço está 

sempre tematizada como uma viagem textual. E o livro está 

sempre tematizado como um livro que nasce de um processo, 
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um percurso que envolve este movimento de deslocação à 

maneira de uma viagem (CAMPOS, H. de apud FERREIRA 

LIMA, 2011, p. 207).  

 

Na esteira deste raciocínio, que destaca a “deslocação” do leitor como expediente 

imprescindível à fruição da leitura, podemos invocar, cientes dos objetos em análise, o 

pensamento de Ana Hatherly quanto à anamorfose nos textos artísticos do Barroco. 

Detendo-se à análise de dois poemas correlacionados que tratam de modos inversos a 

imagem da mulher, a saber, Retrato de huma Dama, de Padre Eusebio de Matos (irmão 

de Gregório de Matos), e Pelos mesmos consoantes Aplicando-as a hum Cadaver, de 

Bernardo Vieira (irmão do Padre Antonio Vieira), a ensaísta comenta: 

 

O duplo tratamento ao qual o tema do retrato da mulher é aqui 

sujeito, do ponto de vista processual e para lá da sua relação 

com a Vanitas (poemas que professam o desengano do mundo 

terreno), corresponde à transformção duma realidade em outra, 

através da mudança de óptica que produz um efeito comparável 

ao que se obtém pela anamorfose. 

Nos dois poemas, ou antes, através das duas faces deste poema 

duplo – pois na verdade, e a fim de se obter o efeito desejado, 

os dois textos devem ser considerados em conjunto -  que é 

oferecido ao leitor é o espetáculo da transformação, ou, talvez 

melhor, o espetáculo da metamorfose de uma imagem em outra, 

através de uma mudança de perspectiva, que produz a distorção 

dos traços principais da primeira versão na segunda, quer dizer, 

uma anamorfose, um processo que, no dizer de Sarduy, “supõe 

uma espécie de elasticidade da matéria”.  

Como é sabido, a prática da anamorfose esteve muito em voga 

nos séculos XVII e XVIII e deve-se aqui recordar o nome de 

Jurgis Baltrusaitis, que estudou este assunto de maneira 

exemplar, e que Gustave René Hocke cita largamente em El 

mundo como laberinto, onde descreve a anamorfose como “uma 

reacção paradoxal constructivamente deformadora” que deriva 

da ideia de “dissolução do espaço e das formas em corrupção” 

(HATHERLY, 1997, p. 115-116). 

 

Discorrendo acerca do anamorfismo e do conceptismo, via Hocke, Ana Hatherly 

apresenta-nos uma eloquente relação entre a metáfora e a metamorfose: 

 

Acentuando a importância que a mudança de perspectiva 

assume no processo da anamorfose na arte, Hocke transpõe para 
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a literatura essa prática, que pertence essencialmente ao mundo 

das artes visuais (mas a escrita também é uma arte visual...). 

Estabelecendo um paralelo entre a voga do anamorfismo e a 

voga do concetismo, Hocke encontra como afinidade entre as 

duas o culto das correspondências secretas, que pode ser 

revelado através duma mudança de perspectiva do leitor (de 

imagens ou de textos) uma vez que, como afirma, pela 

anamorfose “o metaforismo converte-se em metamorfismo”. 

Não é difícil reconhecer, na transformação que se produz nos 

poemas que vimos, uma filiação na linha da anamorfose, que 

permite ao leitor assistir não só à transformação mas à 

decomposição (seríamos mesmo tentados a dizer desconstrução) 

de uma imagem em outra através duma mudança de óptica pela 

qual a anamorfose da imagem é obtida pela anamorfose do 

significado das palavras (HATHERLY, 1997, p. 116).  

 

 Com efeito, se o leitor eleger como timão de leitura a “deslocação”, ou seja, a 

constante mudança de perspectiva a fim de ver em mirada caleidoscópica, poderá 

descobrir que os elementos que fazem Haroldo de Campos dizer que “esta cidade 

[Paris] é uma opera aperta” (jogando ambiguamente com os sentidos de abertura e 

“apertura”) constituem os mesmos que o levariam a considerar suas Galáxias como uma 

obra aberta, propensa ao maior número possível de associações e conexões. Assim, se 

na Paris galáctica o leitor pode vislumbrar, dada a descrição dos múltiplos e variados 

fenômenos culturais, alusões ao poeta e dramaturgo francês Antin Artaud, citado por 

uma tal “thérese mulâtresse (linhas 14 e 15), ou fitar um “tom-mix texano e sua cow-girl 

louralambida” (linhas 15 a 17), ou um “argelino sob o arco da ponte guturando entre 

pandeiros” sob o qual se formam “círculos de curiosos” batendo palmas de dando-lhe 

moedas (linhas 18 e 19), ou um “popeye malajambrado em pantalonas marinheiras” 

(linhas 20 e 21), ou ainda um venezuelano sendo expulso “por se meter em política” 

(linha 30), não estará este leitor visualisando menos o caráter multifacetado das 

Galáxias, que se move conforme a deslocação do leitor, assim como se move a cidade 

de Paris aos olhos de seus visitantes quando estes se movem em torno dela. Deste modo, 

tanto Paris quanto as Galáxias configuram “cidades babelbarrocas”, com seus 

multiformes eventos, fenômenos e fluxos escorrendo aos olhos de leitor em ritmo 

caleidoscópico. Por isto, uma e outra podem ser a “álealenda”, literariamente urdidas e 

edificadas para se “ler e reler retroler”; “girar regirar retrogirar (...) séptuor vezes setenta 

e sete vezes giroler em giroscópio em caleidocamaleoscópio” (linhas 1 a 3), porque uma 

álealenda parece ser uma lenda ao acaso do leitor, onde o imprevisto e o risco acasalam-
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se, redirecionando os rumos da lenda a cada pista desvendada, “uma estrutura de estória 

detetivesca, já que a intriga é constantemente interrompida, suspensa, e o leitor fica à 

busca do ‘quem’ e do ‘quê’ do texto...”, conforme assinala nosso Poeta (CAMPOS, 

1992, p. 272), dizendo ainda mais acerca desse tom detetivesco disseminado em seu 

livro: 

 

Jogo com técnicas de narrativa que fraturam, transgridem, 

tornam ambíguos o espaço e o tempo épico, os caracteres. 

Altero os registros retóricos. Dissemino as citações que dão 

uma entonação multíplice às “falas” e confundem as “vozes” 

narrativas. “Por quem os signos dobram?” – pergunta um dos 

fragmentos das Galáxias. Daí o tom “detetivesco” que o livro 

acaba assumindo, de uma certa perspectiva de leitura, pois a 

negaça da intriga passa, por si mesma, a ser intrigante...” 

(CAMPOS, 1992, p. 275). 

 

 Por isto, também, uma e outra “cidades”, perpassadas por elementos culturais 

tão distintos quanto dialogais, podem, ao término da visita-leitura, darem a sensação de 

“não ler e lernada e nunca ler”, pois nessa lenda parece nunca cessar o giroscópio de 

informações, uma vez que seus múltiplos fios, fundindo-se uns nos outros no retrogiro 

transdisciplinar, metamorfoseiam-se em novas tramas. Daí, nessa “álealenda” é 

necessário “tudoler todoler” para “estar a ponto e voltar ao ponto e apontar e despontar 

e repontar e pontuar e impontuar” (linhas 3 a 5). Dito desta forma, talvez assim 

possamos solucionar a moral da “álealenda” galáctica, metaforizada na babélica Paris: 

nela lemos tudo, mas tudo nos escapa. E só há uma maneira de recapitularmos o que 

perdemos: relendo a lenda. Contudo, ao relê-la, ela, como um lance mimético do 

camaleão ou como um giro do caleidoscópio, já é outra imagem, ainda que sendo a 

mesma. Metáfora mais adequada não haveria para qualificá-la, como assim o faz 

Haroldo de Campos: “camaleoplástico” (linha 5), que pode ser lida e relida como 

imagem camaleônica, vocacionada a metamorfosear-se toda vez que o leitor revele sua 

verdadeira pele, pois sua verdade, talvez, resida nesse jogo escorregadio de escamas, 

esse escamoteamento de camadas que passam “a esmo da mensagem” e do “mesmo” 

(linha 6).  

 Isto posto, a “recolonização biológica” citada pelo nosso Poeta, neste ponto de 

vista que estamos a defender, em pouco está longe da renovação sígnica que Haroldo de 

Campos tenta empreender com o engendramento das Galáxias e, sem medo de 
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exagerarmos, intentou lograr em todo o escopo de sua obra poético-ensaístico-

tradutória. Pois bem: se em Paris a diversidade de tipos, línguas e gastronomias costura 

uma rede cultural que a que tudo indica tende a borrar a pureza unívoca da Cidade-Luz, 

ameaçando também a pureza de uma raça eurocêntrica, nas Galáxias a diversidade de 

gêneros (não apenas literários como também humanos), idiomas e identidades culturais 

trama uma rede transliterária de amplo alcance poético, não mais ameaçando os 

sistemas literários canônicos, mas incorporando-os ao seu projeto neobarroco, 

convocando-os a uma outra práxis, capitaneada por um pensamento renovador da 

criação poético-literária.  

 Como as Galáxias metamorfoseiam-se inadvertidamente em criação e 

metacriação, Haroldo de Campos, como um teórico apaixonado mas ciente do reboliço 

de sua própria criação, em suas viagens ressalta ao leitor a ocorrência de eventos que 

parecem simular as bases norteadoras de seu projeto. O leitor pode vislumbrar tal 

ocorrência em uma das passagens do presente fragmento, que, sob um retrogiro 

caleidoscópico, chega a visualizar uma imagem que parece ser a de um escultor barrado 

pela comissão de algum evento artístico: “o velhinho metido no seu impasse fazendo la 

popote e movia um planetarium em plexiglas (caixas de vidro?) tudo cabia dentro de 

uma caixa nugas núcias mínimos de vidro irisado em fitas fios filames filandras nós de 

luz esculpida tudo cabendo dentro de uma valise e por isso a comissão o recusou 

escultura para eles era a massa de mármore a massa taurina de mármore (linhas 33 a 

38). Não seria atitude descabida do leitor tecer uma analogia entre a recusa do escultor e 

suas “caixas de vidro irisado em fitas fios filames filandras nós de luz esculpida tudo 

cabendo dentro  de uma valise” e uma provável recusa do projeto galáctico, essa 

caixa/valise de “pontos luminosos”, pelo sistema lítero-artístico ainda preso aos cânones 

calcarizados pela sistematização estanque da história da literatura. 

 Cabe a pergunta: não seria o mesmo motivo - que não desmotiva Haroldo de 

Campos a escrever esta “álealenda”, ao léu e alheia aos ditames literários reguladores -, 

que o leva a se perguntar/afirmar ainda no começo do fragmento “será que [ela, a 

álealenda] vale a pena será que paga a teima será que põe um termo exânima [põe fim] 

o desânimo espanca o pânico e remaina o ânimo” (linhas 7 a 9)? Provavelmente seja o 

mesmo, pois as Galáxias vivem das fendas abertas e exploradas pelo leitor para a 

fruição de suas “correspondências secretas”, ao modo dos pressupostos de Gustav René 

Hocke, transplantados à nossa leitura pela perspectiva dialógica de Ana Hatherly. 
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Correspondências como as que se insinuam entre a “luz esculpida” do artista do 

fragmento e os “pontos luminosos” de Haroldo de Campos, entre o artista recusado por 

não esculpir em “massa de márore”, que atenderia às correspondências óbvias, e o 

escritor que recusa a “retórica de recheios”, optando por uma ótica de metáforas 

insuspeitadas. Correspondências tão sutis e curiosas como as que se ocultam no 

vocábulo “remaina”, dito há pouco, onde o leitor não tardará a desocultar 

anagramaticamente palavra “reanima”. Para o “ânimo” da escritura galáctica, que só 

vive se for vivida pelo acionamento de uma sensibilidade inquieta. Daí intuirmos que 

tanto Paris quanto as Galáxias constituem, cada uma dentro de sua natureza citadina, 

verdadeiras obras abertas, ou, como decerto escreveria nosso Poeta, “operas apertas”, 

nas quais o leitor-visitante, ele próprio, constrói e reconstrói, através do jogo 

combinatório “cabaléulístico” (linha 6), a leitura de ambas as cidades.   
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Frag. 14: “ma non dove” 

roma praças e fontes 

 os poetas e as estrelas  

alberto giacometti  james joyce  

carlo emilio gadda sousândrade 

 

 

 Da França para a Itália, país onde já acompanhamos as viagens de Haroldo de 

Campos pelas cidades de Roma e de Pompeia. Embora não declare nomeadamente a 

cidade italiana em que se encontra aqui, pelas pistas lançadas na página, trata-se 

novamente das ruas de Roma, onde reconhecemos a “piazza di trevi” (linha 10), que 

abriga a famosa Fontana de Trevi, concebida por Bernini, e referências ao imperador 

romano Tito Augusto, que aparece na 11ª. linha grafado à Roma Antiga (“tito avgvsto”), 

além de identificarmos outro ponto tradicional romano, o “fedelinaro ristorante” (linha 

12).  

 Logo no início do fragmento, Haroldo de Campos parece fazer uma alusão aos 

poetas e à visão das estrelas (“ma non dove noi che della essi l’indistinto stelle via 

ravvisano látea”, linhas 1 e 2), reforçada pela frase subsequente, esta em português, 

“queria dizer os poetas ou palavras ou estrelas ou estrêlulas” (linha 2). Aludindo a 

poetas e estrelas, remete o leitor não menos às suas Galáxias, esta escritura-constelação, 

feita de palavras inesgotavelmente combináveis (e assim infinitas como as estrelas de 

uma galáxia ou as galáxias em si), que configuram “pontos luminosos”, como vimos na 

leitura do fragmento anterior. Se naquele fragmento Haroldo de Campos utilizou a 

metáfora “álealenda” para ressaltar a incoporação do aleatório em sua escritura, aqui, 

dirige-se diretamente ao livro como “galaxias kiklos de palavras o texto entretecendo 

entretramando entrecorrendo pontos pespontos dispontos texturas” (linhas 3 a 5). Não 

pudemos deixar de enxergar alguma repercussão indireta às estrelas de Olavo Bilac, 

contidas em seu célebre poema “Via-láctea”, do qual extraímos estes segmentos: “‘Ora 

(direis) ouvir estrelas! [grifo nosso] Certo / Perdeste o senso!’ E eu vos direi no 

entanto, no entanto, / Que, para ouvi-las, muita vez desperto / E abro as janelas, pálido 

de espanto...”)
162

. Nem tanto indiretamente assim, pois vejamos como Haroldo de 

Campos encabeça um texto seu contido no encarte do CD (Compact Disc) isto não é um 
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livro de viagem, que traz oralizados dezesseis fragmentos galácticos: “ora, direis, ouvir 

galáxias”
163

. 

 Notemos que Haroldo de Campos, desta feita, faz uso de duas potentes 

imagens - uma de natureza visual, outra de acento táctil - para qualificar suas Galáxias e 

não menos seu conceito de livro e de literatura, a saber: estrelas e trama. Assim, vem a 

nos dizer a certa altura: “o estelário estepário (algo desértico) de palavras costurando 

ávidas suturando texturando urdilando ardilário vário laços de letras lábeis tela têxtil 

telame” (linhas 5 a 7). A associação das palavras galácticas com as estrelas de uma 

galáxia deixa sugerir ao leitor, entre outras interpretações, o quanto de vida e brilho 

pode nascer da leitura, assim como o quanto de brilho e vida nasce no olhar do mesmo 

leitor ao mirar estrelas no céu. A associação das palavras galácticas com os fios de uma 

trama, por sua vez, convoca a atenção do leitor para o caráter da tessitura do texto 

(“texturas”, na acepção de tecido, materialidade física) e para o seu feitio entrelaçável 

(“texturas”, no sentido de tecer, fiar o texto). Estas acepções podem ser evidenciadas 

tanto mais na passagem “stars lampiros no empíreo”. Sabendo-se que o vocábulo 

lampiro constitui o nome científico de pirilampo ou vaga-lume (pirilampo, ainda que 

num anagrama imperfeito, embute-se em lampiro) e que o termo empíreo, derivando do 

grego empyrus, designa algo que está dentro ou sobre o fogo (pira = fogo, daí, lampiro, 

empíreo), tudo a se ver na leitura galáctica e nas leituras a esta correlacionais, são 

palavras movendo-se em lusco-fusco incandescente no espaço/papel, ou se assim 

quisermos, papel/céu, onde repousam pulsantemente palavras-estrelas. Assim pensando, 

o lume das estrelas, na construção metafórica haroldiana, ensaia emprestar às palavras 

um ar de mistério (o fusco) e clareza (lusco), pois, assim como as estrelas, nosso ponto 

de vista sobre as palavras muda sempre que o ponto luminoso-ofuscante muda de lugar.  

 Quanto à metáfora da trama, abarcando os dois sentidos aos quais recorremos 

há pouco e que parecem co-incidir para a noção haroldiana de “texto”, vejamos estas 

passagens, não menos cintilantes que o brilho estelar da metáfora anterior: “aranhol 

aranzol de arames manhas de ramos ranhos de aranhas letras sestras lépidas letreiros 

selva de símbolos” (linhas 7 e 8). Se lá nas metáforas estelares destaca-se o “pulsar 
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quase mudo”
164

 e o brilho dos corpos celestes, cá, nesta analogia dos filamentos, o 

enfoque volta-se para a engenhosidade empregada na teia da aranha, cujos filamentos, 

viscosos como ramos de ranho, parafraseando Haroldo de Campos, capturam 

inelutavelmente a mais sutil das presas que por ali passar. As Galáxias, intuindo com 

base na imagem da teia/trama da aranha, armam-se como este “aranhol” (neologismo 

para designar a teia da aranha, dando a ideia de algo emaranhado, mas, entretanto, algo 

extremamente bem tramado, como bem tramado cada página trabalhada 

“minuciosamente, como um microcosmo”
165

), fisgando polifonicamente o leitor para 

uma “selva de símbolos” (lugar das simbologias, lugar do Barroco), conduzindo-o, por 

isso mesmo, por caminhos que vão dar em alegorias polifacéticas que, decifradas, 

conduzirão a outras alegorias, “suturando texturando”, mas nunca saturando os sentidos 

da palavra galáctica, pois isso seria seu fim. E as Galáxias livro, assim como as galáxias 

constelares, não têm fim, têm filamentos brilhantes que se entrecruzam “urdilando 

ardilário vário” de “laços de letras lábeis”.  

 Nesta segunda passagem do leitor por Roma, no encalço zigezagueante de 

Haroldo de Campos, que entrecorre “pontos e pespontos” fazendo com que nossas 

afirmações durem tanto quanto dure o brilho das estrelas, as “palavras ou estrelas” 

materizalizam uma paisagem tão “camaleocaleidoscópica” quanto a paisagem das ruas 

de Paris, soobre as quais outrora miramos na “rodoviagem” do Poeta. Pelas ruas de 

Roma, cafés, restaurantes, fontes, imperadores, bares, arte etrusca, referências a 

Provença (cidade do sudestes da França, onde onde habitaram os poetas provençais), 

notícia de revista, alusões aos escritores James Joyce (Irlanda), Carlo Emilio Gadda 

(Milão) e François Rabelais (França), assim como uma citação ao escultor italiano 

Alberto Giacometti (Suíça), se entrelaçam como “um cordão para os sapatos” 

(“cordicella”, linha 14), que o Poeta menciona à certa altura das matérias e materiais 

narrados.  

 Quanto a esta última referência textual, poderíamos acaso tecer alguma relação 

entre esse cordão/cordicella, material narrado, e os “laços de letras lábeis”, matéria 

narradora? Cremos que sim, pois nas Galáxias, quanto mais relações tecidas, maior a 
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 Fazemos referência ao poema Pulsar (1975) de Augusto de Campos, musicado e gravado por Caetano 
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“circuladô de fulô”, próximo a ser lido por nós.  
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possibilidade de fruição e gozo da obra, porque igualmente acreditamos que o 

movimento criado pelo fluxo das relações levará o leitor, a um certo ponto da leitura, a 

estabelecer cuidadosas relações que o levarão às camadas mais íntimas do texto. No que 

tange a esta questão, Haroldo de Campos, interrogado acerca de uma expressão no frag. 

3, “multitudinous seas”, já lido por nós no nível das relações possíveis, deixa o leitor 

livre para apreender as imagens e os efeitos plástico-sonoros conforme a concatenação 

do próprio leitor. Entrevistando o Poeta para subsidiar a confecção de sua tese, Silvia 

Ferreira de Lima faz-lhe a seguinte observação: “Falando de sensualidade, criação, 

espuma, há também a palavra vulva no fragmento, por isso pensei na associação 

ovário”. No que lhe responde Haroldo de Campos: 

 

Mas não foi esta a intenção, ali estão vário, aquário, seria a água 

do mar com suas várias tonalidades de verde. Mas essa sua 

leitura não é desautorizável, é possível desde que se trata de um 

texto aberto [lembremos da expressão “opera aperta”, do 

fragmento anterior]. A minha intencionalidade não é parte do 

texto, de certa maneira, o texto abole a minha intencionalidade 

de leitura. Este não foi o meu propósito, meu propósito foi tratar 

dos vários verdes de mar, mais escuro, mais claro, mas não 

quero desautorizar sua interpretação. Ela é possível exatamente 

porque o texto prescinde num determinado momento do autor. 

Ele se abre para uma leitura mais ampla, múltipla (CAMPOS, 

H. apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 193). 

 

 Se naquela passagem de “multitudinous seas” o Poeta não corresponde, mas 

também não elimina, à interpretação da pesquisadora, que acaba por ser um leitor como 

nós, no presente fragmento não há dúvidas de sua intencionalidade na aproximação 

entre uma escultura etrusca e as esculturas de Alberto Giacometti (1901-1966). 

Transcorre o excerto: “o arúspice etrusco circa 300 ac parecia um giacometti esqueleto 

espectro ou cetroespectro” (linhas 15 e 16). Arúspice, apenas para um breve 

esclarecimento, dizia-se dos antigos sacerdotes romanos que prediziam o futuro com 

base nas vísceras de animais sacrificados. Alberto Giacometti, por seu turno, fora um 

artista plástico suíço que se destacou pelo caráter expressionista de sua obra, sobretudo 

suas esculturas, muitas delas de feitio alongado, o que, provavelmente, nos leva a 

imaginar feitio similar na escultura etrusca. Ao se deparar com o Arúspice, datado cerca 

de 300 anos a.C., Haroldo de Campos não tarda a ver na obra alguma afinidade 

expressiva com a poética escultórica de Giacometti, sobretudo, supomos, no tocante ao 
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aspecto longilíneo das duas obras em questão, salientado pela frase “esqueleto espectro 

ou cetroespectro”. 

   Em outro passo, Haroldo de Campos cita o poeta milanês Carlo Emilio Gadda 

(1893-1973), autor de obras como O conhecimento da dor (1963) e Eros e Príapo 

(1967) (não é forçado relembrar a propósito deste segundo título a Casa dei Vetti, em 

Pompeia, e seus afrescos com cupidos e estátuas de Príapo, visitada por nosso Poeta). 

Citação referendada pelo próprio Haroldo de Campos ao discorrer acerca da presença da 

língua italiana em suas Galáxias, tangenciando também a presença do escritor irlandês, 

que morou em Trieste (Itália), James Joyce, e do escritor francês François Rabelais, 

autor do célebre A vida de Gargantua e Pantagruel: 

 

No fragmento “ma non dove”, há referências a Gadda, em [na 

passagem]: “sucesso il romanzo per il quale i critici hanno fatto 

i nomi di rabelais joyce gadda compratelo en tempo in tutte le 

librerie no dislate do quilate” (Campos apud Ferreira Lima, 

2011, p. 38). 

 

De acordo com K. David Jackson há também neste fragmento uma referência à revista 

americana TIME, indicada pelo crítico como “manchete de TIME ‘nympholveros’”. A 

que tudo indica, David Jackson está assinalando a passagem 

“nympholucrosmaragdomania até o time é capaz de latin american edition” (linhas 26 e 

27). Em outra passagem do fragmento, lemos a frase “cheiro de urina da conversa 

fiada” (linha 38 e 39), cuja expressão em destaque parece conter alguma referência ao 

poeta haikaísta Bashô. Embora não se dirigindo a este fragmento, atentemos para o que 

nos diz Silvia Ferreira Lima acerca da respectiva expressão: 

 

No fragmento “isto não é um livro”, H.C. faz uma citação de 

um famoso haikai de Bashô: “num cubículo cheirando a urina”, 

tema recorrente em vários fragmentos, pois o cheiro de urina, 

além de implicar uma citação de Bashô, é uma figura utilizada 

pelo autor em seus trechos de anti-epifania, ou de inferno [como 

já vimos e como veremos em fragmentos posteriores] 

(FERREIRA LIMA, 2011, p. 40). 

 

 Ao se voltar para as constantes temáticas do texto galático, Haroldo de Campos 

nos revela pistas curiosas acerca da expressão “cheiro de urina”: 
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Este tema da urina, por exemplo, entra sempre na representação 

de decadência, de miséria, de inferno, de um realismo mais vil, 

grotesco, que estão dispersos. E, observando esses fragmentos 

dispersos, tentando relacioná-los, você pode chegar até mesmo 

a um certo mecanismo de engendramento, de polos dialéticos, 

de epifania e anti-epifania, que são aproveitados na elaboração 

do texto (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 

197). 

 

 Recorrente também, mas neste fragmento, é o que lemos depois da expressão 

“cheiro de urina”: “da conversa fiada”. Essa conversa não começou aí no final do 

fragmento. Aí, ela já está acabando. Esta conversa começa, até onde pudemos “ouvi-la”, 

desde a linha 23. Senão, “ouçamos”:  

“uma dona fazendo um canudinho com uma nota de quantos dólares e pondo-a atrás da orelha 

galante concha da orelha ivorio e falando e palrando (algo como falando com sons 

incompreensíveis, ou tagarelando) e palrinando com os companheiros de mesa um velho e uma 

gorda un grasso e una lorda” (linhas 23 a 26).  

 

Após sua suspensão, quando entram diversos outros fragmentos de conversas, o 

“palrinar” da dona é retomado na linha 37:  

“levantou-se na saia de couro e correu com o canudinho na orelha oro e lavoro cheiro de urina 

da conversa fiada pingando na latrina lede letras sestras disse o velho poeta comendo as pedras 

da vitória não a vitóriavitória mas a quinta da e quem se lembra dele” (até a linha 40).  

 

É evidente o tom crítico nestas observações de Haroldo de Campos: “cheiro de urina da 

conversa fiada pingando na latrina”. A anti-epifania não diz respeito, nestes excertos, a 

algum ambiente sujo e mal cheiroso, mas ao teor desagradável, em algum aspecto, da 

conversa. Mas como as Galáxias comportam inextricavelmente momentos epifânicos e 

anti-epifânicos, como a obra de Bashô, logo em seguida à “conversa fiada pingando na 

latrina”, aparece uma alusão a um poeta. Desta vez, em vez de estrelas, pedras: “lede 

letras sestras disse o velho poeta comendo as pedras da vitória..”. Segundo K. David 

Jackson, trata-se aqui de uma citação ao poeta maranhense Joaquim de Sousa Andrade, 

mais conhecido como Sousândrade (1833-1902), autor de O Guesa Errante. Pouco 

valorizado em sua época, como também pouco lido até hoje, Sousândrade fez uso de 

uma poética tão radical e inovadora quanto o autor das Galáxias, este, juntamente com 

seu irmão Augusto de Campos, numa tentativa de trazê-lo aos olhos da 

conemporaneidade, publicaram o volume Re visão de Sousândrade: textos críticos, 
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antologia, glossário, biobibliografia (Invenção, 1964). Em uma tentativa nossa de 

dedução da metáfora “o velho poeta comendo as pedras da vitória”, tudo leva a crer que 

essa vitória se refere antes ao amargo destino dos grandes poetas e artistas, que, salvo 

raros casos, logram em vida o devido reconhecimento. O tom algo irônico no lamento 

que traz o excerto, sobretudo quando associado ao trecho da “conversa fiada” em 

oposição à grandeza da obra de Sousândrade, é resumido na frase “e quem se lembra 

dele”, na qual reverberam nesse “dele” as ausências de vários outros geniais poetas que 

não gozaram em vida não a “vitóriavitória mas a quinta da”, tais quais os joyces já 

citados. 

 Contudo, como o lume das estrelas, a teia da aranha e a trama das Galáxias, 

tudo fluxos vitais, parecem guardar em comum um eterno re-começo, como um “texto 

entretecendo entretramando entrecortando pontos pespontos”, aquilo que foi 

negligenciadamente recalcado em nome de uma cadeia de pensamento linear, composta 

por uma “retórica de facilidade e recheio” (CAMPOS, 1992, p. 272), pode retornar a 

qualquer dia com a força de placas tectônicas, irrompendo no pensamento logocêntrico 

para a germinação de um pensamento imaginativo. As Galáxias, como arúspices lendo 

nas vísceras da palavra, parecem preconizar esse retorno. Sem receio dos respingos da 

contaminação passional que possa nos atingir enquanto investigadores, basta um dia e 

um leitor lendo-as para que tal previsão se concretize, porque “um dia não é pouco um 

dia pode ser muito um dia pode ser tudo meu reino por um dia meu dia por um dia um 

dia por meu livro”, escreveu Haroldo de Campos chegando ao final do fragmento, 

como se as Galáxias fossem, por vários aspectos, esse livro. E, como um eterno retorno, 

retornam ao fragmento as estrelas e os poetas do início: “queria dizer os poetas 

ravvisano stelle” (linha 42). 
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Frag. 15: “circuladô de fulô” 

 lugar da linguagem pedinte em feira de joão pessoa 

 instrumento rudimentar similar a um shamisen 

 sabedoria popular o povo é inventalínguas maiakóvski  

  

 Neste fragmento não acompanharemos a viagem de Haroldo de Campos por 

nenhuma localidade geográfica específica, mas, ainda assim, pisaremos em terreno dos 

mais férteis, pois pisaremos no terreno da linguagem. Presente em todos os fragmentos, 

os geográficos e os não geográficos, a linguagem - que abarca o livro, a leitura, a 

literatura e a língua portuguesa -, atua como protagonista da cena galáctica. Sem contar 

a estória de um lugar, a linguagem conta a estória de si mesma, mas, contando a si 

própria, conta, sem necessariamente contar, a estória de todas as viagens feitas pelo 

nosso Poeta, porque esse modo de contar já é a viagem. Nestes pressupostos deduzimos 

habitar a essencialidade galáctica e em especial a essencialidade do presente fragmento.  

 Este fragmento embora nasça de uma cena presenciada por Haroldo de Campos 

em uma feira livre do nordeste brasileiro, desloca-se do espaço físico para penetrar no 

espaço da linguagem, em particular da linguagem popular. Em uma passagem por João 

Pessoa, capital paraibana, o Poeta é seduzido por um som rudimentar, que o leva a 

estabelecer relações com outro som, de natureza diferente:  

 

O fragmento (...) que se baseia num registro verídico põe em 

evidência como, na condição mais dura de vida, um cantador 

popular, um pedinte de feira, pôde improvisar um instrumento 

rudimentar capaz de produzir um som tão inovador como o de 

um requintado artefato de laboratório acústico. O povo não 

precisa de patronos que lhe digam o que é “arte popular” ou lhe 

impinjam modelos do que deveria ser a “autêntica” arte 

nacional. O povo pode ser o “inventalínguas”, como queria 

Maiakóvski. É um dedo, é um dado, é um dia, é um dia, é um 

dado, é um dedo. Em muitos momentos, a escritura galática se 

deixa contaminar de invenções espontâneas como essa. Como 

também combina com a música popular urbana de Caetano ou 

de Gil, trovadores da era eletrônica (CAMPOS, 1992, p. 275-

276). 

 

 Esta declaração de Haroldo de Campos é ampla e fecunda, tangenciando 

aspectos musicais dialogantes e sabedoria popular. Por isso mesmo, dela partiremos 

para realizarmos a leitura da presente página galáctica, que em síntese destaca a 
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sofisticação da cultura popular, que, aos olhos do Poeta, independe do respaldo de 

“patronos que lhe digam o que é ‘arte popular’”. Isto posto, o instrumento que fascina 

nosso Poeta é “feito apenas com uma arame tenso um cabo e uma lata velha”, tocado 

por um “cantador popular, um pedinte de feira”. Ao ouvir o som daquele instrumento, 

outro som vem-lhe à mente, o som de um shamisen, instrumento de cordas japonês, de 

formato semelhante a um banjo. As distâncias geográfica e cultural que separa os dois 

instrumentos são superadas pelo imaginário semiótico de Haroldo de Campos, que, 

assimilando as diferenças dos materiais com que são feitos e as sonoridades particulares 

a cada um, encontra um fio de similaridade que os une, explicitando mais uma vez um 

dos pontos nevrálgicos das Galáxias e do Barroco, qual seja, a intesecção dos 

contrários. 

 Ao vivenciar tal episódio, nosso Poeta destaca a originalidade da cultura 

popular e sua autonomia em relação aos ditames da inteligentsia, que tende a seu gosto 

determinar os caracteres do “popular”, para que, ao fim e ao cabo, esta esfera cultural 

deva a ela seus créditos. Haroldo de Campos põe em relevo, com isso, os veios de 

criatividade e inovação existentes no seio do povo, mesmo na mais violenta das 

misérias. Associando um fenômeno de expressão popular advindo de uma feira de uma 

cidade do nordeste brasileiro a uma sonoridade oriental tão longe dali, o Poeta sublinha, 

entre outras correspondências, a dissolução de fronteiras geográficas, mas também 

evidencia a dissolução de outras fronteiras, estas de ordem cultural. As afirmações do 

Poeta, na citação e no fragmento, levam-nos a crer na superação das paredes impostas, 

pelos mesmos “patronos”, que dividem as culturas popular, de massa e erudita. Sabendo 

da longa discussão que tal matéria levaria, o que ultrapassa nossas intenções 

investigativas, o que devemos guardar das palavras de Haroldo de Campos quanto a este 

aspecto, é que o povo é capaz de inventar, de criar, de experimentar tanto quanto os 

poetas mais inventores, mais criadores, mais experimentadores. “Em muitos momentos, 

a escritura galática se deixa contaminar de invenções espontâneas como essa”, salienta 

nosso Poeta. Não sem propósito, vem a citar, no fragmento e na citação, uma frase do 

poeta russo – um dos maiores inventores – Vladmir Maiakóvski (1893-1930), que 

afirma que o “povo é o inventalínguas”. No fragmento, a frase é transfundida com 

elementos poéticos que remetem o leitor às tradições populares do repente, do coco e da 

cantoria nordestinos: “o povo é o inventalínguas na malícia da mestria no matreiro da 

maravilha no visgo do improviso tenteando a travessia azeitava o eixo do sol” (linhas 
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16 e 17). Discorrendo acerca das relações entre a poesia e a Revolução Russa na obra de 

Maikóvsiki e a poesia engajada no Brasil, Haroldo de Campos aprofunda a questão da 

inventividade popular: 

Há na poesia popular brasileira, nos cantadores do nordeste, por 

exemplo, elaborações formais muito delicadas, como: “é um 

dia, é um dado, é um dedo”. Maiakóvski dizia que “o povo é o 

inventa-línguas”. Houve entre nós a voga de se fazer poesia 

engajada, aproximada do povo, usando como base a imitação de 

literatura de cordel (na década de 60, o “violão de Rua”). Era 

uma visão equivocada, caritativa, que nada tinha como o “agit-

prop” (poemas aplicados à propaganda da Revolução, de 

Maiakóvski). A ideia era introduzir “consciência ideológica” 

nos poemas populares, refeitos por intelectuais do povo. Por 

outro lado, havia a visão de Maiakóvski de que o povo é um 

inventa-línguas, o povo é capaz de criar o novo. Há um trabalho 

do Augusto de Campos
166

, meu irmão, em que faz um estudo 

sobre “é um dia, é um dado é um dedo”, mostrando a sabedoria 

artesanal do cantador popular nesse caso (CAMPOS, H. de 

apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 201). 

 

 Dialogando com essa “sabedoria artesanal do cantador popular”, Haroldo de 

Campos erige combinações rítmicas e rímicas que conduzem a leitura-escuta do leitor 

para a sonoridade onomatopaica dos improvisadores nordestinos, simulando no 

fragmento a situação ocorrida com o Poeta quando da escuta do pedinte de feira. 

Vejamos uma destas passagens: “o povo é o melhor artífice no seu martelo galopado no 

crivo do impossível no vivo do inviável no crisol do incrível do seu galope martelado” 

(linhas 18 a 20). O curioso é que Haroldo de Campos, ao discorrer sobre a inventividade 

linguística dos cantadores, faz aqui um inventivo trocadilho com uma das próprias 

técnicas de improviso utilizadas pelos repentistas, que constitui o “martelo galopado”. 

Assim, vemos na primeira parte da frase a expressão “martelo galopado” e na parte final 

“galope martelado”. Mesmo para o leitor já afinado com o universo linguístico 

galáctico, tal procedimento soa tão surpreendente quanto a surpresa da analogia feita 

pelo Poeta, e que rege todo o fragmento, entre um rústico instrumento e um shamisen. 

Somos levados a intuir que este trocadilho possui frescor metalinguístico similar ao 

neologismo “inventalínguas”, que ressalta tanto mais ao leitor a capacidade de inventar 

do povo, pois na materialidade mesma daquilo que o designa como tal já se observa um 

ato inventivo – o labor com a palavra -, o que nos leva a retomar as relações de som e 
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sentido existentes em “é um dia, é um dado, é um dedo...”. Ao optar por 

“inventalínguas” em vez de “inventa-línguas”, Haroldo de Campos deixa sugerido, pela 

iconicidade da expressão, a própria invenção, preocupação primeira do Poeta, executada 

sob várias tonalidades rítmico-prosódicas no corpo de todos os fragmentos. Acerca da 

incorporação das técnicas dos cantadores no fragmento galáctico, o Autor nos revela: 

 

“Circulado (cercado) de flor” ou “circulador (no sentido de uma 

força que faz circular) de flor”. A segunda leitura foi a que fez 

Caetano Veloso, em sua bela canção inspirada neste fragmento, 

de que tomou conhecimento em 1969, quando o li para ele Dedé 

[sua esposa à época], Gil, Sandra [irmã de Dedé, esposa de Gil 

naqueles idos] e outros amigos, visitando-os no exílio londrino. 

Ouvi o refrão em João Pessoa, Paraíba, cantado por um esmoler 

de feira, que habia improvisado um instrumento rústico, cuja 

vibração lembrava um som “eletrônico”. Defesa da 

inventividade popular (“o povo é o inventa-línguas”, 

Maiakóvski) contra os burocratas da sensibilidade, que querem 

impingir ao povo, caritativamente, uma arte oficial, de “boa 

consciência”, ideologicamente retificada, dirigida. O texto é 

construído com técnicas de som e sentido dos “martelos 

galopados”, dos “desafios” dos cantadores nordestinos, 

reminiscentes, por seu jogo elaborativo, das justas 

trovadorescas. A “voz” do texto identifica-se com essa 

criatividade popular e recusa uma tutela (um guia) [daí, a frase: 

“que deus te guie porque eu não posso guiar”] (CAMPOS, 

2004, p. 121). 

 

 O fato de o mote do fragmento provir de uma matriz sonora não nos pode 

escapar a retomarmos aqui uma discussão acerca do caráter musical/oral das Galáxias, 

pois, como afirma Haroldo de Campos, “meu texto tem muito a ver com a música, a 

composição musical, seja a de vanguarda [simbolizada no fragmento pelo shamisen], 

seja a popular”
167

 [simbolizada pelo instrumento do “esmoler de feira”]. Sobre esta 

matéria, acompanhemos as seguintes asserções de Haroldo de Campos, tão aclaradoras 

no que tange à sua relação com a música quanto com a tradição e a cultura, que 

podemos tomar, a título da temática que por hora nos debruçamos, simbolizadas pelas 

tradições populares: 

Minha relação coma a tradição é antes musical do que 

museológica. Note-se que ambos esses adjetivos provêm da 

mesma palavra, musa (Mousa em grego), e que as Musas são 

filhas da memória (Mnemósine). Prefiro a derifação que 
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desembocou em música, porque gosto de ler a tradição como 

uma partitura transtemporal, fazendo, a cada momento, 

“harmonizações” síncrono-diacrônicas, traduzindo, por assim 

dizer, o passado de cultura em presente de criação. Museu – 

pelo menos certa ideia de museu, que traz como correlato a 

palavra “conservador” – faz pensar em coisa morta, 

embalsamada, preservada em formol ou em naftalina. Por isso, 

também imagino a cultura como algo diferente da mera 

erudição. Esta implicaria uma acumulação quantitativa de 

conhecimento, como um arquivo (CAMPOS, 1992, p.257-258).  

 

No tocante ao conceito de cultura, o Poeta prossegue: 

 

Cultura, por seu turno (embora envolvendo um lastro implícito 

de erudição), seria antes um conceito qualitativo, 

caracterizando-se pela ideia de relação: saber relacionar os 

conhecimentos, pô-los em movimento, em conexão, como um 

ideograma ou uma constelação [o que configura, assim, 

intuímos, a natureza mesma das Galáxias]. Dessa leitura 

musical (partitural) da tradição parece resultar um efeito de 

mosaico (outra palavra que deriva de musa...). Não me interessa 

a especialização, que se lineariza e parece caminhar em busca 

de um ponto cego. Considero-me um desespecialista em 

fragmentos [o que nos leva a acreditarmos ser esta a natureza de 

cada fragmento galáctico] (CAMPOS, 1992, p. 258).  

 

 Junte-se a estas elucidativas declarações, que nos respaldam inclusive na 

passagem em que aludimos à sublimação das fronteiras entre as culturas popular, de 

massa e erudita, aquilo que já dissemos, mas que é válido recordarmos, sobre os 

vínculos entre as Galáxias e a linguagem musical/oral, sobretudo se levarmos em conta 

que em 1992 (portanto, oito anos após a primeira edição das Galáxias) foi lançado um 

CD (Compact Disc), conforme nos referimos no fragmento anterior, contendo dezesseis 

dos cinquenta fragmentos galácticos – entre eles, este “circuladô de fulo” -, oralizados 

pelo próprio Haroldo de Campos. Sobre este lançamento, atentemos para as palavras do 

Poeta, que integram o texto impresso no encarte: 

 

A oralização das galáxias sempre esteve implícita no meu 

projeto. À editora 34 e à sua diretora, Beatriz Bracher, devo 

agora a oportunidade de manifestar publicamente essa 

dimensão essencial do meu texto [grifo nosso], com o 

lançamento deste CD (cuidadosamente gravado com a 

assistência meticulosa do poeta e compositor Arnaldo Antunes), 

onde estão incluídos os dois formantes e catorze dos fragmentos 
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galáticos. Como se verá (como se ouvirá), trata-se de um livro 

para ser lido em voz alta, que propõe um ritmo e uma prosódia, 

cujas zonas “obscuras” se transparentam à leitura e cujas 

palavras, oralizadas, podem ganhar força talismânica, aliciar e 

seduzir como mantras. Não por acaso convidei o poeta e músico 

Alberto Marsicano para acompanhar-me ao sitar (“cítara”), 

enquanto eu lia os dois formantes (assim sublinhados): a 

mobilidade das ragas indianas, onde o aleatório é controlado 

por estruturas de repetição, soa congenial ao meu texto-partitura 

(CAMPOS, 2004, p. 119). 

 

 Não podemos deixar de entrever nestas declarações de Haroldo de Campos, 

assim como nas constantes leituras que temos feito das páginas galáticas, alguma 

correspondência com os efeitos surgidos nas vocalizações de alguns textos barrocos dos 

séuculos XVII e XVIII. Em sua pesquisa sobre tais textos, Ana Hatherly tangencia 

surpreendentemente as palavras do nosso Poeta, parecendo convergir ambas asserções 

para o caráter encantatório do texto: 

 

Para ilustrar o efeito da repetição nas artes da palavra, basta 

pensarmos nas litanias sacras ou no culto do rosário, por 

exemplo, em que a duração é vocalizada. 

Recordemos que o rosário é uma enfiada de 165 contas 

correspondendo a quinze dezenas de Avé-Marias e de quinze 

Padres-Nossos, que devem ser recitados em voz alta e em 

conjunto. Os efeitos encantatórios da repetição são evidentes, 

mas não devemos esquecer que o som também é sagrado 

[grifo nosso], e as mensagens enviadas para o ar atingem o 

espaço do divino. Lembremo-nos das repetições yogis dos 

mantras sagrados [grifo nosso] ou das máquinas de oração 

tibetanas que incessantemente atiram para o ar súplicas e 

louvores (HATHERLY, 1997, p. 100). 

 

 Urge pensar conjuntamente aqui nos efeitos “aliciantes” causados nos ouvintes 

pela locução verbal na oratória barroca, seja de caráter sermonístico, seja de feitio 

poético. Leitão Ferreira nos fornece evidências desse fenômeno: 

 

Que abatido seria o entendimento, se o que interiormente obra, 

& engenhosamente discursa, o não tirára a publico a locuçaõ 

humana, sonorosa estampa dos ouvidos, que tem o ar por prelo, 

a lingua por molde, as vozes por figuras! E que limitado o seu 

raciocinio, se nunca saisse de si proprio, tendo-lhe a natureza 

compassada a sua operaçaõ, pois no mesmo entendimento lhe 



 

297 
 

fixou o ponto, & fóra delle lhe descreveo o circulo! Sem 

duvida, que seriaõ como o ouro entranhado na terra, que Sol se 

naõ acclama dos metaes, em quanto a seus rayos os esconde a 

mina. Sol he a intellectivia potencia deste pequeno mundo, a 

quem chamamos homem, & ociosos estariaõ os seus rayos, se 

fóra de seu epiciclo naõ reverberassem a luz, & produzissem na 

voz, o ouro de huma aurea, & luzida locuçaõ (LEITÃO 

FERREIRA, 1718, p. 91-92). 

 

Conceituando a língua como a “chave mestra das paixões internas”, o teórico salienta: 

 

E a lingua, que no homem he o instrumento das palavras, 

entorpecèra na boca, se se occupasse sómente na nutriçaõ do 

individuo, exercicio proprio, & natural dos brutos: Que natur a 

prona, atque ventri obedientia finxit: quando como chave 

mestra das payxões internas, lhe caio em sorte o officio de abrir 

os sentimentos d’alma, como afirmou Aristoteles: Lingua datur 

ad sensa alteri aperienda (LEITÃO FERREIRA, 1718, p. 92-

93). 

 

  Tais considerações levam-nos a imaginar, ou mesmo a “ouvir”, a performance 

dos oradores barrocos, as inflexões acentuando ou suavizando passagens, o colorido 

vocal mobilizando a atenção do auditório, traduzindo na plasticidade viva da voz os 

conceitos que almejavam lograr. Embora não tenhamos registros que nos deem provas 

concretas da performance vocal desses oradores, uma vez que à época não existiam 

máquinas de gravação de som, as palavras de Ana Hatherly e Francisco Leitão Ferreira 

são suficientes para atestar o quão importante era o aspecto sonoro na literatura barroca 

de então, fosse de natureza sacra, fosse de natureza poética. Haroldo de Campos 

assimila essa importância, transpondo para o curso galático sua força expressiva, 

animando, com isso, seu fragmento (e por extensão o curso galático) de pulsações 

sonoras que vão caracterizar o que o Poeta denomina e deseja de “patitura 

transtemporal”. Assim sendo, no corpo do fragmento o leitor projetará uma paisagem 

acústica tão polifônica quanto a polifonia galática, podendo perceber a um só tempo a 

sonoridade da música do pedinte da feira paraibana, “doendo doendo como um prego na 

palma da mão”, deduzir os sons tirados de um shamisen oriental, transportando-se aos 

improvisos dos galopoes martelados dos cantadores nordestinos, como na linha 23: 

“circuladô de fulô circuladô de fulô circuladô de fulôôô”; ou como na linha 37, onde o 
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leitor poderá encontrar recriações de ditados populares: “que pelo torto fiz direito que 

quem faz cesto faz cento se não guio não lamento”. 

 Em uma das citações utilizadas nesta leitura, Haroldo de Campos alude a uma 

“bela canção” feita por Caetano Veloso “inspirada neste fragmento”. Refere-se o Poeta 

a trechos do fragmento musicados pelo compositor baiano, feito que gerou a música 

Circuladô de fulô, integrante do CD Circuladô (Phonogram/Philips), lançado em 1991, 

aproximadamente vinte e dois anos depois de conhecer o fragmento pela voz do próprio 

Haroldo de Campos em Londres, “quando o li para ele”. O mesmo Caetano Veloso, que 

um dia compusera versos de inspiração haroldiana como “nem a sanha arranha o carro/ 

nem o sarro arranha a Espanha/ meça tamanha meça tamanha/ esse papo seu já tá de 

manhã” (Qualquer coisa, 1975), ou ainda, “lambetelho frúturo orgasmaravalha-me 

Logun” (Outras palavras, 1981), encantara-se também com a “força talismânica” do 

“fio demente plangendo” na página galática. Como disse Haroldo de Campos em 

relação àquele som que lhe lembrou um shamisen, “aquela música se não canta não é 

popular” (linha 6). Caetano cantou. E Haroldo de Campos, a contrapelo do consumo 

fácil, “popularizou-se”, comprovando que “aquela música que não podia popular”, 

“populou-se”. Para encerrarmos esta leitura, vale relembrar que nosso Poeta, na 

primeira citação que fizemos uso neste fragmento, qualifica Caetano Veloso e Gilberto 

Gil de “trovadores da era eletrônica”, assinalando nesta analogia, assim cremos, o labor 

de suas letras e melodias em sintonia com o requinte dos “cantadores” das canções de 

amor e de amigo, atitude semelhante à empreendida pelo seu irmão Augusto no já 

citado Verso Reverso Cotroverso, onde encontramos uma analogia entre os poetas 

provençais e os repentistas nordestinos. Se eles são trovadores da era eletrônica, 

Haroldo de Campos, com sua “partitura transtemporal” (CAMPOS, 1992, p. 272) 

parece ser um trovador de todas as eras, pois sua trova é de lavra barroca, esta partitura 

trans-histórica, que pode executar tanto Bach, “o matemático da fuga”, quanto a 

“geometria curvilínea de Niemeyer em Pampulha ou em Brasília” (CAMPOS, 1992, p. 

272).  
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Frag. 16: “um depois um” 

 colônia alemanha estação de trens  

passagens transeuntes 

 congresso de lêmures  

  

 De acordo com as informações contidas no estudo de K. David Jackson sobre 

as Galáxias, este fragmento se passa em Colônia, cidade da Alemanha, cujo cenário 

constitui uma estação de trens na qual podemos ver uma “reunião de bêbados” (DAVID 

JACKSON, 2004, p. 6). Como um atento observador dos fluxos à sua volta, Haroldo de 

Campos traz para o fragmento a atmosfera dos trampolins da viagem – uma estação de 

trens. Estação, plataforma: início e fim de qualquer viagem, mas de impermanência do 

viajante, pois só se deseja estar ali quando se deseja sair dali. Traduzindo esse clima de 

passagens, de passageiros passando, transitando apressados, saindo e chegando para 

seus destinos que não são ali, seja estação de trens, aeroporto ou rodoviária, Haroldo de 

Campos faz exatamente daquele “não-lugar” o lugar da viagem, examinando seus 

ritmos, seu tempo, seus espaços, seu vozerio, seus personagens e seus gestos típicos de 

“viajantes em trânsito”.  

 Esta frase talvez possa forneçer ao leitor alguma ideia da imagem vista pelo 

Poeta e do modo como este a transcria no papel: “transeuntes esperam trens como você 

espera [ele próprio e/ou o leitor] só que você os escreve nesta parda pasta e os empapela 

e os faz tua matéria papeleiro de misérias neste livro borrador de migas quireras borras 

migalhas” (linhas 27 a 29). Qualquer indivíduo que já tenha enveredado pela aventura 

da viagem, seja por via férrea, aérea ou rodovia, deve ter vivenciado a experiência do 

transitar por estações, plataformas, salas de espera, atravessando e sendo atravessado 

por transeuntes. Os olhares anônimos que circulam pelo espaço parecem não se 

interessar por ninguém nem por nada, apenas mirando as placas inconstantes a indicar 

seu horário de partida ou de chegada de algum ente seu aguardado, propósito único de 

estarem ali. Tais olhares e gestos fortuitos, que comumente não são objeto de demorada 

contemplação de ninguém, uma vez que o corpo parece estar sujeito ao cálculo do 

tempo restante para o embarque ou para o desembarque de alguém esperado, são 

exatamente o objeto de contemplação de Haroldo de Campos e de criação do fragmento.  

 Ao se referir às Galáxias como “livro borrador de migas quireras borras 

migalhas”, Haroldo de Campos reforça mais uma vez a vocação galática para a captação 
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de resíduos temáticos, que constituem, a nosso ver, partículas de imagens e de sons 

cotidianos que escapam do viajante, ironicamente, na fuga do cotidiano, que configura o 

objetivo principal da viagem. Podemos mesmo considerar essas partículas cotidianas 

como uma metáfora da própria estrutura das páginas galáticas, ou seja, a ideia de 

fragmento, que consiste na justaposição de pedaços de estórias, reais ou imaginárias, 

ambas reinventadas caleidoscopicamente no branco do papel. Isto posto, os olhares e 

gestos anônimos que esperam o trem, embora não ganhem nome no fragmento, passam 

a não ser mais anônimos, pois se materializam e ganham relevo na página galática, onde 

o Poeta “os escreve nesta parda pasta e os empapela”, como personagens de uma 

escritura-mosaico, onde o anônimo entrelaça-se com o nomeado. Vejamos alguns desses 

gestos e rostos: “caras cavadas na ceva da cerveja” (a “reunião de bêbados”, da qual nos 

assinalou K. David Jackson) (linha 7); “onde sentam viajantes em trânsito onde você se 

senta para o trem que espera e se abancam e se debruçam e se agrupam e se grudam 

sombras marrons em sobretudos marrons (linhas 11 a 13); “se esgueiram e escorrem 

aquele ainda moço ainda ruivofogo no topete brilho” (linhas 21 e 22). Nesta captação de 

sutilezas, que a poucos poderia despertar interesse em uma estação de trens, Haroldo de 

Campos, com o propósito ou não de incluí-las na escritura galática, valoriza as 

minúcias, espreitando os movimentos nos passantes “um aceno um meneio” (linhas 34 e 

35), fazendo deles “tua matéria papeleiro de misérias”. Mas em alguma passagem o 

observador parece ser observado. A certa altura do fragmento parece que o “papeleiro” 

observador é fitado por uma figura feminina: “ela passou e te olhou (para o Poeta ou 

para outra pessoa?) nos olhos entressorriu apenas físsil nos lábios” (linhas 33 e 34). 

Entendamos por físsil qualquer matéria ou objeto que facilmente sofre fissão, divisão, 

partindo-se em lâminas delgadas, o que parece traduzir o sorriso discreto da 

personagem, sem separar demais um lábio do outro.  

 Noutra passagem, a urgência do tempo e suas consequentes correrias são 

traduzidas através de típicas frases ditas em um espaço de trânsito como uma estação de 

trens. Segue o trecho: “o senhor de óculos sorri para a senhora de óculos conferindo o 

relógio e está bem e vamos e falta muito e não ainda e espere um pouco e sim agora” 

(linhas 42 a 44). Se ouviu, deduziu ou criou ele mesmo estas falas que caracterizam o 

discurso de transeuntes, isso menos importa do que a capacidade de elaborar 

pormenorizadamente a ambiência em que se encontrava o Poeta, emprenhando seu texto 

de vozes que não revelam o sujeito emissor, pois dar a ver Haroldo de Campos que elas 
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mesmas, através de suas potencialidades expressivas, constituem em si sua condição de 

sujeitos da ação. Condição que não exclui a omissão do próprio narrador Haroldo de 

Campos, sujeito participante de todas as ações, quando dirige-se a si como “você”, 

como nas seguintes passagens: “você os viu no bar do hauptanhof” (linhas 2 e 3); na já 

citada “você espera só que você os escreve”; “você está ou você esteve aqui antes” 

(linhas 30 e 31). Nesta última, a omissão do sujeito enunciador, além de omitir o sujeito 

e de deixar a possibilide de esse sujeito ser também o leitor, dá-se a entrever que este 

“aqui”, funciona como advérbio de lugar, ou seja, a estação de trens, e como os 

meandros da escritura galática, evidenciando que o texto é outro sendo o mesmo. 

Visando sustentar esse procedimento criativo, não soará redundante retomarmos uma 

declaração de Haroldo de Campos que acreditamos respaldar o que dissemos: “à medida 

que o texto vai cindindo seu sujeito, abolindo seu autor, ele se encontra e se perfaz no 

outro. No outro em devir. Neta dialética se fundamenta toda possível poética de leitura” 

(CAMPOS, 1992, p. 277). Essa abolição de sujeitos e autor, que leva o Autor a se 

emascarar nos personagens envolvidos na “parda pasta”, faz parte do jogo galático, 

dinamizando a atuação do leitor em busca do desmascaramento dos participantes da 

partida que caracteriza cada fragmento. Desmascaramento que parece não chegar à face 

lavada dos participantes do jogo, porque ao cair das máscaras que lhes encobrem o 

rosto, novas caracterizações surgirão, inclusive a do próprio leitor plasmada em alguma 

face.  

 Se destacamos os rostos e gestos desses sujeitos, sua voz, literalmente, não fica 

em segundo plano, mas constitui um precioso traço nas observações do Poeta. 

Dediquemos a mesma atenção ao vozerio da estação e nos virá a sensação de que, 

embora anônimos, os personagens são bem desenhados por fora e por dentro. Em uma 

passagem que a nós sugere que Haroldo de Campos está assinalando a aspereza da 

pronúncia do idioma alemão, vemos: “eles se rascam lixas palavras grossas como 

cuspos engrolam grunhem runhem” (linhas 14 e 15). Noutra, comparando os transeuntes 

beberrões a uma espécie de bando de zumbis, escreve: “egrério parlamento de zômbies 

sobre as mesas desfeito agora à voz de circular” (linhas 19 e 20).  

 Esta última frase parece nos revelar também pistas importantes sobre a 

“reunião de bêbados”, que tudo nos leva a crer que ocorre desde o início do fragmento, 

quando o que lemos se assemelha a um amontoado de homens alocados em algum 

espaço. Acompanhemos: “um depois um depois um outro outro um depois um outro 
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outro um não muitos cinco ou seis depois outro” (linhas 1 e 2). Logo em seguida à 

enumeração dos vários sem nome, tomamos conhecimento do espaço onde parecem se 

encontrar: “pátio de milagres na pátria do milagre (provavelmente referindo-se o Poeta 

ao milagre econômico alemão) você os viu no bar do hauptbahnhof sentadosssonados” 

(linhas 2 e 3). Como se estivesse entrando em um setor apinhado de transeuntes 

consumindo bebidas alcoólicas, Haroldo de Campos associa o ajuntamento de pessoas a 

um “locutório de almas penadas congresso de lêmures”, citando, a nosso ver, o poeta 

alemão Johann Wolfgang Von Goethe e sua obra O Segundo Fausto, da qual o nosso 

Poeta transcriou algumas passagens em seu livro Deus e o Diabo no Fausto de 

Goethe
168

. A fim de apreciarmos esta analogia subjascente a que intentamos, vejamos 

primeiramente a passagem galática:  

“aqui também caras cavadas na ceva da cerveja por quê como de onde gado velório em vigília 

mortalha mortiço locutório de almas penadas congresso de lêmures em mármores de morgue 

vale dizer em mesas de espera em vésperas de espera uma víspora de lêmures nessas mesas 

amarelas nessas mesas onde se sentam viajantes em trânsito” (linhas 7 a 11).  

 

Vejamos agora alguns excertos da cena “Enterramento” transcriados por Haroldo de 

Campos, nos quais aparece o “Coro de Lêmures” (horda liderada por Mefisto, “sua 

grotesca tropa de diabos”
169

, antagônica ao “Coro dos Anjos”), que para nós guarda 

alguma afinidade com o “congresso de lêmures” do fragmento quando, por exemplo, 

nosso Poeta descreve a fala dos beberrões (“eles se rascam lixas de palavras grossas 

como cuspos engrolam grunhem runhem máscaras macilentas”): 

Enterramento 

Lêmure (solo) 

Quem fez esta casa, espaço mesquinho, 

A golpes de pá e de escavadeira? 

 

Lêmures (coro) 

Hóspede negro, vestido de linho, 

Estás muito bem nesta casa estreita. 

Lêmure (solo) 

Ninguém pôs a mesa na sala fria, 

Nenhuma cadeira na sala magra. 

Lêmures (coro) 

Mobília emprestada, venceu a dívida. 

Chegam os credores, quem é que paga? 

                                                           
168

 Nessa referida obra, Haroldo de Campos verteu para o português as “cenas finais do Segundo Fausto, 

parte II do Fausto de Goethe. A obra de Goethe narra o pacto de Fausto feito como o Diabo para que este 

lhe confira a plenitude do conhecimento. Cf. ob. cit., São Paulo, Perspectiva, 1981.  
169

 Cf. Ob. cit. 1981, p. 159. 
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Apenas para uma contextualização sumária, vejamos o que Haroldo de Campos nos diz 

a resepeito da transcriação da cena da qual fazem parte os excertos que retiramos: 

 

No Enterramento, vali-me de um decassílabo que se deixa 

prosodicamente dividir em hemistíquios (duas redondilhas 

menores, ou, então, uma redondilha menor e um verso de 4 

sílabas), pontuando essa escanção, para maior realce, com rimas 

internas, toantes, (cAsA/pÁ); nEgro/bEm; mEsA/cadEirA; no 

sexto verso, mobÍlIA rima com dÍvidA, e esmprestAdA com 

pAgA no sétimo); as rimas terminais são toantes (à exceção de 

mesquINHO;/lINHO, consoante) (CAMPOS, 1981, p 191).  

 

E, fazendo uma analogia dos procedimentos de sua transcriação com o auto Morte e 

Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, o Poeta ressalta: 

 

O efeito de “toada”, em que os hemistíquios de certo modo 

respondem um ao outro, como partes de um contraponto 

frásico, não deixa de evocar o modelo do auto cabralino, que é 

também um canto fúnebre, em grande parte do seu andamento 

(lembre-se o passo; “Essa cova em que estás,/ com palmos 

medida,/ é a conta menor/ que tiraste em vida”), antes de 

resolver-se em alvíssaras natalinas (CAMPOS, 1981, p. 191-

192). 

 

Feita esta breve contextualização, segue, agora, o excerto em que Haroldo de Campos 

parece sublinhar a legitimidade da citação a Goethe na página galática: 

 

Após o “Côro dos Lêmures” e a primeira fala de Mefistófeles, o 

texto assume aspectos grotescos, “carnavalizados”, com a 

convocação da tropa demoníaca por Mefisto e as exortações e 

impropérios deste a seus subordinados e aos adversários (à 

milícia cesleste) (CAMPOS, 1981, p. 192). 

 

 Em certo momento das Galáxias, um movimento nos leva a crer na chegada da 

polícia, cuja descrição do Poeta destaca-lhe seus paramentos e armas: “em coldres e 

talabartes e ouros e aços bitte bittesehr documentos para japonas cinzas e tacões 

amestrados a polícia die polizei de botas como sempre” (linhas 16 a 18). Com a chegada 

da polícia, parece que o movimento se acalma e “um vento sacode os lêmures o egrério 
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parlamento de zômbies sobre as mesas desfeito agora à voz de circular”, pois “ali só 

para viajantes em trânsito” (linhas 19 e 20). E assim, após a batida da polícia, os 

transeuntes beberrões “se escoam como uma pasta marrom uma pasta vacum dócil e 

marrom se esgueiram e escorrem” (linhas 21 e 22).  

 Insinuando uma metáfora galática, que diz resepito à retomada de episódios 

que se dispersam e voltam a se encaixar ao longo dos fragmentos, o leitor vê acontecer 

o mesmo com este episódio da “reunião de bêbados” na estação de trens de Colônia. 

Supostamente após a saída da polícia, os homens tornam a voltar para o espaço “só para 

viajantes em trânsito”: “e então eles voltam um dois outro depois do um um outro 

depois do outro este um um mais um mais outro lêmures sem revolta mujos caramujos 

nas mesas de costume nas mesmas amarelas mesas amarelas na espera de nenhum trem 

pois a polícia foi-se foi-se a ronda de polidos talabartes e escudos” (linhas 37 a 41). Se 

lembrarmos da leitura do fragmento anterior, “ma non dove”, perceberemos que a 

situação temática que começa o fragmento, embora não seja uma regra, volta ao fim da 

página, evidenciando, com esse procedimento, a manifestação do “miradouro ‘aléfico’” 

do livro (Áleph borgiano, que lhe permite descortinar o universo pelo olho de uma 

agulha...”
170

, que permite ao leitor fruir o “começo-fim” e o “fim-começo-recomeço” 

CAMPOS, 2004, p. 119). 

 E é quase no fim-começo do fragmento que identificamos duas citações a dois 

pintores, a saber: o espanhol Francisco de Goya (1746-1828) e o norueguês Edvard 

Munch (1863-1944). Ambas as citações direcionam-se aos olhos da figura misteriosa 

que o leitor conheceu na passagem já referida “ela te olha nos olhos...”. Vejamos o 

momento em que Haroldo de Campos compara seus olhos aos olhos das figuras algo 

monstruosas de Goya: “ela te olha nos olhos a morte com seus olhos de goya” (linhas 

29 e 30). Uma dúvida estimulante aqui se apresenta ao leitor: será que o que pensamos 

ser uma mulher pode ser também uma metáfora da morte naquele lugar de passagens, de 

impermanências ou existências tão breves quanto a vida?   

               Passos adiante, o leitor vê retornar à enigmática figura, misto de mulher e 

morte, somando-se aos olhos goyescos os olhos de morte da obra de Munch, que 

intuímos se tratar de O grito. Para tentarmos dirimir as dúvidas quanto à natureza da 

                                                           
170

 Cf. Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, São Paulo, Perspectiva, 1981, p. 189, ob. cit. 
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figura feminina, ou tanto mais aumentarmos a ambiguidade deste signo, seria razoável 

começarmos a passagem com algumas pistas já transcritas:  

“e ela passou e te olhou nos olhos entressorriu apenas físsil nos lábios frau ou fraulein morte nos 

olhos de goya ou de edvard munch um aceno um meneio um veneno um coleio de madame 

lamorte no seu terno torneio die herrin parada no passeio cabeça de pássaro em saltos de 

alumínio” (linhas 33 a 36).  

 

Será que o leitor poderia definir a real natureza dessa figura ambígua? O que seria essa 

“madame lamorte” cujos olhos de morte lembram olhos de morte de obras de Goya e de 

Munch? Talvez isso menos importante do que sua simples passagem, sendo mulher ou 

morte, pelos olhos de nosso Poeta naquele ambiente de passagens. Ambiente por onde 

“transitam entre vidas [grifo nosso, pensando no oxímoro barroco morte-vida] e indas 

entre passo e despasso entre nem e trem”, “um depois um depois um outro...”. Ambiente 

galático e barroco por natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

306 
 

Frag. 17: “uma volta inteira” 

tchecoslováquia praga rio moldau  

estátuas na karlsbrucke conversando  

com estátuas no adro de congonhas  

a vida não flui por raias iguais 

poética e política 

 

 “o moldau congela onde a neve calva e o moldava alva”. Esta intrincada 

construção trocadilhesca, cujas articulações fono-semânticas intentam traduzir a ação da 

neve congelando o rio Moldau, não pertence ao presente fragmento, mas apresenta 

alguma relação com ele. Esta frase provém do fragmento 7, “sasamegoto”, já lido por 

nós, que se passava parcialmente em Praga, capital da Tchecoslováquia (atual República 

Thceca), banhada pelo Moldau. Volta agora porque o leitor voltará aqui à Praga, onde 

retomará contato com a paisagem “moldada” pela neve “alva” que congela (moldando) 

o rio Moldau. Nesta página galática, um retorno ao trocadilho que joga com o nome do 

principal rio praguense no regelado inverno, Moldau, e o verbo “moldar” - e qualquer 

trocadilho constitui em certa medida uma analogia, pois opera com o entrelaçamento 

sígnico de dois ou mais elementos -, levará o leitor a acompanhar, entre outras 

associações, um inesperado diálogo entre as estátuas de uma ponte de Praga e os 

profetas da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, obra seminal do Aleijadinho, na cidade 

Congonhas, cenário barroco de Minas Gerais. 

 “uma volta inteira em torno do moldau gelado sem sentir o frio”. Com esta 

frase, agora, sim, inicia-se o fragmento que ora nos dedicamos a ler. Mas, se Haroldo de 

Campos desta vez não pratica a técnica do trocadilho para o leitor imaginar a neve 

cristalizando o rio, a metáfora que origina “em torno do moldau” não será menos 

colorida. Para se ter uma noção, vejamos a “continuidade” da frase: “seriam ouro ou 

castanhos ou um estágio entre ouro e castanho ou talvez um ouromel mais claros o 

moldau gláceo” (linhas 1 a 3). Antes de nos determos sobre as colorações metafóricas, 

demoremo-nos um tanto nos sentidos do termo “continuidade”. Quando haspeamos o 

vocábulo “continuidade” não foi por outra razão senão para destacar o conceito mesmo 

de alguma coisa que se apresenta em seguida à outra, mas que no curso galático não 

contém o sentido de “linearidade”. A ideia de continuidade, na acepção galática, deve, 

portanto, ser ponderada, pois não possuindo o texto qualquer sinal de divisão frasal, o 

fluxo verbal pode ser contínuo e/ou descontínuo, de acordo com o ritmo de leitura 
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implementado pelo leitor. Entendido assim, apliquemos o tal sentido também ao 

encadeamento que pode ser empreendido entre os fragmentos, como está ocorrendo 

agora ao lermos uma página que se conecta diretamente à outra, como se fosse esta, 

“uma volta inteira”, continuação daquela “sasamegoto”. Como se a linguagem 

demonstrasse que tem vida própria, será relevante o leitor atentar para as primeiras 

palavras que começam este fragmento, intitulando-o: “uma volta inteira”. Uma volta 

inteira em torno do rio Moldau não pode trazer à luz da leitura a junção dos dois 

fragmentos que giram em torno do Moldau? Ponderando o conceito de “continuidade”, 

como já sabido, nada nos desautoriza a pensar assim, como também nada nos autoriza a 

só pensar assim, pois, não esqueçamos que, conforme já praticamos em outras leituras, 

o lugar pode ser o mesmo, mas a viagem será sempre outra. 

 Outras, portanto, serão as metáforas que girarão ao redor do recorrente rio: 

“ouro ou castanhos ou um estágio entre ouro e castanho ou talvez um ouromel mais 

claros”. Nomeador barroco por excelência, Haroldo de Campos parece tão 

impressionado com a tez do rio que, num lance retórico, parece não chegar a uma cor 

exata que defina a tonalidade em que se encontrava o Moldau naquele instante de 

observação. Mas, oscilando entre “ouro ou castanhos ou um estágio entre ouro e 

castanho ou talvez um ouromel mais claros o moldau gláceo (grifo nosso)”, o Poeta 

chega, ao nosso constatar, a uma cor precisa quando, parecendo desistir da busca 

matizante, diz “moldau gláceo”. Sabemos de “glacial”, que comumente diz respeito às 

regiões geladas do planeta, sendo “gláceo”, então, aquilo que se assemelha ao gelo em 

brilho e transparência. Dando voltas retóricas para colorir o Moldau, Haroldo de 

Campos, depois de “uma volta inteira em torno do moldau”, encontrou na materialidade 

física do rio congelado, isto é, em sua qualidade glacial, a definição da sua cor, tal como 

qualifica com “tarde grisácea” (linha 11) o acinzentado daquela tarde em Praga.   

 O rigor e o espírito criativo para traduzir as qualidades físicas dos materiais 

que se lhe apresentam à frente não são menos participantes na associação por 

similaridade que Haroldo de Campos faz entre “as estátuas na Karlsbruke” e “as 

estátuas no adro de congonhas”. Ainda que o leitor galático esteja familiarizado com as 

inesperadas analogias do Poeta, que aqui podemos tomar como uma delas as relações de 

semelhança entre uma igreja “russobizantina” de Genebra e uma igreja barroca de João 

Pessoa (frag. 8, “isto não é um livro”), causa espécie o diálogo erigido entre as estátuas 

das cidades europeia e brasileira. Aludindo ao escultor francês Auguste Rodin, que 
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disse se tratar de “uma visão do paradiso de dante”, Haroldo de Campos, ao se deparar 

com as estátuas - a que tudo indica, encimam uma ponte que passa pelo rio Moldau -, 

não demora a ver nas esculturas algum parentesco artístico com a obra máxima do 

Aleijadinho, abrigada na cidade mineira de Congonhas, tão distante de onde estaria o 

Poeta àquela altura. Acompanhemos esse episódio, que parece acontecer na chegada de 

Haroldo de Campos a um famoso bar ali perto, e que começa assim: “no viola ou no 

barbarin uma visão do paradiso de dante disse rodin e ele sabia do que estava falando”. 

Não bastando citar Rodin, que por sua vez houvera citado o autor da Divina Comédia (a 

fase do “paraíso”, em vez do “inferno”, esta, tendo se tornado no senso comum 

sinonímia de “dantesco”), obra da qual nosso Poeta transcriou algumas passagens e que, 

como já sabemos, intentava transcriar a obra completa, Haroldo de Campos acrescenta à 

essa imagem dantesca, no sentido da grande beleza poética que há na obra do poeta 

florentino, a imponência das estátuas de pedra-sabão de um dos maiores escultores 

brasileiros, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). Continuemos com o 

episódio: “as estátuas na karlsbrucke conversam com as estátuas no adro de congonhas. 

E com um humor barroco que lhe é peculiar nas observações que faz – humor que 

acrescenta significâncias à observação – nosso Poeta “continua”: “profetas (do adro da 

igreja de Congonhas) e santos (da ponte de Praga) quem sabe discreteando sobre o 

tempo dummes geschwatz (algo como tagarelice estúpida) uma papa barroca de 

conversa fiada fiando-se no tempo (linhas 13 a 15).  

 A inesperada associação, que dissolve limites geográficos e temporais, a nosso 

ver está condensada na expressão “papa barroca”, que parece escolhida não apenas para 

qualificar a própria associação que realiza o Poeta mas também para designar a máquina 

barroca de associações, ou seja, a vocação do Barroco para os cantos paralelos, vocação 

da qual Haroldo de Campos tira enorme partido e sobre a qual já dedicamos um 

segmento de nossa investigação. Mas, a título ilustrativo, vejamos a seguir uma viva 

amostra da poética dos cantos paralelos, essa “papa barroca”, na qual nosso Poeta trama 

um diálogo entre a Divina Comédia, obra citada no fragmento, e Fausto II, de Goethe, 

aludindo ainda nessa associação à “conversa” rosiana de Riobaldo com o Demo: 

 

(...) Temos a impressão de que, por detrás da apoteose do “céu 

católico” [referindo-se o Poeta à cena do Eterno-Feminino da 

obra gotheana], se insinua um “Triunfo de Vênus”, como se 

Goethe desconstruísse de novo a versão dantesca do “mito da 



 

309 
 

perfeição encarnada” (a parousía teologal corporificada em 

Beatriz, na descrição de Auerbach), para reconduzi-la à sua 

matriz trovadoresca, ao culto esotérico-venusino do amor 

cortês, ainda não cristianizado pela síntese poética do Sacrato 

Poema [epíteto da Divina Comédia]. Da rosácea gótica do 

Paradiso, transluminada por uma trespassante e sustentadora 

mirada de fé, deslocamo-nos para uma celagem barroquista, 

quase rococó, nas suas figuras levitantes e nos seus coros 

angélicos, no seu palatinado de nuvens e alcantis, de velários e 

brilhos, que parece composto por um hábil arquiteto de 

entablamentos cênicos [vemos aqui, uma analogia dentro da 

analogia, o que engrossa ainda mais a “papa barroca”]. “O céu 

não há. O que existe é homem humano.”, - parece dizer, por trás 

de tudo, o “metteur em scène”, o velho Goethe, como [mais 

uma associação] o Riobaldo rosiano (com a diferença de que 

este último se refere ao Demo...). O céu fáustico é, assim, uma 

duplicação, desonerada de pecado (“desenturvada”), do 

percurso terreno do pactário [Fausto] (CAMPOS, 1981, p. 173-

174). 

  

 A poética dos cantos paralelos, posta em alta voltagem estética na analogia  

empreendida por Haroldo de Campos ao enxergar relações entre as estátuas de Praga e 

as de Congonhas, pode ser melhor compreendida na síntese que faz o Poeta acerca das 

balizas estético-culturuais da Poesia Concreta que, ao fim e ao cabo, constituem 

pressupostos teóricos intersemióticos pautados no pensamento estético do Barroco: 

 

A poesia concreta representa o momento de sincronia absoluta 

da literatura brasileira. Ela não apenas pôde falar a diferença 

num código universal (como Gregório de Matos e o Pe. Vieira 

no Barroco; como Sousândrade recombinando a herança greco-

latina, Dante, Camões, Milton, Goethe e Byron no seu Guesa 

Errante; como Oswald de Andrade, “pau-brasilizando” 

futurismo italiano e cubismo francês). Ela, 

metalinguisticamente, repensou o próprio código, a própria 

função poética (ou a operação desse código). A diferença (o 

nacional) passou a ser com ela o lugar operatório da nova 

síntese do código universal. Mais do que um legado de poetas, 

aqui se tratava de assumir, criticar e remastigar uma poética 

(CAMPOS, 1992, p. 246).  

 

Uma mudança de paradgmas estava ocorrendo à época. Em vez de “influências”, 

ganharia espaço o conceito de “relações”: 
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(...) Na verdade, o que ocorria, aqui, era a mudança radical do 

registro dialógico. Ao invés da velha questão de influências, em 

termos de autores e obras, abria-se um novo processo: autores 

de uma literatura supostamente periférica subitamente se 

apropriavam do total do código, reivindicavam-no como 

patrimônio seu, como um botim vacante à espera de um novo 

sujeito histórico, para remeditar-lhe o funcionamento em termos 

de uma poética generalizada e radical, de que o caso brasileiro 

passava a ser a óptica diferenciadora e a condição de 

possibilidade. A diferença podia agora pensar-se como 

fundadora. Por sob a linearidade da história convencional, esse 

gesto, constelarmente – por solidariedade quase subliminar – 

“citava” um outro: o do Romantismo alemão de Iena, com sua 

concepção dialética da “poesia universal progressiva” que 

desembocou em Mallarmé e produziu no Ocidente o limite 

espiritual do Coup de Dés (onde o Oriente já começa a romper, 

com seu modelo sintético-analógico de escritura ideogrâmica a 

perturbar o monologismo lógico-aristotélico do verso discursivo 

ocidental). Tratava-se de recanibalizar uma poética (CAMPOS, 

1992, p. 246-247).  

 

Tendo em vista esse modelo sintético-analógico, adotado pela Poesia Concreta e, por 

conseguinte, pelo Poeta em sua produção individual, atentemos para a enumeração de 

eventos de diversas naturezas artísticas surgidos à época da eclosão da Poesia Concreta 

e que Haroldo de Campos os toma como um conjunto heterogêneo dialogante: 

 

O momento (a década de 50) era, ademais, intersemiótico: na 

Europa, produzia-se a nova música pós-weberiana (Boulez, 

Stockhausen); nos EUA, Cage, os começos da indeterminação 

aleatória no piano preparado; no Brasil, na música popular, 

despontavam as condições preparatórias da “bossa nova” de 

João Gilberto (nosso Webern pontilhista do “samba de uma 

nota só”); na arquitetura Niemeyer e no urbanismo Lúcio Costa 

respondiam, para nosso uso, a Le Corbusier e ao Bauhaus; na 

pintura: as Bienais de São Paulo. E a nossa geração redescobriu 

e rejuvenesceu Volpi: nosso “Mondrian trecentesco” (D. 

Pignatari), com suas bandeirinhas, seus mastros listados e suas 

fachadas seriadas, com a sua “cor-luz” estrutural, que nos 

parecia mais pintor do que o suíço Max Bill... (CAMPOS, 1992, 

p. 247). 

 

O Poeta lista agora os autores funadamentais para a implementação do movimento 

intersemiótico que caracterizou a Poesia Concreta, que poderíamos considerá-lo 

movimento neobarroco: 
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A poesia concreta, brasileiramente, pensou uma nova poética, 

nacional e universal. Um planetário de “signos em rotação”, 

cujos pontos-eventos chamavam-se (quais índices topográficos) 

Mallarmé, Joyce, Apollinaire, Pound, cummings, ou Oswald de 

Andrade, João Cabral de Melo Neto e, mais para trás, 

retrospectivamente, Sousândrade. 

Significativamente, essa nova poética veio, desde logo, 

acompanhada de uma reflexão sobre o Barroco. Meu artigo de 

1955 (vários anos antes do livro de Umberto Eco) intitulava-se 

“A obra de Arte Aberta”, e propugnava um neo-barroco ao 

invés da obra conclusa, de tipo “diamante” (CAMPOS, 1992, p. 

247-248). 

 

 Isto posto, dizer que as estátuas da ponte e do adro estão “discreteando sobre o 

tempo” é antes de tudo dizer que tais imagens, embora separadas no espaço e no tempo, 

estão conectadas na cadeia transepocal sincrético-analógica, que as nivelam em gênio 

criativo, superando a visada compartimentalista da “linearidade da história 

convencional”. Pensando assim, Haroldo de Campos parece colocar em pauta o tempo 

da arte, que o Barroco entende como um tempo sem tempo nem espaço privilegiados, 

daí a fecundidade da frase “conversa fiada fiando-se no tempo”, que tece nesse fio não-

linear do tempo um diálogo entre as coisas vivas, sejam estas pertencentes à tradição ou 

à modernidade. Não podemos, contudo, deixar de enxergar na expressão “conversa 

fiada” algum rasgo de auto-ironia, como se o Poeta estivesse se julgando aos olhos de 

alguém que consideraria tal analogia um ato sacrílego, uma “conversa fiada”, por assim 

dizer. Esta expressão logo perde (ou ganha mais) o tom irônico quando Haroldo de 

Campos emenda com “fiando-se no tempo”, pois aqui reforça sua noção de estrutra 

espácio-temporal e sua concepção de Barroco, ambas regidas pela ideia de 

simultaneidade de fenômenos e eventos e convergência dos contrários. 

 Esta compreensão do tempo parece ser a tônica do fragmento, pois não será a 

única vez que nosso Poeta defenderá o tom fluido da vida, no qual, como temos 

percebido a cada fragmento, plasma a metáfora de sua obra. Como se respondesse ele 

mesmo a possíveis questionamentos acerca do nível de analogias que executa, assim 

escreve: “e quem quem é quem quem é como quem é onde quem é quê para deter a vida 

essa que inflora em redes capilares que está no ar” (linhas 20 e 21). Não é necessário um 

olhar demasiado atento para intuir que nestas palavras de Haroldo de Campos, 

desveladoreas do seu modo de compreensão da vida, subjaz o seu sentido de criação 

poética, que, já é de nosso conhecimento, não difere da criação na vida. Tal sentido é 



 

312 
 

reforçado mais ainda alguns passos à frente, quando chegamos à linha 26 e lemos: “não 

há esse paraíso simétrico a vida não flui em raias iguais borbota por ranhuras jorra por 

gretas explui por invisíveis fissuras”. E também, desta vez já na fase final da página, a 

passagem “e sorvendo um gole de vinho e sentindo a vida a vivescente irrigação dos 

capilares ou vida rebentando os esquemas como uma raiz que estoura um enclave de 

pedra (linhas 33 a 35). 

 O leitor notará nestas frases que não há para Haroldo de Campos distâncias 

entre criação poética e criação vital, pois aquela e esta encontram-se inextricáveis, não 

apenas no curso galático mas em qualquer obra sua que o leitor resolva consultar. A 

esse propósito, há no fragmento, segundo o estudo de K. David Jackson, uma “reflexão 

sobre o socialismo” (DAVID JACKSON, 2004, p. 6), que, até onde pudemos perquirir, 

em tom de denúncia aos aspectos totalitaristas desse regime de governo. Para nosso 

estudo, as seguintes frases constituem razoáveis amostras: “o velho ditador caiu do seu 

sóco gigante agora cavo vazio como um buraco de dente massa bruta como um dente de 

mamute arrancado und stalin keinen twist tanzen” (linhas 8 a 10); “o social então é que 

começa condição-para não solução e khruschóv entende menos de arte do que minha 

grand-mère (avó, em francês)” (linhas 31 a 33). Parece-nos que nestas passagens nosso 

Poeta, avessamente às críticas de que sua obra abstém-se de preocupação política, 

mirando apenas a si mesma, faz uma crítica aos governos totalitaristas soviéticos, e por 

extensão aos demais governos ditatoriais, nomeadamente às figuras do ditador Josef 

Stálin (1878-1953) e Nikita Khruschóv (1894-1971), secretário-geral do Partido 

Comunista da extinta União Soviética, assim como o fora Stálin, antecedendo-o.    

 Uma vez que a escritura galática caracteriza-se sobejamente pelo aspecto 

monadológico ou aléphico, no qual uma palavra abre os horizontes do livro, vejamos, 

antes de concluirmos nossa leitura, o que Walter Benjamin - autor da teoria da tradução 

basilar para Haroldo de Campos -, nos revela, citando Leibniz, acerca do “miniatural, do 

monadológico”: 

A relação entre a elaboração micrológica e a proporção do todo 

figurativo e intelectual põe a manifesto que o conteúdo-de-

verdade (Wahrheitsgehalt) somente se deixa apanhar por meio 

de um mergulho extremamente preciso nas mínimas 

particularidades de um assunto (Sachgehalt, estado-de-coisas) 

(...) Do ponto de vista de uma tal empresa de penetração, não 

causa espécie que o pensador da monadologia tenha sido 

também o fundador do cálculo infinitesimal. A ideia é mônada 
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– isto significa, em resumo: cada ideia contém a imagem do 

mundo. Seu escopo representativo é nada menos do que 

desenhar, de maneira abreviada, essa imagem do mundo 

(BENJAMIN, W. apud CAMPOS, 1981, p. 189). 

 

 Com base em pressupostos dessa ordem, podemos inferir que quando Haroldo 

de Campos está momentaneamente voltado para preocupações políticas, não estará se 

referindo menos às questões da linguagem. Do mesmo modo, quando o Poeta dedica-se 

a explanar sobre o estatuto da linguagem, nessa explanação estará implícita alguma 

discussão sobre as questões políticas do homem. Tal frase, já transcrita nesta leitura, 

talvez possa ilustrar tanto uma quanto outra atitude, ambas, a nosso ver, igualmente 

políticas: “khuruschóv entende menos de arte do que minha grand-mère”. No entanto, 

para perceber uma e outra atitude do Poeta, o leitor deve, necessariamente, inclinar-se a 

estabelecer relações, por mais longínquas que possam parecer à primeira vista. Só 

assim, não separará poética de política, pois na “papa barroca” das Galáxias, onde “o 

paraíso não é artificial mas tampouco simétrico”, onde “o compasso das coisas difere 

discorda dispauta”, tudo se “alinha e desalinha como o baralho vidrilho vida” (linhas 36 

a 40).   
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Frag. 18: “cheiro velho” 

 ruínas romanas cheiro de coisas velhas 

 efemeridade da vida vita brevis vontade de durar de se agarrar no tempo  

medula e osso da geleia geral barroca décio pignatari  

viagem ao redor de uma sala sem sair de uma sala 

  

 Se no fragmento anterior o foco incidia sobremaneira em torno da assimetria da 

vida, que “não flui em raias iguais”, neste, o olhar de Haroldo de Campos mira a 

brevidade dessa vida assimétrica. O Poeta está em Roma, cidade em que o leitor já 

esteve em outros fragmentos, e, apreciando as ruínas romanas, parece fazer uma 

reflexão sobre a efemeridade da vida, tecendo um paralelo entre as ruínas da antiga 

Roma e as ruínas da vida breve. Ao primeiro contato com a página, as imagens que 

Haroldo de Campos constrói nesse paralelo podem suscitar no leitor um desgosto pela 

velhice e suas limitações físicas, mas essa impressão é logo dissipada quando o mesmo 

leitor recobra a tempo a fundamentação teórica e poética do nosso Poeta, que constitui 

nada menos que o Barroco, essa escola do artifício e do jogo, onde a literalidade 

escamoteia-se entre as escamas da linguagem, a ponto de nunca se efetivar plenamente, 

pois, disfarçada, desliza para outro espaço do entendimento, levando o leitor a um 

eterno descamar que revela, agora sim, as realidades e não a realidade única da 

linguagem.  

 Isso nos põe aptos a compreender prismaticamente – e acreditamos que não há 

outra forma de compreensão das caleidoscópicas Galáxias – as passagens nas quais 

Haroldo de Campos discorre sobre o cheiro da velhice e a inexorabilidade do tempo, 

asserções que vão, em algum nível, evocar um outro paralelo, desta vez nosso, com um 

tipo de produção poética muito praticado no Barroco: a Vanitas. Passemos os olhos 

primeiramente sobre as criações galáticas para em seguida nos situarmos nesta matéria 

barroca: 

“cheiro velho cheiro de coisas velhas velhagem velharia revelha velhos da velha esse bolor em 

lenços de linho gasto esse olor de alfazema e papel fanado pergaminhado plissado (...) mãos 

carquilham como cera ao sol e velhas de chapéus obscenos varando o pátio de los leones 

fotografam-se contra a pedra leonada uma algazarra de gárgulas cacarejando oh it’s funny it’s 

really beautiful” (linhas 1 a 3). 

Afeito à materialidade das coisas, assim como às qualidades materiais da linguagem, 

seria algo contraditório Haroldo de Campos fazer algum relato a respeito da ação do 

tempo no corpo humano e ignorar as marcas físicas deixadas por ele.  
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O poeta é um configurador da materialidade de linguagem 

(lembre-se o teorema de Jakobson). E só enquanto linguagem 

materialmente configurada, enquanto concreção de signos, 

“forma significante”, a poesia é poesia (CAMPOS, 1992, p. 

264). 

 

Ora, nem precisamos ir a outros fragmentos para trazer alguns exemplos que 

evidenciam a predileção do Poeta pela fisicalidade das matérias às quais se dedica: 

“pele de fruta um romã róseo” (linhas 8 a 9); “estojo de feltro forrado de seda” (linhas 

36 e 37); “fecho ferruginoso” (linha 37); “medalha encravada em veludo gasto” (linha 

38). Como já foi salientado em outro passo, nas Galáxias o interesse pela superfície das 

coisas diz simultaneamente sobre o miolo delas, do mesmo modo como o Poeta, 

trabalhando na plasticidade da palavra, engendra significâncias em suas reentrâncias 

mais íntimas.  

 Portanto, da crueza que parece conter o relato galático devemos ficar antes com 

uma reflexão sobre a finitude das coisas, que nos iguala a todos nós, reconhecendo em 

nós a falibilidade e a impotência frente a esse mesmo tempo, que nos rouba a vida. Os 

artistas barrocos, assim como os antigos, insistiram nessa premissa, e aqui trazemos 

uma demonstração alusiva à ação do tempo, contida no título do livro de Ana Hatherly 

O Ladrão Cristalino, obra a que não raro temos recorrido:  

 

O título escolhido é particularmente significativo, pois ladrão 

cristalino é uma metáfora poética usada no período barroco 

para designar rio, sendo rio uma palavra emblemática da 

filosofia de Heraclito a que se associa a meditação sobre a 

impermanência de todas as coisas. 

A metáfora impôs-se pela sua beleza e pela sua riqueza 

conceptual: o rio é ladrão porque corre e cristalino porque é 

transparente, mas como símbolo da vida, não só corre como 

foge, e o facto de ser cristalino associa-o ao cristal pelo brilho 

mas ao vidro pela fragilidade. Assim, o rio-vida, ou o rio da 

vida, é simultaneamente belo e fugidio, impossível de agarrar 

ou deter, dado o seu permanente fluir. É uma estrutura aberta, 

uma proposta em aberto (HATHERLY, 1997, p. 11). 

 

A mesma Ana Hatherly nos dirá também sobre a Vanitas, essa “categoria da literatura 

barroca em que a produção é uma das mais características – a Vanitas – ligada ao 

desprezo do mundo, ao desprezo dos seus prazeres, alegrias e glórias”: 
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Como é sabido, no período barroco a presença exacerbada da 

representação da morte é habitualmente considerada como uma 

das consequências do Concílio de Trento, que dá lugar ao que 

Maravall descreve como o “conductismo” por parte de Igreja 

em matéria de arte. Mas a proliferação de obras com o tema da 

Vanitas, baseada em um comentário ao Eclesiastes que se se 

estende ao longo de séculos, atinge nessa época uma 

intensidade partiucular, pois corresponde, para além dos seus 

objectivos teleológicos, a um gosto coevo do teatral, do 

tenebroso e do macabro, em contraste com o culto hedonista da 

beleza, que dominara o período da Renascença (HATERHLY, 

1997, p. 111). 

 

Embora evocada em nossa leitura, nem de longe estamos tomando tais referências 

relativas à Vanitas como adoção literal por Haroldo de Campos no que tange ao seu 

relato sobre a ação do tempo. A relação da Vanitas com tal relato vem à tona para 

pensarmos a abordagem do nosso Poeta, isto sim, quanto ao tempo irrecuperável e à 

iminente presença da morte, que na página galática parece estar metaforizada em 

expressões como “caveira de ocos”, que realiza um jocoso trocadilho com “caveira de 

ossos”. Esta imagem parece se afinar com uma das obras analisadas por Ana Hatherly 

no tratar da Vanitas, um “toalheiro de origem austríaca”, cuja passagem transcorre: 

 

Este método, em que se evidencia agudamente uma intenção 

exemplar ameaçadora [referindo-se a dois poemas sobre a 

mulher, um louvando sua beleza, outro comparando-a a um 

esqueleto], fazendo apelo ao desprezo do mundo e à meditação 

sobre a vaidade de todas as coisas, foi certamente muito eficaz e 

por isso  muito difundida.  

(...) Outro exemplo é a imagem dum toalheiro de origem 

austríaca, para nós particularmente ilustrativo, pois reproduz 

algo semelhante ao duplo aspecto dos poemas que vimos: uma 

bela mulher, mas também o seu esqueleto. 

Nesta representação, como nos poemas, se existe sem dúvida 

dualidade, não existe porém nenhuma ambiguidade: pelo 

contrário, encontra-se aí uma clara demonstração dos 

obejectivos em vista; apenas – e eis a questão – o processo 

utilizado é o do artifício [grifo nosso], precisamente o menos 

realista e o mais hiperbólico que se podia encontrar 

(HATHERLY, 1997, p. 117). 

 

Acerca da interação mensagem-destinatário, a ensaísta evidencia: 



 

317 
 

Assim a mensagem atinge o destinatário, seduzindo-o ao 

mesmo tempo pelo belo e pelo horrível – pelo horrível do belo 

ou pelo belo do horrível, segundo a óptica do leitor.  

Em todo o caso, essa sedução realiza-se pelo recurso ao 

fascínio, que contém sempre um lado ameaçador, perigoso, e se 

é verdade que, como disse Luís de Moura Sobral “a vaidade é o 

lugar onde Thanatos, enfrentando Eros, se impõe e triunfa”, a 

arte do Barroco é certamente o lugar onde esse combate se 

desenrola de maneira espetacular (HATHERLY, 1997, p. 118). 

 

Para sedimentar um pouco mais o paralelo que intentamos, vejamos mais algumas 

passagens galáticas nas quais o envelhecimento prenuncia o esvair do tempo, tal qual o 

“ladrão cristalino” que intitula a obra de Ana Hatherly: 

“metade do rosto liso e belo como uma pele de fruta um romã róseo maçã de fruta outra metade 

amassada como um papel de embrulho riscada rugada roída chupada na caveira de ocos” (linhas 

8 a 10). 

E, como que reforçando aos que se julgam “eternos faustos”, Haroldo de Campos 

vaticina o destino irremediável das coisas e de todos nós, incluindo-se na roda 

desafortunada da vida física: 

“assim você é assim você será vita brevis velhos corpos nos maiôs flácidos e coxas varicosas 

nódoas nós violáceos no branco ceroso e velhos sem cor cor-de-rato cor-de-iodo descorado em 

água cor-de-palha depois de usada” (linhas 11 a 14).  

 

Nem os dentes, que sucumbem na velhice, escapam às suas observações pouco 

ortodoxas, pois em nada alusivas à redenção celestial. Mas um desejo de conter o tempo 

parece trazer um veio de esperança: 

“um jeito qualquer de aguar o tempo de amolecê-lo de gomá-lo de machucá-lo para gengivas 

murchas para dentes malseguros de enrolá-lo numa bola de saliva para a mansa ruminação dos 

queixos também usados chinelos velhos cheirando a barata a vontade de durar de se agarrar no 

tempo na borda no rebordo no beiral do tempo” (linhas 16 a 21). 

 

Nas frases que iniciam e concluem a passagem acima pode residir o contraponto à visão 

aparentemente pessimista do Poeta que, como um artista barroco, sempre oferece ao 

leitor a face e a contra-face da matéria narrada. Com efeito, ao passo que sente “cheiro 

de coisas velhas velhagem velharia” sente também “um jeito de aguar o tempo”, 

sugerindo alguma vontade de permanecer, que parece se confirmar na frase “vontade de 

durar se agarar no tempo”. E dizendo assim, Haroldo de Campos agarra-se ao tempo, 

pois inscreve-se nele ao escrever suas Galáxias, essa obra que busca abolir o tempo 
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estanque, misto de poesia e memória, pois novamente ressaltemos as palavras do Poeta: 

“a minha memória de vida vem associada com a minha memória de percurso intelectual, 

é a minha memória de linguagem” (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 

212). O que somos levados a concordar mais uma vez que, escrevendo sobre a vida - no 

caso particular do fragmento, a iminência do seu fim -, Haroldo de Campos está 

escrevendo sobre a escrita, sobre a linguagem, sobre o livro, que constituem sua vida e 

que o deixam vivo mesmo após sua “vita brevis” pela Terra. Assim, alcança o kléos 

áphthiton (a “glória imperecível”, a “glória dos heróis”) da qual nos fala Homero em 

algumas passagens da Ilíada, obra transcriada por nosso Poeta
 171

. 

 Sua voz, que se agarra ao tempo para dizer sobre o tempo das coisas, pode 

estar também referindo-se a outras vozes (nunca é redundante relembrar que as 

Galáxias são um “perpétuo entrecruzar de vozes”
172

), que surgem e desaparecem no 

fragmento galático. Estas vozes podem dizer respeito a falas de transeuntes que de 

algum modo chegaram aos ouvidos do Poeta, como ocorrido nas seguintes frases: 

 “a voz velha queria aplastar tudo no melaço de fala tudo na mesma clorosa gelatina de amebas 

ambíguas se insinuava metia pontas de polegares úmidos (...) voz velhaca arrastando chinelos 

usados cor-de-barata cor-de-biscoito-mofado amolecendo as meninges (...) a outra voz rompeu 

ríspida ou algo ou um ou quemquerque rompeu a outra voz rápida alguém rajou (linhas 21 a 

28). 

 Mas essas vozes podem também ser provenientes da memória polifônica de 

Haroldo de Campos e que, ausentes da viagem espacial, emergem quando da 

necessidade da escrita, que as invoca para salientar algum fio de pensamento, alguma 

ideia defendida, algum lance poético, enfim, que, embora muitas vezes de cunho 

periférico, não é menos relevante do que a matéria nuclear do fragmento. É assim que 

vemos surgir na página uma dessas vozes - que como tantas que deixamos de localizar, 

e que o leitor com o passar das leituras localizará -, vem somar-se às ideias centrais do 

curso galático. Trata-se, a que tudo indica, de uma alusão ao poeta e companheiro de 

geração e movimento Décio Pignatari (1927-2012). Vejamos a passagem:  

“a outra voz cerce (que desgina algo que é rente, pela raiz) tem que fazer de medula e de osso 

vale dizer alguém ou quemquer nessa geleia nesse glúteo nessa gosma geral” [grifos nossos] 

(linhas 28 e 29).  

                                                           
171

 Expressões citadas por Trajano Vieira, organizador da referida tradução da Ilíada. Cf. Ilíada, vol. I, p. 

11-12, São Paulo, Mandarim, 2001.  
172

 Cf. Metalinguagem e outras metas, 1992, p. 275, ob. cit. 
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Entre os três expoentes da Poesia Concreta, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e 

Décio Pignatari, era comum aceitar que o terceiro fosse - como fora -, essa voz que 

escudaria o movimento, constituindo a “medula e osso” daquele conjunto de propostas 

poéticas radicais, que se diferenciava das demais vanguardas mundiais por não romper 

com a tradição, mas ligar-se a ela pelo que nela havia de radical e inovador tal qual a 

radicalidade e inovação do movimento que nascia. Por isso, destacamos na passagem a 

expressão que Haroldo de Campos utilizou para se referir ao poeta em vários momentos 

em que fez considerações sobre a Poesia Concreta e que o próprio Décio Pignatari em 

vida assumiu. Ainda a respeito da referida expressão metafórica, que aparece na metade 

final do fragmento, pode-se dizer que uma espécie de antecipação sua aparece na linha 

10, quando encontramos “caveira de ocos”, e ainda na linha 26, já perto da “medula’, ao 

lermos a palavra “meninges”, que constituem as membranas que revestem o sistema 

nervoso central. Dito assim, somando “caveira de ocos” e “meninges” provavelmente 

teremos na frase “a outra voz cerce tem que fazer de medula e de osso” a síntese 

metafórica do poeta aludido na página galática, do qual citamos aqui, como amostra de 

seu posto na Poesia Concreta, um excerto veiculado na obra-manifesto do 

movimento
173

: 

Todo poema autêntico é uma aventura – uma aventura 

planificada. Um poema não quer dizer isto nem aquilo, mas diz-

se a si próprio, é idêntico a si mesmo e à dissemelhança do 

autor, no sentido do mito conhecido dos mortais que foram 

amados por deusas imortais e por isso sacrificados. Em cada 

poema ingressa-se e é-se expulso do paraíso. Um poema é feito 

de palavras e silêncios. Um poema é difícil. Adão. Sísifo. Orfeu 

(PIGNATARI, D. et al,1975, p. 9). 

 

 Autor de poemas como “coca-cola” e de livros como Poesia Pois é Poesia 

(Ateliê Editorial, 2004), Décio Pignatari é também autor da expressão “geleia geral”, 

que aparece sugerida na referida passagem, também destacada por nós. Esclarecendo a 

origem da frase “o avesso, do avesso, do avesso, do avesso”, citada na canção Sampa, 

de Caetano Veloso, Haroldo de Campos nos dirá a respeito da expressão “geleia geral”: 

 

Esta frase, Caetano cita de Décio, está num editorial da revista 

Invenção. É como “geleia geral, que também é uma citação de 

                                                           
173

 Cf. Teoria da Poesia Concreta: Textos Críticos e Manifestos – 1950-1960, São Paulo, Livraria Duas 

Cidades, 1975, p. 9, ob. cit. 



 

320 
 

Décio, usada por Torquato (Neto) e que as pessoas não sabem 

onde nasceu, como “o avesso, do avesso, do avesso, do avesso” 

(CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 202). 

Porém, ao mesmo tempo em que a passagem evoca a voz de Décio Pignatari e sua 

postura de enfrentamento no âmbito da Poesia Concreta, parece evocar também a 

postura não menos combativa, em nome de uma modalidade poética radical (“cerce”), 

do próprio Haroldo de Campos. A ambiguidade da citação, amalgamada a tantas outras 

vozes submersas no leito fluente e sinuoso do rio galático, serve tanto a um poeta 

quanto a outro, na medida em que seu teor não se fecha nem para um nem para outro. 

Podemos aplicar o mesmo raciocínio à expresão “geleia geral”, sugerida na frase “geleia 

nesse glúteo nessa gosma geral”. Não teria essa “geleia geral” algum parentesco fono-

semântico com a expressão “papa barroca” do fragmento anterior? Embora em 

contextos diferentes, as imagens contidas nas duas metáforas são dialogantes, pois 

ambas sugerem ao leitor a ideia de uma massa lítero-cultural não enrigecida – uma 

espécie de “gosma geral” -, aberta aos diversos ingredientes sígnicos, o que as 

configuram como imagens-tradução do pensamento do Barroco e das Galáxias. Além  

dessas imagens, uma outra podemos aproximar, fixando tanto mais a ideia de 

elasticidade e dilatação barroca e galática, a saber “hímen complacente das coisas” 

(linha 24). 

 As vozes multíplices, por entre as quais “ouvimos” Décio Pignatari, também 

deixam auscutar a presença de uma “pequena prostituta” cruzando “os braços sob a 

nuca florindo manselinha das axilas castanhas quarto de chita rala e convidando à vida” 

(linhas 34 a 36). Estaria Haroldo de Campos ainda em Roma ou transfundiu este 

episódio para as ruínas romanas, com a “anã gobeta à porta” (linha 32) (parece-nos o 

Poeta referir-se a uma estrela, portanto, à chegada da noite)? Nesta “viagem ao ânus da 

terra”
174

 – mais uma vez, as anti-epifanias pulsando rente aos momentos epifânicos-, o 

“cheiro das coisas velhas” pode consistir antes numa sátira à intransigência do “velho” 

pensamento logofânico, avesso às medulas e ossos da invenção, do que numa crítica 

algo desdenhante às restrições físicas que a velhice comumente impõe. Assim se dá essa 

viagem, que, segundo o prognóstico do Poeta, “você compreende você há-de vocês 

todos hão-de este percurso cumprido agora ao redor de uma sala sem sair da sala” 

                                                           
174

Temos aqui um burlesco trocadilho com o livro de Julio Verne Viagem ao Centro da Terra, 1864 (data 

da primeira edição). 
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(linhas 40 a 42). Percurso que podemos compreender como o percurso da leitura 

galática, que gira em torno das galáxias sem sair das Galáxias. 
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Frag. 19: “como quem escreve” 

 soldado brasileiro de origem alemã pernas amputadas  

 rússia enfermeira russa branca cena de alcova  

katabásis anabásis clímax vogais são pássaros  

  

 Qualquer fragmento galático por mais que não conte uma estória específica 

estará permeado de estórias, reais e/ou fictícias. Perseguindo as pistas salpicadas no 

texto, temos tentado, sempre que possível com base em algum depoimento deixado pelo 

Poeta, reelaborá-las. Mas a sensação que nos fica a cada leitura é que no máximo as 

reinventamos. Tal feito, entretanto, já nos apraz enquanto investigadores, porque a 

nosso ver reinvenção não constitui uma ação investigativa inferior à análise 

demonstrativa, pois reinventar, numa acepção mais ampla, consite numa reinvestigação 

daquilo que foi inventado. Portanto, reinvenção e investigação prestam-se ambas a 

perquirir os passos da criação, rastreando os procedimentos criativos que originaram a 

leitura. Como as Galáxias constituem uma obra de invenção, no sentido de criação 

original, reinventando-as talvez bateremos à porta da invenção de Haroldo de Campos 

para a entrada do leitor, nosso propósito primeiro. Se uma fresta se abrir à nossa 

chegada, o leitor abrirá o resto e o resto será por sua conta, desejando nós que sinta 

tanto prazer quanto o prazer que sentimos ao abrir essas frestas.  

 Por tudo isso, o conceito de “invenção” nas Galáxias é fulcral e qualquer 

metalinguagem que por esta obra se debruce não pode ignorá-lo, ciente de que uma obra 

regida sob o signo da invenção saltará sempre à frente do re-inventor, uma vez que os 

limites da invenção são fluidos, escorrendo entre os dedos da linguagem que os lê. 

Como em todos os fragmentos, já lidos e por ler, neste, a ideia de invenção não será 

menos considerada, por nós leitores e por Haroldo de Campos, autor da leitura. Com a 

palavra, o Autor: 

Esta história eu a inventei, mas alguém me contou alguma coisa 

semelhante, até certo ponto... Eu fabulei isso a partir de alguma 

história que me contaram sobre algum jovem que perdeu as 

pernas na guerra e eu imaginei o resto (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 205).  

 

O depoimento acima, concedido a Silvia Ferreira Lima, pesquisadora a quem temos 

recorrido costumeiramente, diz respeito ao presente fragmento. Nele, Haroldo de 
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Campos ensaia declarar as referências que o levaram a criar a página galática. Quando 

propositadamente dissemos “ensaia declarar” é porque vemos plasmada em suas 

palavras a própria noção de invenção ao discorrer sobre uma história que ele “confessa” 

ter inventado. Vemos ressaltado em sua sintaxe de escritor, que tende a ocultar 

revelando, o modo mesmo de inventar, de criar, pois o léxico utilizado, embora nós 

saibamos que se trata de uma entrevista e não de uma produção literária estrititamente, 

esconde as verdadeiras referências, através de construções vocabulares de tonalidade 

evasiva, tais como: “alguém me contou alguma coisa semelhante”, frase na qual a 

única palavra que sugere o sentido de garantia é “semelhante”, que ironicamente 

designa algo parecido e não a coisa em si; “até certo ponto...”, consideração que deixa 

indefinida a medida exata de invenção e realidade, indefinição ressaltada pelo sinal de 

reticências, não sabendo nós se estimulado pela inflexão oral do Poeta ou por uma 

atitude deliberada da interpretação da pesquisadora; “alguma história que me contaram 

sobre algum jovem que perdeu as pernas na guerra”, novamente, pronomes indefinidos 

(alguma, algum), palavras de campo semântico fugidio. Além disso, Haroldo de 

Campos não se lembra ou intencionalmente não revela quem contou aquela “alguma 

história”, que não causaria espécie se viesse aqui sob a grafia “estória”.  

 Para intensificar a atmosfera evasiva, que por extensão caracteriza todo o curso 

galático, o Poeta inicia e conclui sua “fala” (e a fala é por natureza evasiva, pois nasce 

no instante para morrer em instantes), respectivamente, com as expressões “eu inventei” 

e “eu imaginei, que constituem, novamente a ironia, as únicas certezas relativas ao seu 

processo de criação, pois atestam a existência de duas instâncias fundamentais em uma 

estória, a invenção e a imaginação. Isto posto, fica-nos a impressão de que, ao fornecer 

as referências utilizadas para a construção do fragmento, salienta o Poeta a perda da 

própria referência que o levou a construí-lo. Ora, mas não seria essa a regra máxima do 

jogo galático? A incorporação da perda como artifíco para a fruição do texto, através do 

revelar omitindo e do omitir revelando? Se há alguma moral nesse jogo, talvez seja esta: 

perdendo, ganha-se, perdendo-se, ganha. Por acaso, o verbo “perder” não escapou 

àquela escorregadia declaração do Poeta: “algum jovem que perdeu as pernas na 

guerra”. “Eu fabulei isso”, afirma. Prossigamos, então, com suas fabulações acerca dos 

episódios achados e perdidos no fragmento: 
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É uma russa-branca, vivendo na Alemanha, e a história se 

passou com ela. Ela era enfermeira num hospital de campanha. 

Agora, essa russa-branca, por qualquer razão tinha vindo ao 

Brasil e falava português, e ela acompanhou o sofrimento de um 

jovem soldado brasileiro de origem alemã, que era combatente e 

teve amputadas as duas pernas por causa da gangrena 

(CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 203).  

 

Aqui, já se vislumbra o caráter galático-barroco do qual tirará proveito a trama 

haroldiana: uma enfermeira russa que residia na Alemanha e que falava português, 

acompanhando um soldado brasileiro de origem alemã. Trata-se, a nosso ver, de um 

argumento de envergadura babélica que cai como uma luva nas mãos transculturais de 

Haroldo de Campos. Para entrarmos de vez nessa rede de entrecruzamentos culturais e 

linguísticos, acompanhemos algumas passagens que parecem ilustrar a citação acima: 

“a pele cor-de-majólica sob um gorro de peles vogais molhadas líquidas vogais eslavas 

pipilando ptítsas outoniça beleza ainda segura de si nos cílios” (linhas 6 a 9). 

 

Ao traduzir a tez da pele da enfermeira, “cor-de-majólica”, Haroldo de Campos 

compara-a a um tipo de cerâmica italiana, que data da Idade Média e do Renascimento – 

majólica – que originava as faianças (pratos, ânforas, tigelas etc.). O “gorro de peles”, 

por sua vez, diz respeito a um elemento da indumentária que traja a enfermeira, 

sugerindo ao leitor que a estória (preferimos “estória”, pelo seu emprego mais amplo, 

em vez de “história”) se passa em um ambiente frio, a que tudo indica ser a Rússia, dada 

a origem revelada da enfermeira. Por “vogais eslavas pipilando ptítsas”, Haroldo de 

Campos faz aqui uma analogia de alto poder imaginativo entre as vogais do léxico 

eslavo e pássaros (ptítsas = pássaros). Voando ou cantando?, poderia perguntar o leitor: 

“Falo de vogais como se fossem pássaros. O som é uma coisa onomatopaica para mim”, 

observa Haroldo de Campos a respeito das vogais eslavas
175

. Após as seguintes palavras 

do Poeta, o leitor imaginará como queira: 

 

Uma outoniça (mas ainda bela) senhora eslava (as vogais do 

idioma russo são comparadas a “pássaros” e a palavra ptítsa, 

que tem essa siginificação, é aclimatada ao português). A 

presença da figura feminina é indicada no texto pelo termo que 

lhe qualifica a cor da pele, “majólica” (CAMPOS, 2004, p. 

120).  

                                                           
175

 Cf. “Galáxias”: O processo de criativo de Haroldo de Campos, de Silvia Ferreira Lima, 2011, p. 216, 

ob. cit. 
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Reforçando as pistas fornecidas anteriomente e revelando novas pistas do trágico 

enredo, o Poeta nos afirma que: 

 

Há um “fio” de história: russa branca, enfermeira de um 

hospital de campanha, tenta comunicar aos parentes de um 

jovem soldado alemão, de origem brasileira, que este sofrera 

amputação das duas pernas, gangrenadas; a carta, por um 

descuido, cai nas mãos do paciente, que se suicida com um tiro 

(CAMPOS, 2004, p. 120). 

 

Para que teorização, de Haroldo de Campos e nossa, e episódio não se distanciem na 

leitura que estamos empreendendo, atentemos para as passagens referentes à citação, 

que a sintaxe galática sugere um bem algo maternal da enfermeira em relação ao 

soldado: 

“o queria como um filho que ninguém ninguém o conseguira deter no brasil para a alemanha e 

fora para o fronte russo porque quisera sombras majólica sim porquequisera e a carta lhe caíra 

nas mãos majólica na sombra porquequisera a cara que ela escrevera informando os parentes 

russa branca num hospital de campanha sim as duas pernas sombra e majólica serraram as duas 

pernas dele gangrenadas assistira a tudo e a carta não sabe como ainda hoje não sabia fôra parar 

nas mãos dele” (linhas 9 a 16). 

 

Entrecortado por expresssões como “majólica” e “sombra(s) majólica”, que atuam como 

uma claquete dividindo em cenas as partes do relato, a sintaxe parece guardar alguma 

similaridade narrativa com o objeto narrado, isto é, a estrutura narrativa interpolando 

sugestões e suspensões simula gestualmente no texto o caminho errático da carta, que 

ninguém sabe como “fôra parar nas mãos dele”, assim como os pormenores dessa 

estória, que, dispersos no fragmento, requerem do leitor idas e vindas de leitura para 

conectá-los. Temos então aqui um caso específico em que o modo de narrar conicide 

com a ação daquilo que é narrado, onde tanto uma quanto outra dimensão textual 

pautam-se pela noção de errância e aparente confusão. Vejamos mais um momento em 

que Haroldo de Campos, enfatizando o mistério da carta, roça indiretamente o mistério 

da narração galática: 

Houve esta cirurgia, então a enfermeira escreveu uma carta para 

a família do soldado no Brasil, mas esta carta devido a uma 

confusão, em vez de ser expedida, voltou às mãos do soldado, 

que não sabia que tinha perdido as pernas (como geralmente 

acontece nestes casos, a pessoa continua sentindo as pernas) e 

quando ele descobre, através da carta, que suas pernas haviam 

sido amputadas, pega o revólver e se mata, e a enfermeira  fica 
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com remorsos, a história é esta (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 203). 

 

Corroborando aquela constante galática de “flashes nem sempre reconhecíveis”, pois a 

“intriga é constantemente interrompida”, acompanhemos o “desfecho” deste episódio, 

retrocedendo um pouco à passagem anterior: 

“e a carta não sabe como ainda hoje não sabia fôra parar nas mãos dele com um tiro na cabeça 

sombramajólica por engano nas mãos dele talvez um parente talvez uma noiva alguém 

talvezsim no brasil não tivera mais coragem para (linhas 15 a 18).  

 

 Findo este episódio, surge na sequência do fragmento um novo, mas, como 

tudo nas Galáxias, de alguma forma ligado por analogia à ação anterior. Trata-se da 

entrada na página de um motorista de táxi lituano radicado no Brasil, portanto, de 

origem tão babélica quanto o soldado germânico-brasileiro e a enfermeira russo-

germânica que falava português, sobre o qual Haroldo de Campos comenta: 

 

Um chofer lituano, radicado no Brasil, conta a seu passageiro o 

que significa a guerra no inverno, para depois perder-se 

[novamente, a estória engendrando o signo da perda] em 

reminiscências idealizadas da terra natal, da qual saíra fugido 

(CAMPOS, 2004, p. 120). 

 

Acompanhemos o primeiro trecho do episódio, cujo teor diz respeito à guerra, ao frio e 

à morte: 

“o chofer lituano fizera a guerra fugira depois e os alemães não conhecem o frio o friofrio 

pravaler friomesmo [estas palavras compostas parecem intensificar os sentidos que denotam] 

não tem na terra deles se você não fica dando tapas nas orelhas beliscões seguidos nas orelhas 

elas apodrecem e caem a ponta do nariz também as pernas nos joelhos precisa mover sempre o 

corpo comer coisas grossas gordurosas chouriços de carne gorda senão o sono o sonobomsono 

torporestupor de fomessonobom tudobom calmocálido tudoquente como um ninho um nicho 

bom de braço roliço um ventre macio de sonobom ohquessoônoboom nesse colo fofo e quando 

acorda se-é-que não tem mais dedos não tem mais pernas não tem mais cara por isso tanta gente 

sem orelha sem nariz lepra glácea de inverno” (linhas 21 a 31).   

 

Para o leitor das Galáxias, aberto à co-fabulação para uma maior fruição do texto, a 

cena impressionará sobretudo pelo tom coloquial com que as fortes imagens vão 

surgindo na narração do chofer, o que parece torná-las mais realistas. A imagem da 

truculência irracional de uma guerra, embora não esteja presente através de bombas e 
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fuzilamentos, parece traduzir-se nas entonações do discurso oral do chofer, que conta a 

seu passageiro, com a tranquilidade de uma prosa corriqueira, as mutilações sofridas 

pelo frio aterrador que assola a população durante um conflito bélico no inverno, a que 

vai denominar de “lepra glácea”. O despojamento da linguagem tende a remeter o leitor 

a uma típica paisagem urbana brasileira – pela qual, por ventura, já tenha com ele 

ocorrido -, onde um taxista desata a narrar ao passageiro, com fidelidade fotográfica, 

algum acontecimento dramático, pouco importando se viu o que conta, pois o 

importante neste caso é a ação de contar alguma estória ao cliente enquanto durar a 

viagem. O ato de contar parece conferir ao taxista a sensação de uma breve autoria da 

estória-acontecimento, e o passageiro, seu efêmero ouvinte/leitor, que, tendo gostado ou 

não do relato, normalmente o levará adiante, repercutindo involuntariamente a “fama” 

do narrador volante.  

 Quando Haroldo de Campos alude às “reminiscências idealizadas da terra 

natal” trazidas no discurso do chofer lituano, agora no Brasil, intuímos que estejam 

nestas passagens: 

“e guerra é isso guerra divide o amigo que comia em sua mesa desde criança o amigo contra ele 

por isso fugira para ficar livre de duma vez mas não é tão feio o diabo piscopiscando agora 

parentes escrevem filhos na escola pobres pobres não há operários estudando em faculdade 

lituânia tem uma língua difícil muitos falam alemão e russo ele já era brasileiro” (linhas 31 a 

36).      

 

Ao se referir a esta parte do relato do chofer como “reminiscências idealizadas da terra 

natal”, nosso Poeta assinala que em seu discurso podemos encontrar justapostos a 

descrição fria de um fato, que constitui as implicações de uma guerra no gelo, e a 

fabulação de vários fatos, que vem a ser a situação sócio-econômica da Lituânia. Sem 

desmerecer qualquer uma das faces do relato, Haroldo de Campos, pelo contrário, as 

valoriza pelo que há de diferente entre elas, como se insinuasse ao leitor que a mesma 

mente que pode descrever com fidelidade um acontecimento pode em seguida pintá-lo 

com as tintas da fantasia. Com efeito, não poderíamos tirar proveito do final da 

passagem, “ele já era brasileiro”, vendo nesta frase alguma insinuação do Poeta ao 

caráter híbrido do imaginário popular brasileiro, inclinado a fabular o fato e a factuar a 

fábula? 



 

328 
 

 Seguindo pelo fragmento, encontramos novamente a efermeira russa branca. 

Desta vez, o leitor saberá de mais alguns traços de sua personalidade e de sua vida 

afetiva. Vejamos a passagem em que tais sugestões ocorrem: 

“a majólica fanava no halo de sombra fôra melhor asssim quemsabe aquele gorro de peles 

comprara em moskvá quase todo ano fazia essa viagem o marido representante comercial” 

(linhas 37 a 39). 

 

Na expressão “fôra melhor assim quemsabe”, o leitor poderá vislumbrar alguma alusão 

ao suicídio do soldado, como se uma voz interior da enfermeira proferrisse estas 

palavras, que parecem sugerir aquele sentimento de “remorso” assinalado por Haroldo 

de Campos passos atrás. Sobre tal sentimento e aparição do marido da enfermeira no 

fragmento, vejamos o que nos diz o Poeta: 

 

Mas o remorso aparece diluído, pois ela tem um marido que é 

caixeiro viajante e faz o percurso Alemanha e Moscou e, num 

momento em que ela está com o amante, ela lhe conta a história 

do soldado e lhe fala sobre o marido [cenas que estão sugeridas 

na passagem acima]. Esta é uma espécie de cena de alcova que, 

num momento final, de clímax, toma o ritmo do mundo, 

enquanto a mulher vai falando: “este meu gorro foi trazido por 

meu marido de Moscou”. A figura do amante não aparece , mas, 

para ela, a partir daquele acontecimento [o suicídio do soldado], 

o mundo perdeu um certo sentido, (...) como se ela fosse uma 

pessoa que buscasse esquecer aquele episódio. Ela fala dos 

presentes do marido, há pequenos elementos de cenografia, mas 

o texto não apresenta isso completamente, deixa a pessoa 

imaginar o que quer (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 

2011, p. 204-205). 

 

Sobre a dramaticidade este episódio, Haroldo de Campos salienta: 

 

É dramático porque tudo no fragmento gira em torno dessa 

cena, nos outros textos não há tanto este aspecto de drama, 

neste há uma encenação do sofrimento, do remorso e sobretudo 

do desejo, onde tudo isso é o “derma do darma” (linha 41), mas 

a vida continua, ela tem que viver, que amar, mas ela não 

consegue. Vê-se que ela é uma mulher madura e que continua 

casada, o marido vive lhe trazendo presentes, o que, no entanto, 

não resolve seus remorsos, de modo que a vida vai passando e 

ela... (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 204). 
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Sobre o modo como o leitor pode depreender tais informações, o Poeta afirma que: 

 

Nada disso que estou dizendo fica totalmente explícito, você 

tem que reconstruir a partir de alguns elementos. É uma pessoa 

que fala (ela) a um interlocutor imaginário, há outras pessoas 

que estão presentes e ausentes neste texto, como se você 

estivesse ouvindo uma conversa que se passa na rua, só que esta 

conversa é cheia de lacunas, você tem que preencher os 

“buracos” para entender (CAMPOS, H. de apud FERREIRA 

LIMA, 2011, p. 204). 

 

Haroldo de Campos também compara o ritmo intermitente do relato ao “vai-e-vem 

orgásmico do mundo”: 

A “majólica” segue palrando, refere-se a um gorro de peles 

moscovita e ao marido. Aprentemente, tudo se passa numa 

cama, ao ritmo de um subir (anábasis) e de um descer 

(katábasis), cadência elementar, vai-e-vem orgásmico do mundo 

(do livro) (CAMPOS, 2004, p. 120). 

 

 Estes “esclarecimentos” de Haroldo de Campos sobre os episódios existentes 

na página galática guardam a nível temático pelo menos um fio relacional, e a nosso ver 

essencial, no fragmento: a guerra como metáfora da perda. Fio que por sua vez afina-se 

com o nível estrutural se pensarmos que a perda está representada nas interrupções e 

quebras do relato da enfermeira. No tocante ao primeiro nível, a ideia de perda em um 

conflito bélico vem sugerida desde o fato da amputação das pernas do soldado, 

passando pelo percurso erradio da carta, que se perde do destinatário (a família do 

soldado no Brasil), culminando no sentimento de remorso da enfermeira, que se sente 

em alguma medida culpada pelo suicídio do soldado, ou seja, por tê-lo perdido. Mas, se 

a enfermeira perdeu o soldado, isso ocorreu porque o soldado, ele próprio perdeu sua 

vida na guerra. Se ainda quisermos, o signo da perda embutir-se-á até mesmo nos 

devaneios do chofer, que inicia seu discurso para o passageiro falando sobre a “lepra 

glácea”, um assunto de interesse coletivo, para depois “perder-se em reminiscências 

idealizadas da terra natal”, cujo intento seria tão-somente atender às pulsões de sua 

subjetividade.  

 Quanto ao nível da estrutura do relato, o signo “perda” metaforiza-se no 

andamento claudicante do texto, que parece a todo tempo adiar o desfecho, deixando o 
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fôlego do leitor em suspensão. O texto, se em determinado momento entrega um dado, 

em outro subtrai vários, pois a cada nova informação trazida pela enfermeira, como a 

presença do amante e a ausência do marido (poderíamos considerar essa ausência como 

uma perda?!), novas lacunas surgem para o amalgamento de suas presenças no contexto 

narrativo. Aquilo que Haroldo de Campos está chamando de “movimento orgásmico do 

mundo”, com os lances de subida (“anábasis”) e de descida (“katábasis”) ao modo dos 

movimentos de uma epopeia grega, na qual as peripéicas do herói o faz descer ao 

inferno (Hades, por exemplo) e aceder ao “céu” (o triunfo final), pode sugerir ao leitor o 

ritmo pendular da existência humana, que tende a oscilar entre a dádiva e a supressão, o 

excesso e a escassez, a generosidade e mesquinhez, a vida e a morte. Mas também pode 

trazer à baila o movimento não menos orgásmico da leitura galática, projetado aos olhos 

do leitor sob idas e vindas em busca do fio narrativo, subidas e descidas em torno das 

matérias narradas. Não por acaso, Haroldo de Campos, numa das citações acima, 

escreve entre parêntesis a palavra “livro” após salientar o “movimento orgásmico do 

mundo”. Nesse sentido, a “cena de alcova” é também para nós a cena da leitura, e nesta, 

o clímax se dá pelo vai-e-vem do leitor para “preencher os ‘buracos’ para entender” os 

episódios dispersos no texto. Sem nos esforçarmos para o trocadilho que se teceu agora, 

não vamos negar sua adequação, pois resolve o paralelo que intentamos estabelecer 

entre o nível temático que tange à “cena de alcova”, com a majólica e seu amante 

amando-se, e o nível sintático que se refere à cena da leitura, com o leitor subindo e 

descendo no corpo do texto, preenchendo seus “buracos” de significação.  

 Não podemos deixar de encontrar nessa metáfora da cena de alcova, onde 

intervém o tema do horror da guerra mas também o tema do amor (a enfermeira 

conversando na alcova com seu amante), que dialetiza tanto a guerra quanto o amor, 

pois tanto pode haver amor na guerra quanto a “guerra” no amor, um vínculo temático 

com o filme Hiroshima mon amour, de Alain Resnais, inspirado no livro de Marguerite 

Duras (Gallimard, 1960)
176

. Lançado em 1959, o filme narra a história de uma relação 

amorosa entre uma atriz francesa e um arquiteto japonês casado. Estruturado em ritmo 

de flashabacks (relembremos as palavras de Haroldo de Campos: “valho-me 

frequentemente de processos cinematográficos, tais como o corte e a montagem, a fusão 

e o flaschback”), o filme enfatiza o labirinto da memória, que vai se desfiando ao ponto 

                                                           
176

Utilizamos a data referida por Haroldo de Campos em seu ensaio “Lirismo e participação”, 

Metalinguagem e outras metas, 1992, p. 89, ob. cit. 
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em que a atriz relembra um trágico caso de amor que teve durante a Segunda Guerra. 

Há, portanto, pontos temáticos e estruturais do filme que parecem reluzir na cena de 

alcova do fragmento, quais sejam: o contexto bélico, a cena de relatos de amor entre 

dois amantes (no filme, o amante é casado, enquanto nas Galáxias, a mulher tem 

marido); no filme advém a recordação (materializada pelo recurso do flashback) do 

amante que teve durante a guerra, já no livro, temos o remorso da enfermeira pela perda 

do soldado, que relata ao amante, via flashbacks, não um caso amoroso mas o caso do 

suicídio do soldado, no entanto, ambas tragédias foram causadas pela guerra. Em 

síntese, entre o filme e o livro insinua-se a dialética amor/guerra, vida/morte, individual 

(os dois amantes)/coletivo (as perdas anônimas na guerra). 

 O próprio Haroldo de Campos, em um ensaio intitulado “Lirismo e 

Participação” (CAMPOS, 1992, p.89-96), dedicou algumas palavras ao filme de Alain 

Resnais. Lendo o referido ensaio, talvez ampliemos os graus de parentesco que vemos 

entrelaçarem o fragmento galático e a obra cinematográfica:  

 

Na filmagem, Alain Resnais tornou mais sintética a passagem, 

eliminando a imagem da bomba explodindo, e deixando que o 

tema atômico se marcasse por outras tomadas (hospital 

[lembremos da amputação de pernas, da enfermeira], museu de 

Hiroshima, vítimas), insinuado porém, desde logo, pelo jogo de 

luz sobre a pele do par amoroso, uma limalha de prata que 

lantejoula as espáduas nuas e que tanto poderia ser um orvalho 

de suor ou as cinzas lançadas pela explosão apocalíptica. De 

qualquer modo, o que é importante em Hiroshima é a maneira 

pela qual, com os recursos próprios da montagem e do 

contraponto visual, o problema personalíssimo da realização 

amorosa é permeado, até o mais íntimo, pelo drama coletivo da 

guerra atômica, não apenas localizado em Hiroshima, mas já 

extrapolado como um espectro ameaçador sobre o futuro de 

toda a humanidade (CAMPOS, 1992, p. 90).  

 

Acerca dos diálogos e da ação da memória no filme, assim diz-nos Haroldo de Campos: 

 

Ao invés de refrões amorosos, o diálogo dos amantes (“Tu n’as 

rien vu à Hiroshima” / “J’ai tout vu. Tout”) consiste numa 

espécie de extroversão do inconsciente coletivo (ou mais 

certamente da mauvaise consciense coletiva), suscitada pelas 

imagens diretamente memorizadas ou mediatamente recolhidas 

pelos protagonistas do ato amoroso, as quais se vão sobrepondo, 

como que saídas de uma faixa subliminar, às próprias memórias 
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pessoais do casal, imbricando-se nelas, invadindo-as: não é 

mais possível, para o homem contemporâneo, refugiar-se num 

paradis artificiel, amar sem ter consciência de Hiroshima. Uma 

profunda mensagem humanista e pacifista, presentificada 

através da linguagem econômica dos meios fílmicos, e que só 

passa despercebida àqueles que estão habituados a pensar 

discursivamente mesmo onde a arte de hoje exige uma “lógica 

da imaginação”, um “pensamento por imagens” (CAMPOS, 

1992, p. 90). 

 

 Tangenciando os pontos que elencamos um pouco acima, outros não menos 

importantes surgiram nas citações da detida leitura do filme pelo Poeta, que aqui 

justapomos às pistas que ele mesmo deixou sobre a confecção do fragmento: no filme, 

temos uma linguagem sintética, com a eliminação de referências aparentemente óbvias 

(a bomba explodindo), no fragmento, uso de uma linguagem lacunar, traduzida, por 

exemplo, pela frase “nada dissso que estou dizendo fica totalmente explícito”; no filme, 

temos o particular e o coletivo na guerra, no fragmento, temos a cena de alcova e o 

relato de um episódio da guerra; no filme, vemos a ação da memória na amante, que 

recobra um episódio amoroso durante a guerra, no fragmento, a ação da memória na 

enfermeira que relata ao amante o episódio do soldado. Enfim, temos nas duas obras 

uma “mensagem humanista e pacifista”, para ser lida com a “lógica da imaginação”, 

como solicita Haroldo de Campos na leitura de seu fragmento. 
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Frag. 20: “não tiravam o chapéu” 

madrid corrida de toros 

 anjos goyescos na ermita de la florida  

o toureiro e o poeta a espada e a pena 

 

 

 Basicamente, dois vetores balizam este fragmento, a saber: a pintura de Goya e 

uma corrida de touros. Para nos acercarmos da pistas que orientam tal pensamento que 

engendra a página galática, sigamos as palavras de quem os projetou: 

 

Goya aparece naquele fragmento que diz respeito à capela em 

que ele pintou figuras no teto em abóboda. Tem-se a impressão, 

quando se levanta a cabeça, de que há uma balaustrada com 

anjos debruçados. Nesse fragmento, há outra ponta temática que 

contrasta com esta, falando da corrida de touros. A visão 

“angélica” de Goya nessa “Capilla de la Florida”, por um lado e 

por outro a corrida de touros (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 198).  

 

A capela a qual se refere o Poeta é também denominada Ermita de San Antonio de la 

Florida, situada no distrito de Moncloa-Aravaca, em Madri, constituindo uma das duas 

capelas edificadas no local (antes eram três), que datam do século XVIII. Trata-se de 

uma edificação dedicada ao santo português Santo Antonio de Pádua, que abriga os 

restos mortais do pintor espanhol Francisco de Goya, autor da “balaustrada com anjos 

debruçados” no teto. 

 Já a corrida de touros comparece no fragmento, em grande medida, através de 

passagens que intentam traduzir a linguagem do espetáuculo das touradas madrilenhas, 

tendo o poeta se inspirado, segundo Silvia Ferreira Lima, em “termos kitsch da tourada 

espanhola – maneira especial, jargão, como os jornalistas descrevem uma tourada” 

(Ferreira Lima, 2011, p. 190). Nessa alternância entre a abóboda pintada por Goya e a 

linguagem da corrida de touros, Haroldo de Campos não perde de vista as iguarias do 

“desayuno” espanhol, assim como detém-se no traje e estilo de “tresvelhosgraves” que 

parecem estar na capital espanhola para a “feria de san isidro”, uma série de festejos 

taurinos celebrada na Monumental de las Ventas de Madrid entre os meses de maio e 

junho, em homenagem a San Isidro, padroeiro de Madrid. Essa alternância entre os 

touros de um lado e os anjos goyescos “no outro extremo aqui alcalá (fazendo um 

trocadilho entre a cidade espanhola Alcalá e o advérbio “acolá”), no dizer de Haroldo de 
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Campos, contrastante, para nós ela traz algum ponto de intersecção, que diz respeito ao 

fato de que o próprio Goya representou em muitas de suas pinturas cenas das touradas, 

compondo mesmo uma série intitulada La Tauromaquia. Ademais, quando nosso Poeta 

se refere às imagens do pintor como “anjos goyescos” ou “anjos donzelas na cúpula 

balconada” não lhe deve ter escapado o feitio pouco angelical dos anjos goyescos em 

geral, que sabemos inclinarem-se mais para o monstruoso do que para o sublime.  

 Entendido assim, vislumbramos outra ponta de afinidade, que interliga os anjos 

na balaustrada - a que tudo indica, dada a perspectiva empreendida pelo pintor, parecem 

se mover (como se movem os touros na arena) -, com o aspecto monstruoso e violento 

das touradas. Para nós, trata-se de duas imagens que superpostas traduziriam 

perfeitamente o conceito de anamorfose barroca, pois embora pertençam a universos 

distintos, as imagens dos anjos goyescos e das cenas de uma tourada podem 

metaforicamente aos olhos do leitor se transmutarem reciprocamente, dada a ambígua 

expressão de fascínio e horror, visual e conceitualmente, sugerida nas duas. Para o 

Barroco dos séculos XVII e XVIII, a mistura do monstruoso com o sublime constituiu 

uma prática corrente, na qual o artista compunha sua obra pautada no   

 

Inseparável duo da beleza e do horror de que fala Gustav René 

Hocke, ilustrativo dum desejo de impressionar pelo pavor que, 

como observou Claude-Gilbert Dubois, faz do Barroco uma 

“estética da violência” (HATHERLY, 1997, p. 115).  

 

    Uma vez que as alusões aos dois espetáculos estão imbricadas, como se os dois 

espetáculos (o ao vivo e o pictural) convergissem para uma só palco, o da “ermita de la 

florida” ou o da arena dos touros, tudo o que dissermos sobre um poderá servir muito 

bem ao outro. Para tanto, urge dizer antes que se não podemos afirmar com convicção 

que se Haroldo de Campos esteve na tourada que descreve, como tudo leva a crer que 

esteve na ermita, por outro lado não podemos negar que os elementos da tourada que 

descreve não são menos reais do que uma tourada real. À maneira de anúncios 

publicitários espalhados pela cidade ou talvez ao modo de um locutor de rádio 

convidando o público para o evento, o Poeta faz passear pela página não apenas os 

nomes dos ilustres toureiros – protagonistas do evento -, mas os tipos de touros – 

antagonistas do evento - e cavalos, chamando a atenção do leitor para um dos 

espetáculos mais tradicionais, e não menos polêmicos, da Península Ibérica.  
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 Nesse ritmo informativo, até o dia e a “hora” são de interesse do Poeta: 

“domingo seis tarde” (linhas 20 e 21). Domingo dia seis ou seis da tarde, perguntaria o 

leitor. Detalhe pouco relevante perto de um outro tempo, o belo tempo que faz naquela 

Madrid do Poeta, onde “o céu limpa-se de entrenuvens turvas lava-se num lazúleo” 

(linhas 23 e 24). O imbricamento do qual falamos acima já aqui se faz presente, pois 

esta frase continua na página, que vamos retroceder um pouco para contextualizar o 

leitor: “num azúleo dossel goya onde anjos-damas podem inclinar-se” (linhas 24 e 25). 

A mesclagem de elementos, que podem referir-se simultaneamente ao céu da tourada e 

ao céu da abóboda goyesca, amplifica-se se voltamos mais um pouco na página para 

aportarmos nossa leitura antes da primeira frase, justamente onde Haroldo de Campos 

faz referência ao dia e “hora” do instante da ação: “plaza de toros la última de la feria 

três velhos três sombreros três isidros da província em jornada forastera e você também 

sim agorasim hojeagora enfimsim domingo seis tarde um novillo-toro de don alfonso 

sánchez fabrés de salamanca para el rejoneador don salvador guardiola seis toros de la 

misma ganadería para rafael ortega joaquín bernardo luis segura enfimagorahoje você o 

céu limpa-se...” (linhas 18 a 24). O leitor fica sabendo nesta passagem de vários dados, 

quais sejam: que será a última tourada na festa de San Isidro, que os três velhos aludidos 

desde o começo do fragmento são de fora daquele lugar e usam chapéus sombreiros, 

sendo comparados jocosamente ao santo padroeiro, toma conheciemnto também da 

qualidade e da quantidade dos touros, dos nomes e da fama dos toureiros.  

 Como o leitor está constatando, algumas passagens decerto apontando mais 

para um do que para outro evento, ainda assim não anulam sua carga de ambiguidade no 

contexto geral. Outras, porém, orientam indistintamente para as duas direções, nessa 

costura ziguezagueante que pratica Haroldo de Campos, tornando a leitura tanto mais 

polissêmica porque mais polifônica. Basta atentar para a ambígua referência ao céu cujo 

azul cobre tanto a “plaza de toros” como cobre os “anjos-damas” a reclinar-se na 

balaustrada da abóboda goyesca. Essa costura, entretanto, não começa no meio do 

fragmento, de onde transcrevemos as referidas passagens. Olhemos para secção incial 

da página, onde a chegada à tourada e à ermida ainda apenas se prenunciam, e 

experimentemos um pouco mais desse deslizamento por vezes inextricável de um 

evento no outro: “se tomava o metrô na puerta del sol e se descia em ventas anjos 

goyescos no outro extremo da cidade ermita de la florida anjos-donzelas na cúpula 

balconada mirados por espelhos ovais o céu de pintura debruçado debruçando-se nos 
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balcões mas isto como disse no outro extremo aqui alcalá barriada de ventas onde já 

agora enfim plaza de toros” (linhas 14 a 18). 

 Esta passagem traz-nos algum tempero metalinguístico, pois, descrevendo um 

roteiro de chegada à praça dos touros, que parece situar-se no bairro de Ventas, o relato 

deságua ironicamente nos “anjos goyescos” da Ermita de San Antonio, que fica, 

conforme já dissemos, no distrito de Moncloa-Aracava, o “outro extremo” da viagem 

haroldiana. Isto é, o roteiro que o Poeta descreve para chegar a um lugar (a praça dos 

touros) acaba por chegar a outro (a Ermita). O artifício barroco da ambiguidade é 

tamanho em Haroldo de Campos que mesmo sugerindo que o leitor está agora no “outro 

extremo da cidade” (ou no outro extremo da leitura, como queremos) em relação à 

localidade das touradas, diz “no outro extremo aqui alcalá”. Dizendo “aqui alcalá”, 

nosso Poeta, sim, confirma que está em Alcalá, uma rua do bairro de Ventas, que o 

levará aos touros. Mas, por outro ângulo de leitura, deixa uma fenda aberta ao leitor 

para que ele veja nesta construção lexical, de alto poder de síntese e ambiguidade 

(sobretudo porque remete a uma expressão corriqueira, “aqui e acolá”), que aqui, em 

“alcalá barriada de ventas”, onde parece estar o Poeta, também pode ser acolá, ou seja, a 

Ermita, e vice-versa, dependendo do ângulo da leitura. Mais uma vez, comprovamos a 

tendência ao gosto transgeográfico e transcultural de Haroldo de Campos, essa busca 

pela compreensão artística e humana pautada no conceito de discordia concors, onde 

cada uma das partes reflecte sempre o “todo” (HATHERLY, 1997, p. 64). 

 Embora em número menor de ocorrências no fragmento, estas passagens de 

caráter ambíguo já são o suficiente para o leitor, como nós aqui fizemos, não tomar uma 

paisagem como estanque da outra. Sabe-se que são duas paisagens distintas pela 

natureza expressiva e distantes pelo espaço em que se encontram. Uma, pintura; outra, 

um evento ao vivo. Uma, de cunho sagrado; outra, de cariz profano. Uma, para a 

contemplação do espírito; outra, para a satisfação dos prazeres da vida mundana. 

Entretanto, quanto mais distintas e distantes as paisagens, aqui ou em qualquer página 

galática, sabemos que é assim que Haroldo de Campos encontra os mais insondáveis 

níveis de relação. E se aqui ele não explicita a intersemioticidade que paira entre os dois 

eventos, o leitor implícitará em algum momento, não sendo disparate interpretativo a 

vinculação de um evento com o outro, como intentamos proceder com as aproximações 

acima elaboradas. Esteja apreciando a abóboda goyesca ou a arena das touradas, ao fim 

e ao cabo, duas estruturas circulares, uma no céu, outra na terra -, há uma sensação em 
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comum: o gozo. Estético na pintura e carnal na tourada. Mas nada impede o leitor da 

inversão dos gozos.  

 Haroldo de Campos parece pintar uma tela ao descrever pormenorizadamente o 

espetáculo das touradas, destacando o menor dos detalhes, colorindo o mais ínfimo dos 

pontos, como faria um Francisco de Goya, certamente. Prestemos atenção à variedade 

de elementos, humanos e não humanos, que o Poeta põe em evidência à frente do leitor, 

como se transferisse à visão deste os efeitos da vertigem que parece ter sentido ao olhar 

para cima a fim de contemplar a estonteante abóboda. Olhando para o céu acima, onde 

anjos-damas reclinam-se na balaustrada, o Poeta parece olhar para baixo, onde mira a 

corrida dos touros. Como se por um instante ele mesmo fosse um dos anjos 

“debruçando-se nos balcões”, acentuando esse pensamento vertiginoso e 

transmutacional das paisagens, Haroldo de Campos consegue imaginar o “azúleo 

dossel” nas touradas e as touradas no “azúleo céu”. A vertigem da linguagem leva-nos a 

experimentar essa vertigem da metamorfose metafórica. Suas palavras trarão mais 

sentidos a essa sensação nossa. Sobre o público: “não tiravam o chapéu da cabeça o 

feltro cor de fumo sobre o rosto chupada...eram três velhos de cara escanhoada e jaqueta 

alpaca três velhosgraves em turra casmurra para a feria de san isidro  vindos a madrid 

para na calle de las huertas” (linhas 1 a 5); sobre as iguarias espanholas: “sempre o 

mesmo arroz e o mesmo peixe podrido e algo como tortillas de massa magra no 

desayuno”, que pouco importava aos três velhos perto do prazer de “curro romero” 

[nome artístico do célebre toureiro Francisco Romero], prazer recriado textualmente na 

frase “por ver tu toreo me muero me muero canturreavam sob a chuva que fôra... e tudo 

não valera nada senão ver o ruedo aguado [a praça de touros alagada]” (linhas 6 a 9); 

sobre o espetáculo da corrida de touros e sua panóplia de elementos, Haroldo de 

Campos cita até um inusitado personagem, um “vendedor de ceveja” dentro de uma 

garrafa: “uma garrafa gigante andou na arena pois era um homem-botella anunciando 

cerveja e viu-se don salvador a cavalo cravando rejoncillos y banderillas... o touro 

investido no vazio cavalos tiro touro peleando com picadores [os espetos investidos 

contra o touro] tripas na poeira a esquadra dos monosabios [grupo de ajudantes do 

toureiro] recolhe o cavalo colhido” (linhas 25 a 31); sobre a pomposidade do traje dos 

toureiros e sobre a multidão de espectadores: “é seda ouroluz de divisas remoinha nos 

olhos milhares de olhos e [provavelmente aludindo aos três velhos já conhecidos do 

leitor] três pares de olhos velhos também em tensão tripla e teus olhos inclusos [os do 
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Poeta e os do leitor?!] no móbil momento de um homem que lida eh toro mira um 

homem que liça em lados de surpresa” (linhas 32 a 35); sobre o desfecho trágico-

espetacular do evento: “allá eh toro eh toro en toriles tremor de morte pinchazo [picadas 

das das espadas, provavelmente] trevor de morte y con la mano izquierda sobre las 

cuartillas que son su muleta (referindo-se à postura corporal do toureiro ao derrotar o 

touro) (linhas 41 a 43).  

 Terminado o espetáculo, ou melhor, os espetáculos, pois um pictórico (a 

abóboda da Capila de San Antonio pintada por Goya) e outro de natureza humana (a 

corrida de touros), este metaforicamente não menos pintura goyesca, Haroldo de 

Campos inicia outro: compara o toureiro e suas espadas ao escritor, esse “homem pena 

em faena fingida” (linhas 43 e 44). Vejamos:  

“aqui um homem numa faena [lida, trabalho] de papel de pena e papel e precisado de um estilo 

torero de trapío [aparência fina] y peso de gala e garra para este livro-cartel tenteado também 

por alto el natural a un toro peligroso cujado perfecto... e con la pluma que es nuestra espada en 

la derecha vaya esta página para vosotros maestros” (linhas 36 a 45).  

 

Mas já estamos no fim, da página e da nossa leitura, cabendo apenas estas palavras: as 

Galáxias são a abóboda e a arena das analogias elípticas. Do Autor e do leitor, o que 

nos atesta que nada está no fim, pois a vertigem da leitura só começa de fato quando 

começam essas analogias. 
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Frag. 21: “e brancusi” 

esculturas brancusi o ovo do voo 

torção do instante formas puras 

cheiro de vida cera escorrendo 

   

 

 “e brancusi sim foi brancusi”, assim começa este fragmento, como se fosse 

continuação de uma estória anterior, tal qual aquela estória do frag. 19 (“como quem 

escreve”), engendrada “como se você estivesse ouvindo uma conversa que se passa na rua, só 

que esta conversa é cheia de lacunas” (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 204). 

Lacunas que tentaremos preencher na lúcida certeza de que outras surgirão assim que 

preenchidas estas. Mas quem é/foi Brancusi? Ou, ajustando a pergunta ao início 

anafórico da página, que certamente remeterá o leitor ao formante incicial “e começo 

aqui”, quem e/foi Brancusi? Constantin Brancusi (1876-1957) foi um escultor romeno, 

considerado um dos precursores da arte abstrata, tendo estudado na Escola de Belas 

Artes de Paris, aprendizado que parece resolver na criação de O Beijo (1908), escultura 

provavelmente inspirada na obra homônima de Auguste Rodin. Em busca da 

essencialidade das coisas, Brancusi esculpiu em pedra, madeira e metais, criando obras 

em nada reverentes aos cânones da arte tradicional, daí deduzirmos a especial atenção 

de Haroldo de Campos a tal poética.  

 Fazendo referência a várias obras do escultor, nosso Poeta parece resumir a 

sensibilidade artística de Brancusi nesta anagramática expressão: “fixar o ovo do voo” 

(linha 18). Aludindo a um só tempo às formas ovaladas (ovais) e evoladas (voáveis) das 

esculturas do artista romeno, Haroldo de Campos chama a atenção do leitor para a 

leveza e abstração que observa em suas obras, expostas no “musée d’art moderne”, em 

Paris, que abriga o antigo estúdio do escultor, onde provavelmente esteve nosso Poeta 

nesta viagem. Como muitas obras de Brancusi se encontram no bairro de Targu-Jiu, na 

Romênia, onde hoje funciona a Universidade Constantin Brancusi, é provável que 

Haroldo de Campos também remeta o leitor àquele país. A título de contextualização, a 

alusão a esta universidade e ao bairro, provavelmente o local onde nascera o escultor, 

ocorre na linha 10, ao lermos a palavra “turguijiu”, onde está instalada a obra Coluna 

sem fim, espécie de totem gigantesco mirando o infinito, também aludida na mesma 

linha. Um pouco antes, referindo-se aos objetos pessoais do artista como “frugais 

implementos de vida agora pequeno arsenal de símbolos qua a vida evolou-se na coluna 
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sem fim de tuguijiu do mármore”, Haroldo de Campos compara a “frugalidade” da vida 

à fugacidade perene da arte, plasmada na Coluna sem fim. 

 A verdade é que Haroldo de Campos, como prática constante, parece transferir 

para o fragmento as características expressivas das obras que observa, que parecem por 

sua vez terem sido a tônica do espírito da viagem em questão. Seremos levados a 

concluir, por conseguinte, que este espírito artístico se introjeta no espírito criativo do 

Poeta e, quiçá, possa transfundir-se para o espírito empreendido na leitura pelo leitor. 

Procedeu de tal maneira com a O Suicídio de Lucrécia, de Lucas Cranach, e o retrato de 

Diane de Poitiers, da Escola de Fontaineblau (frag. 6, “augenblick”); com os afrescos de 

cupidos e esculturas de Príapo na “casa dei vetti” em Pompeia (frag. 11, “amorini”); e 

há pouco com os anjos goyescos da abóboda da Capila de San Antonio de la Florida 

(frag. 20, “não tiravam o chapéu”). Metamorfoseando o papel em espaço expositivo, 

que levará o leitor a apreciar as etéreas esculturas de Brancusi, cujos nomes deslizam 

sutilmente pela página, Haroldo de Campos confere ao leitor a sensação de caminhar 

pelo próprio espaço ao qual elas pertencem. Assim, o leitor vai contemplando a 

monumentalidade ascendente da Coluna sem fim (linha 10), sobre a qual já discorremos; 

o sono da Musa adormecida com “seu rosto adormecido” (linha 11), a serenidade de 

Mademoseille Pogany que “recurva sua nuca núbil” (linha 12), o “ar fálico” da 

Princesse X, (busto de uma princesa) e o voo da Maiastra (um pássaro).  

 Imaginamos a delicadeza do mármore e do bronze de Brancusi porque 

provamos da delicadeza da linguagem haroldiana, que evita a descrição adjetivadora em 

nome de uma tradução recriadora de suas formas, cores e dimensões. Com efeito, se 

Brancusi desbastava o mármore perseguindo a pureza das formas, Haroldo de Campos 

esgarça a palavra em busca de trazer visualmente aos olhos do leitor os efeitos que as 

formas puras do escultor lhe causaram. Desse modo, a leitura galática flui em ritmo de 

vivência estética, como se o leitor lesse experienciando as obras, conferindo-lhe seus 

contornos ovalados, sua síntese formal, sua ausência de traços inessenciais, sua tentativa 

de captação do instante supremo da arte. Tais impressões ocorrem no curso galático 

porque as expressões e frases utilizadas pelo Poeta intentam, a nosso ver, não soar como 

mediadoras entre a obra e o leitor, mas elas mesmas, por algum instante da leitura, 

serem a própria obra de Brancusi.  
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 Lendo/vivenciando construções lexicais como “a vida evolou-se na coluna sem 

fim”, somos capazes de supor, ainda que nunca tenhamos visto obra alguma, o 

pensamento estético do escultor. Através desta frase, Haroldo de Campos dá-nos a ideia 

de que parece estar metaforizada nessa “coluna sem fim” o projeto de vida do artista, 

que residiu menos nos “frugais implementos de vida” (“sua guitarra sua cama talhada 

tosca e mais um quê púcaro [espécie de vaso com uma asa] ou um prato um cachimbo 

ou um tamborete), expostos no museu, do que na essencialidade não pragmática da arte. 

Medindo quase trinta metros de altura e composta por quinze módulos tetraédicos (oito 

facetas em cada módulo), afora a base e a ponta, consta que essa coluna foi dedicada 

pelo escultor aos soldados romenos que morreram lutando na Primeira Guerra Mundial, 

o que curisosamente amplifica a dialética vida prática/vida essencial que acabamos de 

esboçar, pois podemos pensar aqui a respeito da duração da vida da arte (a coluna) 

diante da efemeridade da vida cotidiana (os soldados mortos). Uma frase do próprio 

Poeta sobre a Coluna sem fim talvez resolva melhor tudo o que estamos dizendo: 

“torção do instante no estante” (linha 10). Torção que dirá respeito à forma retorcida da 

coluna que parece retorcer o tempo, essa entidade irretorcível pelas práticas cotidianas, 

mas retorcível pela engenhosidade do artista.  

 Ressaltando não raro o formato ovalado das obras de Brancusi, Haroldo de 

Campos elabora uma passagem que remete o leitor ao caráter volátil das esculturas em 

forma de ovo e de pássaro, como se buscasse recriar no vazio do papel a sensação de um 

voo sobre o vazio ou de um voo do vazio, o que sugere ao leitor ter sido essa a sensação 

no ato da contemplação das obras: 

 “maiastra [escultura em forma de pássaro] vigiará o voo do pássaro nessa língualâminalátego 

que dispara tensa o espaço pois o mestre não está ali o mestre para o saltomilagre de sua foca de 

mármore para essa toda vida sua de fixar o ovo do voo o vazio do voo o voo do voo” (linhas 15 

a 18). 

 

Vislumbramos aqui a tradução da tentativa de Brancusi, segundo nosso Poeta, de captar 

o inapreensível das coisas, o impalpável, a “torção do instante”. Ao dizer “o ovo do 

voo”, em vez de o voo do ovo, o que sugeriria pelo menos uma lógica fabular para o 

leitor, nosso Poeta tenta nos dizer que Brancusi no decorrer de sua existência buscou 

apreender através de ovos e de pássaros, esses também ovalados, a não representação 

das coisas, a desfigurativização da escultura, aquilo que não se pode ver no voo pois 

mirava a sensação do voo em si, “o vazio do voo”, e não a representação do voo, que 
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pode ser figurativamente representado. Mas como em Haroldo de Campos a literatura se 

move por cantos paralelos, vemos também a tentativa de tradução da própria escritura 

do Poeta, o voo que ele busca alçar ao elaborar uma obra da envergadura das Galáxias, 

em que a escritura é a própria escritura. Portanto, uma expressão como “o voo do voo” 

traduz simultaneamente a natureza do voo de Brancusi e os preceitos do voo de Haroldo 

de Campos. Para nós, a imagem do “voo do voo” corresponde em alguma medida à 

metáfora goetheana “céu do céu”, tão cara ao nosso Poeta, que pode embutir-se na 

imagem “céu-acima”, onde paira a instância máxima a ser alcançada, o “Eterno-

Feminino”, surgida na cena Chorus Mysticus do Segundo Fausto,
177

 obra traduzida por 

Haroldo de Campos, acorrida em nossa leitura do frag. 16, “um depois um”. Com vistas 

a fixar essa imagem evolada, para usarmos um termo derivado do léxico haroldiano (“a 

vida [de Brancusi] evolou-se na coluna sem fim”), vejamos a cena gotheana: 

Chorus Mysticus 

O perecível 

É apenas símile. 

O imperfectível 

Perfaz-se enfim. 

O não-dizível 

Culmina aqui. 

O Eterno-Feminino 

Acena, céu-acima. 

 

 A tentativa de “fixar o ovo do voo” – e transversalmente alcançar o “céu-

acima” - plasmada na obra de Brancusi e na poesia de Haroldo de Campos, é acentuada 

logo em seguida na continuação da frase, que, para uma melhor contextualização do 

leitor, transcreveremos retomando a parte final: “o vazio do vazio o voo do voo ou 

milarepa sés crimes sés épreuves [dificuldades] son nirvana” (linha 18 a 19). Para uma 

compreensão sumária, Milarepa foi um yogue e poeta tibetano nascido no século XI, 

sendo considerado o primeiro tibetano que alcançou a iluminação, vindo a ser o 

primeiro santo budista. Com a referência ao yogue e poeta tibetano, Haroldo de Campos 

parece requerer na página o entrecruzamento da escultura com a literatura e com a 

espiritualidade, isto é, das interrelações entre a arte e o espírito, remetendo o leitor, 

ainda, aos preceitos de Kandinsky computados no livro “Do Espiritual na Arte” 

(Martins Fontes, 1996).  

                                                           
177

 Cf. Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, 1981, p. 65, ob. cit. 
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 Além destas passagens que giram em torno da poética de Brancusi, que 

almejava entre outros pressupostos libertar a arte das algemas da representação 

tradicional, temos no fragmento alusões a uma Paris dos generais e, portanto, da 

repressão à liberdade humana e artística, contraponto à primeira parte da página. De 

acordo com K. David Jackson, há neste contraponto referências aos “generais em Paris 

e ao Golpe de 64” (DAVID JACKSON, 2004, p. 6). Insinuando estar num avião que 

trafega de Stuttgart para Paris (linha 21), onde observa os “poros de seda da moça que 

cochila no avião pernas trançadas na poltrona” (linhas 20 e 21), Haroldo de Campos 

fará nesta parte do fragmento uma ácida crítica ao regime militar francês, 

provavelmente dos anos 1960, através de metáforas que comparam os militares a 

formigas marchadeiras, reproduzindo na materialidade da linguagem utilizada a marcha 

uniforme dos soldados. Atentemos ao jogo aliterativo da consoante b, que parece ecoar 

as batidas das botinas no chão, e da consoante m, que parece remeter ao próprio ato de 

marchar e ao caminhar linear de um pelotão de formigas: 

“marcha da murcha correição de formigas velhas-da-velha em marcha batida marchadeiras 

marchantes formicolando [trocadilho com forniculando] brioches biocos batinas becas batas 

mandíbulas de saúva rilhando como enxames de sabres” (linhas 23 a 26). 

 

As metáforas, acentuadas pela ação incisiva dos significantes, que parecem cortar como 

as mandíbulas das formigas que designam, facilmente trazem à mente do leitor um 

batalhão de soldados enfileirados, suas roupas comparadas a batinas, seu poder para 

triturar, como um bando de saúvas e “como enxames de sabres”, a liberdade de 

expressão. Tais imagens ganham ainda mais contundência logo adiante, quando lemos 

passagens em que, além das consoantes b e m, será recorrente também uma sonoridade 

em f, sugerindo, a nosso ver, o chiado das formigas cortando, triturando: 

“o cheiro velho engelhando o cheiro de vida cera escorrendo de velas em velório lágrimas 

crocodilando sobre a livre herdade e da árvore de medalhas rebentam generais mandíbulas 

mandibulam fios de formigas ferrugem enfiam fios de formigas ferrujem ferrujam formigas de 

fios migam formigam tralha metralha” (linhas 26 a 29). 

 

A crítica aos velhos e intransigentes padrões governamentais, que aqui podemos 

estender aos códigos inflexíveis da língua e da literatura tradicionalistas que governam 

ainda hoje o comportamento da palavra, incutindo em seu ensino uma conduta reverente 

ao “bem escrever” e ao “bem falar” por eles chancelados, é sentida em cada vocábulo e 

entre os vocábulos. Por isso, o tom crítico-sarcástico não se sobressai apenas da ideia 
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que a palavra conduz mas dos próprios poros da palavra, de suas combinações sonoras, 

dos trocadilhos praticados, do ritmo severo do texto, tudo isso leva o leitor a compor 

mentalmente a máscara dos generais, sua farda pontilhada de pedantes insígnias, seus 

coturnos dando ordens quando pisam no chão. Mas não só isso. A sintaxe e seus 

procedimentos formais chegam a recriar o tom do discurso autoritário, as inflexões 

inflexíveis, a voz do poder sem sobras para a liberdade. Liberdade – essa instância que 

falta em um regime autoritário, seja na França Franquista ou dos anos 1960, seja no 

Golpe Militar de 1964 no Brasil – não falta neste texto-manifesto de Haroldo de 

Campos. Está lá, apenas mascarada, como uma alegoria barroca: “livre herdade”. 

Entendendo por “herdade” uma espécie de propriedade rural ou aquilo que se obtém por 

herança, a expressão “livre herdade” remeterá o leitor a uma liberdade vigiada, um 

estado das coisas controlado pelo Estado dono das coisas. Esta ideia conduzida pelo 

corpo e pela alma da palavra, ou seja pelas vias do significante e do significado, 

reforçarão o trocadilho contido em “mandíbulas mandibulam”, no qual o leitor poderá 

ver percutida a expressão “mandíbulas manipulam”. Do mesmo modo, poderá o leitor 

perceber os sentidos de ferroada e ferrugem na frase “formigas ferrugem ferrujam”, que 

sugere a ideia de truculência (ferrujam = ferroam) e de instransigência 

(ferrujam/enferrujar = oxidação do ferro, num sentido figurado, nódoa, marca 

indelével). Se ainda quisermos levar a cabo a crítica-denúncia de nosso Poeta aos 

sistemas de governo intolerantes, governo não apenas enquanto instância política mas 

literária, artística e cultural, que praticam a mesma intolerância, o leitor conseguirá 

“ouvir” os estampidos das metralhadoras cerceando o livre arbítrio no final da  

passgem: “tralha metralha”. As aliterações em lh e a repetição do verbo “tralhar” 

parecem indicar mais do que os trapos deixados pelas formigas, as migas, os pedaços 

corroídos pelas suas mandíbulas. E isso já não é pouco se o leitor está ciente da crítica 

contida nas camadas subjascentes da passagem. Atenção: dissemos da repetição do 

verbo “tralhar”, mas antes deste verbo o prefixo “me”, sonoridade percutida ao longo da 

passagem, que pode salientar tanto mais o sentido de alvejamento contínuo das 

metralhadoras dos generais. Não será redundante retomarmos a frase: “tralha metralha”. 

Podemos ver aqui tanto o sentido de “tralha de novo”, como de “metralhar de novo”, 

pois o “prefixo” me, para o leitor galático, praticante de analogias e experimentações 

lexicais, pode ser vislumbrado também na primeira palavra da sentença, ficando algo 

assim, “metralha metralha”, como se o verbo “metralhar e a onomatopeia “metralhar” 

fossem com a repetição um só signo. 
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 Após a discussão sobre estas que poderíamos entendê-las como anti-epifanias 

em relação às imagens sublimes reveladas nas passagens sobre a obra de Brancusi, o 

leitor encontrará no fragmento, já em sua secção final, alusões ao hotel onde morou o 

escritor irlandês Oscar Wilde, autor de O Retrato de Dorian Gray, espécie de Fausto 

moderno, por onde Haroldo de Campos parece estar passando/passeando naquele 

instante narrado: “paris na chuva fina esfarelando frio e água neste hotel morou oscar 

wilde rue des beaux arts e je ne sais pas m’sieu je ne suis du quartier” (linhas 33 e 34). 

Há ainda uma alusão às mulatas brasileiras, cujo gingo-de-quadris subindo a ladeira 

poenta [poeirenta] perto de congonhas” parece contrapor em beleza e liberdade ao “bico 

de harpia” dos generais brasileiros (linhas 35 a 37) e, numa leitura cosmológica como 

deve ser a leitura galática, dos generais franceses. E usando dessa liberdade ausente nos 

regimes totalitaristas e presente na arte de Brancusi, não haveria algo desse “gingo-de-

quadris” nas esculturas ovaladas do artista romeno? A mulata subindo a ladeira, de 

Haroldo de Campos, ou uma mulata de Di Cavalcanti não estariam chegando perto da 

“ninfa em ninfose mademoseille pogany”? Não seria esse o “voo do voo” que teria que 

alcançar o leitor das Galáxias? Ora, se o próprio Haroldo de Campos, já findando o 

fragmento, dá a deixa: “o livro é o que está fora do livro”.   
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Frag. 22: “hier liegt” 

viagem dentro da viagem  

pompeia colônia madri-toledo  

passado presente con-fundidos 

 judia morta pelo vesúvio 

 judeus mortos nos campos de concentração 

 

  

 Neste fragmento, o leitor viverá muitas viagens em uma só - o que, a bem da 

verdade, tem acontecido recorrentemente - levando em conta as devidas medidas - em 

cada uma das páginas galáticas. Não raro, estando em uma determinada cidade, Haroldo 

de Campos rememora outra ou outras localidades visitadas, trazendo para aquele 

fragmento fragmentos de travessias anteriores. Assim, faz de cada página um lugar de 

intersemiose de pedaços de estórias, já vivenciadas e vivenciando, de restos de memória 

e de impressões atuais, amalgamando no instante atemporal da poesia o que passou e 

que está se passando, donde deduzimos que para nosso Poeta o passado é tão vivo e 

atual quanto o evento mais pulsante e vívido do presente. O modo como faz repercutir 

um evento de uma viagem anterior em um evento da atual viagem leva o leitor a refletir 

sobre os pressupostos fundantes do pensamento sincrônico-analógico de Haroldo de 

Campos que cultiva sobre a poesia, a literatura e a cultura, que, como temos dito 

costumeiramente, conformam uma visada trans-histórica da trajetória humana, uma 

cosmovisão transepocal. As ex-cêntricas conexões que estabelece entre o antes e o 

agora parecem também não pretender fixar as coisas no tempo atual, mas, antes, deixar 

tudo em estado de movência, de trânsito, como uma viagem que nunca cessa. Com 

efeito, fixá-las no presente seria tão-somente retirá-las do passado amorfo e trazê-las 

para um tempo que amanhã já as terá aprisionado. Haroldo de Campos parece querer o 

contrário: a “livre herdade”, como no fragmento anterior, a liberdade da palavra e da 

vida.  

 Como metáfora visual desses pressupostos, basta atentar o leitor à margem 

direita de cada página do livro, cujas linhas não obedecem a uma ordem de alinhamento 

rígido como na margem direita, quebrando-se, fragmentando-se dentro do fragmento, 

como se vivessem por conta própria e se recusassem a uma configuração retilínea e 

uniforme. Partem do mesmo ponto da margem esquerda, mas chegam a pontos 

diferentes na margem direita. Se pensarmos que a margem esquerda está próxima àquilo 

que no jargão editorial é chamado de lombada, e lombada alude à região lombar do 
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corpo humano e ao signo “lombo” (ou tutano do osso), ou seja, a uma região nuclear, 

concluiremos que as linhas nascem do centro para as margens, e que estas não se fixam 

linearmente, espraiando-se como ondas irregulares que almejam transpor a página e 

banhar outras páginas. Mas dizer que a margem esquerda está perto da lombada e que a 

lombada alude ao núcleo seria contradizer levianamente a visada trans-histórica 

defendida pelo nosso Poeta e, por conseguinte, do Barroco e do Neobarroco, uma vez 

que a poética de Haroldo de Campos, não nos restam mais dúvidas, cobre-se com o 

manto teórico do Barroco para praticar uma literatura neobarroca. Um dado curioso, 

entretanto, surge nessa leitura do caráter visual das Galáxias, qual seja: se cada página 

nasce da proximidade da lombada/núcleo para a margem, então todas as páginas nascem 

simultaneamente do mesmo ponto, da lombada, o que aqui parece indicar um 

entrecruzamento das páginas, dando a ideia da abolição desse centro em que nascem.  

 Se abrirmos o livro deixando-o exposto em página dupla, veremos uma página 

tipografada e outra em branco, esta “fazendo as vezes de silêncio ou pausa intercorrente 

e perfazendo o total programático de 100 páginas (CAMPOS, 2004, p. 119), como 

afirmou o Poeta. Este branco, porém, não oculta, nem mentalmente nem visualmente, o 

texto impresso do outro lado, que também brota das cercanias da lombada para a 

periferia da página. Isto posto, se as páginas, dentro de nossa linha de pensamento, 

nascem simultaneamente do centro, abolindo consequentemente este centro, e 

caminham assimetricamente para a margem direita que parece não estancar seu fluxo 

insurrecto, poderíamos bem supor que seu desejo não seria outro senão encontrar a 

próxima página, inciada com regularidade à margem esquerda. Assim entendido, 

concluiremos que a assimetria da margem direita, hipoteticamente penetrando na 

simetria da margem equerda da página seguinte, a um só tempo desestabiliza o 

alinhamento que ali encontra como é estabilizado pelo rigor da simetria que também ali 

reside. Pensando assim, talvez já esteja nos procedimentos da diagramação a ideia de 

“aliar proliferação neobarroca e rigor construtivista”, assinalada por Haroldo de Campos 

(2013, p. 203).  

 Tais considerações, que poderiam soar apenas como divagações em torno dos 

aspectos tipográficos das Galáxias, constituem, a nosso ver, uma eloquente ilustração 

plástica dos conceitos trazidos à baila pelo entrecruzamento de viagens que 

verificaremos na leitura do presente fragmento, que incluem em uma só tomada 

reminiscências de viagens por Colônia (Alemanha) Pompeia (Itália) e Madrid/Toledo 
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(Espanha). Com o exemplo dos recursos tipográficos, que poderiam ser meros 

acessórios para o conteúdo galático, já teremos prenunciado ao leitor a atmosfera de 

sobreposições episódicas que Haroldo de Campos promoverá na página que ora nos 

ocupamos, sobre os quais ele próprio nos dá as seguintes pistas: 

 

Às vezes há algumas inscrições de museus a que visitei. Um 

[fragmento] em que eu falo de um campo de concentração 

nazista, ao mesmo tempo uma jovem judia morta quando 

Pompeia foi engolida pelo Vesúvio, o que eu associo, por 

transposição espácio-temporal, à perseguição dos judeus. Vistei 

uma exposição memorial à perseguição aos judeus e associei 

esta visita à que fiz a outro museu, onde havia essa inscrição de 

uma jovem judia que morreu devido ao Vesúvio (CAMPOS, H. 

de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 56-57). 

 

 A exposição da qual nos fala Haroldo de Campos provavelmente se deu 

quando de sua viagem à Alemanha, onde parece ter visitado o Museu de Auschwtz-

Birkenau, país cuja alusão se faz através da cidade de Colônia e de Frankfurt, além dos 

termos germânicos utilizados na página. Vejamos a passagem: 

“hier liegt enthadekeite nometora parthainos nometora jungfrau dezoito anos catacumba romana 

de monteverde si ruhe in frieden via colônia aqui jaz descança em paz a jovem judia no seu 

casulo de tempo só uma lápide columba em columbário indiferente atropelo de passos em frente 

e passa pressa de vida de vivos mas a cartilha nazi no mostruário divide o mundo em ferozes 

anjos louros e dóceis demônios morenos memento lamento nometora no seu casulo de cinzas 

quando escrever se trava no escrever é travo é cravo é amargo no escrever e é tinta e treva é 

tinta e febre é tanta e fezes que a escrita agora se reescreve se reenerva se refebra onde o visto se 

conserva há las hélas ah las lasse lassus alas e lasso onde a vista se reserva se guarda se 

considera entre a vista e o visto entre a visão e a visada entre o aquilo e o isto a voz sombra a 

fala câimbra o ouvido surda por isso não narro por isso desgarro por isso a não-estória me glória 

me cárie me escória que pode ser estória me escarra me desautora” (linhas 1 a 16).  

 

Misturando vocábulos em grego (parthainos = virgem) e alemão, cujos sentidos 

culminarão na frase “aqui descança em paz a jovem judia”, Haroldo de Campos 

compara a inscrição de Nometora - o nome da judia morta pelo Vesúvio, inscrição 

possivelmente vista na viagem às ruínas de Pompeia, viagem pelo leitor já conhecida 

através da leitura do fragmento 11 (“amorini”) -, ao livro que contém os nomes dos 

milhares de judeus mortos pelos nazistas. Acerca desta analogia entre a Roma Antiga e 

a Alemanha nazista, Márcio Seligman-Silva fornece-nos dados elucidantes, ressaltando 

que o fragmento, sobretudo no que tange a este episódio 
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Serve como uma espécie de cemitério de papel, que retoma a 

tradição dos livros de memória dos judeus da Europa oriental, 

que assim homenagearam seus mortos, sobretudo após 

Auschwitz, quando a única forma de homenagear esses mortos 

transformados em cinza era escrever esses livros. Nessa página, 

Haroldo inicia retomando uma inscrição judaica do século I de 

nossa era, que está no museu captolino [decerto, a fonte da frase 

e da viagem romana]. Ele traduz ao alemão, alternando com o 

grego, e já aí mistura cronotopói, a Roma antiga e a tentativa de 

se fazer uma Roma ressureta no terceiro Reich [e cita a 

passagem já referida] (SELIGMAN-SILVA In Transluminura, 

2013, p 153). 

 

 Não será, contudo, a primeira vez que o leitor testemunhará nosso Poeta em 

veemente discurso humano e social, bastando rememorar, por exemplo, o frag. 10, “ach 

lass sie quatschen”, no qual Haroldo de Campos parecia injetar fúria nas palavras, 

construindo frases como “aqueles brutos blondos bárbaros massacraram todos os juden 

de praga”. Aqui, parece que as palavras impressas no papel, essa espécie de “cemitério 

de papel”, conforme assinalou o ensaísta, querem ser mais do que as simples inscrições 

com os nomes dos mortos, da judia em Pompeia e dos judeus na Alemanha nazista, em 

lápides no “columbário indiferente”. Querem ser elas mesmas a lápide memorial dos 

vários anônimos mortos, o memento, a homenagem a esses mortos, para que o mundo 

nunca mais se divida em “anjos louros e dóceis demônios morenos”. Querem tornar 

viva a memória de tantas “nometoras” que padeceram nos campos de concentração, 

para que, revividas na memória, enterrem-se de vez as cinzas da intolerância e do 

preconceito racial, social, sexual, cultural. Agindo assim, Haroldo de Campos faz com 

suas insuspeitadas metáforas e sua inventiva sintaxe poética o que muitas políticas 

públicas não fazem com propostas falaciosas. Seu discurso, com efeito, é duplamente 

mordaz, pois denuncia as atrocidades do totalitarismo, subvertendo a ordem 

estabelecida da linguagem padronizada. Ora, para o leitor de poesia, na própria 

subversão da linguagem estabelecida em prol de uma literatura multiforme, polifônica e 

universal já reside a mais ferrenha crítica aos regimes intransigentes, uma vez que - e 

aqui pensamos em Maiakóvski -, a revolução pela forma é uma das mais contundentes 

reivindicações de reformas sociais e políticas. A bem da verdade, constitui este um dos 

pilares ideológicos das Galáxias, que, embora suas páginas muitas vezes não abordem 

explicitamente questões de caráter social e político, há o social e a política na 

insubmissão de sua poética aos sistemas fechados da língua e da linguagem.  
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 Como um artista consciente de sua integração com o outro, um outro que pode 

pertencer a qualquer espaço geográfico, ter vivido em remotas épocas e atender a 

qualquer credo religioso, Haroldo de Campos parece oferecer na passagem acima seu 

maior bem, a poesia, para nos lembrar que a vida humana, assim como a poesia, é um 

bem maior que não pode ser jogado numa vala comum. O paroxismo de sua crítica à 

crueldade humana advinda da intolerância repercute no próprio ato de escrever, que de 

pouco ou nada contém de flores mas de fezes (e agora pensamos em João Cabral de 

Melo Neto), pois “se trava no escrever quando o escrever é travo é cravo [no sentido de 

prego, cremos, mas também na acepção de flor, muito usada em oferendas aos mortos] é 

amargo no escrever e é tinta e treva é tinta e febre é tanta e fezes”. Discorrendo acerca 

do ato de escrever sobre essas trevas da vida humana, nosso Poeta parece se mostrar 

pasmado com a negligência a que estão sujeitadas tantas vidas – o mais coerente  com o 

episódio seria tantas mortes (e não seríamos levianos se incluíssemos aqui muitos 

poetas negligenciados pela ditadura dos sistemas literários vigentes) -, a tal ponto de seu 

texto, num procedimento metalinguístico de alta densidade dramática, não conseguir 

mais falar: “a voz sombra a fala câimbra o ouvido surda por isso não narro por isso 

desgarro por isso a não-estória me glória me cárie me escória  que pode ser estória”. 

Não narrando, está tudo narrado, é essa a impressão, pois os artifícios da linguagem não 

são ingênuos e dizem quando parecem calar. Sobre esse não-narrar, Márcio Seligman 

Silva nos diz: 

Aqui existe portanto uma espécie de paradoxal enunciação do 

silêncio, de suspensão da narrativa, “por isso não narro”, que de 

fato caracteriza as Galáxias como um todo, sobretudo devido à 

sua fragmentação. Do ‘desautorar’ Haroldo passa para outra 

não-narrativa, que parece se passar durante a guerra 

(SELIGMAN-SILVA In Transluminura, 2013, p. 154). 

 

 Com efeito, logo após esse memento à judia pompeiana Nometora e aos judeus 

mortos na Segunda Guerra, entra em cena uma “falsa japonesa” fazendo “strip-tease 

numa boîte de bâle” dentro de um trem que seguia de Madri para Toledo. Vejamos 

porque “falsa japonesa”: “tirava a peruca e ficava sendo uma alemãzinha de frankfurt 

nua sob o quimono” (linhas 17 e 18). Mas, impedida pelos guardas civis de atuar 

naquela “zona de ocupación”, a “falsa japonesa desninfou com uma tanga mínima do 

seu casulo quimono para palmas ávidas uma crisálida de luz cinábrio e sumiu por trás 
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de uma cortina” (linhas 32 a 34). Sobre este episódio, Márcio Seligman Silva nos 

explica: 

Após dezoito versos [as linhas da página] que apresentam de 

modo fragmentado a personagem de uma “falasa japonesa” que 

fazia strip-tease na “zona de ocupación”, que é deslocalizada 

em um trem que sai de Madri em direção a Toledo, essa 

passagem se encerra com a stripper desaparecendo atrás de uma 

cortina e retoma a narrativa inspirada na referida inscrição 

antiga, “aqui jaz Nometora, virgem de 18 anos, em paz seu 

sono” (SELIGMAN-SILVA In Transluminura, 2013, p. 154).  

 

 Mesmo se tratando de um episódio paradoxal ao do início do fragmento, 

Haroldo de Campos sabe encontrar e promover aproximações entre os dois, não para 

igualá-los, mas, talvez, para nos dizer das múltiplas possibilidades expressivas da 

linguagem, que podem servir tanto a um contexto solene, como vemos no primeiro, e a 

uma atmosfera algo burlesca, como presenciamos no segundo. Dito assim, vejamos 

onde os dois episódios se alinham, muito embora saibamos estarem distantes no tempo 

e no espaço (o primeiro, unindo a remota Pompeia e o extermínio de judeus na Segunda 

Guerra Mundial; o segundo, ocorrido em um trem em curso de Madrid para Toledo, à 

época da viagem do Poeta), assim como divergentes na tipologia (o primeiro, um 

lamento para Nometora; o segundo, um momento de descontração com uma stripper): 

ambos dizem respeito a uma japonesa (uma legítima e judia e outra falsa japonesa e 

stripper); ambos lidam com a ideia de casulo (a primeira, o casulo como lápide; a 

segunda, como quimono).  

 Um outro ponto convergente, porém, sublinha o contato entre as duas 

personagens: a analogia do casulo (seja túmulo ou quimono) com a metamorfose da 

borboleta. No primeiro episódio, assim escreve o Poeta: “a jovem judia no seu casulo de 

tempo” (linha 3). Já no segundo, lemos: “a falsa japonesa desninfou [passou de seu 

estágio embrionário] com uma tanga mínima do seu casulo quimono para palmas ávidas 

uma crisálida [estágio de pupa, quase adulta] de luz cinábrio e sumiu por trás de uma 

cortina”. Na continuidade desta frase, o leitor participa da conexão textual entre as duas 

personagens: “[por trás de uma cortina] também de contas nometora vela no seu nicho 

de tempo mero nome agora nometora nesse livro que eu plumo e desplumo que cardo e 

descardo nesse livro-agora de horas desoras de vígeis vigílias” (linha 35).  
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 Agindo assim, Haroldo de Campos não apenas inscreve o nome de Nometora 

nas páginas da história negligente, pois agora está a salvo “nesse livro-agora” de 

“desoras”, mas também tira a ‘jovem judia” do “casulo de tempo” que era “só uma 

lápide” para envolvê-la em um “casulo quimono” de palavras dignificantes, tal qual o 

casulo de seda das crisálidas. Nometora é essa “mínima lúnula [a parte branca da unha] 

de unha que se pega na história”, e para Haroldo de Campos, temos visto desde o 

formante inicial, “há milumaestórias na mínima unha de estória”
178

. A história de 

Nometora, escrita desta forma, funde-se com a estória que escreve cada palavra galática, 

pois entre o tema narrado e o modo de narrar não há fronteiras, há simbiose barroca. 

Assim sendo, a tentativa de tirar essa “muda testemunha” do “desvão do tempo” está 

nosso Poeta dando voz, também, a cada mínimo vocábulo de sua obra, pois cada um 

deles pode ser uma Nometora com muitas estórias para contar. Está dando voz às vozes 

anônimas, que, assim como temos consciência de estarmos fazendo parte da história, 

elas também estão fazendo história.    

 Sobre esse cuidado e respeito com a memória do outro ou a preocupão à 

indiferença a tais sentimentos, a parte final do fragmento é modelar: 

“aqui onde o sangue gela [tudo indica que gela no sentido de climático e de ânima] aqui onde a 

vista aterra nesse museu de cera da memória kz konzentrations lager recolhido em colônia para 

o memento para o lamento para escarmento no café campi konigstrasse ou perto já maisnada 

tudo nada era nada tudo dois lances e gente entrandosaindo sentando saindoentrando vozes 

jovens maedchen como se nada tivesse sido nunca nenhumaparte só nometora alvéolo de cristal 

vela onde esta memória” (linhas 39 a 45). 

 

Marcio Seligman-Silva nos elucida algumas referências aqui contidas, chamando a esta 

parte final do fragmento de um “poema-epitáfio kadisch”: 

 

Vemos aqui os campos de concentração, a Monteverde [que 

também aparece no início do fragmento] romana e Colônia 

serem sobrepostas em um poema-epitáfio kadisch que encena a 

memória e a indizibilidade do excesso de morte. Nometora, a 

jovem virgem judia de 18 anos, jaz pars pro toto, em nome dos 

judeus assassinados na Segunda Guerra Mundial. Ela é parte de 

um “museu de cera da memória” que está ao mesmo tempo na 

Itália, em Colônia – e em um livro. Essa “muda testemunha 

mínima” aparece também como algo extemporâneo diante da 

efervescência do café campi de Colônia, com o seu entra e sai 

ruidoso de jovens indiferentes à história e às suas catástrofes tão 

                                                           
178

 Excertos extraídos do formante inicial, p. [13]. 



 

353 
 

próximas e tão distantes (SELIGMAN-SILVA In 

Transluminura, 2013, p. 154-155).  

 

Comparando a passagem à obra de Paul Celan, poeta, tradutor e ensaísta romeno 

radicado na França, o teórico complementa:  

 

Em registro poético quase antípoda ao de Paul Celan, poeta 

cujos poemas também procuraram dizer o indizível de 

Auschwitz, Haroldo, no entanto, se aproxima dele e constroi 

também uma paisagem fragmentada e ruinosa, um museu e um 

memento-lamento que mais uma vez apresenta sua visada 

catastrófica da história – reversão do incial entusiasmo 

desenvolvimentista dos anos 1950 (SELIGMAN-SILVA In 

Transluminura, 2013, p. 155). 

 

Pensando nas asserções do teórico e de Haroldo de Campos, não seria exagero supor 

que nosso Poeta, sobrepondo acontecimentos tão díspares no tempo e no espaço para 

“dizer o indizível” das tragédias humanas, constroi uma paisagem não menos 

fragmentada e ruinosa como a paisgem que vivemos hoje no planeta.   
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Frag. 23: “neckarstrasse” 

tubingen alemanha schiller goethe voss gargalhando  

da palavra vermelha de holderlin  

transcriação incompreendida  

louco tocando piano sem cordas 

erros criativos 

 

 

  De um modo geral, o leitor poderá ler este fragmento como uma espécie de 

homenagem prestada por Haroldo de Campos à memória do poeta e tradutor alemão 

Friedrich Holderlin (1770-1843), que morreu louco e caçoado pelos seus coevos. Assim 

entendendo, esssa linha de pensamento poderá evocar, em algum nível, a atmosfera do 

fragmento anterior, pois o eixo narrativo de ambas as páginas sugere um “memento-

lamento” às pessoas negligenciadas pelo curso da história. As similaridades entre os 

dois fragmentos não se limita, no entanto, a este aspecto temático, mas se estende ao 

caráter do idioma germânico e da localidade alemã em que se passa o episódio, que 

permeiam tanto este quanto aquele segmento galático. Neste, porém, em vez de apenas a 

inscrição de um nome (Nometora) e de nomes anônimos (os judeus assassinados 

durante a Segunda Guerra Mundial), Haroldo de Campos conhece bem a face do 

homenageado e sua obra, utilizando o papel galático como testemunho de uma arte cuja 

inventividade pagou com a própria vida.  

 Aqui, tudo gira em torno da tradução inventiva empreendida por Holderlin de 

alguns passos da tragédia grega Antígone de Sófocles, considerados “monstruosos” aos 

olhos de ninguém menos que os poetas alemães Goethe, Schiller e Johann Heinrich 

Voss, além de outros críticos que logo mais conheceremos. Haroldo de Campos 

confessou ter escrito o fragmento com base no seu ensaio “A Palavra Vermelha de 

Holderlin”, fazendo já neste título uma alusão à tradução incompreendida do poeta 

alemão, cuja frase “Tua fala se turva de vermelho!” fora motivo da “gargalhada de 

schiller” que “estala entre goethe e voss” (linha 9). Atentemos para as referências 

basilares geradoras da página, proferidas pelo próprio Haroldo de Campos quando 

perguntado sobre a menção do referido ensaio em um dos fragmentos galáticos: 

 

Sim, é o trabalho que está em [no seu livro] A Arte no Horizonte 

do Provável, em “A Palavra Vermelha de Holderlin”. O 

fragmento começa por “neckarstrasse”, o nome de uma praça 

em que há uma estátua para Schiller [na verdade, 
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“neckarstrasse” significaria algo como Rua Neckar, sendo 

Neckar o nome do rio que banha Tubingen, cidade em que 

residiu Holderlin; “schillerplatz”, que aparece na sequência 

inicial do fragmento, e por isso deveria ser a expressão a que 

nosso Poeta estaria se referindo, significa Praça Schiller]. Trata-

se da conversa de Schiller e Goethe sobre Holderlin, eles se 

reúnem e começam a comentar a tradução que Holderlin tinha 

feito para Sófocles, pois numa fala referida à Ismênia [uma das 

protagonistas da tragédia] Holderlin traduziu – numa conversa 

entre Ismênia e Antígone [a outra protagonista]: “Que tens? 

Tuas palavras se turvam de vermelho”. Schiller e Goethe diziam 

que Holderlin estava querendo brincar com o público, pois isso 

era uma coisa monstruosa, este era um sinal de que Holderlin 

estava ficando louco; de modo que a nata da inteligência alemã 

da época se une para falar da loucura de Holderlin, que 

traduzira bizarramente uma coisa tão óbvia como: “Was ists? du 

scheinst ein rotes Wort zu farben” (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 208). 

 

Citando frases advindas da inesperada reação da “nata da inteligência alemã”, Haroldo 

de Campos abre ainda mais o baú de referências: 

 

“Seria ignorância de Holderlin? Ele estaria querendo brincar 

conosco? Mas que coisa monstruosa!”. E, na verdade, ele 

traduzia etimologicamente do grego, pois o verbo kalháinous 

refere-se à cor vermelha da tempestade, trata-se então, de 

tradução criativa, o que eles tratam de monstruoso. Eu pego isso 

e junto a estátua de Schiller, a loucura de Holderlin (em que ele 

recluso toca piano num instrumento sem cordas) etc. Não há 

nenhuma estátua para Holderlin em Stuttgart, embora haja uma 

para Schiller, cuja importância no romantismo alemão é 

tradicionalmente reconhecida. Este texto começa “neckarstrasse 

neckarstalstrasse neckartor e há também uma schillerstrasse e 

uma praça schiller schillerplatz” (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 208-209).  

 

Outras preciosas referências para uma fruição cada vez mais proveitosa da leitura estão 

porvir: 

Há a referência ao bibliotecário Scardanelli, que era o nome 

pelo qual Holderlin se fazia chamar no seu período de loucura, 

em que ele assumia a identidade de Scardanelli, tendo sido 

abrigado por um marceneiro, em cuja casa viveu por muitos 

anos. O senhor bibliotecário Scardanelli tinha no quarto uma 

janela que dava para o rio Neckar. Então, eu começo a contar a 

história que está referida no meu texto “A Palavra Vermelha de 

Holderlin”, no livro A Arte no Horizonte do Provável. 

Aproveitei o material ensaístico extraído do livro e da biografia 
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de Holderlin e o utilizei para enfocar os personagens nesta 

situação em que os grandes contemporâneos de Holderlin 

revelam sua incompreensão diante da excepcionalidade do 

poeta... Começa com “neckarstrasse”. Neckar é o nome do rio 

que passa pela cidade onde morava Holderlin, Tubingen, e 

também pela cidade de Stuttgart (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 209). 

 

 Vamos conferir, agora, as passagens do fragmento que dizem respeito às 

referências acima: 

“neckarstrasse neckartalstrasse neckartor e há também uma schillerstrasse e uma praça schiller 

schillerplatz onde uma estátua de erected in 1839 know as the most magnificent of its kind in 

honour of the great poet passando por debaixo do arco entre vidros vidrosos de tabacaria e a 

praça é uma nata de prata ao senhor bibliotecário scardanelli tocando num piano sem cordas 

pois cortara as cordas ninguém honora aqui de sua janela vacante dando para o neckar o 

quartinho na casa do marceneiro zimmer ou como se chamava tubingen não muito longe daqui 

num revés viés de tempo a gargalhada de schiller estala entre goethe e voss tua fala se turva de 

vermelho ou o homem está louco ou se faz de voss escrevendo foi durante o jantar na casa de 

goethe você precisava ver como schiller ria” (linhas 1 a 11). 

 

 Logo no início da passagem, o leitor poderá comprovar aquilo que Haroldo de 

Campos vai chamar de “valor mântrico, ‘transmental’”
179

 das palavras e frases que 

aparecem no curso galático em outros idiomas (“essas palavras e frases são, via de 

regra, traduzidas ou glosadas no contexto”
180

). Isto posto, as expressões em alemão 

poderão ser “transmentalizadas” na construção “praça schiller schillerplatz”, sugerindo 

o local onde provavelmente estaria nosso Poeta no transcurso da viagem. A frase em 

inglês, subsequente ao introito germânico, que diz respeito a uma estátua construída em 

honra ao poeta Schiller (numa tentativa de tradução, poderíamos compreender como 

“erguida em 1839, conhecida como a mais magnífica das homenagens em honra do 

grande poeta”), parece funcionar como o contraponto à inexistência de qualquer forma 

de homenagem a Holderlin, evidenciada na frase “ao senhor bibliotecário scardanelli 

tocando um piano sem cordas pois cortara as cordas ninguém honora”. Como se 

pronunciasse estas palavras em tom de lamento e indignação, Haroldo de Campos 

parece que utilizará o espaço da página para erguer esse monumento ausente ao poeta 

das “monstruosidades”. Neste mesmo trecho, o leitor toma conhecimento do nome com 

que se autobatizou Holderlin após a incompreensão de sua obra pelos seus 

contemporâneos (“senhor bibliotecário scardanelli”), retirando-se da cena literária, mas 
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ainda convivendo com os livros, vide a alegoria onomástica, indo morar em um 

“quartinho na casa do marceneiro zimmer”. A “loucura” de Holderlin/Senhor 

Scardanelli fica tanto mais sugerida com a referência ao “piano sem cordas” tocado pelo 

poeta em seu refúgio em Tubingen. O leitor toma conhecimento ainda do episódio cabal 

que o levaria a refurgiar-se em um “quartinho” naquela cidade, cuja “janela vacante” 

dava para o rio Neckar: a zombaria de Goethe, Schiller e Voss. Sobre este último, lemos 

“voss escrevendo”, que diz respeito à carta escrita a um amigo comentando as 

“monstruosidades” de Holderlin.  

 Sobre a defesa de Haroldo de Campos da tradução incompreendida de 

Holderlin, Márcio Seligman-Silva contribui com as seguintes palavras: 

 

O poema “neckarstrasse” é uma espécie de reencenação do 

encontro de Voss, Schiller e Goethe, quando estes se reuniram 

na casa deste último, na Páscoa de 1804, para zombar das 

traduções de Sófocles feitas por Holderlin, tema também do 

referido ensaio de 1970 sobre os últimos poemas de Holderlin 

(os chamados “poemas da loucura”). Novamente, nesse canto, 

Haroldo explicita a mesma mirada benjaminiana salvadora, aqui 

voltada para Holderlin e suas traduções: o heliotropismo de 

Haroldo se volta para os vencidos – às vezes enlouquecidos da 

história (cf. 1977, p. 93-94
181

) (SELIGMAN-SILVA In 

Transluminura, 2013, p. 155). 

 

Ainda discorrendo acerca da adoção das ideias de Walter Benjamin por Haroldo de 

Campos, o ensaísta prossegue dizendo: 

 

De Benjamin ele também admirava a quinta das teses sobre o 

conceito de história: “Pois arrisca tornar-se irrecuperável, 

desparecer, toda imagem do passado que não se deixar 

reconhecer como significativa pelo presente” (Benjamin citado 

por Campos, 1992, p. 258
182

). No mais, o que Haroldo escreveu 

sobre Oswald de Andrade, que ele conciliou admiravelmente “o 

empenho criativo de inovar e o empenho moral de testemunhar” 

(1992, p. 106
183

), também vale para ele mesmo. Nessa página [o 

fragmento galático] Haroldo testemunha, como tradutor, as 
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 O ensaísta refere-se ao ensaio “A Palavra Vermelha de Holderlin”, contido no livro A arte no 

horizonte do provável, Perspectiva, 1977. 
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 Refere-se ao ensaio “Minha Relação com a Tradição é Musical”, que integra o livro  Metalinguagem e 

outras metas, ob. cit. 
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cit. 
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dores de seu colega Holderlin, condenado a viver estigmatizado 

como louco por 36 anos em uma torre em Tubingen 

(SELIGMAN-SILVA In Transluminura, 2013, p. 155). 

 

 Antes de destacarmos outras passagens do fragmento que atestem o 

heliotropismo de Haroldo de Campos (algo como o escopo de suas teorizações) voltado 

para os vencidos, conforme as asserções de Márcio Seligman-Silva, será importante 

conhecer mais um pouco sobre o referido ensaio “A Palavra Vermelha de Holderlin” e 

sobre a “monstruosa” tradução do poeta alemão, instâncias geradoras da presente página 

galática. Através de nosso Poeta, será fornecida a seguir uma espécie de genealogia do 

ensaio, que, por conseguinte, iluminará tanto mais a nossa leitura do fragmento: 

 

Em 1967, seguindo uma indicação do saudoso Anatol 

Rosenfeld, dediquei-me a estudar a extraordinária versão da 

Antígone de Sófocles, levada a efeito por Holderlin entre 1800 e 

1801. 

Li-a na edição da Fischer Bucherei (Frankfurt a.m.; Hamburg, 

1957), organizada e prologada pelo renomado helenista 

Wolfgang Schadewaldt. 

Decidi, então, fazer a “transcriação” (Umdichtung) do texto 

holderliano, do conturbado alemão do original para um não 

menos extremado português. Segui estritamente o texto de 

Holderlin, embora tendo à mão, para consulta, o original grego 

estabelecido por Alphonse Dain e traduzido para o francês por 

Paul Mazon (Paris: Belles Lettres, 1955). 

Publiquei em 1967, precedendo-o de um pequeno ensaio, o 

resultado desse cometimento no Correio da Manhã, sob o título 

“A Gargalhada de Schiller”, e no Suplemento Literário de O 

Estado de S. Paulo, sob a designação “A Palavra Vermelha de 

Holderlin” com a qual veio a figurar, em 1969, em meu livro A 

Arte no Horizonte do Provável (CAMPOS, 2013, p. 173-174). 

 

Comentando acerca dos procedimentos de sua transcriação da transcriação 

holderliniana, Haroldo de Campos introduz agora um conceito deveras insuspeitado, 

mesmo aos ouvidos especializados, do vocábulo depreciativo “monstruosos”: 

 

Acompanhando a trilha dos comentários de Schadewalt, 

elaborei uma espécie de “ficção borgiana”. Procurei 

surpreender, como num raconto novelístico, a perplexidade dos 

contemporâneos de Holderlin diante dos “monstruosos” 
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(ungeheuer) rebentos tradutórios tardios do poeta suábio 

(“monstruosos”, desde logo, no sentido etimológico, segundo o 

qual o vocábulo deriva de monstrum, do latim mostrare, “termo 

do vocabulário religioso, prodígio que adverte quanto à vontade 

dos deuses, objeto ou ser de caráter sobrenatural”, qual seja, por 

exemplo, “uma serpente com pés” ou “um pássaro dotado de 

quatro asas”). 

    Escrevi então: 

    A Palavra Vermelha De Holderlin 

    “La littérature, c’est la contestation de la philology”. 

    (Michel Foucaut) 

Por volta da Páscoa de 1804, Johann Heinrich Voss, que se 

notabilizara pelas traduções alemãs da Odisseia (1781) e da 

Ilíada (1793), escrevia a um amigo [lembremos da frase do 

fragmento já por nós referida “voss escrevendo”]: “Que me diz 

você do Sófocles de Holderlin? Ou o homem é mesmo maluco, 

ou fingue sê-lo... Ainda há pouco, jantando com Schiller e 

Goethe [o famigerado jantar, também já aludido em nossa 

leitura] em casa deste último, eu os regalei a ambos com este 

assunto. Leia então o Coro IV da Antígone – Você precisava ter 

visto como Schiller ria; ou Antígone, V, 21: “Was ists? Du 

scheinst ein rotes Wort zu farben” (“Que se passa? Tua fala se 

turva de vermelho”). Esta passagem eu a ofereci a Goethe com 

uma contribuição à sua Óptica...” [refere-se Schiller, 

ironicamente, à pesquisa de Goethe sobre as cores] (CAMPOS, 

2013, p. 174). 

 

Agora, citando a igual estupefação de Schelling quanto à tradução de Holderlin, nosso 

Poeta listará uma série de críticas demolidoras lançadas ao poeta de Tubingen: 

 

Em julho do mesmo ano, o filósofo Schelling escrevia a Hegel a 

respeito dessas traduções e de seu autor, amigo de ambos: “A 

versão de Sófocles demonstra cabalmente que se trata de um 

caso perdido”. 

“Um dos mais burlescos ‘produtos’ do pedantismo”; “Se 

Sófocles tivesse falado a seus atenienses de maneira tão 

desgraciosa, emperrada e tão pouco grega, como é pouco alemã 

esta tradução, seus ouvintes teriam abandonado às carreiras o 

teatro”; “Sob todos os pontos de vista, a tradução do sr. 

Holderlin dos dois dramas de Sófocles deve ser incluída entre as 

piores”; “Toca ao leitor advinhar se o sr. Holderlin sofreu uma 

metamorfose, ou se ele quis satirizar veladamente a 

deterioração do gosto do público” (CAMPOS, 2013, p. 175). 

 

A severidade de tais críticas, que levariam Holderlin ao autoexílio, será implacável para 

a sanidade mental do poeta: 
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Nesses termos – como tema para o escárnio ou evidência de 

insânia – repudiaram os contemporâneos do poeta suábio suas 

traduções sofoclianas. E Holderlin sobreviveria ainda por cerca 

de trinta anos à incompreensão de seus coevos, empurrado 

também por ela para a longa loucura, vivendo em Tubingen, 

num pequeno quarto com a vista para o Neckar, referindo-se a 

si próprio como o “Senhor Bibliotecário” ou “Scardanelli”, 

compondo poemas fragmentários, dedilhando um piano do qual 

cortara as cordas e relembrando até o fim, até o ano mesmo de 

sua morte, aquelas malsinadas traduções do trágico grego (“Eu 

tentei traduzir Édipo, mas o livreiro era um...!” – anotou o poeta 

no inverno de 1842-1843, aludindo à incúria de seu editor, 

responsável pelas inocorreções tipográficas que se somaram ao 

desfavor com que a obra foi recebida, concorrendo talvez para 

agravá-lo) (CAMPOS, 2013, p. 175). 

 

 Esta minuciosa descrição de Haroldo de Campos parece clarificar não apenas 

as referências contidas no fragmento, algumas delas já sublinhadas nas primeiras 

declarações no início de nossa leitura, mas também parece evidenciar ao leitor uma 

amostra da complexidade do processo de criação das Galáxias em geral. Através de 

suas elucidativas palavras, o leitor travou contato com as diversas leituras realizadas 

pelo Poeta que influíram no engendramento da página galática, conheceu o intinerário 

de publicações do ensaio que gerou o fragmento, partilhou dos procedimentos de 

“transcriação do texto holderliano, do conturbado alemão do original para um não 

menos extremado português”, conheceu o sentido etimológico e desmistificante do 

vocábulo “monstruosos”, constatou as ácidas críticas impingidas ao poeta suábio, 

acompanhou as trágicas consequências dessas críticas, participou, enfim, de uma 

experiência que deixa entrever a multitudinosidade, para usamos uma palavra homero-

haroldiana, dos bastidores das Galáxias, que compreende um mar de referências, 

leituras, ensaios escritos e publicados anteriormente, tudo isso aliado a vestígios de 

memória, rasgos de imaginação, ficcionalização da realidade e factualização do 

imaginário, expondo as marcas da caudalosa pesquisa empreendida para a confecção do 

livro.  

  No que tange às passagens do fragmento correspondentes às pistas salpicadas 

nas declarações do Poeta, podemos dizer que a frase “e eu então propus aquela frase 

numa achega à teoria das cores ismênia falando du scheinst ein rotes wort zu faerben” 

(linhas 11 a 13) traduz-se na citação de nosso Poeta com “eu a ofereci a Goethe com 

uma contribuição à sua Óptica...”, que diz respeito a uma irônica fala de Voss sobre a 
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“palavra vermelha de Holderlin” e a célebre Teoria das Cores desenvolvida pelo poeta 

de Weimar. Já a passagem “schiller rindo goethe sorrindo ilustre companhia estaria 

maluco herr holderlin ou se fingia de pois sófocles só queria dizer tu pareces 

preocupada com algo ismênia a antígone pela voz de sófocles” (linhas 14 a 16) parece 

corresponder na citação a “‘Que me diz você do Sófocles de Holderlin? Ou o homem é 

mesmo maluco, ou finge sê-lo... Ainda há pouco, jantando com Schiller e Goethe em 

casa deste último, eu os regalei a ambos com este assunto. Leia então o Coro IV da 

Antígone – Você precisava ter visto como Schiller ria; ou Antígone, V, 21: ‘Was ists? 

Du scheinst ein rotes Wort zu farben’ (‘Que se passa? Tua fala se turva de vermelho’)”. 

Ainda sobre um trecho desta mesma passagem, “ou o homem é mesmo maluco, ou 

finge sê-lo”, uma fala de Voss, vemos sua correspondência no fragmento com a frase 

“ou o homem está louco ou se faz de” (linha 10). Acerca das palavras de Haroldo de 

Campos sobre a loucura de Holderlin, objeto quase total da última citação, destacamos 

sua correspondência no fragmento às frases “senhor bibliotecário scardanelli tocando 

num piano sem cordas pois cortara as cordas... aqui de sua janela vacante dando para o 

neckar o quartinho na casa do marceneiro zimmer ou como se chamava tubingen”. 

Basta reler o conteúdo da citação e são flagrantes as equivalências: “E Holderlin 

sobreviveria ainda por cerca de trinta anos à incompreensão de seus coevos, empurrado 

também por ela para a longa loucura, vivendo em Tubingen, num pequeno quarto com a 

vista para o Neckar, referindo-se a si próprio como o “Senhor Bibliotecário” ou 

“Scardanelli”, compondo poemas fragmentários, dedilhando um piano do qual cortara 

as cordas e relembrando até o fim, até o ano mesmo de sua morte, aquelas malsinadas 

traduções do trágico grego”.  

 Deixamos para o final algumas declarações de nosso Poeta que parecem soar 

como uma gargalhada à “gargalhada de schiller” e ao “sorriso de Goethe”, invertendo a 

ordem da zombaria destinada a Holderlin. Através de estudos posteriores ao episódio 

depreciativo à obra de Holderlin, feitos por especialistas renomados, Haroldo de 

Campos faz côro à necessária revisão das traduções do poeta, valendo-se de reveladoras 

observações no seu ensaio “A Palavra Vermelha de Holderlin”, do qual transcrevemos 

os seguintes passos: 

Três anos antes da Primeira Grande Guerra, Norbert von 

Hellingrath, do círculo de Stefan George, começou a 

empreender a sua reedição/revisão de Holderlin. Reavaliando as 
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atividades de tradutor do injustiçado poeta, afirmaria 

categoricamente von Hellingrath: 

“Pela primeira vez a forma linguística da poesia grega, 

claramente compreendida, foi transposta para a língua viva em 

uma nova forma para ela constituída, sem sofrer, nessa 

passagem pelo que lhe era estranho, adulterações como as 

introduzidas por outros tradutores ao se socorrerem de formas 

tradicionais, seja da poesia pátria, seja da poesia latina” 

(CAMPOS, 2013, p. 175-176). 

 

Através de Walter Benjamin, Haroldo de Campos esclarece a tradução de Holderlin: 

 

(...) Em 1923, no seu famoso ensaio “A Tarefa do Tradutor” 

(mais do que uma física, uma verdadeira metafísica do 

traduzir), Walter Benjamin não tinha dúvidas em dizer das 

versões holderlinanas: 

“Nelas a harmonia das línguas é tão profunda que o sentido é 

apenas tangido pela linguagem como uma harpa eólica pelo 

vento. As traduções de Holderlin são protótipos do gênero. Elas 

estão, memsmo para as mais perfeitas traduções de seus textos 

originais, como protótipo para o tipo (...). As traduções de 

Sófocles foram a última obra de Holderlin. Nelas o sentido rola 

de abismo em abismo até quase perder-se nas insondáveis 

profundezas da linguagem”. 

No inverno de 1947-1948, de retorno à Europa, Bertolt Brecht 

dedicou-se a preparar uma versão da Antígone de Sófocles. 

Tomou então por base, deliberadamente, o texto de Holderlin, 

simplificando-o e adaptando-o às exigências da oralização 

cênica. E deixou expresso à margem da sua experiência: “A 

linugagem da Antígone de Holderlin merece um estudo mais 

acurado do que o que eu lhe posso agora deidcar. É de uma 

admirável radicalidade” (CAMPOS, 2013, p. 175-176). 

 

E, reconhecendo os erros cometidos por Holderlin na tradução da tragédia grega, nosso 

Poeta afirma o seguinte: 

O conhecimento de grego de Holderlin era bastante limitado, 

mesmo considerando-se as condições dos estudos da 

especialidade no seu tempo. Daí o ter ele incidido em 

frequentes equívocos de leitura e interpretação do texto original. 

Ademais, o poeta se valeu de uma edição pouco recomendável 

do texto de Sófocles e, para culminar, a edição de suas 

traduções, como já ficou dito, está eivada de erros tipográficos 

(Holderlin chegou a preparar uma errata para o Édipo Rei e, nas 

edições sucessivas, varais passagens tiveram de ser constituídas 

por via conjetural (CAMPOS, 2013, p. 177). 
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Remetendo a Wolfgang Schadewaldt, organizador da edição utilizada por Haroldo de 

Campos para a transcriação dos polêmicos versos de Holderlin, nosso Poeta especificará 

a natureza desses erros: 

E Schadewaldt acrescenta, depois de salientar que o cômputo 

dos erros holderlinianos não significa dizer nem a primeira nem 

a última palavra sobre suas produções: 

Quando ele, como tradutor, abriu seu caminho próprio por 

terras completamente intrilhadas, deu passos inseguros, 

tropeçou. Todavia, pôde assim evitar os caminhos batidos da 

tradução convencional, e comportou-se com originalidade em 

relação à palavra original de Sófocles”. 

É que os erros de Holderlin, dada a predisposição existencial do 

poeta para a sua tarefa, a sua privilegiada sintonia com a 

essência do trágico, erram erros criativos [e citando novamente 

Schadewaldt]: “A parcela preponderante dos erros linguísticos 

de Holderlin é constituída por erros criativos: erros em 

particularidades do texto, por trás dos quais, não obstante, há 

uma verdade geral, qual seja, a de que o erro do tradutor 

conduziu a uma nova e peculiar visão verbal, de sorte que, por 

antecipação, o erro como tal foi criativamente obviado.” 

(CAMPOS, 2013, p. 177-178).  

 

 Ao assinalar que os erros da tradução de Holderlin, que tomou o vocábulo 

grego “kalkháinous” como vermelho, “conduziu a uma nova e peculiar visão verbal”, 

Schadewaldt fundamenta a consideração de Haroldo de Campos quando este diz que 

“na verdade, ele [Holderlin] traduzia etimologicamente kalkháinous”, pois “refere-se à 

cor vermelha da tempestade, trata-se então, de tradução criativa, o que eles tratam de 

monstruoso”. No fragmento, esta conotação do vocábulo grego aparece em passagens 

como “aquela fala tinta de vermelho do senhor holderlin e no entanto e no entempo e no 

intenso o mar purpurescia em kalkháinous épos polipurpúreo mar de fúria polivermelho 

mar guerreiro em velo de procela em vento de tormenta em esto de tempesta o mar o 

mar grego okeanós para o ouvido de holderlin a gargalhada de schiller gela no 

schillerplatz o vermelho enrouquece a palavra de antígone e raja e raiva e rasga e 

refrega kalkháinous’ enrouxenlouquece o mar prévio de tempestade” (linhas 18 a 24).  

 Tais passagens, com efeito, não deixam de remeter o leitor ao frag. 3, 

“multitidinous seas”, no qual Haroldo de Campos, invocando Shakespeare, Homero e 

Pound, propunha a metáfora do livro-mar ou do mar-livro, do mar multitudinoso e 

polissonoro como as Galáxias. Ou, agora que passamos pelo fragmento holdeliniano, 
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não poderia haver algo de Holderlin, dessa “palavra vermelha” tempestuosa naquele 

fragmento? Como as Galáxias são um vai-e-vem dinâmico como as ondas do mar, não 

podemos estancar as possibilidades que agora se aclaram. Possibilidades tão irrefreáveis 

como a que o conceito de loucura parece atingir nas passagens que acabamos de citar, 

pois deixa subentendido que enquanto Schiller, Goethe e Voss tomam Holderlin como 

louco, a palavra vermelha de Holderlin, de tão retumbante e inesperada, parece que 

“enrouxenlouquece” os três detratores, como uma tempestade a lavar os velhos métodos 

da tradução. Uma tempestade chamada “tradução criativa”, como a praticada por 

Holderlin, Pound, Valéry, defendido por Benjamin e Jakobson, e não menos praticada e 

defendida por Haroldo de Campos. Neste fragmento e em todas as Galáxias. 
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Frag. 24: “a liberdade” 

nova york estátua da liberdade 

 ações bolsa inferno eletrônico de wall street 

 sousândrade lorca vozniessiênski mondrian 

 

 

 Haroldo de Campos faz neste fragmento um passeio de barco pela cidade de 

Nova York, compartilhando com o leitor suas impressões dos diversos elementos da 

paisagem que divisa, como os “olhos de cobre esbugalhado da estátua” da Liberdade, a 

“famosa skyline de manhattan”, a movimentada Broadway, a famosa “fifth avenue” (5ª. 

Avenida) e a agitação da Bolsa (inferno) de Wall Street. De barco ou transitando pelas 

ruas da cidade norte-americana, nosso Poeta desenha na mente do leitor um diagrama de 

uma típica paisagem urbana cosmopolita, com seus fluxos contínuos, seus exóticos 

personagens de rua, seus prédios mirando o céu, suas miscelâneas gastronômicas, 

elementos que deixam perceber, enfim, a hibridização cultural daquela localidade. Nesta 

travessia multi-urbana, pois Haroldo de Campos parece detectar várias cidades na 

mesma cidade, as movimentadas ações da Bolsa de Nova York vêm metaforizar, a 

nosso ver, esta paisagem ianque algo caleidoscópica. Tanto assim é, que nosso Poeta 

enumera, já no final do fragmento, uma série de nomes de empresas que vê passar pelo 

letreiro luminoso do prédio da Bolsa, empresas que participam dos pregões das ações, o 

que constitui esta uma típica cena de um contexto cosmopolita. Vejamos a passagem, na 

qual não faltam detalhes da estrutura física do prédio: 

 

“bolsa tutta di pietra di color ferrigno círculos em forma de ferradura doze no saguão principal e 

seis no anexo setenta e cinco diferentes ações cabendo a cada círculo [e agora, os nomes das 

empresas] american can abbot laboratories boston edison campbell soup corn products crown 

zellerbcach gimbel bros grand union polaroid united fruit canadian pacific continental oil 

general foods philips petroleum reynolds metals bethlem steel corp números e letras na esteira 

luminosa uma constelação móvel no grande quadro negro cambiando ordens com um tinido de 

chapas metálicas” (linhas 35 a 42). 

 

A justaposição de nomes de empresas de vários gêneros, que vão da famosa marca de 

sopas Campbell à multinacional grife de eletroeletrônicos Philips, passando por 

produtos alimentícios, farmacêuticos e petrolíferos, constitui um procedimento criativo 

altamente rico de possibilidades interpretativas por parte do leitor. Decerto, porque 

recria verbivocovisualmente, através do enfileiramento contínuo dos vocábulos, o 

dinamismo eletrônico da “esteira luminosa” que atraiu a atenção do Poeta naquele local 

e instante, excitando no leitor a sensação de ver passar por seus olhos a heterogênea lista 
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onomástica que viu o Poeta. Por outro ângulo, porque a “esteira luminosa”, 

transformada em esteira verbo-poética, também potencializa a leitura de que a 

proliferação dos nomes das diversas empresas e suas ações, que simbolizam em certa 

medida as decisões mercadológicas do mundo americano, com respingos nas outras 

partes do mundo, funciona metonimicamente como o próprio estilo de vida da cidade de 

Nova York, multicultural, de ritmo ágil e de caráter mercantilista. Uma outra mirada 

que pode lançar o leitor diz respeito às relações sutis entre este procedimento de 

justaposição de palavras que representam as ações das diversas empresas e as ações das 

diversas palavras galáticas que se justapõem sem conectivos no fragmento. Esta última 

possibilidade, que guarda afinidade com as demais sob marca d’água semântica – 

diferentes paradigmas (os nomes das empresas; os signos verbais) concorrendo para o 

mesmo sintagma (o jogo dos negócios da Bolsa; o fragmento galático) – pode ganhar 

algum sedimento na continuidade daquela passagem, pois vejamos, retrocedendo um 

pouco para salientar os sentidos que buscamos: 

 
“números e letras na esteira luminosa uma constelação móvel no grande quadro negro 

cambiando ordens com um tinido de chapas metálicas este livro não tem mais de uma página 

mas esta milfolha em centifólios” (linhas 41 a 43). 

 

Como se buscasse tecer os parentescos entre os avisos luminosos e os signos da página 

galática, Haroldo de Campos parece ver na estrutura dinâmica dos letreiros a estrutura 

não menos dinâmica de seu livro, utilizando expressões como “esteira luminosa”, 

“constelação móvel”, “grande quadro negro cambiando ordens”, que bem servem a um 

quanto a outro universo expressivo. Para o leitor das Galáxias, a polissemia destas 

expressões e o lugar delas no texto não limita seu uso à imagem dos letreiros, pois, 

fugindo do campo estritamente semântico que definiria as placas de aviso mas 

estancaria seu alcance para outras searas de significação, seu uso se estende também às 

potencialidades criativas do livro. Nas Galáxias, as palavras, assim como os vocábulos 

que aparecem nos letreiros, parecem deslizar pela página como uma esteira rolante de 

estrelas, mover-se pelo papel como uma constelação móvel de signos, gerar e degenerar 

sentidos como um quadro negro em que se escrevem e se apagam mensagens.  

 Será que quando Haroldo de Campos escreve “um tinido de chapas metálicas”, 

para traduzir a sonoridade produzida pela mudança dos nomes nos letreiros, não estaria 

expandindo esta construção áudio-imagética para o som produzido pelo passar de 

páginas do livro? Sob o signo de uma leitura multiforme como a nossa, diríamos mais: 
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será que esse “tinido” não repercutiria no farfalhar dos signos dos fragmentos galáticos, 

que se friccionam para a fruição dinâmica da leitura? Basta lembrar que logo após a 

citada passagem, lemos “este livro não tem mais de uma página mas esta milfolha em 

centifólios”, frase que nos trará mais uma vez a ideia do “miradouro aléfico” borgiano, 

que Haroldo de Campos emprega na estruturação de cada uma das páginas do seu livro.  

 De barco ou a pé, de avião ou de carro, onde Haroldo de Campos transita não 

esquece do livro, da ideia de livro como a porta fundamental do conhecimento 

transformador. Neste fragmento, como acabamos de perceber, o livro é metaforizado na 

“esteira luminosa” ou esta metamorfoseia-se no livro. Na viagem por Nova York, 

seguindo os passos de poetas como Vladímir Maiakóvski, Federico García Lorca e 

Andrei Vozniessiênski e Joaquim de Souza Andrade, o Sousândrade, que por ali 

transitaram em algum momento de suas vidas e que agora vivem nesta página galática, 

não poderia ser diferente. As palavras que circulam na “esteira luminosa” da Bolsa de 

Nova York, sob o signo da funcionalidade do mercado de finanças, transmutam-se para 

a página do livro sob a égide da signância, da esteticidade fecunda, do apelo ao 

imaginário do leitor para a promoção de uma cadeia sígnica em que a justaposição das 

palavras, deslocadas de seu leito original, produza o efeito constelar moldado pela 

poética galática. Haroldo de Campos nos revelará as fontes que lhe inspiraram a 

engendrar as referências no fragmento, sobretudo no que tange à listagem onomástica, 

rendendo graças ao livro O Guesa Errante do poeta maranhense Sousândrade e ao 

método similar do escritor irlandês James Joyce: 

 

Estou citando Sousândrade na descrição do inferno de Wall 

Street [“mas antes de todos sousândrade”, linhas 15 a 16], além 

dos nomes de companhias de ações que eu anotei do pregão da 

bolsa de Nova York. Esta foi uma técnica empregada por Joyce, 

mas, no meu caso, eu fui lá na bolsa de Nova York e copiei os 

nomes que estavam aparecendo e estes nomes davam o efeito 

do que Joyce fazia; no meu caso específico, tratava-se de captar 

o inferno do Sousândrade, que passa na bolsa de Nova York. 

Primeiro lembrei-me do inferno de Dante e depois do inferno da 

bolsa de Nova York, tal como foi descrito por Sousândrade. No 

meu caso, quando eu visito este mesmo inferno sousandrino, já 

é uma bolsa eletrônica, um pregão eletrônico [referindo-se ao 

sistema de placas magnéticas que projetam os nomes das 

companhias], então nomes de empresas americanas que são 

muito conhecidas aparecem no telão, empresas ligadas à 

alimentação, e aquela enumeração que seria casual, eu a 

transformo num bloco textual (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 205-206). 
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Ao discorrer sobre a automatização do sistema eletrônico, alusão que também deve estar 

fazendo quando da enumeração dos nomes das companhias, Haroldo de Campos parece 

propor um prognóstico do estilo de vida contemporâneo: 

 

 

Este tipo de construção você vai encontrar no Joyce, no estilo 

cubista do próprio Oswad [de Andrade], mas aí usei esta técnica 

para fazer, digamos assim, a atualização pelos contemporâneos 

daquele inferno que Sousândrade viu em Wall Street, só que 

agora um inferno eletrônico com todo seu circuito informativo 

cujo desafio é: quando um robô tomar seu lugar, você vai fazer 

o quê? Assim eu termino com esta palavra “agora”. Não é que 

isto vá acontecer, já está acontecendo, por isso eu digo “agora”, 

“agourora”, não é isto?! Então os computadores já começaram a 

invadir a vida cotidiana, o mercado de trabalho (CAMPOS, H. 

de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 206). 

 

 

Leiamos então a passagem relativa a este misto de pergunta e afirmação que faz o Poeta, 

escrita na língua americana, e que aparece na última linha do fragmento: “when this 

circuit learns your job what are you going to do agora agourora” (linha 44). 

 Da última linha da página para a primeira, que ironicamente fala da liberdade, 

paira um sentimento um tanto antagônico à ideia de agouro do agora automatizado, 

portanto, da liberdade da ação humana posta à prova pelo “circuito informativo” 

robotizado. A liberdade de que fala Haroldo de Campos, no entanto, diz respeito mais 

especificamente à Estátua da Liberdade, um presente do imperador francês Napoleão III 

à América pela vitória da guerra contra os ingleses e que sela a assinatura da Declaração 

da Independência dos Estados Unidos da América. Inaugurada em 1886, o monumento 

localiza-se na Ilha da Liberdade, na entrada do Porto de Nova York, localidade em que 

nosso Poeta, decerto, estaria trafegando para mais tarde grafar no papel suas impressões 

sobre a cidade de Nova York que aqui estamos lendo. Ao começar o fragmento com “a 

liberdade” em vez de “a estátua da liberdade” (a palavra “estátua” só vai surgir passos 

adiante, na linha 2), Haroldo de Campos pratica um dupla ação lexical dialética e de 

raro tino poético: trata o monumento pelo seu verdadeiro nome “Liberdade” e, omitindo 

o vocábulo “estátua”, pluraliza o alcance semântico do termo. Ou seja, apoiando-se no 

sentido denotativo, alcança o sentido conotativo, demonstrando, entre outros efeitos 

literários e linguísticos, que uma mesma terminologia pode expandir-se em uma espiral 

de significâncias sem danos à sua acepção primeira. Isomorficamente, não seria esse o 

sentido de “liberdade”, título do fragmento e começo deste? Não seria esse o sentido da 
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escritura e da leitura galáticas? Por isso cabe a presença da poeta grega Safo na 

descrição transepocal da Liberdade. Acompanhemos: 

 
“a liberdade tem uma cor verde verdeverdoso um ectoplasma verde fluoresce do cobre 

iluminado pois falo da estátua olhos de cobre esbugalhado da estátua que assoma agora quase 

para dentro do barco giganta de coroa estelar lampadifária ai [e citando versos de Safo] 

párthenos éssoma ficarei para sempre virgem cantou safo a de tranças violeta mas esta robusta 

amazona de cobre parece para sempre gelada numa precoce menopausa de pátina cinzaverde 

puritana de olheiras cavadas” (linhas 1 a 7).  

 

 Como o leitor pode perceber, a ideia do literal e do transcendental a que nos 

referimos acima pode ser também estendida à etimologia da cor verde, que 

convencionou-se no Ocidente a simbolizar a esperança, esperança atrelada, obviamente, 

à liberdade, pois em tese só se alcança a liberdade quem guarda algum sentimento de 

esperança. Mas um poeta por natureza ultrapassa os limites da convenção para chegar a 

algum ponto próximo ao que venha significar de fato liberdade, não mais no nível da 

convencionalidade mas de um sentido metafísico e até mesmo utópico, pois 

inalcançável plenamente. Daí, vermos nas palavras do nosso Poeta a recorrência da cor 

verde ao sondar a Liberdade, que deve sua necessidade à existência concreta desta cor 

na estátua, advinda da luz nela ou por ela projetada: “cor verde verdeverdoso um 

ectoplasma verde fluoresce... pátina cinzaverde”. Ao mesmo tempo, entretanto, 

participamos de uma decodificação pouco ortodoxa do célebre monumento, 

evidenciando aspectos, na nossa perspectiva, ora cândidos ora sombrios. Atentemos 

para os momentos sombrios da passagem: “olhos de cobre esbugalhado... robusta 

amazona de cobre parece para sempre gelada numa precoce menopausa de pátina... 

puritana de olheiras cavadas”.  

 Diríamos mesmo que atua aqui, em estado de admiração e senso crítico, a 

verve burlesco-barroca haroldiana, que parece culminar na frase “a tocha parecia um 

falo emborcado” (linha 9), sucedida pela detecção epifânica “e flambava luz láctea” 

(linha 10). Esta alternância, em vez de paradoxal e inconcilável, evidencia um 

verdadeiro exercício poético barroco, que flagra no monumento polos dicotômicos, 

processados numa leitura em que a tensão entre os caracteres opostos poderá estimular 

no leitor a formação de uma postura crítica, vendo em cada página um espelho de dupla 

face em que a epifania e anti-epifania se entrecruzam, como o bem e o mal na vida. 

Assim, a inserção dos versos de Safo na passagem alimenta a Liberdade de poesia – 

esse lampejo de liberdade -, porque compara-a à pureza dos cantos da habitante da Ilha 
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de Lesbos, e de moral puritana, porque parece não conter nenhuma centelha de 

sensualidade aparente. Embora não venha nos confirmar, mas também não nos nega, 

esta possibildade de leitura, vejamos a declaração de Haroldo de Campos sobre a 

presença da poeta grega no fragmento: 

 

 

Coloquei uma citação de Safo no fragmento em que eu falo 

sobre Nova York (“a liberdade”), em que uso verso de Safo 

para me referir à Estátua da Liberdade: “párthenos éssomai” 

(“ficarei para sempre virgem”). Neste fragmento há também 

citação de Lorca [por nós já mencionada] (CAMPOS, H. de 

apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 217). 

  

 

 De suas andanças por Nova York, a multiplicidade de observações de Haroldo 

de Campos parece compor um mosaico do inusitado american way of life daquela 

cidade. A tudo lançando seu olhar de viajante curioso, nosso Poeta encontra nas luzes da 

cidade de Manhattan, com seus “quadros e esquadros contra o horizonte” (linha 11), 

formas mondrianescas, aludindo ao mesmo tempo aos monumentos feitos e assinados 

por peritos artesãos na Idade Média, “mondrian me fecit” (linha 12). Sua argúcia não 

deixa passar despercebida nem a pizza com ketchup, que sua aguda capacidade para 

nomear batiza de “pizza-hot-dog” (linha 16), “pizza com muito ketchup essa espécie de 

tomate sintético” (linha 18). Repara nas personagens femininas que desfilam pelas ruas 

da “quinta avenida”, estas, sim, ao contrário da Liberdade, exibindo algum lance de 

sensualidade, como a “miss de pernas rasouradas” (linha 23), ou “uma velhota de coque 

e saiote de praia portando descalça sua sacola de hortaliças ou ninfetas de short 

brunindo as coxas na praça washington (linhas 26 e 27). Atenta também para a um 

“falso tirolês”, que “arrasta um violão sem cordas” (linhas 27 e 28), podendo aqui 

remeter o leitor ao piano sem cordas tocado por Holderlin no fragmento anterior. 

Haroldo de Campos fixa sua atenção até mesmo a um hotel, “the colonade”, “onde o 

president tyler luademelou-se diz-se clandestino depois de ter casado na moita com uma 

gir trinta anos mais moça” (linhas 30 a 32). Tudo visto com os olhos livres de um 

Oswald de Andrade, de um James Joyce, mas sobretudo de um Sousândrade, que 

testemunhou em seu citado livro o episódio do Inferno de Wall Street, à época um 

inferno ainda regido pelo homem, fonte que, conforme as palavras de nosso Poeta, 

configurou um dos pilares temáticos para a tradução do inferno de um Bolsa de Nova 

York desta vez regida pela máquina. Seriam os tempos da Liberdade?   
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Frag. 25: “aquele como se chamava” 

méxico cultura asteca textoviário 

 road-movie tragédia iminente  

júbilo da vida  

 

 Dos Estados Unidos para o México, eis o roteiro, literalmente, deste fragmento. 

Dizemos literalmente porque o fragmento anterior transcorreu pelas cercanias 

norteamericanas e neste, como uma hipotética sequência daquela viagem, transcorrerá 

por terras mexicanas, cidade da América Central que faz fronteira com os Estados 

Unidos. Portanto, se ali o leitor conheceu, através dos relados de nosso poeta, o 

cosmopolitismo novaiorquino, neste, ele tomará contato com a cultura asteca e seus 

deuses de língua complexa e feições híbridas. Se a viagem anterior parecia ser feita de 

barco, esta será transcorrida de carro, conferindo à travessia uma atmosfera de road-

movie, com direito a perigos e emoções que o gênero cinematográfico comporta. 

Haroldo de Campos sintetizará para o leitor os rumos desta viagem: 

 

 

Um casal jovem, judeus americanos, com suas crianças, na 

cidade do México, faz uma excursão de carro à Toluca. O 

narrador, que lhes serve de intérprete, nada pode fazer para 

amenizar a teimosia do americano, que conduz 

atabalhoadamente seu veículo alugado pelas ruas e rodovias 

mexicanas. Palavras astecas, visões e reminiscências de gente e 

paisagem, constelam a narração, o “textoviário”. A morte, a 

mirada lorquiana da morte, vai-se insinuando no fluxo do texto, 

até o desfecho (um acidente na estrada visualizado em câmera 

lenta) e a eufórica afirmação da vida, no júbilo da sobrevivência 

(CAMPOS, 2004, p. 122). 

 

 

 Se Haroldo de Campos estava nesse automóvel ou se fabulou a estória com 

base em relatos de outrem, como fez com a estória da enfermeira russa e do soldado 

brasileiro no frag. 19 (“como quem escreve”), é um dado menos relevante do que a mão 

que guia a trama. Como nas Galáxias as vozes das personagens, incluindo a do narrador 

e a do leitor (enunciador e enunciatário), se fundem em um redemoinho de trocas, 

escamoteamentos e subterfúgios sintáticos, nada impede de ver nesse narrador a voz do 

Autor, mas igualmente nada lhe pode assegurar que tal conjectura corresponda à 

realidade narrativa. Mas é esse o prazer maior das Galáxias: a sisudez das certezas 

escapando diante da sofreguidão do significante, que encaminha sempre a narrativa para 

o leito das possibilidades, a nosso ver, missão primeira da poesia, da literatura e do 
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pensamento humano. Outrossim, a precisão de detalhes lançada sobre a cultura asteca, 

que o leitor encontra aspergida na página interpolada pelo tema da tresloucada viagem 

de carro do casal de judeus americanos, não esconderá o fato de que Haroldo de 

Campos esteve no México e vivenciou as crenças, as divindades, a culinária, a 

monumentalidade das pirâmides, o dialeto trava-línguas daquela cultura. Como um 

arqueólogo espanando com um pincel o pó que encobre as camadas mais profundas que 

os colonizadores espanhóis não conseguiram apagar, nosso Poeta estampa na superfície 

da página as tradições ancestrais ainda hoje muito cultuadas no México, como a festa 

em louvor aos mortos (“crianças brincavam com caveiras de açúcar na feria de los 

muertos”, linha 21), por exemplo. Este eixo temático do fragmento, que leva o leitor a 

um passeio pela história da civilização asteca, contrapõe-se, em certa medida, ao 

episódio da atrapalhada travessia de carro do casal judeu, que, como ficou claro na 

citação acima, quase termina em tragédia. 

 Este tema da iminência da morte aumentará as relações de contiguidade com o 

fragmento anterior, que, além de ambos guardarem afinidades geográficas (naquele, 

Nova York, neste, de Nova York para o México), tanto na página precedente quanto no 

presente fragmento há uma citação ao poeta granadino Federico García Lorca, 

assassinado no âmbito da ditadura franquista. Aqui, com base nas informações contidas 

na citação, Haroldo de Campos não referencia nominalmente o poeta, mas parece 

embasar o episódio do acidente de carro nos poemas em que Lorca, antevendo seu 

trágico fim, conversa frente à frente com a morte.  

 Alternando-se ao longo da página galática como pêndulos antagônicos de uma 

balança, o episódio do acidente de carro e as passagens da vívida cultura asteca, 

poderíamos dizer que parecem se entrecruzar ironicamente na referida celebração aos 

mortos, que aqui transcrevemos mais amplamente até o ponto em que os pneus 

derrapam na estrada:  

 

“crianças brincavam com caveiras de açúcar na feria de los muertos máscaras de caveira em 

papel-cartão [agora, a derrapagem do carro] mas o pneu rompido forçou o giro à esquerda não 

sentia mais os freios verônicas de cartão y calaveras de azúcar um looping em câmaralenta o  

asfalto da estrada rinchando cavalo cortado” (linhas 26 a 29). 

 

Note o leitor que o enroscamento textual de um episódio no outro pode estar sugerido 

ainda no vocábulo “crianças’, pois desde o começo do fragmento foi dito ao leitor que o 

“crazy american...comprara um carro e se botara de new york a méxico city com mulher 

e filhos” (linhas 1 a 4). Se ainda quisermos, podemos fazer pairar uma conversa entre as 
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“verônicas de cartão” e a mulher do carro, mãe das crianças. Como uma bem urdida 

cena daquilo que no início de nossa leitura chamamos de road-movie, ou seja, um típico 

filme de estrada americano, as mínimas correspondências contribuem para o impactante 

desfecho da travessia, que Haroldo de Campos parece escrever como um engenhoso 

roteirista, compondo cada detalhe com esmero técnico e amarração entre os elementos 

que, embora o final acabe em paz, as tensões que levaram a tal deixam o leitor em 

estado de suspensão, pois desde o prenúncio “a morte, vai-se insinuando no fluxo do 

texto, até o desfecho”. Mas se estamos comparando nosso Poeta a um roteirista, a um 

passo estamos de tomá-lo como meticuloso diretor, cujas escolhas formais acentuam 

ainda mais a dramaticidade da cena roteirizada. Essa percepção de diretor de cinema, 

não esqueçamos, pode ser comprovada no parêntesis da citação: “um acidente na 

estrada visualizado em câmera lenta”. Só depois, “a eufórica afirmação da vida, no 

júbilo da sobrevivência”. End. Happy end.  

 Mas se voltarmos os olhos para o incío deste fragmento algo cinematográfico, 

o leitor já poderia intuir que seu encerramento não teria outro fim senão feliz. Não que 

essa constatação torne o episódio algo previsível, mas uma dose de tragicomédia já 

poderia estar insinuada em algumas passagens que parecem trazer um ar de riso ao 

fragmento. Nestas passagens, Haroldo de Campos injeta um humor sutil nas situações 

um tanto insólitas que caracterizam a viagem dos judeus americanos, que aqui 

destacamos as seguintes: “aquele como se chamava americano louco crazy american 

disse miguel com seu perfil de príncipe azteca” (linhas 1 e 2). Miguel, provavelmente, 

seria o guia ou intéprete do casal, como assinalou nosso Poeta na citação. Repare o 

leitor que Miguel, que parece ser a personagem menos “crazy” da estória, também é o 

nome de um anjo, que significa em hebraico algo como mensageiro de Deus, 

personagem que, sugestivamente, funciona no episódio muito mais do que um guia ou 

intérprete mas como um mensageiro que protegerá o casal com seus filhos dos futuros 

atropelos da viagem.  

 Destacamos também a passagem “mal sabendo guiar e não falando nenhuma 

palavra de espanhol só gracias gracias e no comprendo” (linhas 4 e 5). O tom 

tragicômico pode estar contido ainda em “pouco dinheiro e com vontade de ficar [no 

México] your country is not killing people” (linhas 6 e 7). Temos aqui uma frase que 

poderia soar apenas dramática se não viesse antecedida por trechos de acento cômico e 

se não estivesse sucedida pelo final quase trágico. A frase é de uma ironia cortante. 

Explicamos: se no México não estão matando pessoas como nos Estados Unidos, 
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segundo subentende-se da frase em inglês, será em terras mexicanas que o casal e seus 

filhos correrão risco de morte, por razões adversas às que ocorrem na fronteira entre o 

país que está matando pessoas e o que onde quase morrerão pessoas.  

 Essa atmosfera, do nosso ponto de vista, pendular, cambiando entre a 

fatalidade da tragédia e o chiste da comédia, procedimento que evoca a hibridização dos 

gêneros narrativos, cuja afinidade conceitual com as Galáxias é notória, amplia suas 

ranhuras com a entrada de referências às divindades astecas. Estas, funcionam 

aparentemente como desvio temático mas atuam, na verdade, como uma narrativa 

paralela que salienta a vida dos mortos em contraposição à provável morte dos vivos do 

relato fílmico presente no fragmento. Para Haroldo de Campos, que compara a papel 

galático ao “amatl”, um tipo de papel produzido na Mesoamérica Pré-Colombiana, 

interessa-lhe os mitos astecas, seu caráter híbrido, suas nomenclaturas, interessa-lhe, 

porfim, sua linguagem. Assim, destaca na página “figuras cabeças de serpente cabeças 

aztecas e de serpente coatlicue deusa-morte deusa bi-serpe vestida de cobras vivas” 

(linhas 17 e 18). O leitor poderia entrever nesta descrição da deusa da morte Coatlicue 

uma pista embutida da morte dos viajantes que poderia acontecer, reforçada talvez pela 

expressão “bi-serpe”, na qual um lance de ambiguidade parece apontar também para os 

dois eixos da estória narrada no fragmento, como se a estória do fragmento possuísse 

dois polos-cabeças: um relativo à cultura asteca e outro voltado para a tumultuada 

travessia dos turistas judeus americanos.  

 O que poderia ser uma simples conjectura pode ganhar contornos concretos na 

continuidade da passagem, quando nosso Poeta detalha os acessórios usados pela deusa: 

“um crânio ocos de um crânio todoocos num colar de mãos madredeusa também da 

terra que a morte te está mirando desde ocres de toluca aquele maldito crazy american 

sem saber guiar direito e teimando stubborn as a mule teimoso feito uma mula” (linhas 

19 a 22). O leitor pode constatar, com base nesta passagem e em sintonia com as 

demais, precedentes ou subsequentes, que Haroldo de Campos mesmo introduzindo um 

novo tópico temático atiça a percepção do leitor para tópicos anteriores, como se na 

diferença entre eles se infiltrasse uma centelha de semelhança. Por isso, as referências à 

Coatlicue, deusa-morte, bi-serpe, também podem dirigir-se à hipotética morte dos 

turistas, que “te está mirando desde ocres de toluca”.  

 O tom ocre das terras mexicanas ganha mais destaque no fragmento quando 

nosso Poeta traz para o leitor as complexas nomenclaturas (essas “palavras enroladas na 

língua”, linha 10) dos vulcões, ao avistar as imagens do “popocatepetl e ixtlacihuatl anil 
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com capuchos de neve” [a faixa de neve que circunda os vulcões] (linha 30). Perto dali, 

avista também a Gran Tenochtitlan, antiga capital do Império Asteca durante o período 

Pós-Clássico da Mesoamérica, que parece configurar o paroxismo do lado vital da 

viagem em contraposição ao ponto alto do episódio quase fúnebre: “logo abaixo eis la 

gran tenochtitlan seus templos e canais ladrilhos de água no risco geométrico tlaloc o 

deus-chuva pirâmide azul pirâmide púrpura huitzilopochtli o deus-guerra quatro filas de 

pentacrânios em lados quadros a figura na liteira é cihuacoatl inspetor dos mercados e 

os dois de orelheiras jade e cara negra tinta de negro coletam tributos” (linhas 30 a 35).  

 Os detalhes flagrados pela percuciente leitura dos monumentos se estendem até 

coincidirem com outros detalhes, desta vez não mais estéticos mas pertinentes à quase 

tragédia humana. Atentemos para a paulatina construção da cena, sugerindo ao leitor 

uma leitura em câmera lenta, recurso cinematográfico muito utilizado em situações com 

esta dramaticidade: “em lentacâmara o looping [giro] e o carro virado sobre si mesmo a 

carretera também virada sobre si mesma nem sangue nem fogo nem fezes no coalho de 

óleo [o combustível a escorrer pelo] intactos na lata amassada entre vidros puídos e 

você harry sara e crianças arreliando com voz de pato donald” (linhas 40 a 44). E como 

se retornasse ao início da viagem, do casal e do fragmento, ou seja, da estória e da 

narrativa galática, o Poeta-cineasta dirige o take final: “e sara e harry e você para toluca 

e crianças para toluca vivos viva-a-vida para o mercado cor tortilla de toluca” (linhas 44 

a 45). Telon.  
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Frag. 26: “apsara” 

boston restaurante falsa apsara  

pastiche de mitosagrado hindu 

pó-de-ouro milibrilhando 

 

 

 Os fragmentos galáticos são povoados por palavras peregrinas, isto é, por 

vocábulos raros, que o leitor provavelmente nunca com eles tenha se deparado em sua 

trajetória de leitura. Indício de sua filiação barroca, o uso de um léxico pouco comum, 

mesmo para o âmbito da poesia – lugar por excelência da estranheza e da inovação -, 

antes de afugentar o leitor iça-o para as reentrâncias do texto, pois é lá que o difícil se 

translucidará em signos palatáveis. Jogando com as palavras como se estivesse 

montando um quebra-cabeças de múltiplas peças cuja distância entre a semelhança e 

diferença é quase nula, cada tentativa de encaixe das partes, ainda que não leve à 

conexão exata, valerá como necessário experimento de ensaio e erro que levará o leitor, 

em algum instante, ao acerto de contas com a linguagem galática. As Galáxias, como já 

dissemos em outros passos de nosso estudo, constitui uma leitura de leituras, por parte 

do livro e do leitor. Ou seja, por parte do livro, porque para se fazer as Galáxias, muitas 

leituras foram feitas e por conseguinte muitas delas se incrustaram nos fragmentos. Por 

parte do leitor, porque para se ler as Galáxias, muitas leituras devem ser feitas, do 

próprio livro e de outras obras que, guardando alguma interrelação com este, possam 

auxiliar no deslindamento das caleidoscópicas passagens. Entretanto, de leitura em 

leitura, ganha o jogo o leitor, pois sagra-se repertoriado, culto, capacitado para 

travessias literárias tão radicais quanto a leitura galática.  

 Pensando assim, nenhum sentimento de perda ou frustação se instalará no leitor 

ao se deparar com a estranha palavra que abre o presente fragmento, “apsara”. O leitor 

galático nunca deve perder de vista os ensinamentos homólogos de Fernando Pessoa, 

que apregoou que “primeiro estranha-se, depois entranha-se”, e de José Lezama Lima, 

pafraseado por Haroldo de Campos, “só o difícil é estimulante”. Mas o que na verdade 

vem a constituir o “difícil”? Seria o difícil aquilo que a linguagem corrente e a 

linguagem literária dominante recalcaram em nome de um discurso ideologicamente 

fácil? Discussão longa esta, que não se encaixa nos nossos propósitos de leitura dos 

fragmentos, ainda que, em alguma medida, nosso escopo de análise venha tangenciando 

em linha d’água tais premissas. Dicionário em punho, nos moldes tradicionais ou 

eletrônicos, o leitor constatará que a palavra “apsara”, cujas fisionomia e foneticidade 

de tão leves parecem deslocar-se do papel, designa os espíritos femininos das nuvens e 
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das águas na mitologia hindu e budista. Consideradas as ninfas do paraíso de Indra, 

deus das tempestades do hinduísmo, as apsaras ou apsarás podem mudar de forma de 

acordo com sua vontade, sendo hábeis nas artes da música e da dança.  

 Com efeito, ao ver imagens de feitio quase sobrenatural, o leitor constatará que 

tão raro quanto o signo “apsara” é a cadeia de interpretantes por ele provocada, 

projetando significações não menos leves do que a estrutura física do signo que as 

gerou. Mas o sentido sagrado do mito hindu parece sofrer no fragmento uma 

transmutação algo profana, pois do contexto original do Oriente reduz-se ao mero 

divertimento em um café de Boston, presenciado pelo nosso Poeta, que nos traz as 

seguintes ideias sobre a gênese da página galática: 

 

 

Trata-se, na realidade, de uma evocação através do universo 

hindu, traduzida para o esplendor algo kitch de um restaurante, 

em Boston, um café, em que as garçonetes se apresentam 

vestidas de apsara, elas eram estudantes que tratavam a 

sacralidade hindu de uma forma involuntariamente irônica, são 

jovens americanas vestidas de apsara, uma apsara loura. É a 

maneira americana de reproduzir, construir por “devoração”, 

em technicolor, como no cinema, por apropriação (CAMPOS, 

H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 199). 

 

 

 As afirmações de Haroldo de Campos, como tem ocorrido, revelam 

importantes informações para a fruição mais profunda da leitura da respectiva página, 

mas ao mesmo tempo nos fornece proveitosas deixas para discussões que transcendem o 

fragmento específico, espandindo-se pelos pressupostos gerais que parecem sustentar o 

ideário do projeto galático. Desta forma, não há como deixar de ver nestas palavras uma 

visão crítica aos propósitos mercantis dos americanos de se apropriar dos mitos, lendas, 

fábulas, epopeias, toda a sorte de narrativas, enfim, de outras culturas, deturpando o 

sentido original da fonte em prol de um logro financeiro. Parece ser assim que enxerga 

Haroldo de Campos ao ver em um restaurante americano garçonetes imitando 

“pseudoapsaramente” as dançarinas sagradas da religião hindu. Citando o cinema 

americano como sistema de produção simbólica praticante desta adulteração 

sobremaneira comercial, traz à mente do leitor uma série de filmes que, guaradadas as 

devidas proporções, transformaram em divertimento descompromissado os ritos 

sagrados de tradições seculares. Vejamos as primeiras passagens do fragmento, que já 

sinalizam o que nos disse o Autor acerca da essencialidade temática da página: 



 

378 
 

“apsara move coxas pó-de-ouro milibrilhando sob o véu violeta uma falsa apsara no doubt num 

falso templo hindu de paredes rendadas e dossel em pagode pseudoapsara louro-risonha fazendo 

dólares nas férias de verão” (linhas 1 a 3). 

 

 As considerações de Haroldo de Campos acerca do fragmento, assim como 

estas passagens, que ao fim são também considerações poeticamente revestidas, fazem a 

um só tempo uma crítica aos modos de apropriação da sociedade do espetáculo (por 

extensão, não só a americana), vocacionada até mesmo a transformar princípios 

religiosos em atração exótica para turistas. Como em um filme desta categoria, tudo no 

restaurante parece fake (falso): o cenário (“falso templo hindu”), a decoração (“paredes 

rendadas e dossel em pagode pseudoapsara”), as roupas e a dançarina, que “move coxas 

pó-de-ouro milibrilhando sob véu violeta uma falsa apsara”. Uma outra constatação se 

evidencia na citação do Poeta: as dançarinas, que “tratavam a sacralidade hindu de uma 

forma involuntariamente irônica”, são estudantes universitárias, que, conforme o Poeta, 

atuavam no restaurante para custear seus estudos. Se não perdermos de vista as ideias 

do frag. 24 (“a liberdade”), sobretudo as do episódio da Bolsa de Nova York, ambiente 

do consumo feroz por natureza, o leitor construirá um intrigante quadro da sociedade 

americana, na qual a produção e o consumo não raro sobrepujam a ética da criação. Se 

naquela página vimos a Liberdade “para sempre gelada numa precoce menopausa” 

sacralizada pela poesia de Safo (“ficarei para sempre virgem”), nesta vemos a 

dessacralização das deusas hindus nas falsas apsaras que dançam em troca de dinheiro.  

 O mundo sagrado das apsaras reais é aludido no papel como contraponto à sua 

paródia mercantilista, cujo único fim é o lucro. Entremos em contato com algumas 

destas passagens que situam o leitor na atmosfera sagrada do universo hindu, que parece 

ser evocada a partir da própria montagem da atmosfera das falsas apsaras: 

 
“borboleta alidourada a asa do véu cristal-ouro celofana o lilás da alcatifa o torso nu soerguindo 

a linha fugidia do ventre pernas trançadas à altura dos tornozelos mas as ancas têm um redondo 

de cítara colhidas no tecido cor de jade uma nesga fina de pele pêssego frufugindo pela linha do 

umbigo... e a poucos passos krishna se banha entre as gopis de peito redondo veja-o puxar esta 

uma pelo braço e todas com uma flor na boca isto veio das montanhas do pendjab” (linhas 30 a 

37). 

 

Haroldo de Campos nos revela mais pistas de sua abordagem do espetáculo das falsas 

apsaras e do ritual sagrado hindu: 

 

O sério é aquele mundo que é apenas evocado, mas de maneira 

dessacralizada; o brilho do pó de ouro reverbera naquele mundo 

trivial da apsara loura, não é a apsara hindu, morena. O estilo de 
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vestir da apsara, uma espécie de pantalonas com véu, “parodia” 

o das verdadeiras apsaras (estas são dançarinas, mas seu lugar é 

um templo). É como se fosse o mito passado na versão 

Disneylândia. É uma paródia. Mas, em outro momento, entra 

uma construção hindu, em que o texto contém várias palavras 

extraídas de um texto hindu, sânscrito, deixe-me localizar... “a 

criatura de ouro” é todo baseado no fragmento de um texto 

poético religioso hindu que fala a respeito da linguagem. E aí a 

coisa é tratada de uma maneira sério-estética, metalinguística e 

não paródica [diz o Autor sobre sua evocação à sacralidade do 

rito hindu] (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 

199-200). 

 

 

 A estas pistas, juntem-se citações, até onde se assegura nossa percepção, ao 

poeta inglês metafísico John Donne (1572-1631) e ao escritor norte-americano da 

Geração Beat Lawrence Ferlinghetti (1919), ambos referidos na linha 41. As duas 

ocorrências parecem dizer respeito a assuntos entabulados por uma das dançarinas, 

ocasionalmente tendo nosso Poeta como interlocutor. Segue a passagem:  

 
“apsara saltava de donne a ferlinghetti mas pelo jeito não sabia do que estava falando cursava 

literatura no college” (linhas 40 a 42). 

 

Tal passagem não deixa de soar menos irônica do que a ironia apontada na primeira 

citação, que dizia respeito à carnavalização de um rito sagrado pelas garçonetes 

americanas. Aqui, o tom irônico parece surgir do fato de que a falsa apsara, ela mesma 

estudante de literatura, se mal sabe quem foi Donne e Ferlinghetti, menos saberá da 

tradição mitológica hindu que ela própria transmuta. 

 Haroldo de Campos também parece descrever à certa altura da página uma 

cena sensual ocorrida no próprio Café, assim como, de acordo com as constatações de 

K. David Jackson, a cena de “uma mulher fazendo amor no banco de trás dum carro da 

época”  (DAVID JACKSON, 2004, p. 7): 

 
“uma opala de neon mudar leite em rubi a estrutrua do prudentia colmeia de platina entra pela 

tua janela no escuro que o cubo cupo da noite jájá resfolega de hálitos e sirenes sobre almofadas 

lilases a dama de rajasthan suspira por seu amado a espira do narguillé termina em sua 

lânguidocaída mão direita a esquerda titila uma conta um mínimo acima do inviso bico do seio 

o outro aponta cômoro-suave tocado pela madeixa de cabelos olhos borracha-parda do rufião 

pedindo mais cerveja e rindo grosso naso de boxeur piadas para a madame que funga ao seu 

lado em chilreios de cio boca batomberrante no rosto de reboco velha senhora sorrimiando a seu 

beau” (linhas 8 a 18).  
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Neste clima de dessacralização de uma mitologia ancestral e de sensualidade 

banalizada, Haroldo de Campos empreende mais uma vez sua visada plurissignificante, 

aliadora de fenômenos epifânicos (as dançarinas do templo hindu) e anti-epifânicos (as 

garçonetes americanas do falso templo), sabendo ver a beleza até mesmo onde ela está 

distorcida.  
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Frag. 27: “sob o chapéu” 

protesto em frente à casa branca 

transeuntes do washington square park  

william carlos william poesia política 

 

 A série de viagens pelos Estados Unidos ainda continua neste fragmento. Mas 

enquanto no frag. 24 (“a liberdade”) as atenções voltaram-se para o iluminado entorno 

urbano da Estátua da Liberdade e da esteira luminosa da Bolsa de Nova York, no frag. 

25 (“aquele como se chamava”) o leitor acompanhou uma viagem de Nova York para o 

México e no frag. 26 (“apsara”) conheceu as falsas dançarinas hindus em um café de 

Boston, neste, as ações se passarão em Washington Square, no dia em que um indivíduo 

protesta contra o governo americano em frente à Casa Branca. Já no início da página, 

Haroldo de Campos situa o leitor na conturbada atmosfera de contestação política e no 

espaço onde transcorrerá tal episódio, descrevendo, ao que sugerem as conotações dos 

vocábulos, os caracteres físicos e o modo como se trajava o indivíduo. Vejamos a 

passagem:  

 
“sob o chapéu de palha vermelho-rustido deveria ter sido azul a barba grisalhava um ar 

dopado... ele falava mime troupe com uma peça de protesto caso a polícia não no feriado do 

quatro de julho washington square entre columbus e union (linhas 1 a 5).  

 

 De acordo com estas pistas, nosso Poeta pontuará na página, de forma 

intermitente, os indícios de um ato de contestação política ocorrido exatamente no dia 

em que se comemora a Independência dos Estados Unidos, 4 de julho. O texto 

destacará, assim, o tom de indignação do indivíduo e ao mesmo tempo seu sentimento 

de impotência frente ao esquema de proteção da cúpula gevernamental ianque, ou seja, 

a luta inglória de um cidadão comum contra o poder estabelecido. Intercalando este 

episódio, Haroldo de Campos discorrerá acerca da tipologia de transeuntes que circulam 

pelas cercanias do Washington Square Park, fornecendo ao leitor um painel vário da 

sociedade americana, contrapondo a atitude política solitária ao comportamento 

cotidiano coletivo, ou seja, o desejo de mudança proposto pelo indivíduo ao estado das 

coisas. Deste modo, o leitor verá circulando pelo papel uma série de tipos diversos, 

como garotas de “olhos-rímel”, velhos, “vagabundos”, hippies cabeludos de uma tardia 

geração beatnik, bebês chorando e até mesmo cachorros a vagar pelo parque. 

Partilhemos de uma passagem desta natureza:  
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“velhos vagabundavam vagabundos velhavam no sol fino do pós-meio-dia guedelhas beatnik e 

gatas de olhos-rímel no solário da praça e quase uma hora para descobri-lo no grandalhão 

bambeante entre um cachorro vago um bebê chorão e uma loura feiúsca sem nenhum chapéu 

fusca loura amuada... o baixote peludo e o gordo glabro na porta da city ligths” (linhas 7 a 15).  

 

 No que tange à construção “gatas de olhos-rimel”, podemos compreender que 

surge aqui uma alusão ao tipo de maquiagem que as garotas que por ali passeiam (ou 

programam) utilizam nos cílios, alongando-os destacadamente a ponto de, aos olhos do 

Poeta, se assemelharem aos cílios de um gato ou, no caso, de uma gata. Mas, prestemos 

atenção: a analogia sugerida deve muito de seu poder sugestivo ao uso do substantivo 

“gatas”, que por si mesmo já constroi outra metáfora, esta, dizendo respeito à 

semelhança entre os substantivos garotas e gatas, imagem corrente no imaginário 

coletivo. Quanto a esta construção “gatas de olhos-rimel, Alessandra Ferreira Ignez vem 

acresentar ao nosso raciocínio:  

 

 

O substantivo olhos-rímel retrata os olhos pintados por rímel 

das garotas que se encontravam em Washington Square. A 

segunda base do composto determina a primeira. Entende-se 

que o enunciador faz menção à pintura estilo gatinho, na qual o 

rímel é utilizado para deixar os cílios mais longos e volumosos, 

como os de alguns gatos. Sendo assim, as garotas são 

consideradas gatas pelo fato de utilizarem esse tipo de pintura. 

O composto criado junto com a metáfora feita (gatas) consegue 

fazer com que o leitor associe a pintura das garotas ao estilo 

gatinho. (FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 134). 

  

 

 Passos adiante a esta, o leitor saberá será apresentado aos jardins da Casa 

Branca e o seu representante à época, o presidente Lyndon B. Johnson (1908-1973), ou 

Coronel Cornpone, principal alvo dos protestos daquele dia. Na próxima passagem, o 

leitor compartilhará do já aludido sentimento de frustração do indivíduo, que reivindica 

alguma mudança na condução dos rumos do país, consciente de que seu ato não logrará 

efeito concreto. Mas se o ato de contestação parece ter sido em vão, na linguagem 

galática ganhou relativa repercussão, a ponto de notarmos que, sutilmente, Haroldo de 

Campos, através dos artifícios da linguagem, faz côro aos supostos gritos de protesto do 

renitente cidadão. Tal desconfiança por parte do leitor poderá residir no trocadilho que 

nosso Poeta faz com o nome do Coronel Cornpone, tão ao modo da mais sutil e cortante 

canção de protesto de um Chico Buarque nos idos de repressão no Brasil. Promovendo 

um trocadilho com o vocábulo korn, que designa “milho ou grão” na língua americana, 
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e a primeira parte do nome do coronel (Corn), nosso Poeta parece lançar sobre o militar 

o petardo que o indivíduo alvejou contra este:  

 
“a casa branca parando imaculada no gramado gaio aqui se muda tudo na frustra borra do não-

poder impoder poder-pouco contra o carão de milho do colonel cornpone este remorso 

remordido do não-poder nos olhos azul-criança por cima da barba grisalha” (linhas 16 a 20).  

 

 Conforme visto, a sensação de “impoder”, que traduz a ideia de impotência do 

indivíduo em relação ao intransponível poderio do coronel, está aqui explicitada, claro. 

Porém, há uma sensação adversa que parece sugerir que o protesto não fora em vão. 

Esta sensação é alcançada pela potencialidade lúdica da linguagem haroldiana, que, 

além do satírico trocadilho já evidenciado, repercute maculando a rígida hierarquia dos 

tratamentos militares, através do chiste embutido na palavra “colonel”. Com isso, a 

nosso ver, a frase “poder-pouco contra o carão de milho do colonel cornpone” remete à 

fala de uma criança, cuja inocência permite experimentar os recursos da linguagem 

ainda que ingenuamente. Brincando com a linguagem, como um Oswald de Andrade a 

incorporar satiricamente na poesia os erros do português, a criança Haroldo de Campos 

tripudia do sistema estabelecido de regras imutáveis, ecoando em sua voz os “olhos 

azul-criança” do indivíduo de “barba grisalha” que lança invectivas contra o sistema de 

regras também imutáveis do governo americano. A respeito dos compostos lexicais que 

traduzem a sensação de impotência por parte do indivíduo, vejamos o que diz 

Alessandra Ferreira Ignez: 

 

O composto poder-pouco está em consonância com os 

neologismos formados por derivação prefixal não-poder e 

impoder. Todos revelam que o homem de olhos azul-criança 

não pode contra o governo. As duas prefixações mostram a 

impossibilidade do ato de poder. Já em poder-pouco, parece 

existir uma pequena força contra o governo, mas que não é 

suficiente para vencê-lo.  

O composto azul-criança que serve para adjetivar olhos sugere 

que o homem mostra certa ingenuidade em seu olhar. 

Ingenuidade essa que o faz pensar na possibilidade de mudar a 

situação do país sozinho. Logo, entretanto, ele se frustra, 

percebendo que não tem força suficiente para lutar só. O 

remorso ou a frustração do não-poder fica evidente em seus 

olhos (FERREIRA IGNEZ, 2012, p. 168). 

 

  

 Como dissemos pouco acima, a evidência da frustação ironicamente evidencia 

a salvação do discurso reivindicatório, pois no livro está a salvo da evaporação, 

podendo ser lido como uma prova, ainda que solitária, da existência de vozes 
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dissonantes frente ao discurso autoritário estabelecido. Desta forma, o leitor não estará 

fugindo do teor da leitura se encontrar neste “remorso remordido do não-poder” 

afinidades conceituais com a atitude não menos remordida de Haroldo de Campos ao 

empreender um discurso literário como as Galáxias, melhor seria dizer, reivindicador de 

um anti-discurso poético. Em algum nível sedimentando esta linha de pensamento, basta 

o leitor atentar para a seguinte passagem, na qual as palavras de ordem são substituídas 

pelos torpedos da poesia, sobretudo nas alusões ao poeta americando William Carlos 

Williams (1883-1963), expoente do modernismo americano e referência para Geração 

Beatnik, já aludida no início desta nossa leitura:  

 
“do claro ar lavanda-e-amarelo da casa do doctor williams... mas a arte da poesia agora pause 

agora espere agora pare escreva cem vezes para ver a mesma página cemvezesmesma para ver e 

preze os pesos more as remoras represe os prazos como o mesmo centena como o mesmo 

reprensa como densa e centelha no cumprido da pena” (linhas 16 a 24). 

 

  Tratando o poeta como “doctor williams”, Haroldo de Campos alude à 

profissão de médico-pediatra exercida também por este, cuja poesia era considerada de 

um forte imagismo, daí, talvez, a expressão olfato-gustativo-imagética “lavanda-

laranja”, provavelmente imagem de sua obra poética. Além disso, criticando com a 

linguagem poética a linguagem da política americana, Haroldo de Campos parece fazer 

um breve paralelo entre a geração de William Carlos Williams e as formas de protesto 

dos idos em que ocorreu aquela viagem aos Estados Unidos, a julgar pelas construções 

metafóricas, duas gerações amplamente distintas quanto aos métodos de contestação 

política. Atentemos:  

 
“pouco importa agora a arte da poesia esta geração é outra nada do lavanda-laranja imaculado 

do doc williams da aresta clara mas a pasta de sarro e marijuana no halo alumbrado de esperma 

e latrinas  como pensar clara aresta a arte da poesia quando testardos cara-romba masturbam 

longamanus a bomba cona imensa chiando no orgasmo-ribomba e bardos barburdos no báratro 

de porra pedem paz com rugidos contra os caras-quadradas e o paraíso não há mais” (linhas 24 a 

31). 

  

 As construções metafóricas de Haroldo de Campos nos levam a crer que se 

antes a paz americana era solicitada via poesia, ou através de gestos poéticos, naqueles 

idos da viagem do nosso Poeta parecia ser reivindicada por gestos incisivos e por 

palavras furiosas lançadas contra coronéis e comandantes da sociedade americana, não 

sem alguma razão para tal atitude. Segundo nosso Poeta,” não há mais paraíso”. O que 

há são os coroneis fardados, esses “elefantes templários” comandando do alto de seus 

paletós o modo de pensar e agir da aparente livre live in América. Como exemplo desta 
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crua e cruel constatação, segue uma passagem que, do nosso ponto de vista, configura 

uma ácida crítica aos “caras-quadradas” dos coronéis cornpones, com suas botinas 

brilhantes e autoritárias, fechando-se os ouvidos ao bradar da sociedade:  

 
“o saiote saracoteia e engraxa botas sentadas repica um sino sino-mariheiro replicando ao bonde 

que sobe a rua powell isto é a grumete limpa-botas rebolando nádegas risonhas para o verniz 

dos borzeguins sentados templário de bochechas rosbife pilar do império aqui estátuassentado a 

banda latãochispante ataca o god sim save america no tablado da union square” (linhas 38 a 43).  

 

Contudo, à revelia da ordem intransigente dos colonéis cornpones “o mundo gira gira 

gira giramundo continua girando” (linhas 34 a 35), como o “giralivro”. A política e a 

poética girando no protesto não menos político do livro, que salvou do anonimato o 

protesto dos anônimos. 
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Frag. 28: “ou uma borboleta” 

re-fluxos urbanos strip-tease cabaré do soho new york  

mascar do tempo túnel-tênia devorando filas de carros 

 tchuang-tsé sonhando borboleta que o sonha 

 

 

 A cidade e seus signos. Esta frase talvez possa traduzir em alguma medida o 

conjunto de ideias contidas no presente fragmento. Se o solo ainda é americano, de onde 

nosso Poeta destaca um clube de strip-tease, provavelmente no bairro do Soho, em 

Nova York, qualquer outra grande cidade pode estar aqui aludida ou representada: Nova 

York, Paris, Tóquio ou São Paulo. O que parece estar em pauta, em vez da 

refencialidade espacial, é a dinâmica do contexto urbano, com seus fluxos e refluxos 

incessantes que conformam uma rotina mecânica ou mecanizam a rotina. Assim, 

Haroldo de Campos interessa-se antes pelo vai-e-vem alucinante das motocicletas e seus 

capacetes, pela escala das construções, pelas luzes piscantes dos semáforos e dos 

automóveis, pelo redeominho de transeuntes, signos, enfim, que desenham os signos da 

“tua vossanossa mim te tuavossa minha cidade” (linhas 21 e 22).  

 Pensando nestes moldes, se a cidade é “tua vossanossa minha”, a cidade do 

leitor também pode estar representada em algum instante no fragmento. Sendo assim, 

tanto pode o leitor reconhecer na página caracteres de seu próprio ambiente urbano 

como também pode tomar como sua a cidade de outrem, pois a cidade erigida por 

Haroldo de Campos não está circunscrita a um nome, a um lugar, a um tempo 

específicos, pois “você esta cidade aquela cidade outra cidade não importa”, diz-nos o 

Poeta na linha 35. A cidade galática está reimaginada nos parâmetros da linguagem, que 

prescinde de uma dimensão espácio-temporal definida e definitiva. Além disso, a cidade 

pertence mais a quem por ela, por algum instante, trafegar e decifrar seus signos do que 

a quem nela se originou e à sua linguagem nada se dedicou. Com efeito, o piscar das 

luzes dos automóveis, o entra-e-sai de carros e motocicletas da escuridão dos túneis, os 

cruzamentos, os entrecruzamentos, o paralelismo das faixas, as travessias de pedestres, 

as vias, os desvios, as bifurcações, as contramãos, tudo isso pulsa na cidade haroldiana 

porque impulsionado pela pulsão dos signos verbais. Por conseguinte, tudo isso pulsará 

aos olhos do leitor porque a linguagem atuará como a própria cidade em estado de 

pulsão sígnica.  

 O ritmo frenético dos espaços urbanos, seja o do Poeta, do leitor ou da leitura, 

esmagador de uma temporalidade contemplativa, é sentido na sintaxe urgente 
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empreendida na página, cuja sequência de palavras-montagem a ela são tributárias, 

embutindo no amálgama verbal a vertiginosidade dos movimentos urbanos:  

 
“ocupamdesocupam pontos entramsaem portas sentamdessentam bancos movidos nas raias 

iguais dos dias iguais” (linhas 9 e 10).  

 

A nosso ver, Haroldo de Campos parece se referir, através destes compostos lexicais, à 

automatização do cotidiano, que não dessemelha um dia do outro, tornando, assim, 

qualquer dia um dia qualquer. Neste sentido, o leitor pode por hora atualizar a leitura do 

frag. 4, “no jornalário”, no qual nosso Poeta arregimentava uma servera crítica à 

insipidez da rotina maquinal, à ausência de novidades nos jornais e nos dias iguais, 

donde líamos: “xadrez dos dias iguais de escaques iguais onde o um é o outro”
184

. À 

guisa de estreitarmos esta relação dialógica entre o presente e aquele fragmentos, vemos 

na linha 4 desta página a similar expressão “xadrez dos diasiguais”, diferenciando-se 

discretamente, na grafia, da encontrada no frag. 4 (“dias iguais” / “diasiguais”) mas, a 

que tudo indica, designando ambas a mesma carga conceitual. Na engrenagem repetitiva 

da rotina, sobremaneira salientada na frase “movidos nas raias dos dias iguais”, parece 

só haver tempo para cumprimentos breves, como “bomdia... comovai passebem” (linhas 

10 e 11).  

 Como se estivesse escrevendo enquanto perambula pela vias congestionadas da 

cidade, Haroldo de Campos atenta para as fileiras de carros e motocicletas que parecem  

entupir os túneis: “move-se o movimento mas se move o tráfego encanuda no túnel 

oliva onde lâmpadas-remela esbugalham” (linhas 4 e 5). Noutra passagem, comparando 

o túnel à estrutura tubular e sugadora de uma tênia, ele diz: “o túnel-tênia devora e 

devolve a fila de carros” (linha 16). A imagem surgida aqui é de uma concreção urbana 

muito vista nos dias atuais, salientando o modo como os carros entram e saem da 

escuridão dos túneis, como se fossem tragados e em seguida regurgitados pela sinuosa 

estrutura de concreto. Atenta ainda o Poeta para os capacetes dos motociclistas, que se 

lhe assemelham a “carapaças” e “caravelhos”: “um capacete córneo e brilha branco 

surda companhia” (linhas 6 e 7); “elmos de pixe caravelhos cruzam viseiras veladas” 

(linhas 19 e 20); “caravelhos cruzam no ar parado silvos saúdam das carapaças” (linhas 

23 e 24). Ao utilizar o vocábulo “carapaça”, supomos que Haroldo de Campos compara 

os capacetes utilizados pelos motociclistas ao casco de uma tartaruga, dado o seu 

formato arredondado e rijo que esconde sua cabeça. Quanto ao uso do termo 
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escaravelho, paira aqui uma analogia deste utensílio de segurança do trânsito com o 

formato do corpo ovalado e negro de um besouro do tipo escaravelho. Mas por que 

também caravelho? Provavelmente, intuímos, para aludir a um só tempo às formas da 

carapaça e do escaravelho do objeto, alusão concentrada no termo “cara”.  

 A ênfase dada aos motociclistas e seus capacetes remete o leitor ao cotidiano 

desta categoria de profissionais em uma metrópole como São Paulo, por exemplo. 

Trabalhando contra o tempo, os motociclistas atuam nas grandes cidades como estafetas 

sob duas rodas, fazendo entregas dos mais variados gêneros e, para maior proveito 

remunerativo, executam suas tarefas correndo contra o tempo, serpenteando entre os 

automóveis para chegar mais rápido ao seu destino. Este ritmo acelerado pode ser 

notado em várias passagens do fragmento, que metonimicamente salienta o próprio 

ritmo alucinante da paisagem urbana, onde o tempo das relações interpessoais, dos 

negócios, das diversões e dos afetos está sempre a dever ao próprio tempo. 

Comprovemos:  

 
“hoje pré-ontem paraontem hoje borrosa goma de mascar do tempo num fio de estica restica 

saliva rola desrola bola carambola que a caçapa engole rumina e desgole escaravelhos no ar 

negro elmos de pixe caravelhos cruzam viseiras veladas e passam tudo se agrava” (linhas 16 a 

20).  

 

Aqui, flagramos também a falta de tempo da cidade metaforizada numa jogada de 

bilhar, quando lemos a frase “bola carambola que a caçapa engole”. A construção 

parece nos dizer que o tempo (a bola), no ápice da partida (a carambola, lance que 

resume o objetivo do jogo), fosse tragado por um buraco negro (a caçapa). Estimulado 

pelas semelhanças visuais entre o formato do capacete do motociclista e da bola do jogo 

de bilhar, o leitor poderá enxergar também uma relação de similaridade entre a 

velocidade das motos, que entram e saem dos escuros túeneis, e a trajetória da bola no 

relance do jogo. Velocidade reforçada na frase “caravelhos cruzam no ar parado silvos 

saúdam das carapaças”, entre as linhas 23 e 24, assinalando o movimento ágil das motos 

cortando a pressão atmosférica e o som emitido pelas buzinas.  

 Assim parece transcorrer o cotidiano da cidade, onde o tempo voa como o voo 

das motocicletas, mas nada parece mudar de lugar mesmo com a permanente mudança 

dos fluxos. Até onde pôde chegar nossa compreensão textual, no cotidiano urbano “os 

dados viciados formam figuras iguais figuras de dados iguais e viciados” (linhas 43 e 

44), contrastando no fragmento com a imagem do sonho do poeta e filósofo taoista 

chinês do século IV a.C, Tchuang-tsé, que constitui, a nosso ver, o contraponto aos 
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aspectos repetitivos da rontina cotidiana. No início da página, Haroldo de Campos 

apresenta ao leitor uma espécie de sonho em que a imagem sonhada parece sonhar o 

sonhador: “uma borboleta ou tchuang-tsé sonhando que era uma borboleta ou uma 

borboleta ou tchuang-tsé sonhado que era uma ou o entressonho sonhado de uma 

tchuang-tsé sonhadassonhante borboleta” (linhas 1 a 3). Contrariamente à lógica 

cotidiana, onde as relações de causa e efeito regem e limitam o discurso, na paisagem 

onírica, diferentemente da paisagem urbana, Tchuang-tsé sonha ser uma borboleta, esta, 

por seu turno, sonha ser Tchuang-tsé e assim a mutação, fenômeno característico das 

borboletas, se transfere da imagem sonhada para o ser sonhante. Aqui surge uma 

metáfora extremamente elucidativa para a compreensão da leitura galática, que 

deliberadamente achamos por bom termo organizá-la sob a forma de uma pergunta, na 

intenção de ampliar seu alcance lexical, qual seja: o leitor lê a leitura ou a leitura lê o 

leitor? Como o sonho de Tchuang-tsé, a leitura galática parece se metamorfosear em um 

leitor pluriforme, que parece espreitar o leitor físico no ato da leitura, como se se 

deslocasse a cada tentativa de apreensão para levar o leitor a uma metamorfoseante 

experiência literária. Partindo desta premissa, somos levados a crer que este episódio do 

sonho do filósofo taoista, ainda que surja apenas emoldurando a elétrica paisagem 

urbana, pois verificado tão-somente na abertura e na fase final do fragmento, ilumina a 

ideia mesma de movimento e mudança explicitada na epiderme verbal. Senão, vejamos: 

enquanto no agitado cenário cotidiano a vida opera com base nos deslocamentos 

mecânicos e humanos mas os dias parecem os mesmos, no sonho o movimento se dá 

não no deslocar do corpo, mas no caminhar do espírito, e as imagens se modificam 

constantemente ao ponto de se fundirem o sonhador e o sonhado, colocando em xeque, 

entre outras questões metafísicas, a noção de origem, tão perturbadora quanto inócua, 

concernete ao homem ocidental.  

 Perto do encerramento da página galática, o leitor encontrará uma frase que de 

algum modo pode condensar esta nossa perspectiva de leitura: “não haveria tchuang-tsé 

sem o sonho que o transonha nem haveria o sonho sem tchuang-tsé” (linhas 40 e 41). 

Do mesmo modo, não haveria a cidade sem o homem nem o homem sem a cidade, 

caótica cidade, com suas “fendas fêmeas” abrindo-se em túneis, viadutos, pontes que 

conduzem carros e motocicletas para os desvãos do tempo. Outrossim, não haveria 

leitor sem leitura nem leitura sem leitor. O sonho, a cidade e o livro constituem, deste 

modo, dimensões tão distintas quanto análogas, uma vez que o abstrato (o sonho), o 
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concreto (a cidade) e o simbólico (o livro) parecem ser percursos do mesmo ato: da 

leitura.    

 Na página, a diferença entre o sonho e a cidade reside nas imagens que os 

metaforizam. Se no sonho de Tchuang-tsé a imagem era de uma borboleta, animal 

alado, tendente ao voo, no episódio urbano a imagem também é proveniente da natureza 

animal: a de uma “formiga-rainha”, animal rastejante, incliando ao percurso térreo. Para 

Haroldo de Campos o espaço urbano é uma “cidadeformigarainha ovulando do ventre 

branco” (linhas 15 e 16), na qual ele presencia, em um “cabaré do soho”, uma 

“cleópatra stripper”, que “degusta uma banana fellatio-style e romanina ergue os seios 

nas mãos e os mordisca nina e mima os seios que turturinam para os olhos aguados de 

calvas que descalvam do that again and i’ll kick your fucking face in a mão boba do 

trouxa recolhe um vazio de coxa para os olhos linguados de calvas se descalvando” 

(linhas 29 a 33). Nesta passagem, que, a nosso ver, guarda alguma afinidade com o 

episódio das garçonetes imitando as apsaras em um restaurante de Boston, ocorrido no 

frag. 26 (“apsara”), no tocante ao clima algo pastiche de diversão noturna de uma 

grande cidade, Haroldo de Campos parece evidenciar sobretudo o embasbacamento dos 

frequentadores do ambiente, que, a julgar pela expressão “olhos linguados de calvas se 

descalvando”, parece se tratar de homens maduros e de poucos cabelos, interagindo 

freneticamente com o número da stripper (“a mão boba do trouxa recolhe um vazio de 

coxa”). E assim, o “mudo gane” (ou poderia ser o mundo cane?) e regouga como um 

cão no canil da noite”, de uma cidade que pode ser Nova York, onde de fato ocorreu 

este episódio do strip-tease, mas que pode ser também Roma, Praga ou Madri, onde o 

leitor já esteve acompanhando Haroldo de Campos em busca dos signos das cidades.     
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Frag. 29: “poeta sem lira” 

 desliramento poema grego obscuro 

 lycophron açucararam bashô  

viagem de ônibus por los angeles  

 

 

 Este fragmento incia e finaliza com duas fecundas frases que, distas no espaço 

da página, aproximam-se intimamente no eixo temático, pois ambas dizem respeito, 

cada uma a seu modo, às questões da poesia, especialmente a uma certa categoria de 

poesia, na qual enquadra-se a poesia galática. Deste modo, se o leitor é introduzido no 

fragmento com a frase “poeta sem lira ó deslirado”, o texto dele se despede com a 

construção frasal “uma peça chamada alexandra to skoteinón póiema o poema obscuro”. 

Quanto à primeira, podemos dizer que suas potencialidades alusivas tangenciam, a 

nosso ver, os poetas que isentam sua obra do lirismo tradicional – mas sem abandonar o 

sentimento -, nela injetando um eu-lírico personificado antes pela linguagem do que 

pela persona do autor. Segundo K. David Jackson, há no fragmento uma alusão a uma 

das odes do poeta grego Píndaro (aprox. 522 a.C - 443 a.C), intitulada Ode de Píndaro, 

que, até onde alcança o resultado de nossas pesquisas, fora transcriada por Haroldo de 

Campos sob o título “Píndaro: Primeira Ode Pítica”, cuja primeira palavra coincide com 

o vocábulo “lira” da primeira frase do fragmento. Acompanhemos os excertos inciais 

desta transcriação haroldiana, contida no ensaio “Píndaro, Hoje”, integrante do livro A 

Arte no Horizonte do Provável: 

 

Khryséa phórmincs 

 

Lira de ouro, bem comum 

de Apolo e das Musas de trança violeta: 

os passos de dança, princípio de júbilo, 

te escutam, os aedos 

obedecem teu sinal 

quando pulsas vibrada os primeiros compassos 

dos prelúdios condutores de coros
185

. 

 

 Quanto aos procedimentos desta transcriação, vejamos o que nos revela seu 

transcriador:  

De acordo com as virtualidades que o texto me oferecia, vali-

me sem reservas do arsenal técnico da poesia moderna, desde o 

verso livre (ou mais exatamente polimétrico), até o 

espacejamento com função dinâmica. Na abertura do poema 

incluí, como uma espécie de autocitação do texto traduzido à 
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sua matriz, a transcriação fonética das duas primeiras palavras 

do original (“Krhiséa phórmincs”, lira de ouro); situei assim 

minha “transcriação” num âmbito voluntário de referências 

cruzadas, fazendo remissão à técnica interpolativa de poetas 

como [Ezra] Pound e [T. S.] Eliot. Isto significa que o tradutor é 

um homem datado e situado, que foi à busca de Píndaro não 

como um monumento glorioso, mas como um poeta de carne e 

osso, visto por alguém que só pode enfocá-lo pela ótica do 

tempo presente: Píndaro, mélico grego, “made new” em 

perspectiva sincrônica, agora poeta contemporâneo, falando a 

um auditório de hoje (CAMPOS, 1977, p. 112). 

 

 

 Daí intuirmos que este início da página está remetendo ao poeta grego. Nada 

impede, porém, que o leitor possa pensar aqui no desliramento de poetas como João 

Cabral de Melo Neto, Oswald de Andrade, James Joyce, e.e. cummings e os poetas 

integrantes da Poesia Concreta, nomeadamente Augusto de Campos, Décio Pignatari e o 

Autor destas Galáxias, e não menos ao poeta e tradutor presente na citação Ezra Pound. 

No tocante à segunda passagem, dentro de nosso alcance, vemos tratar-se de uma 

referência à peça teatral Alexandra (ou Cassandra), atribuída ao poeta e dramaturgo 

grego Lycophron (cerca de 285-247 a.C), considerada até os dias atuais como um 

poema dos mais obscuros da literatura clássica.  

 Antes de procedermos ao desenvolvimento das ideias acima assinaladas, urge 

situar o leitor no contexto espacial do fragmento, a saber, a cidade americana de Los 

Angeles, cujos relatos, ao que tudo indica, provém muitas vezes de uma voz que passeia 

“naquele ônibus de los angeles deslizando pelas avenidas até westwood village” (linhas 

34 e 35), a voz de Haroldo de Campos. Neste passeio, de ônibus ou de outro lugar, 

várias outras vozes surgem no itinerário viajístico do nosso Poeta, anônimas e célebres, 

farfalhando na página como fortuitos passageiros que entram e saem, falam e calam, 

surgindo e sumindo da página como se entrando e saindo de um ônibus em movimento. 

Das célebres referências, além de Lycophron, o leitor encontrará uma alusão ao 

haicaísta Bashô e breves citações do escritor Henry Miller (1891-1980), do dramaturgo 

Arthur Miller (1915-2005) e da atriz Marilyn Monroe (1926-1962), com quem foi 

casado o segundo Miller), os três norte-americanos. Além destes, há também uma 

rápida referência a um dos principais escritores do romantismo alemão, Novalis (1772-

1801) e ao nosso já conhecido Holderlin, aquele autor da bela e trágica (literalmente) 

“palavra vermelha”, aludida no frag. 23, “neckarstrasse”. Vejamos a passagem na qual 

estas referências surgem, dando-nos a sensação de que Haroldo de Campos está se 

dirigindo a uma figura feminina de “rímel dissolvido no canto dos olhos 
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jaguarfúlguros”, que estaria próximo a ele naquele instante da viagem e que não entende 

nada de literatura:  

 
“e não sabia nada de holderlin nem de novalis e confundia henry miller com arthur miller este 

último por causa de marilyn monroe” (linhas 7 e 8). 

 

 Retornemos agora ao foco de discussão trazido pelas frases inicial e final da 

página, já ficando advertido que alguns aspectos da abordagem da primeira poderão 

incidir de certa forma sobre o campo semântico da segunda. Isto posto, para pensarmos 

os conceitos advindos da frase “o poeta sem lira ó desliderado”, um ensaio do próprio 

Haroldo de Campos, intitulado “Lirismo e Participação”, contido no livro 

Metalinguagem e Outras Metas, será elucidativo. Analisando as relações entre o eu-

lírico e o eu-participante, escopo do referido ensaio, nosso Poeta pontifica a respeito do 

gênero lírico: 

 

Preliminarmente, seria necessário considerar o problema 

específico da poesia do lirismo amoroso como possibilidade 

criativa, em nosso tempo. Impõe-se uma desmistificação dos 

resíduos românticos que impregnam constantemente o 

tratamento do poema lírico. À idealização do lirismo 

corresponde, com frequência, um expediente linguístico 

evasivo-elusivo que escamoteia, sob os biombos de uma nova 

convenção do “amor cortês”, com seu ritual de vocativos e 

metáforas fixas, a própria experiência amorosa no que esta tem 

de plenitude e de realização (CAMPOS, 1992, p. 91). 

 

 

Traçando um paralelo entre as linguagens literária e cinematográfica no que tange aos 

procedimentos do tratamento lírico e tomando a obra de Henry Miller, por nós e por ele 

já citado, como paradigma de um renovado conceito de lirismo, Haroldo de Campos 

ressalta: 

 

Se o cinema pode empreender essa desmistificação através da 

linguagem direta das imagens, a poesia (e a prosa) há de fazê-lo 

enfrentando, sem falsos pudores nem rodeios virtuosos-

vitorianos, o problema erótico. E, diga-se de passagem, a 

importância de Henry Miller – incompreendida pelo 

puritanismo zelote de Luckács – se liga justamente a esta 

empresa: a desmistificação do amor burguês, submetido, na 

ficção milleriana, à sistemática violentação dos quadros de 

conceitos em que se nutre; a redução ao absurdo da própria 

reificação das relações amorosas engendrada pela sociedade 

mercantilista, através da exponenciação dessa reificação a suas 

últimas consequências. O choque desalienador nasce desse 

consumo interdito e exorbitante de liberdade (a liberdade de 
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reificar o amor como experiência física, para além de qualquer 

censura ou convenção moral) (CAMPOS, 1992, p. 91-92). 

 

A seguir, veremos embutida nas palavras de nosso Poeta aquela noção de lirismo que 

lançamos no início desta leitura, que encerra uma mirada pelo viés da linguagem: 

 

 

Este argumento preliminar, que levaria a considerações mais 

extensas e marginais, aqui se coloca como simples 

reivindicação de uma lírica desalienada quanto ao seu próprio 

objeto. Uma lírica que se sirva da linguagem para revelar e não 

para velar a vivência amorosa. 

Mas o problema aqui em destaque é outro: trata-se da possível 

conincidência, em poesia, do eu-lírico (aquele eu-lírico integral, 

desalienado, não julgado por conceitos prévios) e do eu-

participante num mesmo lugar estético. 

Dois poetas, ao que nos ocorre, resolveram admiravelmente este 

problema, em poemas de fatura e técnica muito pessoais, que se 

contam entre os melhores que produziram, além de envolverem 

toda uma redimensão do gênero. Referimo-nos a Vladímir 

Maiakóvski (“Carta a Tatiana Iácovleva”, 1928) e Oswald de 

Andrade (“Cântico dos Cânticos para Flauta e Violão”, 

dezembro de 1942) (CAMPOS, 1992, p. 92).  

 

 

Sobre o referido poema do poeta russo, o Autor nos diz: 

 

 

No poema de Maiakóvski, fixam-se várias emoções que 

trabalharam simultaneamente o espírito do poeta: o amor pela 

russa branca Tatiana Iácovleva, que o poeta foi encontrar na 

boêmia Paris dos anos 20; a sua amargura pessoal ao vê-la 

recusar o pedido que lhe faz para retornar à pátria (Tatiana 

optou pelo exílio confortável e por um matrimônio milionário e 

vagamente heráldico...). Ambos estes sentimentos pertencem à 

esfera privada do eu-lírico. A eles porém se somam os zelos 

revolucionários do poeta – o “caudilho vociferante” como ele 

próprio se chamava – e encarnando o epos do eu-coletivo, ei-lo 

a sentir ciúmes pela sua ideologia e pela sua pátria (“Não é por 

mim / que tenho ciúmes / antes me enciúmo pela Rússia 

Soviética”), e a superpor à conquista da amada renitente (e 

inclusive à posse física desta) uma imagem, carregada de élan 

proselitista, do triunfo final do socialismo (“De qualquer modo / 

um dia / vou tomar-te / Sozinha / ou com a cidade de Paris”). 

(...) As imagens das duas esferas – a pessoal e a coletiva – 

entram num sutil contraponto e acabam se fundindo através do 

próprio instrumento linguístico: o verbo “tomar-te” está 

colorido de bivalência semântica, posse amorosa e revolução 

social nele reverberam simultaneamente (CAMPOS, 1992, p. 

92-93). 
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Já sobre o tratamento do eu-lírico na obra do autor de Memórias Sentimentais de João 

Miramar, Haroldo de Campos assinala: 

 

 

Também Oswald de Andrade enfrentou, no seu “Cântico dos 

Cânticos”, um semelhante conflito de sentimentos e a 

necessidade de recorrer a uma análoga dialética de expressão. O 

poema, dedicado à celebração da mulher amada – poema do 

amor total, conquistado ao cabo de andanças e lutas, na 

maturidade da prática da vida – é também um poema de defesa 

total e obstinada desse amor, contra tudo e contra todos, 

convenções ou pessoas, que a ele se opunham: 

    “E se ele vier 

     

    Defenderei 

    E se ela vier 

    Defenderei 

    E se eles vierem 

    Defenderei 

    E se elas vierem todas  

    Numa guirlanda de flechas 

    Defenderei 

    Defenderei  

    Defenderei”  

 

Raras vezes, em nossa poesia, o pathos amoroso atingiu tal 

densidade, feita, não obstante, de agudo despojamento. Sua 

estrutura consiste numa montagem de quinze fragmentos, 

titulados separadamente desde oferta até encerramento e gran-

finale (como é de hábito na poesia oswaldiana, os títulos 

acabam se integrando no corpo das respectivas seções do 

poema). O procedimento estilísitico que tem maior incidência 

no “Cântico” é a técnica de repetições, seja o andamento 

anafórico e paralelístico, seja a simples reiteração topológica de 

palavras iguais ou parônimas (CAMPOS, 1992, p. 93-94).  

 

 

 Embora Haroldo de Campos não aluda diretamente na página galática a essa 

“dialética de expressão”, que funde o eu-lírico e o eu-participante, não terão sido em 

vão nem as considerações acerca desta problemática nem a averigução das modalidades 

outras da lírica, ou, como chamamos no início de nossa leitura com base na palavra 

“deslirado”, do desliramento, nos poemas de Maiakóvski e de Oswald. Se nosso Poeta 

não especificou no fragmento o endereço da frase “poeta sem lira”, estes dois que aqui 

trouxemos à baila para o leitor, via ensaio do próprio autor das Galáxias, certamente 

têm lugar no escopo deste eixo do fragmento, uma vez que ambos, conforme 

constatamos, praticam em suas obras uma lírica algo despojada, objetiva, distante dos 

excessos sentimentalistas de escolas literárias anteriores, muito em voga, por exemplo, 
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no Romantismo e no Parnasianismo brasileiros, com resíduos até mesmo na poesia 

moderna, da qual o mesmo Oswald foi um dos mentores.  

 Os expedientes desta lírica enxuta, deslirada, podem ser estendidos no corpo da 

página à citação feita à poesia de Bashô, erigida em tom levemente irônico e queixoso 

no que toca a algumas traduções de um dos criadores do haicai: “por que será que os 

tradutores açucaram bashô... bashô para quem uma peônia florindo podia ser um gato de 

prata ou um gato de ouro uma peônia florindo na luz (linhas 29 a 31). Ainda sobre 

Bashô, há outra passagem na página que parece corroborar, agora sob uma perspectiva 

algo anti-lírica, as linhas de pensamento dos poetas sem lira: “e se lembrava de bashô 

cavalos mijando junto ao travesseiro” (linhas 23 e 24). Refere-se Haroldo de Campos 

nesta passagem ao tom anti-epifânico existente na poesia de Bashô - procedimento 

igualmente adotado por nosso Poeta nas páginas galáticas -, especificamente a um 

haicai seu que alude ao som da urina de um cavalo ouvido certa feita pelo poeta 

japonês. Sobre este haicai, expressão evidente de uma anti-epifania, que poderíamos 

também aproximar dos mais representativos poemas anti-epifânicos dos poetas citados 

no início desta leitura, Haroldo de Campos esclarece: 

 

 

(...) Bashô prova que não foi apenas autor de poemas delicados, 

como também foi realista a ponto de retratar cavalos urinando, 

como aconteceu em uma de suas viagens. É um haikai muito 

conhecido em que ele descreve uma ocasião em que dormia 

num estábulo e foi acordado pelo barulho de cavalos urinando. 

O mesmo poeta capaz de escrever haikais, como “o velho 

tanque / rã: sal’tomba / rumor de água” (transcriado pelo nosso 

Poeta), de extremo refinamento, era capaz de falar de uma cena 

dura da realidade e transformá-la num haikai (CAMPOS, H. de 

apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 194-195). 

 

 

 Seja pensando em uma ou outra categoria dos haicais de Bashô, não nos 

escapará a tentação de vermos refletidos nestes poemas, dado o despojamento e a 

concisão neles impressos, a ideia de desliramento alinhavada na página e perseguida em 

nossa leitura. Os haicais, ora, constituem produções poéticas de alto poder de síntese e, 

por conseguinte, de supressão de tonalidades sentimentalistas, caracteres similares, a 

nosso entender, aos expedientes criativos utilizados pelos poetas deslirados. Há pouco, 

uma voz no texto nos disse “os tradutores açucaram bashô”. Os poetas sem lira, por seu 

turno, desassucararam a poesia. Assim sendo, entre Bashô e os poetas deslirados, menos 

pela estrutura formal e mais pela dicção enxuta do eu-lírico, podem estar em sintonia 
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poética no espaço galático. Pensando a um só tempo as duas instâncias poéticas, 

vejamos o que Haroldo de Campos nos diz acerca da técnica e da fatura do haicai, 

excertos extraídos de outro dos seus fecundos ensaios “Haicai: Homenagem à Síntese”, 

que também integra o já citado A Arte no Horizonte do Provável: 

 

 

(...) A poesia japonesa em particular nos oferece uma 

impressionante tradição de síntese absoluta e apresentação 

direta: o haicai, poema de 17 sílabas, que se desenvolveu no 

chamado período Tokugawa (1660-1868), inicialmente com 

Bashô (1644-1694) e sua escola, e, mais tarde, com Buson 

(1716-1784) e Issa (1763-1828), para citar apenas os mais 

importantes. 

Não me parece justificada a aura de melifluidade [“os tradutores 

açucaram bashô”, lembremos] e exotismo que a visão ocidental 

procura, frequentemente, emprestar ao haicai, desvitalizando-o 

em sua principal riqueza – a linguagem altamente concentrada e 

vigorosa – para apresentá-lo como um produto arrebicado 

daquilo que E. P. [Ezra Pound] denominou, no mesmo ABC of 

Reading [ABC da Literatura], “rice powder poetry”, ou seja, 

“poesia pó-de-arroz”. A inspeção do texto original de alguns 

haicai – mesmo para um simples amador do idioma japonês, 

como é o meu caso – oferece não apenas um desmentido aos 

colecionadores de bijuteria, como também revela, na sua 

estrutura gráfico-semântica, a existência de processos de 

compor e técnicas de expressão (...), que só encontram paralelo 

em pesquisas das mais avançadas da literatura ocidental 

contemporâneas [estaria o poema Amor Humor, de Oswald de 

Andrade, no perímetro destas pesquisas?] (CAMPOS, 1977, p. 

55-56). 

 

 

 A noção de “poeta sem lira” que estamos tentando encontrar no haicai, dentro 

dos limites já assinalados anteriormente, também parece estar insinuada nas 

proximidades da própria frase inicial do fragmento. Soando, para nós, como uma 

discreta e irônica ilustração do conceito sugerido por aquela frase, o leitor tomará 

contato com uma dessas frases de efeito visualizadas nos pára-choques dos caminhões: 

“desta vida ninguém sai vivo companheiro” (linha 2). Viva desta vida, parece-nos, só 

escapa a linguagem, como escapou a do poema obscuro “Alexandra”, de Lycophron, 

que até os dias de hoje espera pelo seu deciframento pleno. Como tem escapado da 

morte as misteriosas Galáxias, um poema sem lira. Ou melhor, com a lira da linguagem.  
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Frag. 30: “pulverulenda” 

lenda em pó delenda pelo eco da viagem 

ives klein vazio da tela tango buenos aires 

barafunda familiar dupla elipse barroca 

 

   

 O pó e a lenda: pulverulenda. Lenda de pó ou pó de lenda? Os dois sentidos 

cabem perfeitamente na cadeia de sentidos galática, pois na estrutura constelar e móvel 

da página tanto a lenda pode pulverizar-se em mil e uma lendas como os pontículos de 

pó textual espalhados pelo branco do papel podem engendrar uma só lenda. No encalço 

de tal perspcetiva, se um neologismo existe para, entre outras funções, expandir os 

limites da linguagem, pulverulenda pode, nos limites de nossa leitura, ser traduzido com 

outro neologismo: polenda, aludindo, em um relance, ao signo parlenda, que diz 

respeito aos lúdicos versos infantis rimados, efeitos, muitas vezes, encontrados nas 

passagens galáticas. Assim, se pulverulento etimologicamente designa um pó muito 

fino, facilmente levado pelo mínimo sopro de ar, pulverulenda, vocábulo que abre a 

presente página, parece designar uma leve lenda, conduzida não pelo punho pesado das 

regras literárias, mas pela fluidez do sopro da escrita e pelo gozo do sopro da leitura.  

 Por isso, nunca pulverulida, mas sempre pulverulenda, pois, como toda lenda 

que se preze, nunca se dá por lida. Está sempre lenda, “que eu linho e desalinho que eu 

cardo e descarto e descardo e carto e corto e discorto e outra vez recarto recorto reparto 

e disposto o baralho está farto está feito e almaço este fólio que eu passo como o jogo 

que espaço” (linhas 1 a 4), conforme diz Haroldo de Campos e lê o leitor. Já estão aqui, 

logo no início da página, as anti-regras do “baralho” galático, para que o jogador-leitor 

não entre sem saber delas, mas, entrando, logo delas se esquecerá, porque quando já 

estiver afinado com suas diretrizes, elas já caducarão, solicitando uma nova anti-carta de 

regras para reabrir o jogo. Um jogo que não tem fim porque não tem começo pré-fixado, 

tem só a finalidade de moto-contínuo, de movimento perpétuo, como o movimento de 

toda leitura-lenda que se preze. 

 A mistura de línguas na seguinte passagem confirma os efeitos desse feitio 

moto-contínuo, deixando o leitor entrever que as línguas, expressões de identidade 

cultural, quanto mais se engastam mais se livram do desgaste do uso utilitarista: “hier 

offnen with care breakable attention très fragile attenzione vorsicht molto fragile leicht 

zerbrechlich” (linhas 4 e 5). Nesta frase, Haroldo de Campos encadeia vocábulos do 

alemão, do francês e do italiano, conduzindo o leitor a uma só ideia, que poderíamos 
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traduzir, em síntese, como “atenção cuidado frágil”
186

, frase costumeiramente utilizada 

em encomendas e bagagens que oferecem risco de quebras e danos. Seria a existência 

desta frase no fragmento estimulada com base nas bagagens vistas pelo nosso Poeta em 

algum aeroporto onde esteve? De que contexto urbano poderia provir esta ideia? 

Suspeitamos que de alguma cidade da Europa, pois logo em seguida vemos uma 

passagem em que aparece “made in stuttgart”, o que não significa que todo o fragmento 

transcorra nesta localidade, conforme veremos adiante. Mas não percamos de vista esta 

primeira contextualização urbana, que agora transcrevemos: “e se tomava chá e se 

discutia sobre culinária com geleia de cereja civilizada atmosfera britânica made in 

stuttgart” (linhas 7 a 9). Note o leitor que a frase “atmosfera britânica made in stuttgart” 

pode reiterar a ideia sugerida pela mistura das línguas e, por conseguinte, das culturas, 

por nós assinalada há pouco, constituindo essa mistura, a nosso ver, uma espécie de 

constante poética do livro. Por isso, não é incomum o leitor, na mesma página, 

presenciar episódios de uma ou mais cidades, como se entre eles (os episódios) e entre 

elas (as cidades) não houvessem fronteiras, mas pontos dialógicos que os integram no 

espaço-tempo da linguagem.  

 Se Haroldo de Campos não estabiliza os espaços, mas os fluidesce a ponto de 

constituírem uma só esteira geográfica, assim como seu texto, um grande esteira 

poética, também não estanca o jorro das referências e citações. Assim, surge logo em 

seguida uma citação ao pintor francês Ives Klein (1928-1962), um dos artistas mais 

importantes da Europa do Após-Guerra, que “pintava com mulheres desnudas manchas 

borrachosas de azul carimbando o vazio da tela entre nacos e ganas” (linhas 10 e 11). 

Alude nosso Poeta ao estilo inusitado de pintura do artista, que muitas vezes praticava 

seu processo de criação diante do público, pintando o corpo de mulheres de um tom de 

azul criado por ele e depois orientando-as a irem de encontro aos quadros, imprimindo 

no “vazio da tela” não a imagem literal do corpo mas a imagem do próprio azul. Sobre o 

vocábulo “vazio” é importante dizer que Ives Klein ficou também conhecido por 

empreender uma série de obras denominada Saut dans le Vide (“Salto no Vazio”), em 

que o artista punha em discussão o valor do espaço inocupado como algo próximo ao 

nirvana, esse estado espiritual zen, ausente da influência mundana. 

 De Ives Klein para um tango em Buenos Aires, sem escala. É assim o ritmo da  

                                                           
186

 No idioma germânico: “hier offnen with care breakable”: aqui aberto ou abrir com cuidado frágil; em 

francês: “três fragile”: muito frágil; vorsicht: atenção; em italiano: “molto fragile”: muito frágil; 

novamente em alemão: “leicht zerbrechlich”: fácil frágil. 



 

400 
 

página, esta “pulverulenda em viagem delenda pelo oco da viagem” (linhas 26 e 27), 

como afirma o nosso Poeta já pelas cercanias da capital argentina. Aqui, em certo 

momento, o leitor partilha de um episódio de acento tragicômico, que discorre acerca de 

uma confusão familiar envolvendo uma mulher, seu marido surdo, um bebê chorando e 

uma sogra ralhenta:  

 
“o surdo chegou em casa e a sua mulher lhe deu o nenê para ninar e lhe pediu que desse 

mamadeira ao nenê e a sogra ralhava com o surdo porque ele não tinha jeito para e a mulher 

ralhava e o nenê chorava e o surdo era um homem pacato el sordo cubano y le cagó un 

trompazo en la cara y bino la suegra y le cagó también un trompazo y entonces bino el machito 

del piso de arriba cobarde te peleás solamente con mujeres y a este también le cagó un trompazo 

en la que se cayó al suelo y tuvieron que echarle un balde de agua y bino la cana y el sordo y 

tuvieron que cambiar un tercio del departamento el sordo nunca más peleó” (linhas 27 a 36).  

 

Como que saído de uma comédia de erros, com todos os elementos esperados, o 

episódio chama atenção do leitor não apenas pela barafunda que ele narra mas 

sobretudo pelo modo elíptico de narrar, que corta a continuidade de algumas frases para 

deixar seu complemento ou entendimento a cargo do leitor.  

 Vejamos estas ocorrências lexicais: “e a sogra ralhava com o surdo porque ele 

não tinha jeito para”. Há aqui uma suspensão que evita a redundância, pois o leitor já 

fora informado poucos passos antes sobre o que se trata: a inépcia do surdo para cuidar 

do nenê. Elipse de maior grau acontece com a chegada de “bino el machito del piso de 

arriba”, que entra no episódio sem prévias indicações, para acudir as duas mulheres da 

fúria do até então pacato surdo: “y bino la suegra y le cagó también un trompazo”. Só 

passos depois Bino é apresentado formalemente ao leitor: “bino el machito del piso de 

arriba”. E a seguir a esta frase, Bino ganha voz: “cobarde te peleás solamente con 

mujeres”. Mas ganha também “un trompazo en la”. “en la” o que, onde?, perguntaria o 

leitor. Provavelmente, “en la cara”, no mesmo lugar onde apanharam a mulher e a sogra. 

A confusão, pelas nossas suspeitas, parece terminar em delegacia (“la cana”), que, pelo 

visto, deu cana para Bino e o Sordo. O fim da figura elíptica ocorre com “y tuvieron que 

cambiar un tercio del departamento”, a que tudo indica dizer respeito à mudança de 

apartamento que tiveram que fazer a mulher, sogra e nenê, ficando longe do Sordo 

cubano, que “nunca más peleó”. O leitor compartilha ainda do jocoso trocadilho: “cara 

y bino”/carabino(a), como se Bino metaforizasse a carabina para resolver a peleja. 

 Fica patente neste episódio um dos expedientes do método narrativo que 

Haroldo de Campos empreende nas Galáxias, seja no trato com o epos ou com o 

epifânico, isto é, com o discurso prosaico ou com a sintaxe poética. A figura da elipse 
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nestes casos é modelar, pois dispensa do discurso o inessencial, fortalecendo a porção 

de originalidade porque empresta à trama o gosto da surpresa e incita no leitor o 

prazeroso exercício do imaginário e do intelecto pelos conectivos suprimidos e pelos 

desdobramentos suspensos. O episódio, movido desta forma, tende a render 

esteticamente porque omite dados e porque não resulta em desfecho conclusivo, 

deixando, isto sim, a estória ventilando ao infinito. Desta feita, a figura da elipse assume 

não só nesta página, mas em todo o contexto galático, um axioma ambivalente, tal qual 

pratica nos textos e nas artes barrocas em geral. Sobre esta dupla função lexical da 

elipse nas obras barrocas, Affonso Romano de Sant’Anna nos informa: 

 

 

Na retórica a elipse é uma figura do discurso que pressupõe que 

algo não foi dito, que algo está faltando, que algo está oculto. 

Na elipse, um eclipse. O ocultamento de uma letra, de um 

signo. Uma camada de sombra.  

Ler um discurso elíptico, portanto, é extrair-lhe os significados, 

desvelar, lançar luz. Achar, enfim, aquela recém-nascida figura 

que se esconde na voluta que se expõe na fachada.  

(...) Elipse: dupla inscrição: excesso e falta. Repetição e 

diferença. Antíteses.  

Exatamente como no Barroco: o excesso e a falta. As duas 

cabeças, os dois núcleos da voluta (SANT’ANNA, 2000, p. 22-

23). 

 

  

 Ainda sobre as características desta ambivalente figura de linguagem, o ensaísta nos 

revela: 

 

O pensamento elíptico é curvo, cheio de dobras e sinuoso. 

Curvo como a elipse astronômica de Kepler ou a elipse contida 

nas volutas das fachadas das igrejas barrocas.  

(...) Pode-se dizer que toda linguagem é elíptica, pois todas são 

alusivas, analógicas, alegóricas. A palavra “pedra” não é a 

pedra, mas outra forma de a pedra existir abstratamente.  

(...) A elipse retórica é uma voluta no texto. Ela esconde algo 

que a crítica – outra elipse – tenta revelar (SANT’ANNA, 2000, 

p. 100-101). 

 

 

 Daí podermos ver como elíptica a incidência de várias citações a autores e 

obras salpicados no texto galático, que se por um lado omitem dados, por outro 

expandem suas significações, pois não concluem seu emprego, mas deixam ao leitor a 

proliferação deste, a partir de conexões que estabelecerá dentro do contexto. Seguindo 

esta linha de raciocínio, o leitor não tem motivos para se desesperar caso encontre na 

linha 6 do presente fragmento a enigmática palavra “ptyx”, a que tudo indica ser uma 
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alusão à obra do poeta francês Stephane Mallarmè, um dos autores do paideuma 

harodiano, já em nosso estudo citado, que usou este vocábulo em um de seus poemas. 

Do mesmo modo, o leitor verá na linha 23 uma alusão ao cineasta e ator americano 

Orson Welles (1915-1985), quando nosso Poeta parece estar se referindo a um tocador 

de bandoneon, “orson welles ruiváceo”, provavelmente tão corpulento quanto o 

cineasta, “amassando o tango nas mãos como um pão de matéria roufenha”. São os ocos 

da pulverulenda haroldiana ecoando na leitura não menos lenda das Galáxias.  
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Frag. 31: “o que mais vejo aqui” 

 o vazio o nada o silêncio da escrita  

o finir da fábula o nada que é o tudo 

onde o fácil é teu álibi o difícil é meu risco 

 

 

 Um ensaio sobre o vazio, este talvez constitua o eixo semântico do presente 

fragmento. Um vazio, diga-se, que não significa ausência de conteúdo no continente 

livro, mas, antes, ausência de um conteúdo referencialista que se limita a transmitir uma 

mensagem. O que existe aqui, portanto, é o discurso do nada, porque não se serve da 

linguagem para cumprir uma mera missão contratual entre leitura e leitor, mas um “nada 

que é o tudo”, conforme nos diz o Poeta na linha 34. Pensando assim, entendemos que 

Haroldo de Campos está escrevendo sobre o próprio escopo das Galáxias, cujo discurso 

gira em torno do nada da linguagem, do silêncio da palavra, da busca por um escrever 

que não exista apenas por um propósito utilitarista, mas pela necessiadade em si da 

palavra, pela vontade desintencionada da linguagem, pelo anseio desinteressado do 

discurso verbal. Isso que estamos inferindo provavelmente está corroborado na frase 

“escrever sobre o não escrever”, frase que espelha em mirada homóloga a construção 

“escrever sobre escrever”, vista pelo leitor no formante incial “e começo aqui” (linhas 5 

e 6).  

 Ora, “escrever sobre o não escrever” é, em grande medida, imprimir no papel 

uma não escritura, um texto que intenta reiventar as modalidades de escritura, ou 

melhor, que almeja devolver à escritura seu estado de pureza, sequestrado há muito 

pelos ditames de um discurso em tudo pragmático, voltado sobremaneira para a 

manutenção de um status quo obliterador da liberdade de leitura e, por conseguinte, de 

expressão. Discurso que não admite a diferença, só vê a si porque só lhe interessa o seu 

dizer, não o não dizer, quando o não dizer é um dizer além do dizer, porque desarmado 

e, portanto, não indutor de expectativas e de retornos embutidos neste dizer.  

 À guisa de recuperação de um episódio do fragmento passado, pensemos no 

salto no vazio de Ives Klein, que buscava parecia discutir em sua obra a plenitude do 

vazio, discussão estética que se afina, em alguma medida, à ideia de vazio trazida nesta 

página. Assim sendo, o vazio de que nos escreve Haroldo de Campos só é vazio se 

concebido desta forma. Um vazio pleno, se assim quisermos, pois, mesmo repleto de 

palavras, continua vazio, porque as palavras não se amontoam sob significações 

logocêntricas mas como signâncias voláteis, que flutam sobre o papel sem cristalizarem-

se em sua superfície, conforme podemos deduzir na seguinte passagem:  
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“o que mais vejo aqui neste papel é o vazio do papel se redobrando escorpião de palavras que se 

reprega sobre si mesmo e a cárie escancárie que faz quando as palavras vazam de seu vazio” 

(linhas 1 a 3).  

 

É como se as palavras escritas sobre o papel não mais funcionassem como veículos 

transmissores de ideias, fossem elas próprias as ideias. E sendo ideias, elas, 

conservando sua natureza distintiva, perdem seu caráter apriorísitico de significação em 

prol de uma significação sempre mutável, alcançada através de relações temporárias no 

tubo de ensaio que configura a página galática.  

 Assim, há sempre um vazio a ser preenchido, pois a palavra galática não se fixa 

permanentemente em um ponto, mas transita por todos os pontos da página, transando 

relações, tramando contatos, tecendo contextos. É “quando este vazio mais se densa e 

dança e tensa seus arabescos entre escrito e excrito tremendo a treliça de avessos branco 

excremento de aranhas supressas suspensas silêncio onde o eu se mesma” (linhas 5 a 8). 

Com esta passagem, nosso Poeta parece dizer que o texto olha para o texto e de textura 

em textura desata os nós da convencionalidade lexical para propor a dança dos signos, 

que se esticam como finíssimos fios de aranha, formando uma teia na qual se 

entrelaçam, substituindo as relações hierárquicas por relações de semelhança, onde 

autor é o texto, mirando-se nele, e não uma voz que fala no texto. Na seguinte 

passagem, tais asserções ganham mais força:  

 
“onde o eu se mesma e mesmirando ensimesma emmimmesmando filipêndula de texto extexto 

por isso escrevo reescrevo cravo no vazio os grifos desse texto os garfos as garras e da fábula só 

fica o finar da fábula o finir da fábula o finíssono da que em vazio transvasa” (linhas 7 a 11).  

 

É como se não houvesse moral na fábula, apenas o ato de fabular, o gesto da leitura 

vibrando por si em vez do resultado prático da leitura servindo para teu fim (o do leitor). 

É nesse ponto sem nó que Haroldo de Campos crava no vazio “os grifos desse texto”, 

que não tem (pré)pretexto para existir, tem o gosto por existir da linguagem. Daí, a 

metáfora do “excremento de aranhas supressas”, que traz a imagem de um texto que 

supre, suprime e surpreende.  

 Esse vazio, que se nega a ser preenchido com os vícios do discurso 

monológico, com a gramática recorrente da literatura oficializada, parece ávido pelo 

silêncio farfalhante da palavra, pois o que fala na palavra, para Haroldo de Campos, já 

não fala, apenas constata, repete, redunda, caindo na vala comum de uma linguagem 

natimorta. Quer o Poeta o silêncio dela, porque estará nesse silêncio seu grito de 
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liberdade, da palavra e do Poeta, pois o “vazio restaura o vazio” (linhas 16 e 17), 

repondo as energias da palavra, perdidas em nome de um uso ideologicamente imposto:  

 
“pensar o silêncio que trava por detrás das palavras pensar este silêncio que cobre os poros das 

coisas como um ouro e nos mostra o oco das coisas que sufoca desse ouro pensar de novo o 

silêncio corpo áureo onde tudo se exaure as sufocadas solfataras as guelras paradas desse espaço 

sem palavras de que o livro faz-se como a viagem faz-se” (linhas 22 a 27).  

 

Um “silêncio que cobre o poro das coisas”, ora, só pode ser a camada adormecida das 

coisas, pois as coisas já gastas pouco ou nada têm a descortinar para o homem: “se você 

quer o fácil eu requeiro o difícil e se o fácil te é grácil o difícil é arisco e se você quer o 

visto eu prefiro o imprevisto” (linhas 20 e 21). Por isso a expressão “sufocadas 

solfataras” para designar as camadas silenciosas das coisas que, como as placas 

tectônicas de um vulcão adormecido, podem eclodir ao mínimo atrito entre elas, como 

faz Haroldo de Campos pondo em atrito as palavras galáticas. Fazendo uma analogia 

com o vulcão adormecido Sofatara, localizado nas cercanias de Nápoles, o Poeta parece 

dizer que há nas palavras uma força subjascente ao aparente uso cotidiano, uma força 

que quanto mais silenciosa mais explosivo pode ser seu impacto. Chega a chamar seu 

livro de “espaço sem palavras”, pois parece considerar sua escrita um lugar de palavras 

outras, quase invisíveis, uma vez que estão interessadas pelo “oco das coisas”, onde 

reside, provavelmente, o gérmen seminal da informação nova, do dado original, o dado 

mesmo pensado por Mallarmè, não abolido pelo acaso.  

 Esse “oco das coisas” parece subsistir à materialização da palavra no papel. 

Pode o Poeta dizer tudo com ela, mas o inaudito permanecerá: a participação do 

siilêncio, do vazio e do nada na composição poemática traduz “as guelras paradas desse 

espaço sem palavras”. E nas Galáxias o Poeta fez com as palavras o “nada que é o 

tudo”, suprimindo delas o que lhes é acessório para que nelas vejam-se as camadas mais 

íntimas e inesperadas, isto é, vejam-se a essencialidade da linguagem fulgurando no 

branco da página o “corpo áureo onde tudo se exaure”. A palavra galática, deste modo, 

não está acima da alvura do papel, ela é parte composicional do branco papel, pois sua 

performance não prescinde dos vazios, dos vãos entre as palavras. Neles se nutre e neles 

se transmuta, pois os efeitos da palavra galática só se realizam plenamente graças aos 

silêncios deixados pelos rastros de cada uma das palavras. Desta forma, a tinta negra 

dos caracteres não subjuga a alvura do papel, mas toma-a como parceira ativa da leitura, 

construindo um percurso sintático deveras polifônico, pois entre o vão branco e os 

pontos negros instaura-se uma dinâmica rítmica que tende a modificar as inflexões a 
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cada nova leitura, não só por se tratar de uma nova sensação de leitura, mas por 

constituir aberta não ao final da obra, mas nos entres da obra, nos intervalos das 

palavras. Entre uma palavra e outra, o leitor se depara com um vazio ruidoso que pinta 

de branco o negror dos vocábulos, elevando tanto mais a carga de significação 

radioativa da leitura:  

 
“o que mais vejo aqui neste papel é o calado branco a córnea branca do nada que é o tudo 

estagnado e a fábrica de letras dactiloletras como um lodo assomado mas por baixo é o calado 

do branco não tocado que as letras dactilonegam negram sonegam” (linhas 33 a 36).  

 

Nesta mirada, o “calado do branco”, a cal do branco, como poderia formular nosso 

Poeta, não se cala. Ao contrário, cola-se às possibilidades semânticas do signo verbal, 

conduzindo o andamento da leitura, cujos sinais brancos-calados podem indistintamente 

indicar pausa ou continuidade:  

 
“e por que escrever por que render o branco como turnos de negro e o negro com turnos de 

branco esse diurnoturno rodízio de vazio e pleno de cala e fala de fala e falha” (linhas 37 a 39).  

 

 Mas não seria essa a ordem natural de todo discurso, poético ou não poético: 

alternância entre fala e cala? O que diferencia o discurso galático, entretanto, é que ele 

pode calar na fala e falar na cala, pois já está claro para o leitor que o “silêncio é fábula” 

e a fábula pode ser silêncio, pois “seu avesso já é texto” (linha 41). Dito deste modo, a 

lição que tiraremos da leitura deste fragmento, se há, incide sobre a face não retórica da 

palavra, assim como sobre o feitio retórico do silêncio. Compreendendo sob esta visão 

prismática, o leitor não tardará a desvelar o “silêncio que trava por detrás das palavras”, 

que liberta a leitura do mero ato referencialista, e tomá-la como uma viagem, pois o 

“livro faz-se como a viagem faz-se ranhura entre nada e nada” (linha 27). O invisível, 

na viagem e na leitura, não é o que não se vê, mas o que se vê sem se ter mostrado. “o 

que mais vejo aqui é o inviso do ver que se revista e se revisa para não dar-se à vista 

mas que se vê” (linhas 42 e 43). Está tudo dito no invisto galático.  
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Frag. 32: “na coroa de arestas” 

che guevara marilyn monroe j.f. kennedy  

drop dead espinhos quebrados quinas de letras 

a vontade polida é um diamante 

 

 Dois assassinatos e um suicídio. Um revolucionário comunista, um líder 

político americano e uma atriz transformada em objeto de consumo. Che Guevara, 

Marilyn Monroe e John  F. Kennedy constituem as três referências predominantes deste 

fragmento, alinhavadas ao longo da página através da alegorização da morte. Para tal 

empresa, Haroldo de Campos enfatiza as diferentes circunstâncias e naturezas das 

mortes das três personalidades, tomando a primeira como uma morte dignificada “pela 

vontade”, a segunda como dignificada “pela náusea” e a terceira “à medida do 

Establishment, isto é, sem deixar indícios do crime. Isto posto, acompanhemos o que 

nos diz nosso Poeta acerca dos três eixos semânticos norteadores da página: 

 

 

Um morto (“Che” Guevara?) na primeira página dos jornais. 

Não é nomeado diretamente no texto (não se trata de um 

panfleto), mas indiciado pelas alusões aos “pulmões abrasados 

de asma”, à desconfiança dos camponeses, a Las Higueras, à 

“velha condutora de cabras”, a um diáro de campanha 

(Tagebuch) etc. O artista da práxis, polindo a sua vontade como 

um diamante. Segue um tríptico (à maneira de Andy Warhol) 

dedicado a Marilyn Monroe, vista aqui como uma suicida por 

náusea, reagindo à “objetificação” a que fora submetida, uma 

tigresa a cavalo de um bidê fúnebre, macabro triunfo de Vênus. 

Nesse cenário de mortes dignificadas pela vontade (rigor) e pela 

náusea (furor: “um cansaço um cansaço um cansaço e uma fúria 

de cuspo frustro e saliva ensarilhada”), passa uma bala perdida: 

“drop dead para mira de um fuzil de Dallas”, Kennedy, a morte 

à americana (morto involuntário, abatido por uma conspiração 

não suficientemente esclarecida), morte mafiosa à medida do 

Establischment, que sabe guardar as aparências (CAMPOS, 

2004, p. 121). 

 

  

 O assassinato do revolucionário argentino-cubano Ernesto Guevara de la Serna 

(1928-1967), mais conhecido como Che Guevara, abre o fragmento. É das três 

referências a mais sutil, pois, conforme assinala o Poeta, não identifica nomeadamente o 

militante socialista, mas constrói sua imagem por meio de algumas particularidades suas 

que se tornaram públicas, como o acometimento da asma, a localidade em que ocorreu o 

assassinato (La Higuera, A Figueira), uma pequena aldeia da Bolívia, e o famoso diário 

de viagem, no qual escreveu suas impressões da discrepância social durante uma 
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viagem que empreendeu de motocicleta pela América Latina. No que tange a esta 

espécie de diário de viagem, em vez de utilizar o vocábulo “diário” para identificar o 

objeto, nosso Poeta prefere o termo alemão “tagebuch”, que pode ser traduzido como 

diário, mas também como jornal, o que guardaria mais direta relação com a alusão à 

manchete de jornal da primeira linha da página. No fragmento, a citação ao “tagebuch” 

aparece já no final da página, antecedida por uma frase que retoma o episódio inicial, 

levando o leitor a conectar incío e fim do texto: “uma velha condutora de cabras e 

levado até ali também por esfalfados pulmões uma velha a duas léguas de pucara 

fechado mistério oliva tudo isto ficou escrito numa agenda tagebuch um caderno de 

viagem” (linha 37).  

 Haroldo de Campos narra este episódio histórico como se estivesse lendo para 

o leitor uma manchete de jornal, remetendo-o para o impacto que deve ter causado em 

todo o mundo o instante da divulgação da morte do líder comunista. E como uma 

manchete desta ordem não viria desacompanhada de uma imagem que lhe fizesse jus, 

decerto será complementada pelo imaginário do leitor com a famigerada fotografia que 

estampou jornais de todo o mundo à época do trágico ocorrido, que trazia Che Guevara 

morto e exibido como lição àqueles que ameaçam a estabilidade do sistema capitalista, 

gerenciado mundialmente pelos Estados Unidos. Mas, mesmo sem falar em fotografia, 

nosso Poeta parece ampliá-la na página, apontando precisos detalhes imagéticos do 

estado físico em que foi exibido o militante político quando executado, tais como os 

olhos abertos, a boca semi-cerrada e a costumeira barba. Vamos à passagem:  

 
“na coroa de arestas das manchetes quinas de letras feito espinhos quebrados e polira sua 

vontade como um diamante que-sim apesar dos pulmões cansados velhos foles abrasados de 

asma ou rustidas esponjas cor de carne mas polira e os camponeses de olhos suspeitosos 

impenetráveis ídolos oliva até que em las higueras a velha com suas cabras mensageira do 

averno a uma légua de higueras e duas de púcara caminhos entrecaminhos descaminhos a 

vontade polida é um diamante e cintila com sua crista viril olhiaberto [olho aberto] barbirral [a 

barba rala] e o farrapo de sorriso entre-exposto nos lábios” (linhas 1 a 9).  

 

 Pequenos indícios podem levar o leitor a compor a imagem de um cristo 

revolucioário ao unir as expressões “coroa de arestas” e “espinhos quebrados”, como se 

houvesse no texto alguma relação sugerida entre as mortes do “artista da práxis” e de 

Jesus Cristo. Nossa analogia não está de todo precipitada, pois ao chegar ao final da 

página o leitor encontrará uma frase que a corrobora em algum grau: “na coroa de 

arestas das manchetes como um cristo de cera um cristo hombre de talhe andaluz” 

(linhas 40 e 41). Mas na era da tecnologia e dos mass media, a coroa que encima a 
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cabeça do “artista da práxis” já não é de origem vegetal mas das “quinas de letras” dos 

tipos móveis da manchete de jornal que anuncia sua morte. Quanto ao vocábulo 

“barbirral”, que parece se originar das palavras barba e rala, podem, do nosso ponto de 

vista, aludir tanto à barba algo rala do líder, como também do ar de birra que sua barba 

inspirava.  

 Quando na citação Haroldo de Campos se refere a Che Guevara através de 

construções como “polindo a sua vontade como um diamante” será que está aludindo à 

luta e persistência em busca do ideal de transformação política alcançada com a 

mudança do regime governamental de Cuba? Estaria nosso Poeta comparando as 

estratégias do trabalho do revolucionário com o trabalho de lapidação de um ourives no 

que tange ao rigor e às técnicas de operação? No texto, a frase “e polira sua vontade 

como um diamante” e “um cálculo lógico até onde a vontade enraizada lapidava esse 

cristal” parecem salientar a radicaliade das estratégias de mudança de transformação 

política, que levou a ilha caribenha à revolução socialista, ideia reforçada na citação 

através da frase “morte dignificada pela vontade (rigor)”. O cume desta analogia entre o 

projeto de construção de uma nova ordem política e o lapidar de uma pedra preciosa 

pode estar sintetizado na seguinte passagem, que aparece já na etapa final do fragmento:  

 
“para polir a vontade e facetá-la como um artista e tendo a pedra bruta sob o esmeril vê-la que 

se transforma num vértice e radia de um rigor obstinado dias dias e dias” (linhas 31 a 33).  

 

É como se Haroldo de Campos estivesse dizendo que Che Guevara foi aos poucos 

transformando os impulsos da vontade humana em um plano calculado paulatinamente, 

executado sob rigoroso empenho, como um artista limando a pedra em um esmeril que 

suprime suas arestas (lembremos da “coroa de arestas das manchetes”), perseguindo a 

forma ideal para dar-lhe conta. Lembremos: “a vontade polida é um diamante”.  

 E quando nosso Poeta diz na fase incial do texto “a velha com suas cabras 

mensageira do averno” e retoma no final “uma velha condutora de cabras” poderá estar 

aludindo especificamente à pessoa que delatou a presença do guerrilheiro nas cercanias 

de Sierra Maestra, na região rural da Bolívia? Se tivermos em mente que o vocábulo 

“averno” diz respeito a um homônimo lago vulcânico considerado pelos gregos como 

uma das portas que levam ao inferno (inferno/averno), tudo nos levará a crer que as 

duas frases dirão respeito a uma camponesa, pastora de cabras, que denuncia o lugar 

onde estava escondido Che Guevara, denúncia que o levou a ser sumariamente 

executado no dia 9 de outubro de 1967.  
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 Voltemos nossa atenção agora para o segundo episódio fúnebre da página, que 

tange ao suicídio da atriz norte-americana Marilyn Monroe (1926-1962), cujas 

circunstâncias até hoje não foram completamente esclarecidas, levantando suspeitas se 

realmente fora um suicídio ou se sua morte fora a mando da máfia americana, que 

também comandou a morte do protagonista do próximo episódio, John F. Kennedy, um 

dos dois irmãos Kennedy envolvidos com esta mesma Marilyn. Norma Jeane 

Mortenson morreu, segundo a versão oficial, de uma overdose de barbitúricos, remédios 

que tomava constantemente em virtude de sua instabilidade emocional, motivo pelo 

qual a loira mais famosa do cinema protagonizou, dentro e fora dos estúdios 

hollywoodianos, vários episódios de, a que tudo indica, crise de identidade. 

Transfomada pelos produtores do cinema em objeto de consumo, no qual seu 

magnetismo sensual era a ponta-de-lança, Marilyn parece nunca ter assimilado e/ou 

aceitado essa transformação mercantilista, embora dele tenha tirado proveito para 

consolidar sua carreira artística. Dona de uma imagem provocantemente erótica, que lhe 

engordou a conta bancária e lhe elevou ao posto de superstar, Marilyn dificilmente 

pôde livrar-se do eterno papel de mulher frágil, fatal, burra e sexy que os roteiristas, sob 

orientação da cúpula da indústria cinematográfica, impingiram-lhe irremediavelmente. 

À exceção de alguns papeis como a recém-divorciada Roslyn no filme Os Desajustados 

1961), dirido por John Huston e com roteiro de Arthur Miller (com quem Marilyn fora 

casada), que pôde dar mostras do talento dramático da atriz, Marilyn pagou alto preço 

pela sua fama de sexy simbol, da qual pronunciadamente queria se livrar, encontrando 

na morte, talvez, o apagamento dessa renitente tatuagem da tão fantástica quanto 

inclemente fábrica de mitos que um dia foi, e ainda é, noutros moldes,  Hollywood.  

 Continuando sintonizados na citação de Haroldo de Campos no início desta 

leitura, a morte de Marilyn Monroe é tratada no fragmento com base em uma pintura do 

artista norte-americano Andy Warhol (1928-1987), um dos expoentes da chamada Pop 

Art. Warhol, como se tornou público, imprimiu no quadro pictórico uma imagem 

seriada, colorida e borrada do rosto da atriz, cujo princípio conceitual parecia erigir, 

entre outras possibilidades de interpretação, uma crítica aos mecanismos de 

automatização da sociedade de consumo, que transforma o humano em mercadoria, 

configurando esta obra, a nosso ver, ao mesmo tempo um eco do grito da atriz eclodido 

com sua morte e uma ácida crítica à sociedade de consumo, não apenas americana, mas 

também de qualquer parte onde ela se firme como meio de produção.  
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 Em seu tríptico, Haroldo de Campos confere corpo ao rosto serigrafado por 

Warhol, imprimindo no papel um misto de sensualidade e fragilidade que parece 

traduzir a aura conflitante de sua imagem. Segue a passagem:  

 
“marilyn marilinda amarilis de marilyn em vermelho e preto e louro e rodomel e crinipúbis 

[cremos se tratar dos cabelos e dos pelos pubianos] agora abrebraços morcegopomba de alas 

vampíreas numa coifa de ouro tão louro que o v dos seios enforca uma taça de escuro e meias 

nylon mãosjuntas depois sobre um joelho que encompassa outro joelho e o vermelho arredonda 

um pudormedo sob lourofote dos cabelos pavilhão-redoma do rosto em arrufo-sorriso ou seria já 

rictus mas é riso ainda na vênusconcha da poltrona de espuma” (linhas 12 a 19). 

 

 

Esse conflito presente na imagem de Marilyn, resultado da inconformação de seu estado 

de objetificação, também sugerido na serigrafia de Warhol, talvez possa aqui ser 

arrematado na frase “pudormedo sob lourofote”. Para nós, quando lemos “pudormedo” 

há uma referência aqui à sexualidade algo frágil que exala do rosto da atriz. Esta frase 

ganha mais acento se virmos em “lourofote” um anagrama, ainda que imperfeito, de 

holofote, signo metonímico de cinema, que nos trará - expressões conectadas -, a ideia 

de uma mulher indefesa presa ao spotlight dos estúdios cinematográficos e, por 

extensão, da ribalta como um todo. Além de um jogo paronomástico com o nome 

artístico da atriz, “marilyn marilinda amarilis [a flor] de marilyn”, vemos ainda na 

passagem uma alusão ao nascimento de Vênus (“vênusconcha”), deusa do amor e da 

beleza na mitologia romana, equivalente a Afrodite na mitologia grega. Esta analogia 

ainda será acentuada na continuação da passagem, que assim nos informa:  

 
“esta terceira marilyn é amarga e diz amaro amaríssimo seu perfil de corte duro sob o amarelo 

[antes era marilinda amarilis] elmo do penteado está sentada nua e meio aberta post ludium vel 

post coitum meio aberta manuseada talvez ou publiolhada multitacteada aberta fornicada ao 

multicoito que flui como uma cola de esperma corrosivo ela sentada se respalda num coto de 

antebraço os seios são glândulas mamárias e pesam como laranjas de cera” (linhas 19 a 25).  

 

Para nós, podemos ver expostas nesta passagem as potencialidades do sex appeal 

provocado por Marilyn Monroe no imaginário masculino, como se sua vida de um 

modo geral estivesse reduzida a este tipo de figura feminina, sedutora e libidinosa. 

Podemos ler em “aberta manuseada talvez publiolhada multitacteada” uma alusão a essa 

imagem pública em que se transformou sua vida, como se uma multidão de 

espectadores ao assistirem sua atuação no cinema estivessem antes interessados em 

praticar-lhe sexo (“multicoitos”) do que apreciar-lhe seu talento artístico. Era esse, 

cremos, o grande conflito da atriz. Vendo assim, a analogia com o mito de Vênus, 
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símbolo do amor, mas involuntariamente da dor, da doença, da venérea doença, é 

reforçada passos adiante, quando nosso Poeta alude a outra obra de arte, O Triunfo de 

Vênus, que tem nas tintas do florentino Agnolo Bronzino (1503-1572) uma de suas 

principais representações. Vejamos primeiramente a passagem e logo após a referida 

correspondência plástica:  

 
“no outro braço uma alça despenca a mortalha do vestido poderia estar assim a cavalo de um 

bidê fúnebre coxas em garfo e o brasonado ventre crinifulvo porém de tudo e mais de tudo um 

cansaço um cansaço um cansaço e uma fúria de cuspo frustro e saliva ensarilhada aqui no livro 

o tríptico e o triunfo de vênus se desventra escarlate cereja e necrorrosas” (linhas 25 a 30). 

 

 Pensando na imagem sensual de Marilyn Monroe e isentando-nos de uma 

leitura historiográfica do quadro de Bronzino, não podemos nos furtar de ver 

alegorizadas em Vênus a beleza e a fragilidade da atriz. Na sensualidade louvada por 

Cupido, que a beija e encobre com a mão um de seus seios, podemos ver o poder do 

sexy appeal de Marilyn, alvo de múltiplos olhares que margeiam a tela, inclusive de 

máscaras e rostos soturnos, que poderíamos, numa mirada livre das referencialidades da 

história da arte, tomar como a agonia e o desengano causados por esta sensualidade 

explorada pela indústria do espetáculo, que levou a atriz a “um cansaço um cansaço um 

cansaço e uma fúria de cuspo frustro e saliva ensarilhada”, ou seja, ao suicídio. Quanto 

a este ato, vejamos o encerramento do fragmento:  

 
“voltam a primeira e a segunda a vampiresca e a pudiesquiva a tigrante e a rôlapomba mas 

prevalece a tércia olinfante sexifulva fúria e está morta” (linhas 43 a 45).  

 

Assim como aparece morto no texto, mas tão fortuito quanto o trajeto de uma bala 

perdida, conforme nos afirmou Haroldo de Campos naquela citação, o então presidente 

norte-americano JFK (1917-1963): “drop dead para a mira de um fuzil de dallas” (linhas 

39 e 40). Retomando alguns excertos da citação, “morto involuntário, abatido por uma 

conspiração não suficientemente esclarecida”. Mas não duvidemos que a raiz de tal 

conspiração não está dissociada da conspiração que eliminou o revolucionário Che 

Guevara e que pode ter feito sumir a sensual, bela e atormentada atriz Marilyn Monroe, 

não por acaso, as três mortes entrelaçadas na mesma página galática. Entrelaçamento 

tecido pela linguagem transepocal de Haroldo de Campos. 
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Frag. 33: “mármore ístrio” 

veneza basílica de san marco 

 mosaicos esculturas  

o velho ezra pound em rappalo  

o gato de brzeska 

 

 

 Novamente na Itália. Desta vez, para conheceremos a Veneza da Basílica de 

San Marco, que “se suspende poeira ocre-rosa no pires azul que é mar laguna”, com 

seus mosaicos rendilhados e esculturas de mármore; a Veneza dos cristais Murano, com 

seus “bojões de cor soprada de areia e tinta marinha”; a Veneza do “velho poeta” Ezra 

Pound, o poeta dos “fragmentos”, que ali terminou seus dias na inseparável companhia 

da escrita. As propriedades do mármore que ornamenta a imponente basílica e do cristal 

veneziano são destacadas logo no início da página, quando Haroldo de Campos tece 

uma viva descrição de um e de outro elementos, que resulta num minucioso exame de 

suas texturas, cores e densidades, onde a óptica e a poesia dão-se as mãos sob o signo 

do rigor, da física e da literatura:  

 
“mármore ístrio enegrecendo na sombra neve sal-branco agora quando ao sol mármore feito de 

felpa de cristal poroso à luz comido de ar gira dentro do miúdo polpeiro de poros e respira como 

um pulmão cristalizado e vivo explodem bolas de murano bojões de cor soprada de areia e tinta 

marinha lucilada requerendo prismas diafragmas o olho poliédrico das moscas um vermelho tão 

roxo que parece azul um laranja tão sangue que descamba em vermelho e o cavernoso amarelo 

fosco ovo gema apodrecendo” (linhas 1 a 8).  

 

 Quanto ao cristal, nosso Poeta está se referindo ao processo de fabricação do 

vidro, deixando-nos a impressão de que talvez tenha presenciado na própria fábrica 

veneziana o nascer das famosas peças muranas (“bolas de murano bojões de cor soprada 

de areia e tinta marinha”). Nosso Poeta relata para o leitor o aspecto translúcido das 

bolas de cristal coloridas, que se formam da conjugação algo mágica de altas 

temperaturas e do sopro humano, gerando formações sobremaneira reluzentes que nossa 

retina, por um instante, fica irradiada pela luminosidade prismática que provém das 

formações arredondadas ou ovaladas. É quando surge no texto a comparação desse 

efeito no olho humano com a estrutura do olho da mosca, que, ao contrário do nosso 

olhar frontal e fixo, pode enxergar sob vários ângulos simultaneamente (“olho 

poliédrico das moscas”). Através de meticulosa descrição, que parece simular o 

processo mesmo de fabricação do cristal, por isso mesmo uma passagem de alto poder 

visual, o leitor confirmará o incomum apreço de Haroldo de Campos pelas formas e 

pelas cores, como vem notando em vários fragmentos: “um vermelho tão roxo que 
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parece azul um laranja tão sangue que se descamba em vermelho e o cavernoso amarelo 

amarelo fosco ovo poeira ocre-rosa no pires azul que é mar laguna”. Pensamos que as 

cores parecem constituir para o Poeta o que na palavra mais pulsa na sua empresa 

poética: a plasticidade pura. Haroldo de Campos, nesta passagem e em outras já vistas, 

joga com a cor como joga com a palavra, isto é, explicitando suas qualidades materiais a 

ponto de o leitor não mais tomar o discursivo em primeiro plano em detrimento do não-

discursivo, pois na própria cor e na própria fisicalidade da palavra já mora um discurso, 

sendo assim a materialidade tão significativa quanto o aspecto conteudístico. Por isso, 

seria precipitado pensarmos que tomar a cor ou a palavra pela exploração de suas 

qualidades físicas desprezaria os outros níveis de significação. Pelo contrário, amplia-

os.  

 Com efeito, na passagem galática em questão o leitor saberá recriar os efeitos 

desse “vermelho tão roxo que parece azul” mais diretamente do que se o Poeta utilizasse 

um discurso literal e didático, que ao invés de qualificar a cor vermelha através de 

outras cores exemplificasse essa intensidade por meio de objetos e coisas que tragam 

essa tonalidade de vermelho. Para designar com exatidão o tom de vermelho, o Poeta 

não sai da paleta de cores; a ela recorre porque só nela parece haver a adjetivação exata 

para esse vermelho. O que estamos tentando formular aqui pode ser resolvido na 

expressão “amarelo amarelo”, que dispensa qualquer complemento adjetivante para 

designar a intensidade desta cor, como se só a cor amarela pudesse encerrar aquela 

tonalidade. No campo do verbal, podemos citar como uma construção análoga a fecunda 

frase com que Décio Pignatari intitulou um de seus livros: “Poesia Pois é Poesia” (obra  

por nós já citada). Mesmo quando dispensa a paleta, Haroldo de Campos promove 

outra, esta mais inusitada ainda, porque substitui as cores por signos inesperados, 

conforme vemos nas frases “um laranja tão sangue que descamba em vermelho” e “o 

cavernoso amarelo amarelo fosco ovo gema apodrecendo”.  

 Seja conceituando as cores com as próprias cores ou engendrando um léxico de 

adjetivações insuspeitadas, a verdade é que nosso Poeta parece evitar substituir a coisa 

vista pela palavra que a descreve. Seu intuito, não apenas nesta página, parece ser dizer 

a coisa com palavras-coisas, como se dizendo construísse-a com os próprios materiais 

com que esta foi feita. Vejamos, pois, como apresenta (melhor seria dizer presenta) para 

o leitor os mosaicos e as estátuas que enfeitam a Basílica de San Marco:  
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“quando san marco se suspende poeira ocre-rosa no pires azul que é mar laguna remanso chapa 

de metal vibrado azul-encandecido sob o ferro do sol em brasa san marco sobe poalha rosa-ouro 

puntiúnculos de irisado mosaico nuvem e obnubilando à luz-sombra o mosaico é um livro de 

renda de ouro e ocelos de pavão um livro que se ilumina e decora em fina escritura legível numa 

língua flamíssona por sob a calota polar” (linhas 9 a 15).  

 

Evidenciando os efeitos da projeção solar sobre os arcos e as cúpulas da basílica, que 

parece ourificar tanto mais os já dourados mosaicos, Haroldo de Campos - reforçando o 

que dissemos anteriormente acerca do seu gosto pelas materialidades -, traz para o leitor 

as qualidades plásticas do mosaico que parecem reluzir e se modificar sob efeitos dos 

raios do sol, deixando suspensa uma descrição das figuras e das imagens que podem por 

ventura compor a narrativa do mosaico. Prefere o Poeta traduzir o que vê através da 

metáfora “renda de ouro e ocelos de pavão”, tecendo ao mesmo tempo uma relação 

visual dialógica com “um livro que se ilumina e decora em fina escritura legível numa 

língua flamíssona”, a que tudo indica, uma língua que se metamorfoseia ao ritmo da 

leitura, à maneira da luminância irisada do mosaico/cauda de pavão.  

 Como se caminhasse em torno da Basílica ou mesmo em seu interior (como 

também pode ser pelo interior do Poeta), “andar andar labirintoandar... labirintoandando 

até chegar à quina”, Haroldo de Campos depara-se com um conjunto de quatro estátuas 

exposto na fachada. Trata-se de uma representação em mármore intitulada Os 

Tetrarcas, que alude a uma das formas de governo da Roma Antiga conhecida por 

Tetrarquia (quatro governantes), organizada estrategicamente com dois imperadores 

seniors (Augustos) e dois juniores (Césares). Esculpidas por um tipo especial de 

mármore chamado de pórfiro, as estátuas dispõem-se abraçadas aos pares, os dois 

Augustos, que são barbados, e os dois Césares, simbolizando a união entre os membros 

de cada grupo. Vamos à passagem correspondente e logo em seguida tenhamos uma 

ideia visual das estátuas:  

 
“labirintoandando até chegar à quina onde os tetrarcas de pórfiro se abraçam vinhoescuro quase 

marron contra o mármore nítido o sol pala d’oro deslumbra na pedra rosa” (linhas 20 a 22).  

 

 Logo após a referência dos Tetrarcas, aparece no fragmento uma citação ao 

poeta norte-americano Ezra Pound, que já povoou outras páginas galáticas, pois é um 

dos autores basilares no paideuma haroldiano, sobretudo no que respeita à poética da 

tradução: “o velho poeta via ainda ou queria ver os punti luminosi mas sabia não saber 

nada so di non sapere nulla mais nada” (linhas 24 e 25). Tal passagem alude à visita que 

Haroldo de Campos faz a Pound em 1959, em sua casa em Rapallo, região da Ligúria 
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(Itália), conforme consta no texto “Ezra Pound: i punti luminosi”, que integra o livro 

Ezra Pound: poesia (Hucitec, 1985), texto no qual nosso Poeta escreve sobre o contato 

com o autor dos Cantos. Do referido texto, acompanhemos esta passagem: 

 

Eis-me diante do poeta. Num pijama azul-forte, altíssimo, 

a barba em ponta, os 74 anos gravados sobretudo no rosto 

pregueado, plissado, um papiro de rugas, como nunca as 

fotografias poderiam revelar, curtido, com as fendas 

felinas dos olhos brilhando sob murchos supercílios, pelos 

ruivos, palha, desbotado. Ali estava o homem de ação, o 

polúmetis discutido, que viveu intensamente sua intrincada 

peripécia histórica (CAMPOS et al, 1985, p. 244). 

 

 

Quanto aos punti luminosi da linha galática, vejamos o que diz o próprio Pound: 

 

 
E continua, cambiando sempre italiano e inglês, num discurso 

personalíssimo: “- Minha cultura não é de especialização 

profunda. É feita de frammenti. De pontos luminosos. Creio que 

aquele que se especializa deixa de ver os contornos. I punti 

luminosi...”.  “- É preciso lutar contra a ofuscação da história” 

(CAMPOS et al., 1985, p. 246).   

 

 

 Ainda sobre o autor dos Cantos, obra traduzida integralmente por José Lino 

Grunewald, um dos participantes da geração da Poesia Concreta, vemos na página 

galática uma passagem que reforça o projeto estético dos pontos luminosos, isto é, dos 

fragmentos em vez de uma visada linear. Eis a passagem:  

 
“seu paraíso era spezzato [quebrado, fragmentado] partido também feito de fragmentos e 

crollava [desabava] caía como uma torre derrupta si rischia di diventare molto stupido reclinado 

no sofá cabispenso o sangue afluindo difícil à cabeça por veias engelhadas e no entanto via 

ainda punti ou se esforçava para a matéria” (linhas 33 a 37).  

 

 K. David Jackson, em seu Guia das Galáxias, nos diz que há no fragmento 

uma alusão ao “hotel de Pound”, localizado na cidade de Rapallo (o crítico escreve 

“Rapolla”), que está contida nas seguintes passagens: “e bucintoro é o nome de um 

canottiere vale dizer clube de remo desportes sobre o mar oco de deuses” (linhas 22 a 

24) e “isto agora na outra costa azul-ligúrio o prédio na via mameli tuesday 4 p.m. ore 

sedici [dezesseis horas da tarde] calipígeas [mulheres de nádegas bem torneadas] de 

maiô brevíssimo passeando pelo lido as coxas bronzebrunas” (linhas 25 a 28). Já na fase 

final da página, a alusão ao local onde residiu Pound é retomada, trazendo novos 
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elementos que caracterizam a referida paisagem litorânea, próxima ao conjunto 

geográfico Cinque Terre (Cinco Terras), às margens do Mar Mediterrâneo: “aqui o 

albergo grande italia & lido brunobrônzeas direttamente al mare dal vostro balcone 

[varanda] pescate nel mediterrâneo” (linhas 41 e 42). Se levarmos em conta o aspecto 

paradisíaco dessa região onde morou o poeta americano - onde o azul da Ligúria (“azul-

ligúrio”) é de um azul azul, para ecoarmos as metáforas matizantes de Haroldo de 

Campos -, emprenha-se de ambiguidade a frase “seu paraíso era spezzato partido 

também feito de fragmentos”, já referida pouco acima.  

 Isto posto, um pouco abaixo destas passagens poundianas, o leitor encontrará 

uma citação ao escultor francês Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915), amigo de Pound, 

morto na Primeira Grande Guerra, que, a julgar pelo que sugere o teor da passagem, 

parece ter enfrentado sérias dificuldades financeiras para produzir suas obras: “o gato de 

brzeska parecia fixado em sua torção felina numa peça exígua de mármore justa 

ocupação do material brzeska não tinha dinheiro para comprar mais mármore” (linhas 

28 a 30). É sabido que Brzeska esculpiu uma cabeça de Ezra Pound, de quem sofreu 

influência sobretudo no que tange às traduções dos ideogramas chineses feitas pelo 

poeta americano. Se nossa perspectiva de leitura estiver coerente com as referências que 

julgamos ter minimamente elucidado, a relação de proximidade do poeta e do escultor 

não se restringe à correspondência dos conceitos poéticos que Brzeska encontrou em 

Pound, mas se estende no tocante à situação de diferentes mas severas dificuldades que 

ambos foram acometidos em certa fase de suas vidas. É o “paraíso spezzato” dos 

artistas.  
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Frag. 34: “calças cor de abóbora” 

escritórios de washington zulus guerreiros  

burocracia x expressão  

livro perdido achado numa cafeteria de bloomington 

velhas senhoras vigiando um cio de esquilos 

 

 

 Ao longo deste segmento galático, Haroldo de Campos contrapõe o cotidiano 

dos burocratas de Washington, “cinzaneutro”, à força expressiva da cultura Black 

Power, em que “todas as cores rodeiam o sol central furor negro”. Agindo assim, deixa 

entrever uma contundente crítica ao sistema capitalista e seus métodos de condução da 

vida do cidadão americano, que redomam o comportamento e o lazer dos que a ele estão 

atrelados. Do outro ângulo, nosso Poeta encontra na postura irreverente (e não 

reverente) dos negros o veio de transgressão aos padrões estabelecidos, destacando nas 

roupas, na sensualidade e no brilho próprio da cor signos escapatórios ao american way 

of life. Dito assim, o clima do fragmento trará ao leitor a lembrança de uma outra página 

galática, a saber “sob o chapéu” (frag. 27), em que o tom algo crítico provinha do 

destacamento do solitário contestador em frente à Casa Branca, comandada àquela 

ocasião pelo “colonel cornpone”, ou seja, pelo presidente Lyndon B. Johnson. No que 

tange a este tema, o presidente americano aparecerá nesta página codificado não mais 

parodisticamente como o coronel “cara de milho” (através da sugestão trocadilhesca 

com cornpone), mas através de suas inciais “l.b.j”. Acreditamos que a omissão do nome 

completo do presidente constitui, tanto naquela página quanto nesta, uma forma de 

sátira, como se o Poeta, evitando a aparição explícita do nome, já estivesse ignorando-o. 

Não lhe dando uma face onomástica, não lhe interesava a face imagética, ganhando 

destaque, aqui e lá, antes pelas ações contrárias à sua imagem do que por alguma 

benfeitoria que lhe merecesse figurar no texto. Mas o tom parodístico com a figura do 

presidente americano continua aqui. Se não mais na insinuação trocadilhesca, agora nas 

adjetivações que o qualificam: “i’am the only president you’ve got l.b.j. crocodilágrimo 

metido na farda de mao-tsé-tung ou melhor no bestiário de ramparts [muralhas, de 

concreto e de guarda-costas, provavelmente]” (linhas 31 e 32). 

 Sobre estas e outras referências e alusões dispersas na página, atentemos para 

as pistas que Haroldo de Campos nos fornece:  

 

 

O “Black Power” explodindo em Washington, cidade 

administrativa, onde velhas funcionárias enchem 

metodicamente a cara depois do expediente e se distraem da 
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solidão contemplando esquilos nas praças ajardinadas de 

tulipas. L. B. Johnson “crocodilágrimo”, hippies protestando, 

enquanto figuras fantasmáticas de Segal e um “grande nu” 

hiperrealista compõem uma ambiência “pop”. A massa branca, 

nos seus trajes “cinzaneutros”, contrasta com os “zulus 

guerreiros”, atléticos, vestindo cores berrantes; Minnie, a 

passiva strip-teaser branca, é justaposta a Jessie, agressiva, 

pantera negra de dentes-de-sabre, e tudo fica registrado no livro, 

“portulano” em língua morta (CAMPOS, 2004, p. 120). 

 

 

Enxergando na robustez dos negros de Washington alguma relação com a força dos 

guerreiros africanos, os “zulus guerreiros”, que no séc. XIX lutaram contra a invasão 

imperialista britânica, nosso Poeta exalta o colorido das roupas em meio à apatia das 

vestimentas dos executivos, por exemplo. Acompanhemos uma passagem que ilustra 

pontualmente as palavras do Poeta, surgida logo no início do fragmento:  

 
“calças cor de abóbora e jaqueta lilás negros de chocolate um matiz carregado de cacau e 

esgalguecéleres num passo de zulus guerrreiros ou então uma gravata dourada fosforece na 

camisa anil e lapelas amarelas esquadram um tórax dobradiço de boxeur a massa branca passa a 

massamédia vil e taciturna num mesmo coalho cinzaneutro de trajes turvos truncos” (linhas 1 a 

5).  

 

Um olhar leviano poderia tomar as “cores berrantes” usadas pelos representantes da 

cultura Black Power como inadequadas ao estilo de vida da administrativa cidade, mas 

Haroldo de Campos, numa visada barroca, capta exatamente a beleza desse contraste de 

estilos de se vestir e de se comportar, encontrando nas “calças cor de abóbora e jaqueta 

lilás” o choque necessário para a quebra da monotonia da “massa branca”, que aqui 

alude à cor da pele dos transeuntes, com seus “trajes turvos”, ou seja, sem cor, e 

também ao seu caráter midiático. Quanto a este, além de uma insinuação ao lado pouco 

natural mas programático dos passantes, há no composto “massamédia” uma sutil 

crítica ao nível intelectual destes, daí média em vez de media. Reforçando o contraponto 

entre a força vital negra e a frieza da rotina administrativa, diz-nos o Poeta: 

 

 

O ambiente é Washington, o tema são os negros, sua beleza 

visual, sua força, sua revolta e, do lado, aquela burocracia 

cinzenta, brancos burocratas entediados, engravatados. É uma 

imagem que eu compus para contrapor a força e pujança negra à 

rotina burocrático-administrativa americana. A força vital negra 

contrasta com aquela melancolia meio cinza, morna e meio 

apagada da cidade administrativa (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 200). 
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E essa força vital Black Power parece atingir ponto máximo na passagem “e soul 

brother temple girl soul soul brother soul sister old black” (linha 6). Logo adiante, surge 

um relato de um pugilista em fúria (desconfiamos que seja branco): “um tufão pugilista 

esmurrara os prédios na rua 13 ou 14 e poupara somente as vitrinas de garranchos 

brancos” (linhas 7 e 8). Mas a cultura black se impõe no fragmento: “think black talk 

black act black love black economize black politicize black live black todas as cores 

rodeiam o sol central (linhas 9 e 10). Não há como se esquivar a vislumbrar em todas 

estas passagens, especialmente nesta última, uma louvação à linguagem da cultura negra 

norte-americana e, por extensão, à cultura africana, instância matricial da expressão 

racial que Haroldo de Campos presencia na cidade de Washington. Embora não se 

tratando nem tocando nominalmente, ecoará no leitor a música negra - o soul, o blues, o 

jazz, o negro espiritual -, tão forte e apreciada por negros e brancos dos Estados Unidos 

e do mundo. Do mesmo modo, tais passagens poderão evocar, ainda que de relance, a 

luta dos negros pela igualdade de direitos naquele país, daí não esquecermos a 

fecundidade da expressão “zulus guerreiros”, que parece remontar aos conflitos de 

segregação racial em várias localidades americanas, que, muitas vezes, visava limitar a 

atuação da população negra a determinados bairros e escolas, nos moldes do Apartheid 

na África do Sul, guardadas as devidas proporções.  

 A louvação à raça negra, e estendamos agora para qualquer país onde o negro 

imprimiu sua cultura, continua na página através de um episódio ao mesmo tempo 

jocoso e crítico. Trata-se de um clube de strip-tease em que duas dançarinas, uma negra 

e uma branca, executam suas performances sob trejeitos diferentes, sendo a primeira 

sensual e vital, enquanto a segunda, artificial e apática. Descrevendo os detalhes da 

performance, pode parecer que Haroldo de Campos está apenas enfatizando as 

peculiaridades físicas das personagens “minnie branca” e “jessie negra”, mas a leitura 

atenta flagrará no paralelo o que flagrou nas demais passagens, ou seja, o destaque para 

a pulsão da pele negra, para a vitalidade de uma raça, atributos que lhe conferem na 

passagem similaridades com os movimentos de uma pantera. Vejamos primeiramente o 

strip-tease de Minnie Branca, que incia este episódio:  

 
“pague um dólar aqui e você verá as duas moças mecânicas minnie branca e gorducha rubicona 

em calcinhas de filandras azuis olhibúfala era uma vaca mansa de peitos pop gigantes gigânteos 

agitá-los só isso que sabia batedeira elétrica carambolá-los num bilhar de bólides molas e súbito 

tesa pará-los no freio de um joelho metido entresseios ou de quatro quase no chão deixando-os 

despencar como úberes ordenháveis para o olhar urrante e suarento das mesas próximas cara 

láctea de bebê loiro e franjas (linhas 11 a 18).  
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Acompanhemos agora a performance da segunda personagem:  

 
“mas a outra jessie a negra tinha malquebros de pantera na pele tabaco-escura e os dentes de 

sabre mordiam um guincho sensual no rebôlo da eletrola vê-la empinar agressiva seu número e 

riscar o hálito suspenso dos machos onanizados [apalpando seus órgãos sexuais?] com saltos de 

verniz agudo maquilada de luz a cútis fogo-fátua incandescia carbúnculo-negra negríssima 

nigérrima e o biquíni topázio saltava em close-up êmbolo autônomo móbile tatalava a bengala 

pendurada pelo cabelo no rego do soutien bengalava titilante jato falo de prata negaceado por 

um pélvis topázio” (linhas 19 a 26).  

 

 Como o leitor pode notar, as performances foram tão divergentes em matéria 

de sensualidade e vigor quanto o pensamento contrapontístico lançado desde o começo 

da página, que contrapunha o colorido das roupas dos negros às turvas indumentárias 

administrativas. Mas uma coisa há que se dizer: sabemos do abismo performático entre 

a Minnie Branca e Jessie a Negra porque a linguagem utilizada para descrever a 

primeira difere em potencialidade expressiva da segunda. Na primeira passagem, os 

vocábulos metafóricos parecem, a nosso ver, um tanto frios (“gorducha rubicona em 

calcinhas de filandras azuis”, “vaca mansa de peitos pop”), como se fossem afetados 

pela atuação algo burocrática da stripper. Em contrapartida, na segunda fase a 

linguagem se enche de sensualidade, as metáforas se exuberam (“malquebros de 

pantera”, “os dentes de sabre mordiam um guincho sensual no rebôlo da eletrola”), os 

vocábulos se aquecem (“empinar”, “hálito suspenso dos machos onanizados”), 

imprimindo através destes expedientes um ritmo mais dinâmico que na passagem 

anterior. É como se cada linguagem utilizada não fosse a descrição, mas, antes, a 

própria performance de cada uma das strippers.     

 No tocante às “figuras fantasmáticas de Segal e um ‘grande nu’ hiperrealista” 

referido na citação de nosso Poeta, cremos se tratar da “o grande nu americano é uma 

salada de frutas com mamilos de borracha rosas frescas um tomate-maçã no ventre ligas 

alfaces verdes e açúcar e a boca vagino-aberta baton cintilante nos grão-lábios 

vegetarianos segal modelou aquele homem de gesso fantasma alvaiade bebendo coca-

cola (linhas 27 a 30). O Segal que aparece na passagem diz respeito ao escultor norte-

americando George Segal (1924-2000), cujas obras eram concebidas em gesso branco e 

em tamanho natural. Daí, reconhecermos agora a imagem do “grande nu hiperrealista” 

aludido por nosso Poeta, que chega ao fragmento como resultado da metamorfose do nu 

“salada de frutas com mamilos de borracha”, instância da artificialidade e banalidade 

americanas, em uma obra pop, provavemente uma instância estética provocativa e 

crítica a esta “nu salada de frutas”.  
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 O que Haroldo de Campos não refere na citação talvez seja importante referir 

em nossa leitura da página. Diz respeito a uma passagem que informa ao leitor sobre a 

perda do “livro de notas” do Poeta, onde possivelmente estariam salvaguardadas as 

passagens que estamos lendo agora. Não há como não vislumbrar aqui uma curiosa e 

irônica relação entre o ato de perder e achar o livro com o fluxo errante da leitura 

galática, feito de achados e perdidos poéticos:  

 
“este livro de notas de notas para o livro foi encontrado na cafeteria de bloomington retifico nos 

achados e perdidos entre luvas carretéis e até grampos de cabelo sob o olhar zelador de uma 

velha matrona tricotante quando eu já o pensava na poeira dos anéis de saturno a velhota curiosa 

não pudera lê-lo meu portulano em língua morta (linhas 34 a 38).  

 

Quando diz “portulano”, compara seu livro de notas a uma antiga carta náutica datada 

do séc. XIII, cuja função era orientar os navegantes quanto as direções e distâncias entre 

os principais portos europeus e africanos. Deviam estar registradas neste portulano, 

portanto, a passagem que encerra o fragmento, que parece funcionar como uma espécie 

de síntese da crítica que o Poeta faz no curso da página à rotina cinza de uma cidade 

como Washington: “lá pelas quatro da tarde todas as velhas senhoras solitárias enchem 

a cara nos escritórios de washington” [e vão apreciar as] “tulipas nas praças 

desenhadas” [e ali] “vigiam um cio de esquilos” (linhas 43 a 45).  
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Frag. 35: “principiava a encadear-se um epos” 

o branco é uma linguagem  

signos que se desdobram em signos  

tughra de sulaiman  

conferência sobre galdós  

 

 

 Procurar nas Galáxias se é a prosa ou a poesia, se é o epos ou o epifânico quem 

vence a travessia literária, é o mesmo que procurar em Dom Casmurro se Capitu traiu 

ou não traiu Bentinho, isto é, não leva a nada. Não um nada na acepção haroldiana, já 

vista e discutida na leitura de outros fragmentos, mas um nada no sentido de ação 

inócua, vazia de sentido e de necessidade. Ora, se é exatamente a confluência dos 

gêneros narrativo e anti-narrativo, ou melhor, a dissolução destes gêneros, a prática a 

que mais se devota o curso galático, para que ainda a insistência em separá-los? Isso não 

estaria levando o leitor e a crítica – e a crítica também é um leitor assim como o leitor 

galático é do mesmo modo uma crítica -, a irem em direção contrária ao que propõe 

Haroldo de Campos, ainda que este tenha declarado, em alguma circunstância, 

predominar o tom epifânico (“a imagem acaba por prevalecer, a visão, a vocação para o 

epifânico”)? Enquanto leitores e críticos, isto é, na condição de apreciadores e 

investigadores, optamos, a nosso ver, pela única opção que a leitura galática nos oferta, 

que consiste no apagamento dos limites entre a prosa e a poesia. Assim, 

compreendemos o livro como uma grande e volátil mancha que ofusca a nitidez dos 

gêneros, misturando os procedimentos épicos e epifânicos numa massa indistinta, ainda 

que em alguns momentos se possa destacar uns de outros, mas, na realidade galática, 

não são mais nenhum nem outro, são outra coisa sem gênero definido, são uma nova 

coisa lítero-artística que não cabe nos manuais de ensino, pelo menos nos moldes em 

que esses manuais são concebidos. Optamos, assim, pelas Galáxias que “se situam na 

fronteira entre a prosa e a poesia” (CAMPOS, 2004, p. 119), conforme também 

declarou seu Autor certa vez, pois, para nós, a fronteira não constitui apenas, ao gosto 

comum, a definição de limites políticos e territoriais entre dois espaços mas antes um 

espaço único no qual dois territórios atravessam-se mutuamente, perpassando-se entre 

as retículas das duas paisagens envolvidas. Nesta concepção, a fronteira constitui espaço 

de trocas e passagens, de contaminações transculturais, em que se entra num lugar sem 

sair do outro ou sai-se de um lugar sem entrar no outro. Essa ideia de fronteira pode ser 

aplicada aos entre-espaços dos fragmentos galáticos, aqueles sobre os quais já 

discorremos noutros passos de nossa investigação, mas que, recorrentes no percurso do 
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livro, urgem uma nova mirada, pois nesta presente página haroldiana encontra-se o 

conceito de “signos que designam outros signos e do espaço entre do entre-espaço onde 

o vazio inscreve sua insígnia” (linhas 37 a 39).  

 Quando Haroldo de Campos escreve “signos que designam outros signos” 

irremediavelmente desenha-se à nossa mente a cadeia de interpretantes peirceana, na 

qual uma coisa se desdobra em outra através de numa rede de significações, e, por 

conseguinte, de significantes, que não estancam em uma definição totalizante mas, 

“signos em rotação”, proliferam em signâncias, ao modo haroldiano, ad infinitum, sendo 

o fator totalizante, se há, essa ideia de rotação, na qual um signo, por designar outros, é 

ele mesmo todos os outros signos e cada um deles é este e os demais. Conserva esta 

concepção a noção de diferença e semelhança, deveras defendida por nosso Poeta, não 

somente nas páginas galáticas, como também em todo o seu projeto literário. Digamos 

de pronto, que esse desdobramento sígnico nas Galáxias ganha força seminal 

sobremaneira pela fertilidade das lacunas entre os signos, constituindo estas fecundos 

signos, tão proeminentes quanto os signos verbais propriamente ditos. Não sem 

propósito, Haroldo de Campos nunca despreza os brancos da página, seja no que tange à 

totalidade do branco quanto às partículas de branco entrepostas, dedicando-lhes 

reflexões tão profícuas quanto as que dedica ao seu trato com as palavras. Participemos 

de uma passagem em que o Poeta arregimenta uma dessas reflexões:  

 
“principiava a encadear-se um epos mas onde onde onde sinto-me tão absconso [escondido, 

oculto] como aquela sombra tão remoto como aquele ignoto encapelar-se de onda quantas 

máscaras até chegar ao papel quantas personae até chegar à nudez una do papel para a luta nua 

do branco frente ao branco o branco é uma linguagem que se estrutura como linguagem seus 

signos acenam com senhas e desígnios são sinas [lembremos: “signos que designam outros 

signos”] estes signos que se desenham num fluxo contínuo e de cada pausa serpeia um viés de 

possíveis em cada nesga murmura um pleno de prováveis” (linhas 1 a 8).  

 

Como se demonstrasse alguma dificuldade para engendrar uma estória, um veio de 

epos, Haroldo de Campos, nesta hesitação propositadamente retórica, parece versar 

sobre a complexidade de seu processo de criação, como se para alcançar o epos só fosse 

possível desnudando-se a tal ponto de transfigurar-se no branco da página. Esse talvez 

constitua o ponto da escrita para o escritor, mas as “máscaras” são muitas, podendo 

compreendermos por máscaras as inelutáveis personas (“personae”) que o escritor – e 

nós, leitores e viventes comuns -, coleciona ao longo do tempo. A luta de Haroldo de 

Campos parece consistir primacialmente em anular essas máscaras, essas personagens, e 

chegar à escrita em seu estado puro. Análogo a este conceito de escritura só mesmo, 
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assim entendemos, a superfície branca do papel, sobre a qual o Poeta imprimirá seu 

texto que não está a serviço mais do conceito mas do conceito do próprio texto, que, 

para Haroldo de Campos constitui a natureza primeira da literatura.  

 Isto posto, ao dizer que em “cada pausa serpeia um viés de possíveis em cada 

nesga murmura um pleno de prováveis”, nosso Poeta não está aludindo a outra coisa 

senão à força germinativa que o branco empenha e emprenha para a consecução deste 

estado textual. O “viés de possíveis” e o “pleno de prováveis” da passagem galática são 

eles próprios a matererilização do “tecido de significantes que constitui a obra”, o 

“grafo”, o transvio e, por que não, a transviagem buscada e, quiçá, alcançada pelo nosso 

Poeta com a literatura, a escrita e o texto galáticos. “O branco é uma linguagem que se 

estrutura como a linguagem”, ou seja, o branco é literatura, é escrita, é texto. Se sua 

fisionomia é invisível aos olhos, sua performance é sensível ao ritmo da leitura, não 

determinando como determina a sua contraparte, a palavra, mas insinuando, sugerindo, 

sublinhando, alinhavando a sintaxe, que não anula a ação do que à primeira vista parece 

nulo. Nas Galáxias, “o silabário ilegível formiga como um quase onde o livro arrulha a 

primeira plúmula do livro viável que por um triz farfalha e despluma e se cala insinuo a 

certeza de um sigo” (linhas 8 a 11).  

 Por tudo isso, desconfiamos que Haroldo de Campos quer a esse branco 

chegar, a essa modalidade de escrita quase nula, que seja ela própria, sem estar no lugar 

de uma mensagem. O branco assim está, assim é. Imaculado de qualquer convenção 

discursiva, ele impõe-se pelo excesso de vazio, de silêncio, de “lacunae”, ele vive do 

nada para o tudo, por tudo isso ele “é uma linguagem”. A esse nada quer chegar nosso 

Poeta, relembremos, “nada que é tudo”, “para o nada que faísca dessa língua tácita” 

(linha 11). Ao escrever esta última frase, Haroldo de Campos emenda seu alcance para 

um antigo ex-libris, a “tughra de sulaiman”, monograma arabescado, elíptico, que no 

Império Otomano representava a assinatura do sultão, que era impresso nos documentos 

oficiais. Em uma leitura sumária, a “tughra de sulaiman”, assim como o signo galático, 

o branco e o negro, ou seja, o entre-espaço e a palavra, constitui uma escrita visual cujos 

elementos se interpenetram como volutas barrocas, sem começo nem fim fechados, 

enroscando-se e desenroscando-se num jogo sinuoso de formas que vão dar no infinito, 

chegando nosso Poeta a lê-las como pássaros, partituras, labirintos e “abelhas-

arabescos:  
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“isca ex-libris para o nada que faísca dessa língua tácita a tughra de sulaiman o magnífico é um 

tríplice recinto de pássaros violeta e ouro sua cauda se abre em lobulados espaços florais não se 

saberia por onde ela começa e onde ela termina pois tudo é necessário nessas volutas que 

devolvem outras volutas e as envolvem de novo num labirinto áureo talvez a palavra partitura e 

uma clave tripla de rouxinóis pudesse dizer algo dela se não houvesse ainda uma suspensa 

ouropêndula de abelhas-arabescos entre o ar e o ar digo entre os espaços floridos índigo-azuis e 

o grande branco armado onde a constelação arrasta sua pompa” (linhas 11 a 19).  

 

Porfim, Haroldo de Campos enxerga este monograma como um poema, como uma ação 

epifânica, na qual a não-linearidade das imagens guarda íntimas afinidades com a não 

discursividade da poesia, daí a síntese mallarmaica ao final da passagem: “onde a 

constelação arrasta sua pompa”. Constelação, para nosso Poeta e para Mallarmè, 

constitui o poema em si, a conjunção de todas as possibilidades criativas condensada no 

poema depois de tentado o poeta abolir todas as intervenções do acaso. Abaixo, 

apreciemos uma reprodução deste monograma constelar, que diz respeito à assinatura de 

“sulaiman o magnífico”, ou Solimão o Magnífico, datada de 1550-60
187

: 

 

 

 

 Sobre as possíveis maneiras de conceber a tughra, Haroldo de Campos discorre 

no fragmento:  

 

“de fato não era o sultão quem pessoalmente a executava havia para isso um calígrafo e se as 

tughras variavam mantinham sem variar uma tughra básica” (linhas 20 e 21).  

 

Nesse jogo de manutenção e variação da tughra otomana não encontraríamos um 

paralelo com a engrenagem galática, movida à base de um “jogo de páginas móveis, 

                                                           
187

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=thugra+de+sulaiman&tbm. Acesso em 

13/08/2015. 

https://www.google.com.br/search?q=thugra+de+sulaiman&tbm
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intercambiáveis à leitura, onde cada fragmento introduz sua ‘diferença’” (CAMPOS, 

2004, p. 119)? Não haveria entre este aspecto da tughra e o “miradouro ‘aléfico” do 

livro um sutil diálogo? Não é de se descartar essa possibilidade de leitura, pois o 

referido monograma, a julgar pelas palavras de nosso Poeta e da imagem que aqui 

dispusemos, os procedimentos formais tanto de um quanto de outro signo parecem 

convergir, pois ambos se estruturam sob “volutas que devolvem outras volutas e as 

envolvem de novo num labirinto áureo”. 

 E por esse “labirinto áureo” que são as Galáxias não possuir começo nem fim, 

assim como a “tughra de saleiman”, o leitor, já afeito aos choques térmicos verbais, não 

se atordoa ao ver surgir logo após a passagem anterior uma citação “de um professor 

dando conferência sobre o escritor espanhol Benito Pérez Galdós (1843-1920)
188

:  

 
“o se tiene la chispa o no se tiene citava galdós e parecia saído de um disparate de goya 

abrefechava aspas com dedos-cornos à altura da testa e talhe de louva-deus um louva-deus 

marron vestindo charpas [espécie de cinto ou suspensório] de barata... o professor abraspas 

citava galdós fechaspas charpas  de barata” (linhas 22 a 24).  

 

Se não ficamos sabendo o nome do citador, a citação desconfiamos ser “o se tiene la 

chispa [faísca] o no se tiene”. Ainda que tenhamos poucos elementos sobre a figura e o 

contexto da ação, a linguagem empregada não esconde do leitor um tom algo debochado 

em relação a postura do mestre, cuja descrição de seus trajes, assim como a descrição 

dos “trajes turvos” da “massa branca” de Washington do fragmento anterior, levaram-no 

a desconfiar que paira aqui uma crítica ao didatismo um tanto reacionário do professor. 

Basta atentar para as várias vezes em que nosso Poeta cita o ato de abrir e fechar aspas, 

como se visse nesse expediente palestral algo de antiquado e presunçoso, que parece ter 

sido recorrente na conferência que não ouvimos mas pressentimos seu clima, dado o 

tratamento da linguagem para recriá-lo na página galática. Podemos, ainda, encontrar 

neste episódio um dos tantos curisosos, porque também jocosos, procedimentos 

criativos haroldianos, que aproxima paranomisticamente dois vocábulos de conotações 

distintas que levarão a uma visão única do assunto tratado. Trata-se da relação que 

vemos entre as palavras “charpas”, que diz respeito a uma peça do vestuário do 

professor, e “chispas”, vocábulo espanhol que pode designar centelha ou faísca, signo 

protagonizaor do “abraspas” professoral. Enxergamos nesta sutil aproximação o ápice 

do comentário joco-sério, sobretudo se levarmos em conta a frase “parecia saído de um 

                                                           
188

 Cf. o guia elaborado por K. David Jackson, 2004, p. 8, ob. cit. 



 

428 
 

disparate de goya”, que carrega a passagem de um acento algo monstruoso e 

estrambólico, funcionando menos como um estranhamento ao pintor espanhol do que à 

indumentária e mise-em-scéne do conferencista. Quanto à localidade em que se deu o 

episódio, se o Poeta está se referindo a uma ação ocorrida em terras espanholas, não 

temos subsídios o suficiente para afirmar, mas da próxima passagem supomos se passar 

em solo americano (K. David Jackson afirma ocorrer na mesma Washintgon do 

fragmento anterior): “a garota sentada no colo de Lincoln [Abraham Lincoln, presidente 

dos Estados Unidos, 1809-1865] da estátua de distribuía panfletos contra a guerra (linha 

25). Esta cena é suspensa e retomada passos adiante: “pernas longas róseas no colo da 

estátua” (linha 27). Nesse instante, entra um comentário tematicamente afim, que 

desconfiamos se dirigir ao presidente Lincoln: “e depois se soube do velho embaixador 

que dormia com bifes no rosto chuletas bistecas para manter a pele lisa” (linhas 27 a 

29). Só então Haroldo de Campos “encerra” o relato da moça sentada na estátua: 

“distribuía panfletos da moça rosipêndula” (linha 29).  

 Com estas últimas passagens, comprovamos que do diverso no semelhante 

movem-se os signos galáticos, esses “signos que se desenham num fluxo contínuo”. E 

neste “caleidoscópio... você vira também objeto do jogo uma rosa de braços se abre 

entre vidros e mãos cabeças simetrizam um leque de arestas e este quadro na parede se 

despenha num abismo de duplos vertiginosos” (linhas 30 a 33). Assim, “principiava a 

encardear-se um epos” e um epifânico. Indissociavelmente. Constelarmente. 
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Frag. 36: “eu sei que este papel” 

anarcopédia de formas volúveis 

 instalação de arte em nova york barbarela 

 eco fechado na palavra  

inutilidade útil 

 

 

 Ao final deste fragmento, Haroldo de Campos deixa para o leitor a intrigante 

frase: “pouco se vai aprender nesta anarcopédia de formas volúveis senão que o 

vermelho útil funge os nácares cediços” (linhas 42 e 43). Ao tomar contato com a 

página, o leitor não apenas discordará desta frase como encontrará nela mesma a sua 

negação, pois tanto terá aprendido com a leitura destra travessia galática como será 

levado a percerber que “o vermelho útil funge os nácares cediços” é tão útil quanto a 

mais utilitária das leituras. Se o curso galático constitui um “ponto oco deste tiro seco 

abrindo para um beco que se fecha no beco” (linhas 8 e 9), há neste ponto ecos de 

outros pontos que, desviando-se do catecismo literário, ensinam sem didatizar a 

linguagem, isto é, ensinam sem ensinar. Se o beco se fecha no beco, o livro se abre para 

os livros, a linguagem se abre para as linguagens, a poesia se abre para as poesias, e não 

haverá lição mais sincera e mais profunda do que uma lição via poesia. Esta, sim, só 

esta, poderá alçar o leitor a um nível autônomo e transformador do saber, pois diz o 

essencial sem o dizer literal, ficando o dito a cargo da co-operação ativa do leitor, que o 

constroi a partir de sutis pistas em vez de evidentes dicas. A poesia galática, esta 

linguagem nua, quanto mais se dispersa, mais se concentram os pontos que levam à 

grande aventura que constitui o gesto da leitura, pois, convergindo para e pela 

linguagem, tais pontos tendem a alimentar o gosto pela leitura, porque o objetivo das 

Galáxias, a nosso entender, não é outro senão abrir o mundo da leitura para abrir o 

mundo do leitor.  

 Dito assim, um livro que se empenha em abrir o mundo do leitor não pode ser 

senão uma obra vocacionada ao devir de novos horizontes de assimilação da natureza 

humana e de seu estar no mundo, estando implicadas nesta atitude da mais simples à 

mais complexa ação praticada pelo leitor em sua vida particular ou pública. Quebrando 

o percurso retilíneo da linguagem em estilhaços de vias, Haroldo de Campos pressupõe 

nas Galáxias a perda parcial do referente em prol de um entrecruzar do significante, que 

a olhos apressados pode soar como tática hermética de uma linguagem fechada em si 

mesma. Porém, quanto mais a linguagem olha para si, mais o leitor nela se vê, porque 

vê prismaticamente a tela esfacelada que é sua vida. Portanto, a leitura do presente 
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fragmento galático só pode ser levada a efeito se tivermos em mente um conceito outro 

de leitura ou, melhor, seu conceito original, que implica o processo de aprendizado do 

indivíduo para sua autonomia na vida, com base em uma consciência crítica frente aos 

códigos estabelecidos. Isto posto, se a leitura galática opta pelo exercício dos desvios e 

das curvas, das suspensões e das retomadas e das intersecções de extremos, ela se 

mostra sobremaneira útil à vida do leitor, uma vez que, na vã aparência do nada dizer, 

está em íntima consonância com o jogo de fissuras e quebras, volteios e reviravoltas, 

saltos e quedas, sobressaltos e surpresas, que caracterizam a existência do mais comum 

dos mortais.  

 Considerações feitas, o leitor verá na seguinte passagen mais do que elas 

omitem do que exibem, pois na sintaxe neobarroca de Haroldo de Campos mais se vê o 

que está sob a máscara da palavra do que as feições do emascaramento:  

 
“tudo isto não passa do eco fechado na palavra beco e se vai ver não há nada nada senão papel 

murcho e marcado papel pisado esfolado pendendo de um gancho entre esperma e gordura 

bovina uma prosa feita de limalha de prosa” (linhas 28 a 31).  

 

Não seria a vida feita de limalhas de prosas, afetos, desejos, projetos pessoais e 

profissionais, tudo isso nunca gozado plenamente mas apenas circunstancial e 

parcialmente? Não seria a vida a constatatação da insuficiência humana e a consciência 

da dívida à totalidade das ações? O que seria a morte senão a interrupção definitiva de 

nosso errático percurso que julgamos muitas vezes seguir em linha reta? A palavra 

galática parece, em parte, metaforizar essa morte, que, consciente do curso da história, 

vem constestar, sem recusa à realidade espácio-temporal dos episódios, a mão de ferro 

da cronologia ideológica, que apregoa a discutível noção de evolução e progressão dos 

eventos. A palavra galática, dado seu caráter espiralar, não pregando nenhum discurso 

social ou político, é tão mais política e social porque insurrecta ao discurso 

ideologicamente cronológico, monológico e unívoco. Plurivocal, o discurso galático é 

feito da colaboação de várias vozes, anônimas e célebres, não constituindo uma fala de 

um único sujeito, seu autor, mas de vários sujeitos nos quais se emascara seu Autor:  

 
“vejo tudo e traduzo em escritura esta fita visível que pende da janela por um aéreo debrum de 

voltas remansosas” (linhas 10 a 12).  

 

Daí, para tecer um retrato da cidade de Nova York é um passo:  
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“uma casa outra casa o asfalto que desliza por suas raias grafite esta cidade se esponja como um 

resto de almoço escorrido em jornal e no alto se apura em pós e brilhos por um ladrilho de sol 

em vidrilhos vibrados esta cidade é um resto é uma cola de outubro uma goma canicular de 

envolopes desgrudados” (linhas 12 a 16).  

 

E para transmutar a cidade em livro não demora:  

 
“e pega neste papel o dócil papel onde começo meu conto não começo resumo meu espanto 

num ponto nada conta senão esta gana esta língua canina áspera que cobre a ferida de saliva” 

(linhas 16 a 20).  

 

Em seguida, o livro traduz-se em vida, sem escalas:  

 
“por onde escorre vida e amaranto azul e um prata-plenilúnio infletem nesse fio de vida” (linhas 

20 e 21).  

 

Cidade, livro e vida, três dimensões que no curso galático se transcursam pelo leitor, 

que poderá ver uma paisagem dentro, sob ou sobre a outra. A referida cidade, segundo 

K. David Jackson (2004, p. 8), é Nova York, mas pode, a nosso ver, ser outro espaço 

urbano. O livro, por seu turno, é Galáxias, mas poderia ser qualquer livro. A vida, “a 

ferida de saliva por onde escorre”, pode ser a do Poeta, mas pode ser a do leitor, pode 

ser a da leitura.  

 Pensando na vida do Autor passada por instante em Nova York, Haroldo de 

Campos compartilha com o leitor pedaços dessa vida, que narra um episódio ocorrido 

em alguma galeria ou museu daquela cidade, conforme nos assinala K. David Jackson. 

A que sugerem as pistas textuais, nosso Poeta presencia uma instalação com “galinhas 

depenadas num açougue de quartos bovinos bicos cristas despencadas entre pele e 

gordura amarela agora dentro de uma esferea de plástico irradiante marrom-rubra 

enquanto vozes tilintam e o gelo se dissolve em copos de cristal a moça vem vestida de 

vidro verde e coloca dois ratinhos brancos num tufo de pentelhos” (linhas 21 a 26). 

Suspensa a narração por alguns momentos, volta o episódio com alusões à personagem 

Barbarela, que segundo o ensaísta, está “dentro do happening” (DAVID JACKSON, 

2004, p. 8):  

 
“um gancho entre esperma e gordura bovina... barbarela guincha tumultulúbrica neste paradiso 

psicodélico que confina com um inferno de moscas murchas e borboletas empaladas 

boroborignam cores magmárcidas nesta viscosa placenta do nada medida por um compasso de 

coxas branquilongas muslos dançarinos mordidos por bonecas de dentes-de-sabre 

vampirogulosas bâmbolas bambinas farejadoras de carne crua” (linhas 31 a 36).  
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Ao utilizar a expressão “viscosa placenta”, que parece se referir às “bolas de plástico”
189

 

da instalação (“uma esfera de plástico irradiante marrom-rubra”), Haroldo de Campos 

parece não restringir o alcance da expressão aos elementos do evento artístico, ecoando 

seus sentidos na ideia de texto deslizante que caracteriza a leitura galática:  

 
“papel murcho e marcado papel pisado esfolado pendendo de um gancho entre esperma e 

gordura bovina uma prosa feita de limalha de prosa” (linhas 29 a 31).  

 

A frase por nós destacada, que guarda afinidade semântica com “viscosa placenta”, 

serve a um só tempo para designar os objetos da obra artística e a obra literária, 

podendo ser, deste modo, compreendidas como características físicas tradutoras da 

própria escrita galática, já que encerram as noções de uma materialidade viscosa, 

escorregadia e também seminal, pois os signos esperma e placenta podem aludir ainda à 

fecundidade proliferante do livro. O episódio da instalação encerra-se com a frase, já 

preste ao final do fragmento,“e ainda se pode ver barbarela estorcendo-se num círculo 

fálico como um xiva de luz neon”. Nesse instante da leitura, temos uma sugestão visual 

da performance sensualmente contorcionista de “barbarela”, sendo comparada pelo 

nosso Poeta aos movimentos de Xiva, um dos proeminentes deuses da cultura hindu.  

 Se começamos a leitura deste fragmento pelo seu encerramento, terminaremos 

com uma passagem de seu início, que de igual modo deve ser lida tendo em mente uma 

acepção de leitura pouco ortodoxa:  

 
“eu sei que este papel está aqui e que não haverá ninguém nenhum outro nunca nenhures em 

nenhuma outra parte ninguém para preenchê-lo em meu lugar e isto poderá ser o fim do jogo 

mas não haverá prelúdio nem interlúdio nem poslúdio neste jogo em que enfim estou a sós nada 

conta senão esta minha gana de cobrir este papel como se cobre um corpo estou só e sôlto nato e 

morto nulo e outro neste afinal instante lance em que me entrego todo porque este é o meu 

trôco” (linhas 1 a 7).  

 

Se não há referências advindas de prefácio ou posfácil para abrir o jogo da leitura 

galática é porque o livro per si, através de sua auto-referencialidade sígnica, ilumina-se 

à fruição e gozo do leitor, que evitará o fim do jogo se praticar a leitura com gana e 

entrega similares às que empregou seu Autor na elaboração de suas páginas. Assim, 

nem Autor nem leitor estarão sozinhos, pois na “anarcopédia de formas volúveis” que 

engendram o jogo galático os “nácares” produzidos nessas camadas internas da concha 

barroco-galática nunca estarão em estado de putrefação (“cediços”), mas sempre com 
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 Cf. texto de David Jackson, 2004, p. 8, ob. cit. 
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seus sentidos renovados. Só esse poderá ser “o fim do jogo”, fim não como desfecho, 

mas como objetivo a ser alcançado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

434 
 

Frag. 37: “cheiro de urina” 

salvador bahia ruas mal cheirosas  

ouro das igrejas barrocas 

 o raro e o reles terreiro de candomblé  

transe de bárbara filha de santa bárbara 

 

 

 O que faz um escritor se interessar por uma casca de banana e de manga rosa 

esmagada no chão? Que proveitos literários teria uma passagem que evidencia um 

cheiro de urina adocicada? Não seriam passagens desta natureza ecos ilustrativos do 

“beco que se fecha no beco” do fragmento anterior? Do mesmo modo, expressões como 

“região viscosa”, “vagina mucosa” e “orgasmo rançoso” podem ser consideradas 

ressonâncias verbais do “gancho entre esperma e gordura” e “viscosa placenta do nada” 

daquela página galática. Nas Galáxias, já dissemos, não há temas nobres e temas reles. 

Ou, reformulando a quetão, nas Galáxias, o mais reles dos temas pode adquirir status de 

nobreza e tema nobre receber tratamento reles, em vez de realeza. Porque no livro não 

há distância entre o reles e a realeza, entre o grotesco e o sublime, entre o feio e o belo, 

entre a bela e a fera das palavras. As imagens sugeridas pelas expressões acima 

constituem provas cabais da desterritorialização lexical que promove Haroldo de 

Campos nas páginas galáticas, içadas do baixo ventre da linguagem, comumente 

negligenciado pela inteligentsia literária devido ao travor hierárquico nobre-reles, para 

traduzir o caráter deslizante, elástico e flexível da linguagem galática. Haroldo de 

Campos, agindo assim, não perfuma com os cosméticos dos “bons modos” os vocábulos 

tidos como sujos, precários e de baixo calão. O que pratica o Poeta é exatamente o 

proveito das características materiais e conceituais, em sua crua concreção sígnica, 

destas palavras-coisas no vórtice verbal galático, donde o roçar viscoso dos vocábulos 

vai se assemelhar às texturas e fluidos dos órgãos genitais, que para o Poeta constituem 

signos tão nobres quanto o amor e a beleza. Assim sendo, ao trazer para as páginas do 

livro palavras e imagens de natureza ex-cêntrica, ou seja, que povoam as margens da 

língua e da linguagem, Haroldo de Campos sopra para longe as camadas moralizantes 

que as revestem, deixando-as respirar livremente na pureza alva do papel.  

 Neste fragmento, a dissolução da polaridade epifania e anti-epifania, como 

também de qualquer outra ordem, ganha novamente realce, através, desta feita, da 

justaposição do cenário um tanto fétido das ruas de Salvador, Bahia, e da sacralidade de 

uma festa de candomblé naquelas cercanias soteropolitanas. Entre um e outro episódio, 

o leitor encontrará relatos da imagem de um cristo crucificado “no resplendor de prata” 
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de uma igreja, provavelmente barroca, cujo “céu de talha dourada” é a metáfora 

tradutora do templo. O fragmento encerra com uma “frase impossível do Chomsky”, 

que lembra transversalmente a linguagem onomatopaica de Lewis Carroll. Comecemos 

nossa leitura pela passagem que, de algum modo, recria a paisagem das ruas da capital 

baiana:  

 
“cheiro de urina de fécula de urina adocidada e casca de banana de manga rosa [até o tipo da 

manga o Poeta especifica] quando esmagada no chão o calçamento desliza nos pés como se 

você estivesse entrando por uma região viscosa um aberto de vagina em mucosa pedrenta tudo 

cheirando vida ou morte [metáfora da dissolução da polaridade] ou vidamorte [evidência da 

dissolução das fronteiras entre a epifania e a anti-epifania] um cheiro podre de orgasmo rançoso 

e peixe e postas de carne ao sol a muleta solavanca um aleijão que come farinha com dedos 

apinhados cor cafre café ocre moca o peito apoja debaixo da fazenda rala e emborca para uma 

zona tórrida de coxas colantes e grelo fio-de-mel agora é a mulata de olhos bistrados que reolha 

um espelho de lata e esmalte e correm para o oval de reflexos fósforos faíscas um cio remontado 

de cachorros também cheiros gritos trilos psius o fartum da rua em chaga exposta” (linhas 1 a 

11).  

 

Ainda que nos faltem, pelas limitações de nossa pesquisa, subsídios suficientes para 

afirmarmos o lugar específico por onde passou Haroldo de Campos neste episódio, 

desconfiamos que as imagens que revela podem ser originadas de uma rua qualquer do 

Centro Histórico de Salvador, onde se pode vislumbrar bancas com vendedores de peixe 

e de carne, fontes olfativas que juntamente com o “cheiro de urina” vão carcaceterizar a 

atmosfera de feira medieval daquele local da cidade. O “aleijão que come farinha como 

dedos”, “cor cafre café ocre”, e a “mulata de olhos bistrados” fornecem uma ideia da 

excentricidade dos tipos humanos que cruzam o caminho do Poeta. Quanto ao primeiro, 

o jogo aliterativo e trocadilhesco com as palavras café, cafre e ocre traduz, em linhas 

gerais, um negro ou mulato cor de café (o vocábulo cafre designa uma pessoa da raça 

negra), portador de alguma limitação física (“muleta solavanca um aleijão”) e a que 

tudo indica de parcas condiçõs sócio-econômicas (“come farinha com dedos 

apinhados”). Quando se lê após a palavra “ocre” o vocábulo “moca” pode-se ainda 

associar esta última palavra ao referido trocadilho com a cor de café. Sendo assim, o 

signo “café” amplia seus sentidos de cor de pele para o tipo de café moca. Mas na 

continuidade da passagem, “moca” irá dizer respeito também à mulata, pois num 

relance lexical alude ao vocábulo “moça” e à cor da moça. Ao dizer “moca o peito apoja 

debaixo da fazenda rala e emborca para uma zona tórrida de coxas colantes e grelo fio-

de-mel”, o leitor verá que a passagem emenda a descrição do “aleijão” com a “mulata 

de olhos bistrados”, isto é, olhos cor castanho-amarelos. Embora apareça depois do 
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ponto de união entre as duas personagens, há um marcador enunciativo: “agora é a 

mulata”, sobre a qual o Poeta destaca a opulência de seus seios (“o peito apoja”; apojar: 

encher-se de leite, tal qual uma vaca que está dando de mamar ao novilho) e as “coxas 

colantes”.  

 Embora a frase inicial da página remeta às anti-epifanias de Bashô, como já 

tratamos em outros fragmentos, vejamos o que nos diz Haroldo de Campos sobre seu 

teor:  

 

Este fragmento “cheiro de urina”, não é necessariamente uma 

citação, mas uma adoção de um processo semelhante. Assim 

como Bashô usou o contraste de beleza e luminosidade com os 

cavalos urinando, aí também, na Bahia, eu faço a contraposição: 

ruas miseráveis, em Salvador, no próprio Pelourinho, com 

cheiro de urina e coisa mal lavada, às vezes pessoas miseráveis 

[podemos deduzir aqui o “aleijão”], e tudo isso contrastando 

com aquela beleza natural e o ouro das igrejas. Embora não seja 

citação direta de Bashô, há um enfoque barroco no feio, 

horrível, grotesco, ao lado da poesia requintada (CAMPOS, H. 

de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 195). 

 

 

Quanto a esse enfoque barroco, o Poeta acrescenta: 

 

 

Nesta passagem da Bahia, procuro descrevê-la usando estes 

dois parâmetros: a miséria e a riqueza, o “lixo” e o “luxo”. De 

certa maneira, o procedimento de Bashô era este, o poeta era 

capaz de captar duas esferas aparentemente distintas do real, 

mas não tão distintas, pois ambas pertencem à natureza humana 

que tem os dois aspectos: o do belo e o do feio (lembre-se do 

“feísmo” barroco), do grotesco. São dois aspectos que, assim 

como Bashô era capaz de observar em suas viagens, eu, na 

Bahia, em Salvador, observei (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 195). 

 

 

 Como já demos a ver em outro passo de nossa leitura os pormenores do 

“feísmo barroco”, seria redundante voltarmos a esta matéria, embora tudo o que 

dissemos há pouco sobre a anti-epifania do fragmento seja a ela pertinaz. Sendo assim, 

prossigamos com nossa leitura, atentando para o episódio da “beleza natural” e do “ouro 

das igrejas” de Salvador, referido pelo Poeta:  

 
“um céu de ouro um céu de talha dourada arcos e rearcos numa florada de florões com atalantes 

e cariátides e anjos-fêmea de brinco e coifa de cortesã índios e cocares também na selva 

poliáurea onde troncos se desrolam e se desnastram em cachos e mechas amarelo-ovo garança e 
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grená põem chagas num cristo marfinizado de pele cinamomo e o cristo se crucifica no 

resplendor de prata que emite raios e ferrões” (linhas 11 a 16).  

 

Podemos tomar como “céu de ouro” e “céu de talha dourada” os dois céus: o da cidade 

de Salvador e o teto das igrejas, esculpido em ouro, conforme dá-se a sentir nas 

construções verbais do Poeta, respaldada nossa leitura, também, no trecho da citação 

“tudo isso contrastando com aquela beleza natural e o ouro das igrejas”.  

 Sobre estes caracteres contrastantes da cidade de Salvador e sobre outros 

aspectos presentes no fragmento, Haroldo de Campos comenta: 

 

 

Salvador, o barroco “mestiço”, ibérico e afro-índio (“arte de 

contraconquista”, como quer Lezama Lima). O ouro dos altares 

e os azulejos “legíveis” dos claustros. A capoeira no mercado 

das Sete Portas. A festa de Iansã. A alegria da cultura negra e o 

“espanto do sagrado”. A “comida da santa”. O convite ao ágape 

ritual, participatório e propiciatório. De súbito, como um “om” 

mandálico, ocorre ao interlocutor (latente) uma frase solta, 

reminiscência culta, o famoso exemplo de “agramaticidade” e 

“falta de sentido” dado pelo linguista Noam Chomsky 

(“corlorless green ideas sleep furiously”), frase que aqui 

contextualizada revela-se um “achado” poético, imantando-se 

de cores e sons (CAMPOS, 2004, p. 120). 

 

 

 No que tange à “capoeira no mercado das Sete Portas” - mercado livre, que 

recebeu esse nome devido às suas sete entradas -, vejamos a respectiva passagem:  

 
“no mercado das sete portas branco-e-vermelho de bandeirolas pés trançaram capoeiras de mãos 

ariscas num arame sonoro e monótono [lembramos aqui do “shamisen”, “feito apenas com um 

arame tenso um cabo e uma lata velha” e “doendo doendo”
190

] (linhas 17 a 19).  

 

Quanto aos “azulejos ‘legíveis’ dos claustros”, acompanhemos:  

 
“num claustro de azulejos legíveis e lavados gargareja a fontana por um fio de água murmurina 

e o silêncio de filtros e feltros” (linhas 21 e 22).  

 

Todos estes elementos culturais vistos e ressaltados por Haroldo de Campos conformam 

o “barroco mestiço” brasileiro, dialogal ao barroco “arte da contraconquista” de Lezama 

Lima, conforme lemos na citação do Poeta. No fragmento, a mestiçagem barroca 

ganhará mais coloração com a “festa de Iansã”, presenciada por nosso Poeta e 

protagonizada por uma mulher de nome Bárbara Fernandes ou “baby babynha”.  
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 Excertos extraídos do frag. “circuladô de fulô”, p. [41]. 
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 Coincidência ou não, o barroco mestiço já é evidenciado na homonímia da 

filha de santo e da santa homenageada, pois a primeira se chama Bárbara e a segunda 

Santa Bárbara, se pensarmos no nome que recebe a entidade no sincretismo religioso. 

Antes de procedermos à passagem, é mister dizer que este episódio é prenunciado na 

linha 17, entre os relatos da riqueza das igrejas e do mercado das Sete Portas:  

 

“logo mais estarei falando da festa de iansã”.  

 

Chegou esse momento:  
 

“do alto da alegria vem bárbara fernandes aliás baby babynha vem dançando de ubarana 

amaralina alegria a dança de iansã que protege das trovoadas e se desnalga e desgarupa ou a 

santa nela minha mãe coroada de um diadema de brilhos e a pequena espada no braço colado ao 

corpo quase roçando por você rente rente ao ritmo de couros e agogôs no terreiro fechado de 

calor e suor onde tudo parece não caber mas cabe e dança e bate palmas e grita em nagô” (linhas 

23 a 29).  

 

Tal descrição contempla os vários elementos envolvidos em um ritual desta natureza: a 

dança, os trejeitos, a indumentária da santa, os adereços, a música, os instrumentos, as 

palmas, o transe, o dialeto africano nagô em que se cantam os pontos, a alegria que se 

exaspera  no “calor e suor” dos filhos de santo, que dançam e cantam em um espaço 

“onde tudo parece não caber mas cabe”, construção verbal que nos leva a tomá-la como 

metáfora das Galáxias, esse livro onde tudo cabe. Mas a festa não está completa. Falta 

um elemento fundamental em uma cerimônia em louvor a um deus do candomblé: a 

comida. Para anunciá-la, chega um dos integrantes da cerimônia:  

 
“vocês têm que comer pelo menos a comida da santa aqui não tem cachaçada é ordem e respeito 

se saem antes até parece que não gostaram até parece desfazimento no fio do pescoço um dente 

de marfim miniaturado” (linhas 30  32).  

 

E convidando nosso Poeta para a próxima festa, conclama:  

 
“e na semana que vem tem outra festa festa grande vocês chegam ficam conosco passam aqui a 

noite de manhã na praia comem conosco e depois é festa festança mesmo” (linhas 32 a 34).  

 

Mas qual é a comida de Iansã?:  

 
“a santa comia arroz com frango acarajé caruru tudo dourado de dendê pois as mãos 

continuavam batendo a noite que balançava das bandeirolas por furos de carvão ele regia as 

coisas e as pessoas media e comedia o mulato canela dono sabedor da liturgia [“o ágape ritual” 

da citação] era ele quem falava de respeito e de ordem quem propunha a comida e a festa grande 

bárbara babynha olhos em alvo rodopia no espanto do sagrado” (linhas 35 a 40).  
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Aqui, nosso Poeta evidencia para o leitor, além da comida de Iansã, que na linguagem 

do candomblé é conhecida como “ajeum”, a ornamentação do terreiro (o balançar das 

“bandeirolas por furo de carvão”; até esse detlhe não escapou ao olho do Poeta) e estado 

de transe de Bárbara Babynha, rodopiando “no espanto do sagrado”, ou seja, 

executando a dança da santa como filha de Santa Bárbara que é.  

 Do candomblé está cumprido o ritual, mas o fragmento só chega ao fim com a 

já referida agramática frase do linguista e filósofo americano Noam Chomsky (1928) 

que, apenas a título de curiosidade cronológica, nascido um ano antes de nosso Poeta. 

Segue a frase: “colorless green ideas sleep furiuously dormen” (linha 42), que é 

traduzida em seguida como “incolores ideias verdes dormem furiosamente” (linha 43). 

Sobre esta ocorrência no fragmento, Haroldo de Campos nos esclarece que se trata de 

uma 

 

Paráfrase/paródia linguística da passagem muito conhecida, em 

que Chomsky quer mostrar um exemplo de frase agramatical: 

“Colorless green ideas sleep furiously”, é uma frase que, 

segundo Chomsky, não poderia existir, quer dizer, “ideias 

verdes sem cor dormem furiosamente”, é uma associação feita 

de acordo com o eixo sintático, mas que semanticamente seria 

uma co-ocorrência impossível. Não tem sentido 

referencialmente, mas poeticamente evoca toda uma gama de 

cor e som da palavra. É poético enquanto construção de 

imagens (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 

194). 

 

 

O leitor está lembrado do que nos disse em outro passo nosso Poeta a respeito das 

palavras e frases surgidas nas Galáxias em outros idiomas? Recuperemos a orientação: 

que elas serão “sempre de valor mântrico, ‘transmental’” (CAMPOS, 2004, p. 119). E 

aqui, especialmente por se tratar de uma frase sem sentido referencial (pelo menos à 

primeira vista) e em inglês, a transmentalidade mântrica deverá ser a chave-mestra da 

leitura, não apenas da referida frase mas também de toda a página e seus episódios, 

assim “como o om da mandala” (linhas 41 e 42) e o transe de Bárbara, filha de Santa 

Bárbara, yaô (filha de santo) e orixá (o santo) homônimas, constituem, cada um a seu 

modo, o estado de elevação espiritual alcançado pela sublimação da matéria-referente. 

A linguagem galática, assim, transcende a linguagem gramatical, ascendendo à pureza 

linguística, tal qual a frase agramatical de Noam Chomsky parece asceder à superação 

do cansaço normativo da linguagem, donde o ludismo e a fantasia devolvem seu espírito 

livre e criativo, para a liberdade e criatividade do espírito humano.  
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Frag. 38: “o ó a palavra ó” 

o ó de nossa senhora do ó 

 igreja de sabará haicai barroco 

 zizi pintor sapateiro mariana minas gerais  

impossível desmatéria 

 

 

 Se o fragmento anterior encerrava com uma frase surgida aparentemente 

descontextualizada e intencionalmente anti-referencializada, que Haroldo de Campos 

assinalou sua aparição como o “om da mandala”, esta página já começa invocando o “ó 

a palavra ó”, tomando o monossílabo “ó” como palavra. E, certeza, será tão importante 

quanto o maior polissílabo da página. Se naquela página o leitor perambulou pelas ruas 

e igrejas e participou de uma festa de santo em um terreiro de candomblé em Salvador, 

aqui, conhecerá uma igreja barroca em Sabará, um pintor-sapateiro em Mariana e um 

quadro com a figura de Santos Dumont, provavelmente pintado por este. Sem deixar 

explícito o espaço urbano em questão, Haroldo de Campos na etapa incial da página 

relata ao leitor os traços arquitetônicos e os elementos decorativos de uma igreja que 

desconfiamos se tratar da Igreja de Nossa Senhora do Ó, localizada na cidade mineira 

de Sabará, uma das cidades do ciclo do ouro e do barroco brasileiros do séc. XVIII. Mas 

o que nos leva a desconfiar que o Poeta alude a esta igreja e não a outra? O fato de que, 

a certa altura da página, surgir uma pista enunciativa que nomeia o lugar em que se 

encontrava o Poeta: “agora em mariana”. A partir deste dado geográfico relativo às 

cercanias de Minas Gerais, mesmo que o leitor não encontre nomeada a cidade e a igreja 

a que se referem os relatos da passagem inicial do fragmento, a popularidade notória da 

Igreja de Nossa Senhora do Ó, também conhecida como Igreja de Nossa Senhora da 

Expectação, leva a crer que os detalhes arquitetônicos e decorativos contidos na 

passagem parecem corresponder às formas e estilo daquela igreja. Senão, vamos à 

passagem:  

 
“o ó da palavra ó da igreja oval fechada num enclave turquesa de colinas suaves colo-de-moça 

verde teatro de azuis rouxiclaros onde ela ergue a igreja seu pagode sem porcelana de tejadilhos 

num branco alvaiade de janelas sangue-de-boi erguida aqui depois que diogo ou antônio ou 

outro foi acometido por um troço de dragões e saiu ileso com escravaria e assim para dar graças 

ergueu-a ó de joia com dourado painéis de macau torres chins e aves de fantasia num fundo laca 

verde-garrafa está aqui cabal e conclusa onde nada se põe e de onde nada se tira risco único de 

cumprida beleza breve haicai barroco que escande sua vogal de espanto ó e só contra o sol 

februário (linhas 1 a 10).  
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 Haroldo de Campos narra aqui o misto de despojamento arquitetônico da forma 

ovalada e de luxuosidade aurífera do interior da igreja, ressaltando, a nosso ver, a 

harmonia dos contrários, ou seja, a espantoso choque estético surgido da simplicidade 

do seu exterior com a cascata de ouro do seu interior. Aludindo ainda, em tom de 

dúvida (“diogo ou antônio”), às origens de sua fundação, o Poeta substitui datas e outras 

referências por um relato via imagens: “teatro de azuis rouxiclaros”, “pagode sem 

porcelana”, “aves de fantasia”, etc. Por tais motivos, Haroldo de Campos enxerga em 

sua estrutura arquitetônica uma dimensão ao mesmo tempo compacta e completa 

(“cabal e conclusa onde nada se põe e de onde nada se tira”), comparando a igreja a um 

“breve haicai barroco”, analogia cujos sentidos não podem ignorar a presença de 

motivos orientais nos “paineis de macau torres chins”.  

 De Sabará para Mariana, outra importante cidade mineira de expressão barroca. 

Aqui, porém, Haroldo de Campos substituirá a arquitetura, naves e altares de ouro pela 

pintura algo naif de um morador daquela região. O leitor será apresentado, portanto, ao 

pintor José Ribeiro dos Santos, mais conhecido como Zizi Sapateiro (1927-2007)
191

, 

que mostrará ao Poeta e ao leitor um quadro no qual retrata a figura de Santos Dumont:  

 
“e chega zizi-sapateiro the shoe-maker painter como ele diz num inglês de orelhada e senta na 

tua mesa e te fala dos quadros que tem em nova york ou na onu e que teria tido ou que haveria 

de ter se o fosse tivesse sido o que não importa pois este é um triunfo de santos dumont numa 

parede humilde de restaurante já agora em mariana antes de ver a igreja na praça da sé” (linhas 

10 a 16).  

 

Aqui participamos um pouco da conversa de Haroldo de Campos com Zizi Sapateiro, 

que parece contar com orgulho a projeção (ou desejo de projeção) de suas obras pelo 

mundo. Na passagem também são sugeridas algumas pistas que tudo leva a crer que se 

tratam da igreja de Sabará, visitada depois da conversa com o pintor e sapateiro que se 

autodenomina “shoe-maker”. Se nossa linha de raciocínio coincidir com as pistas do 

texto, o Poeta diz aqui sobre a igreja:  

 
“agora em mariana antes de ver a igreja na praça da sé praça quadrada de pedra com uma 

luminária no centro a igreja imponente de pára-vento áureo espraiada até as estalas onde macau 

também está pincel chim em campo escarlate pincelando ouro em cabaias camelopardos” 

(linhas 15 a 18).  

 

Em seguida, o leitor toma parte das figuras e formas do quadro de Zizi Sapateiro:  
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 É sabido que Haroldo de Campos fez uma viagem a Mariana na companhia de Roman Jakobson, tendo 

conhecido nesta ocasião o pintor Zizi Sapateiro. Infelizmente nos faltam dados para auferir se esta viagem 

do fragmento e a viagem que fez com o linguista russo são a mesma.  
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“mas santos dumont de mole chapéu funil triunfa num arrebol arcoirisado camadas horizontais 

de cores dividindo o espaço em que paris a tour eiffel e demoiselle sobem de algo como o bois 

de boulogne por um formigueiro de fraques e bandeirolas isto seria para o vestíbulo de uma 

agência de viagens mas não quiseram pagar o preço e agora veja aqui (linhas 18 a 23).  

 

O quadro, a julgar pela descrição do Poeta, parece trazer aquele que é considerado o 

“Pai da Aviação” voando em seu avião Demoiselle pela Torre Eiffel, cuja viagem é 

sentida aqui através do trocadilho “tour-torre”, aludindo a um só tempo ao famoso 

monumento da Cidade-Luz e ao feito do aviador brasileiro. Em alguns momentos da 

passagem, tem-se a sensação de que o episódio é narrado pela voz do próprio autor do 

quadro: “isto seria para o vestíbulo de uma agência de viagens mas não quiseram pagar 

o seu preço e agora veja aqui”. Uma curiosa ironia ocorre neste momento: um quadro 

feito para uma agência de viagens, cujo tema versa sobre uma forma de viagem 

rejeitado pela agência, veio parar em um “livro de viagens”. A frase “e agora veja aqui” 

parece nos dizer muito dessa ironia, pois se pode ser compreendida como se o pintor 

estivesse indicando o lugar em que se encontra o quadro (“uma parede humilde de 

restaurante”), pode também ser entendida como se fosse o próprio Haroldo de Campos 

dizendo para o leitor que o quadro veio parar no livro, na humilde página/parede do 

livro. As duas hipóteses são aceitáveis enquanto possibilidades de leitura, sendo esta 

segunda um profícuo exemplo da fusão das vozes dos sujeitos da ação galática, uma vez 

que a frase poderia ter sido enunciada tanto pelo pintor quanto pelo Autor.  

 Daí por diante, nosso Poeta constroi um verdadeiro mosaico da poética de Zizi 

Sapateiro, salientando os aspectos plásticos da arte ingênua (naif) que possuem as 

figuras e as cores do artista. Pode ser que Haroldo de Campos esteja referindo-se apenas 

a uma obra além do quadro “triunfo de santos dumont”, mas a impressão ao ler as 

passagens é de se estar dentro de uma exposição de quadros diversos do pintor 

sapateiro. A passagem começa onde termina a anterior, por isso achamos razoável 

retornar um pouco para aquela, com vistas a não cortar o fio da meada que une as duas: 

 
“e agora veja aqui em cima é o dilúvio a arca flutua sobre faixas de verde e os cimos de casas e 

as pontas de árvores assomam entre espumas e rolos de fumaça cinza que voam como trombas 

para o azul farruscoso do céu ferrete desabado em água irosa esta parte contida no medalhão e 

sob ela coroa e manto o santo de casula e cordão como um rei de baralho descartado entre asas 

geometrizadas de borboletas” (linhas 23 a 29).  

 

Neste instante, a passagem é suspensa para a entrada de uma analogia das “asas 

geometrizadas de borboletas” com as páginas do livro:  
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“um livro ou escrínio que abrisse para trás” (linha 29).  

 

O relato das imagens do(s) quadro(s) continua:  

 
“o medalhão-dilúvio mais o santo-rei recorta-se num fundo de maravilha laranja rosa branco 

azul em triângulos contrapostos tudo da cabeça do zizi sapateiro e de sua mão de couro e 

martelo para este retângulo de madeira que se encaixa agora entre livros dando-se a ler sem 

descurar dos ocelos que embaixo do santo imitam colunas torneadas ou vitrais tudo é viável 

neste mim de minas para onde transmigram ícones bizantinos” (linhas 30 a 36).  

 

Haroldo de Campos explicita nestas passagens, entre outras coisas, o fértil imaginário 

do pintor primitivista, comparando as formas e as cores de suas figuras a vitrais e a 

ícones bizantinos (“fundo de maravilha laranja rosa branco azul em triângulos 

contrapostos”, “colunas torneadas ou vitrais”). Ao agir assim, o Poeta acaba por 

salientar, mais uma vez, seu gosto pela dissolução de fronteiras entre o popular e o 

erudito, como fez com o shamisen e o instrumento feito com um arame, tocado por um 

pedinte de feira em João Pessoa. Quando diz “tudo da cabeça do zizi sapateiro e de sua 

mão de couro e martelo”, o leitor pode ouvir nestas palavras ressonâncias daquilo que o 

Poeta disse, com base em Maiakóvski, sobre o pedinte e seu rústico e sofisticado 

instrumento: “o povo é o inventalínguas”
192

. O povo, aqui, é o inventaimagens, poderia 

dizer tranquilamente Haroldo de Campos. Imagens concebidas “não da matéria do 

impossível mas da impossível desmatéria” (linha 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192

 Excerto extraído do frag. “circuladô de fulô” [p. 15], há pouco citado. 
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Frag. 39: “circulado de violeta” 

exposição de monet paris 

 ninfeias esgárceas cirrose da cor 

 grafites no metrô  

o livro como uma rosácea 

 

 

 O percurso pictórico continua. Agora, ao redor, ou melhor, dentro das 

pinceladas impressionistas de Claude Monet (1840-1926). Aqui, Haroldo de Campos 

compartilha com o leitor uma alucinante experiência da cor, assistindo à “cirrose da 

cor” (linha 15), um verdadeiro tratado cromático cujas palavras parecem antes as tintas 

do pintor do que signos puramente verbais. A linguagem é de fatura plástico-pictórica, 

por isso, de elevada sugestão visual, cheia de tons, matizes e nuances que parecem se 

misturar no branco do papel recriando os efeitos da luz nas ninfeias, nas pontes, nos 

lagos e nos jardins concebidos pelo pincel-luz de um dos criadores do Impressionismo. 

As palavras utilizadas para tal empresa não explicam (porque não almejam explicar) o 

processo de criação do artista que pintava ao ar livre. Porém, ao final da leitura, que 

assinala também outros episódios ocorridos em Paris, cidade onde nasceu o pintor, 

parece pairar no leitor a sensação de que passou uma manhã ao lado de Monet. O leitor 

vai experimentando a gama luminosa dos raios solares e seus reflexos na paisagem 

matinal, princípios pictóricos basilares para os pintores impressionistas como o próprio 

Monet e seus coevos, tais como Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, 

Camille Pissarro, Paul Cézanne, Alfred Sisley e tantos outros artistas que, de certa 

forma, pintaram a luz em vez dos objetos propriamente ditos.   

 Este episódio referente a Monet é resultado de uma visita de Haroldo de 

Campos a uma exposição com obras do pintor francês em algum museu de Paris. A 

tomar pela forma com que relata o que vê, tudo indica que se trata de obras de grandes 

proporções, a ponto de sentir-se o Poeta, pelo tamanho e pela temática dos quadros, um 

peixe dentro de um “aquário parietal”, nadando pela paleta do pintor, cujas obras 

parecem estar protegidas por paredes de vidro:  

 
“circulado de violeta dentro do âmbito pérola onde os sapatos rascam no soalho e ladrilham em 

eco só no centro do oval pérola e súbito aquele violeta que envolve como um dentro de aquário 

você está dentro é o peixe desse aquário parietal que te cerca de luz violeta e lilás de luz azul e 

cinza hulha de luz negroturquesa esflorada de capilares róseos aqui monet deu o seu lance de 

dados jogou  tudo e pagou para ver e toda a pintura coube num precinto violáceo constelado de 

ninfeias esgárceas que nem submersos setestrelos o septeto da ursa maior vira assim um 

resgistro plusmarino de medusas de actínias e por isso você parece o peixe desse aquário que te 

fecha em plâncton e fezes de safira denso húmus oceânico que se aduba dele mesmo e germina 
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em figuras de ardósia ônix cobalto em nigeladas cristas turmalinas em cirros sucessivos de 

metileno dentro desse oval você é o peixe um peixe-ôlho alumbrado e semovente nadadeiras 

tontas de espanto sem saber onde parar ou fixar-se e assiste à cirrose da cor” (linhas 1 a 15).  

 

 É patente a estupefação do Poeta diante dos quadros de Monet, a ponto de, 

como um peixe de “nadadeiras tontas de espanto”, “não saber onde parar ou fixar-se”, 

pois parece que a pintura o redoma. Por isto, como se estivesse preso dentro da pintura, 

Haroldo de Campos parece viver uma experiência sensorial com as cores das telas. 

Como “um peixe “dentro do aquário” cromático de Monet, parece sentir as propriedades 

das cores, tocá-las mesmo, misturá-las com as propriedades expressivas da palavra, até 

a palavra não ser mais que pintura, ser a própria pintura. Parece que é esse o ponto a que 

o Poeta quer chegar com a escrita.   

 Afetado pelos efeitos da luz pintada por Monet e não pela representação da luz 

nas coisas pintadas, Haroldo de Campos enxerga no “precinto violáceo” uma atitude 

estética de alto risco criativo, dizendo que ali o pintor executa seu “lance de dados”, tal 

como fez Mallarmè em sua obra homônima, fazendo da poesia, de certa maneira, 

pintura, pois dispensou o verso retilíneo em prol de uma composição espacialmente não 

discursiva, mas plástica. Esta relação pintura-literatura é sentida também quando o 

Poeta diz que a obra de Monet é um “denso húmus oceânico que se aduba dele mesmo e 

germina em figuras de ardósia”. O leitor não estará exagerando se encontrar nestas 

palavras a tradução pictórica das Galáxias, este livro de palavras que alimentam da 

materialidade do próprio tecido verbal, em vez de buscar fora dele os nutrientes 

semântico-sintáticos para sua existência literária. Na pintura de Monet, assim parece 

apontar nosso Poeta, a cor, o volume, o traço, a linha, todo o arsenal de elementos 

plásticos enfim, são a pintura mesma. Assim entendido, nada além da evidenciação da 

pintura em si, através da materialização pura da luz, essa matriz de todas as cores, que 

nos quadros do pintor francês parece ser o meio e o fim de seu projeto estético. Deste 

modo, a frase “sem saber onde parar ou fixar-se” pode aludir também à quebra de 

linearidade, visual e conceitual, da pintura de Monet, pois indica que qualquer ponto da 

obra em particular e das obras entre si é em si mesmo início e fim, assim como cada 

fragmento galático. Com efeito, assistir “à cirrose da cor” nas obras de Monet seria 

equivalente a assistir nas páginas do livro o desvanecer do reinado logocêntrico da 

literatura, da leitura, do livro como janela da normatividade cronológica e por isso 

mesmo ocultadora de outras possibilidades de literatura, de leitura e de livro. A “cirrose 

da cor” e a cirrose da palavra, portanto, não estão distantes, uma vez que parecem 
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ambos os fenômenos, dentro da leitura que estamos empreendendo, dirigirem-se à 

plenitude da linguagem, donde se celebra, respectivamente, o reinado da cor e da 

palavra em estado de pureza, sem o pagamento de tributos a sistemas codificados que 

nada ou muito pouco têm de pintura e de literatura, mas muito de manutenção dos 

padrões que lhes são caros. Esta “cirrose da cor” continua:  

 
“como ela se aduna e se adensa para coar filtrar-se deixar raiar um veio garança uma ponta ouro 

que fisga uma esquiva cinzeladura citrina e por aqui você acompanha a doença do azul a afasia 

do azul que caminha de contíguo em contíguo até aquele outro oval aquele outro recinto 

madrepérola onde o aquário se ajusta em acorde de sol e se abre e se deixa fenestrar de 

vermelho e ruivo e dói de topázio e irrompe em pôr-de-tarde como um sangue ocaso e 

coagulando por roxos descabelos assim no seu claustro vitrino as ninfeias” (linhas 15 a 22).  

 

 As “ninfeias” dizem respeito à série de quadros em que Monet recriou esta flor 

aquática, ganhando o pintor notoriedade mundo afora por este feito. Nesta passagem as 

expressões “a doença do azul”, “a afasia do azul” e “dói de topázio” podem ser 

exemplos eloquentes da mistura incomum de cores utilizada nos quadros do artista, que 

de tão inesperada parece reagir cegando o Poeta, que a reinventa na alvura do papel sob 

uma linguagem igualmente incomum. Junte-se a estas expressões raras as construções 

“sangue ocaso e coagulando por roxos descabelos”, “irrompe em pôr-de-tarde” e 

“fenestrar de vermelho”, que parecem conferir à obra de Monet uma organicidade 

pulsante, como se as cores estivessem vivas, não apenas no sentido de pigmentação 

vibrante, mas na acepção de se moverem na tela, de se espalharem na superfície do 

quadro, como assim o fazem quando o expectador se afasta das pinceladas luminosas e 

participa da metamorfose da cor. É quando se dá a apoteose do Impressionismo. 

 Depois deste episódio, nosso Poeta centra as atenções sobre os túneis do metrô 

de Paris e seus anúncios grafitados e sobre uma outra exposição na qual se encontra um 

antigo livro chamado “prajnaparamita” ou “o livro da sabedoria”. Primeiramente, 

partilhemos da passagem dos túneis:  

 
“entrar agora por este fosso e sair pelo outro lombrigocego por estes intestinos de cimento 

iluminado ouvindo o ruído de fundo dos trens que cruzam e o surdo compasso de passos que se 

afastam como para nada... andar andar por esta lombriga subterrânea por estas escadas escaladas  

e estes pisos pisados lendo nas paredes os anúncios deflorados de garranchos” (linhas 23 a 25 e 

34 a 36).  

 

Em seguida, lê-se na página o que o Poeta provavelmente lê nos anúncios do metrô:  
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“liberté vaincra papadoupolos crevera six de savoie toute la savoie vous fond dans la bouche 

smart la chicorée leroux toute la famille chez nous pour être pleine d’entrain en boit soir et 

matin la veritable super chicorée trésor de santé” (linhas 36 a 39).  

 

Quanto à primeira passagem, é importante destacar o interesse que Haroldo de Campos 

deposita nas ações e fenômenos mais comuns de uma cidade, como o vai-e-vem e o 

barulhos dos trens e dos passos dos transeuntes, imagens que o cidadão comum que por 

ali circula já não se dá por perceber, pois anestesiado dos rumores do dia-a-dia de uma 

grande cidade. O mesmo se pode dizer das imagens contidas na segunda passagem, com 

a difereça de que se trata de um fenômeno visual (o grafite nas paredes) em vez de 

sonoro. Sobre estas duas passagens o leitor pode melhor compreendê-las contrapondo-

as à exposição de Monet, pois perceberá que Haroldo de Campos, como temos dito 

constantemente em nossa leitura do livro, interessa-se e dedica-se ao exame tanto de 

ações e fenômenos considerados sofisticados quanto aqueles tidos como corriqueiros ou 

banais. No mesmo fragmento, portanto, convivem “passos que se afastam para nada” 

com o “constelado de ninfeias esgárceas” de um renomado pintor francês. Estes passos 

que não levam a nada não carregam algo da vocação galática de girar em torno do nada, 

naquela já vista acepção do nada que é tudo? 

 Em meio a tudo isto, o relato de um antigo livro da cultura oriental emprenha o 

fragmento de uma atmosfera algo mística, ressaltando a ideia de livro mandálico, cujo 

curso conjuga os fluxos do ocidente e do oriente, do estético e do cotidiano, do sagrado 

e do profano, sem soberania de um sobre os demais:  

 
“no centro da figura geométrica está o livro em vermelho sobre um escabelo da mesma cor as 

folhas soltas [grifo nosso] entre pranchas lavradas oito medalhões o circundam em tons que vão 

do laranja ao azul depois filetes e quadrados que se quadram em quadrados até o último 

acessível por quatro pagodes nos quatro pontos cardeais e dando para jardins cultivados 

entrecenas de um remoto serviço palaciano marpa um dos mestres deixou seu traço aqui mas o 

livro se chama prajnaparamita e é o livro da sabedoria sendo a estrutura geométrica mais 

conhecida por mandala do livro volto sempre ao meu escribilho andar andar [grifo nosso]” 

(linhas 26 a 34).  

 

Infelizmente, não podemos afirmar se o episódio do “livro da sabedoria” ocorre em 

Paris ou em outra cidade. O que não podemos perder de vista na página, porém, é a 

interligação que Haroldo de Campos executa entre os demais episódios e esta breve mas 

não menos meticulosa descrição de um de seus objetos mais valiosos: o livro. Quando 

chamamos a atenção do leitor para a expressão “páginas soltas”, queríamos remeter ao 

formato que teriam as Galáxias quando de seu estágio embrionário, que previa as 
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cinquenta páginas sem presilha dentro de uma caixa. Tal projeto só não foi levado a 

termo devido à fortuita intervenção do escritor mineiro João Guimarães Rosa: 

 

 

Lembro-me de uma opinião de Guimarães Rosa, por ocasião de 

uma longa conversa que tivemos, no acaso de um Congresso de 

Escritores, em Nova York, em 1966. Eu havia dado a Rosa o n. 

4 de Invenção, com os “dois dedos de prosa” e os fragmentos 

inciais das Galáxias. A uma certa altura, ele me disse: “Você 

não sabe o que tem nas mãos. Isto é o demo. Esta sua prosa é o 

demo!” E depois de uma pausa, referindo-se ao projeto do 

livro”: “Mas veja: não publique em folhas soltas, faça um livro 

comum, costurado...Não dificulte o difícil...” (CAMPOS, 1992, 

p. 273).  

 

 

Já quando grifamos a expressão “livro volto sempre ao meu escribilho andar andar” 

queremos ressaltar a proeminência deste ofício sagrado a que Haroldo de Campos 

devotou sua vida: a escrita. No próprio composto neológico “escribilho” está sintetizada 

a relação de amor com a linguagem: um escriba da escrita, que volta sempre ao mesmo 

estribilho: o livro. Por tudo isto, seja ele de folhas soltas ou costuradas, as Galáxias 

querem constituir em muitos sentidos, sobretudo no âmbito do presente fragmento, o 

livro da sabedoria das linguagens, verbal (a palavra) e não verbal (a pintura), como quer 

o Poeta, “um livro como uma rosácea” (linhas 39 e 40), no qual os mais diversos temas 

sejam costurados sem deixar os nós à vista. Basta o leitor atentar para a ausência de 

emendas na seguinte passagem:  

 
“volto sempre ao meu escribilho andar andar por esta lombriga subterrânea por estas escadas 

escaladas” (linhas 33 a 35).  

 

Até onde a alusão ao ofício de escrever termina e onde começa o relato sobre o metrô de 

Paris? Não seria “esta lombriga subterrânea” a metáfora da própria escritura galática, 

que devora os intenstinos e percorre os interstícios do próprio escrever?  

 

 

 

 

 

 

 



 

449 
 

Frag. 40: “como quem está num navio” 

café de cluny paris mulher albina  

fábula de desvios raízes aéreas 

viagem armilar de palavras o papel tudo aceita 

veloz operação de brancura 

 

 O Café de Cluny, em Paris, a mesma Paris de Monet da qual acabamos de sair, 

será o principal cenário das ações que veremos neste fragmento. Neste famoso ambiente 

parisiense, Haroldo de Campos, que parece estar sentado observando os gestos dos tipos 

que por ali circulam, divisa uma misteriosa mulher, de cor albina, que está tomando um 

drink de “anis esverdeado”, enquanto ele (o Autor ou outro alguém), a que tudo indica, 

“prefere um raphael cor de âmbar queimado em cujo âmbito líquido suspenso no cristal 

do cálice fosforece um gelo cúbico de talha diamantina” (linhas 5 a 7). Isto posto, 

insistimos: Haroldo de Campos tende a encontrar nas mínimas partículas da realidade 

uma espantosa realidade poética, pois nem a composição de um drink lhe passa 

despercebida, atentando o Poeta para a cor da bebida, para o modo como o líquido se 

ajusta ao cálice, para a forma e material do cálice e até mesmo para a transparência do 

gelo, que qualifica como uma “talha diamantina”.  

 Refletindo no início da página sobre o “estar-aqui não-estando-aqui”, nosso 

Poeta pode estar se referindo ao fato de estar no Café de Cluny e em outras localidades 

simultaneamente, através de sua projeção mental, como também pode estar aludindo à 

sua postura enquanto autor do livro, que oculta o eu do sujeito porque a linguagem já é 

seu principal sujeito. Ao longo da página, o leitor acompanhará o comportamento da 

albina e seus gestos discretos mas algo sensuais, que parecem projetar a imaginação do 

Poeta para outras dimensões além daquele espaço físico em que se encontra naquele 

instante, tornando-se ela mesma protagonista de uma fábula de tonalidades fantásticas 

concebida pelo Poeta. Nesta fábula,  

 
“o que conta não é o conto mas os desvios e desacordes os vícolos e vielas os becos e bitesgas 

os cantos e as esquinas os bívios e os trívios os quadrívios dessa escura suburra de palavras que 

emite funiculares e raízes aéreas que sacode esporos e pólens numa germinação de fécula 

apodrecida e matéria albuminal” (linhas 35 a 40).  

 

Por “matéria albuminal”, podemos entender a dinâmica de assuntos que fecundam 

outros assuntos, pois um assunto germina o outro, como uma proteína que beneficia o 

organismo da página, trazendo-lhe sempre um elemento novo para o seu crescimento. 

Deste modo, também no vocábulo “albuminal” o leitor poderá encontrar germinado 
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pseudo-angramaticamente o nome da personagem central do fragmento: Albina. Neste 

caso, o leitor já pode encontrar na frase “o que conta não é o conto” o seu avesso, pois 

no não contar já se acha o contado, porque nos “desvios e desacordes” da fábula da 

Albina, assim como de toda a fábula galática, o conto não está fora da fábula mas no 

tecido textual da narração. E todas as vezes em que a narração é suspensa, seus sentidos 

não cessam, mas ganham outra dimensão, pois se entrelaçam noutro fio de fábula. A 

interrupção do conto, portanto, pode ser compreendida também como contiguidade 

deste, dada essa interpenetração em outra matéria que acaba de surgir no curso galático. 

Assim pensando, nenhuma fábula galática terá fim, pois seu fim será o começo de outra, 

e todas juntas formarão um imenso mosaico de fábulas ou anti-fábulas, “para onde 

acorrem centopeias centrípetas”, aproveitando-nos da frase vista na linha 4. Esta 

engrenagem galática de “desvios e dasacordes” pode ser bem exemplificada na seguinte 

frase:  

 
“passar da palavra garça à palavra albina é uma veloz operação de brancura que não deixa na 

página mais do que esta marca de água” (linhas 40 e 41).  

 

 De fato, o jogo de espelhamento da linguagem nas Galáxias é tamanho que até 

numa frase metalinguística como esta, que explicita as regras do jogo galático, Haroldo 

de Campos não deixa a explicação sobrejugar a poesia, pois a “veloz operação de 

brancura” que caracteriza a passagem de duas palavras diferentes como garça e albina é 

a mesma que caracteriza o que nelas encontra de comum: a brancura, pois a garça é uma 

ave tão alva quanto a cor albina. O que podemos deduzir que a transição de uma estória 

para outra tanto pode ser entendida como mudança de assunto, como ser assimilada 

como detecção de alguma afinidade semântica ou sintática que paira entre elas. Trata-se, 

então, de, para lermos proficuamente as Galáxias, termos sempre em vista um de seus 

princípios fundamentais de arregimentação: a diferença no semelhante e a semelhança 

no diferente. Outrossim, essa “veloz operação de brancura” não pode dispensar nossa 

leitura de um outro elemento: a brancura do papel. Como já visto na leitura de outros 

fragmentos e na elaboração de determinado segmento teórico de nosso estudo, o branco 

da página galática constitui um espaço polifônico, que aparentando neutralidade, age 

sutilmente sobre os signos verbais, sendo ele próprio, como já nos disse o Poeta, signo. 

Influindo no ritmo da leitura, o branco do papel repercute nos sentidos dos vocábulos, 

expressões e frases, pois “o papel tudo aceita e sua nímia neutralidade tem um ar isento 

de destino e facas” (linhas 22 e 23)”.  
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 Experimentemos dessa “isenção de destino e facas” do papel e da narrativa de 

“desvios e desacordes”, acompanhando a fábula da Albina:  

 
“como quem está num navio e persegue as ondas jade jadeante polar fechada em seu prepúcio 

noturno poderia também conter esta solidão de avesso de espelho e coluna de mercúrio o estar-

aqui não-estando-aqui barometriza o centro da terra para onde acorrem centopeias centrípetas 

você por um triz não cede ao desvario das escolopendras [espécies de centopeias] mas prefere 

um raphael cor de âmbar queimado” (linhas 1 a 6).  

 

As opções lexicais “centopeias centrípetas” e “escolopendras” de alguma forma aludem 

às ramificações dos signos galáticos que se espalham pela página, como bichos de cem 

pés como as centopeias, que se deslocam serpentinamente. Se assim compreendermos, 

haverá aqui também a ideia de que o livro, com seus cem pés, impele todas as 

diferenças da margem em direção ao centro (“centrípetas”) devorador, antropofágico 

mesmo, do livro, não extinguindo os pontos divergentes, mas mixiando-os até chegar ao 

ponto em que haja uma liga entre eles. Como acontecerá agora com a entrada da 

personagem Albina, que, em vez de um “raphael cor de âmbar”, bebe um drink de “anis 

verdáceo”: 

 

“não te serve este passaporte para o anis verdáceo de outro copo que o lábio rosipálido de uma 

albina de cílios parafinados e íris sanguínea de coelho branco começa a sorver e o estar é 

simplesmente a terraça envidraçada do café de cluny onde entram sobretudos úmidos e hálitos 

que enevoam auras de vapor condensado pedir um raphael pode começar esta viagem armilar de 

palavras em torno de um ponto oco um sistema organizado de palavras que rechaçam sua 

fábula” (linhas 7 a 13).  

 

Nesta passagem, o Poeta contextualiza o espaço geográfico no qual se passa o episódio, 

mas a “viagem armilar” não ficará restrita, como dissemos no início desta leitura, ao 

espaço físico, indo dar em cercanias inusitadas do imaginário do Poeta, enderaçadas ao 

imaginário do leitor. Uma “viagem armilar de palavras” como a galática não poderia 

fixar-se apenas na solidez terrena, mas dirigir-se às estrelas, ao sol, às galáxias enfim, 

como se o leitor estivesse navegando pela esfera celeste, que tem na esfera armilar sua 

representação. Porém, se o leitor retornar os olhos para as palavras iniciais da página 

constatará que esta “viagem armilar” percorrerá os mares em vez dos céus:  

 
“como quem está num navio e persegue as ondas jade jadeante a calota polar fechada em seu 

prepúcio noturno” (linhas 1 e 2).  

 

E Albina, esse arquétipo do branco-mulher, parece transmutar-se em um imenso cetáceo 

branco, ferida pelos arpões da linguagem:  
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“os cílios da albina parecem doer à luz e coam sua mirada rosiclara que também está aqui por 

força dessa fímbria nacarada de palavras que une os interstícios do papel com runas móveis 

suturadas pelo fio da leitura (linhas 16 a 19). 

 

O Poeta parece salientar aqui o episódio fabular da Albina no curso galático, 

comparando as palavras a “runas móveis”, o que nos dá a ideia de que o livro não opera 

por um processo hipotático, isto é, subordianativo, mas, antes, paratático, via 

justaposição, pois as palavras e as frases, assim como a diversidade de episódios, 

ajustam-se lado a lado sem a existência obrigatória de conectivos textuais. As partes, 

sejam os significantes ou as estórias, são “suturadas pelo fio da leitura”. O mesmo fio (a 

“fímbria nacarada de palavras”) que costurará a próxima passagem, na qual já 

encontraremos Albina metamorfoseando-se em sensual baleia:  

 

“nua a albina se conduz como uma opala erotizada e a lã de vidro no seu monte de vênus eriça 

uma luz tungstênio súbito os poros sofrem um acesso de sangue e ela radia em carne viva um 

carbúnculo ectoplasma rubro de si mesma ao primeiro aguilhão seu gemido é um turturino de 

pomba que tatala com o cerebelo trespassado por um alfinete e depois ela recorre uma girândola 

de orgasmo cujos arcos latejantes se resolvem num zênite de centelhas pelos arcos passa tigres 

de tornassol e chamuscam o dorso maculado nessas órbitas de chama” (linhas 23 a 30).  

 

O Poeta compara o“cerebelo trespassado” por aguilhões a falos penetrando a carne da 

personagem, que nesta analogia parece contorcer-se lancinantemente de dor e de prazer. 

Com base neste episódio da Albina/baleia branca, Haroldo de Campos concebeu um 

poema para a transposição videográfica das Galáxias, a cargo de Júlio Bressane, 

intitulada Galáxia Albina, conforme já tratado em outro passo de nosso estudo, 

produzido em 1990, na qual nosso Poeta colaborou com o roteiro e atuou lendo o 

próprio poema. Albina, por sua vez, foi vivida pela atriz Giulia Gam, que também de 

Haroldo de Campos intepretou no teatro A Cena da Origem. No vídeo, há a cena de 

uma caça à baleia branca Moby Dick, retirada do filme de John Huston, Moby Dick 

(1956), em que o inveterado pescador de baleias, o Capitão Ahab, num misto de 

vingança e prazer erotizado, lança os pontiagudos aguilhões sobre o corpo do belo e 

feroz cetáceo, que certa feita havia decepado-lhe a perna. Segue o poema: 

 

Call me ishmael
193

 

Para Júlio bressane 

 

1. 

o silêncio piramídeo da 

baleia branca 
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 Poema publicado em Crisantempo: no espaço curvo nasce um, São Paulo, Perspectiva, 1998 p. 29-30.  
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2. 

a íris cinza do seu olho 

albino 

 

3. 

no urso polar a pura 

crueldade  

arde como uma 

tocha de tão cândida 

 

4. 

o albatroz recicla  

no seu mapa de voo 

a crista de icebergs regelados 

acho que pensa ensi- 

mesmado: o branco 

(acho que pensa) 

e voa nesse espanto 

 

5. 

ahab ergue o arpão: 

androginia 

do silêncio cetáceo 

que o empareda 

 

6. 

ahab desce o arpão 

o orgasmo da giganta 

entorna o céu 

na linha do horizonte 

 

7. 

o sangue da baleia 

o mar menstruado 

 

8. 

soçobram velas 

no tumulto branco 

 

 Note o leitor que a atmosfera de dor e prazer está conservada no poema, assim 

como a ênfase ao branco, através de Albina, do gelo (no poema “crista de iceberg” e no 

fragmento está presente através da “calota polar”) e do albatroz, que no fragmento 

podemos ver seu seu signo correspondente na imagem da garça (linha 40). Se no poema 

vemos “o orgasmo da giganta entorna o céu na linha do horizonte”, no fragmento vemos 

“uma girândola de orgasmo cujos arcos latejantes se resolvem num zênite de centelhas”. 

Deste modo, o poema poderá iluminar a leitura da página no que tange ao signo Albina 

e sua dupla face: de mulher sentada no Café de Cluny e de fêmea em orgasmo 

agigantado. 
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 Após a passagem que evidencia esse orgasmo, a estória retoma o espaço real 

do café parisiense, quando reeencontramos Albina:  

 
“agora está sentada no tombadilho envidraçado do café de cluny longilínea gelando o palato de 

anis esverdeado e nada trairá senão talvez um mínimo tremor no canto das pálpebras... pergunta 

as horas ao cavalheiro da esquerda e acerta um minúsculo relógio de pulso como quem está 

num navio” (linhas 30 a 32).  

 

Ao final do fragmento, Albina “vai mesmerizando como se não pudesse conter o 

ectoplasma de si mesma e o deixasse jogar maga lúbrica seus jogos malabares” (linhas 

43 e 44). Albina, desconfiamos nós, talvez seja a própria tradução das Galáxias, que 

num grande orgasmo alcançam seus gemidos o zênite da linguagem. Entre “desvios e 

dascordes”, só o acordo com a linguagem.  
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Frag. 41: “tudo isto tem que ver” 

contágio de significantes torção de significados  

deslizamento de superfícies fônicas sistema simpático de linfas  

mallarmé propércio james juice catulo   

cacata carta esterco dourado ourina  

 

  

 No fragmento anterior, Haroldo de Campos assinalava que as Galáxias 

obedecem a um “sistema organizado de palavras”, consistindo em “um agulheiro de 

acasos ricocheteantes como palitos chineses lançados e reunidos por uma invisível garra 

de marfim”. Ao comparar a sintaxe de seu livro a um “agulheiro de acasos” e a palitos 

chineses lançados no ar e controlados por uma garra invisível, o Poeta mais uma vez 

enfatiza que o jogo galático está pautado na conciliação do rigor e do acaso, princípios 

norteadores da leitura que, nas palavras do Poeta, podem ser traduzidos mais 

especificamente como “rigor construtivista e proliferação neobarroca” (CAMPOS, 

2013, p. 203), como já citado em outro passo. A coexistência do controle e do acaso na 

poesia haroldiana inevitavelmente remeterá o leitor aos pressupostos poéticos difundios 

pelo poeta francês Stephane Mallarmé, referência que marcará o fragmento também por 

outra citação, a qual logo mais nos deteremos. A ênfase a estes mesmos princípios 

parece abrir o presente fragmento, que, por sua vez, não vai deter-se a nenhuma 

experiência de viagem espacial, mas girar em torno do espaço da linguagem, ressaltando 

o modus operandi do sistema de organização das palavras galáticas.  

 Novamente, Haroldo de Campos recorrerá à milenar cultura chinesa para 

qualificar sua leitura, mas em vez do “agulheiro de acasos ricocheteantes”, uma 

“acupunctura com agulhas de prata”. Assim sendo, se a referência à cultura oriental, e 

sobretudo à imagem das agulhas, denota o eixo de semelhança entre os fragmentos, o 

fato de aqui se tratar de uma prática outra daquela cultura evidencia o caráter de 

diferença entre as páginas. Podemos ver já nestas asserções uma proveitosa ilustração 

do “sistema organizado de palavras” que caracteriza o ludus galático, pois elas deixam 

entrever o movimento de similaridades e especificidades construído pelo Poeta. Vamos 

ao começo da página:  

 
“tudo isto tem que ver com um suplício chinês que reveza seus quadros em disposições 

geométricas pode não parecer mas cada palavra pratica uma acupunctura com agulhas de prata 

especialmente afiladas e que penetram um preciso ponto nesse tecido conjuntivo” (linhas 1 a 4).  
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A imagem do “suplício chinês que reveza seus quadros geométricos”, dentro de nossa 

forma de compreensão, guarda particular afinidade com o que o Poeta denomina de 

“rigor construtivista”, pois esta conceituação parece roçar de algum modo o método 

geometrizante dos artistas russos e do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto 

(o “geômetra engajado”
194

), por exemplo, cujas obras pautavam-se no tratamento 

rigoroso das formas, nos primeiros, e da estrutura do verso, no segundo. Continuemos 

com a passagem:  

 
“quando se lê não se tem a impressão dessa ordem regendo a subcutânea presença das agulhas 

mas ela existe” (linhas 4 a 6).  

 

Existe e coloca abaixo o leviano pensamento de que as Galáxias não priorizam os 

sentidos, ou seja, são mero jogo de palavras. O contato, ou melhor, a convivência 

contínua e recorrente com suas páginas têm-nos mostrado, e nós temos tentado 

demonstrar ao longo da leitura, que as regras do jogo galático são rigorosamente 

proporcionais à liberdade de apreensão dos sentidos, ou seja, quanto mais planejado o 

processo de confecção do livro mais amplo o alcance das ideias nele impressas, pois a 

mixagem de controle e acaso proporcionam uma leitura a um só tempo livre e 

embasada. O prosseguimento da passagem dará conta do que estamos afirmando, 

convocando para tanto uma obra de Mallarmé. Haroldo de Campos elucidará esta e 

outras citações que ainda surgirão no fragmento: 

 

 

O livro se autodescreve à imagem de um suplício chinês. As 

“ninfas” de Mallarmé viram “linfas” de um sistema simpático 

que subjaz ao texto e o rege. Versos de Propércio, famosos por 

sua magia fônica (et volucres Veneris, meã turba, columbae / 

tinguunt Gorgoneo punica rostra lacu, “e os pássaros de Vênus, 

o meu bando, pombas / tocam o lago – bicos vermelhos – 

Gorgôneo”), intercorrem, como que evocados pela imagem do 

sangue contido em capilares. Segue um retrato (à maneira de 

James Joyce/Summus Juice) do artista-ratoneiro em suas 

atividades escriturais/excrementais (intervém o poeta Catulo, na 

sua alusão estercorária a cacata carta). Depois desse 

“entremez” burlesco-infernal, um momento paradisíaco: o 

manto de plumas do anjo-donzela do céu de Buda – o 

hagoromo – deixa-se cair do “céu do céu”, assim como, nesta 

operação do texto, neste mágico ábaco de significantes, “a 

cabeça rompido o equilíbrio descabeça e cai” (CAMPOS, 2004, 

p. 121-122). 
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 Cf. Metalinguagem e outras metas, 1992, p. 77, ob. cit. 
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 Ao ler os pormenores da citação, não podemos esquecer das “ninfeias”, o 

“lance de dados” de Monet, visto no antepenúltimo fragmento, pois tanto nesta página 

quanto naquela, sentimos Monet e Mallarmé de algum modo aproximados, bastando o 

leitor relembrar que é de Mallarmé uma obra intitulada Um lance de dados, frase com a 

qual Haroldo de Campos qualificou a série de quadros intitulada Ninfeias. Quanto ao 

poeta romano Propércio (43 a.C - 17), que se destacou sobretudo pelo gênero poético 

elegíaco, seu nome não aparece explicitado no fragmento, apenas seus versos, que 

surgem salpicados na página (linhas 10, 12, 14), ilustrando tanto mais de “magia 

fônica” as “superfícies fônicas” que caracterizam as palavras galáticas. No que tange ao 

poeta Catulo (87 ou 84 a.C – 57 ou 54 a.C), cuja cidade de nascimento especula-se que 

tenha sido Verona, sua frase aparece na linha 35, mas o teor anti-epifânico desta pode 

ser sentido em vários momentos da página, fazendo coro, conforme a citação, à escritura 

excremental de James Joyce, esse “ratoneiro de ratoletras e não se manca de  seu esterco 

dourado uma sopa de letrias que baba como bulha-à-bessa alhos migalhas o argueiro no 

olho alheio a  trave no olho nosso” (linhas 19 a 22). Ainda sobre a citação, a contraparte 

desta ambiência anti-epifânica, que nos sugere uma “descrição grotesca do escritor”, 

para usarmos uma frase do crítico K. David Jackson quando de sua leitura deste 

fragmento galático, aparece no final da página, como se trouxesse a luz para as trevas da 

escritura, tomando o leitor por trevas e luzes não pelo viés moralizante mas pela 

complementariedade necessária à criação poética e artística. Eis o “momento 

paradisíaco” do qual nos relatou o Poeta, baseado no livro Harogoromo – o charme 

sutil, peça do teatro Nô, escrita por Motokiy Zeami (1363-1443), transcriada por 

Haroldo de Campos para o português
195

:  

 
“do último céu que vem a ser o céu do céu caem esses fios de luz que se prendem entre o visível 

e o invisível poderia ser hagoromo o manto de penas urdindo-se da luz dançada pelo anjo” 

(linhas 37 a 39).  

 

 Quanto a Mallarmé, a referência à sua obra está muito próxima a uma frase que 

poderia perfeitamente soar como um slogan do livro, que destacamos na passagem, 

traduzindo ao mesmo tempo a ideia dos inovadores projetos literários do poeta francês 

Um lance de Dados e Livre, dos quais Haroldo de Campos prestou tributos ao conceber 

as Galáxias: 
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 Hagoromo de Zeami: o charme sutil, São Paulo, Perspectiva, 1994.  
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“quando se lê não se tem a impressão dessa ordem regendo a subcutânea presença das 

agulhas mas ela existe [grifo nosso] e estabelece um sistema simpático de linfas ninfas que se 

querem perpetuar por um simples contágio de significantes essa torção de significados no 

instante esse deslizamento de superfícies fônicas” (linhas 4 a 9).  

 

Conforme assinalado na citação, as palavras “linfas ninfas” dizem respeito a um poema 

de Mallarmé, intitulado L’après-midi d’um faune, que travaremos contato agora através 

de nosso Poeta: 

 

Eu pego um trecho do “L’après-midi d’un faune”, no caso o 

trecho que começa com a palavra “Ninfas” (por exemplo, 

extraída do começo do “L’après-midi d’un faune”, que foi 

traduzido pelo Décio Pignatari em nosso livro sobre Mallarmé). 

Eu faço um jogo irônico, entre “linfas” (no sentido de águas 

linfáticas do corpo) e “ninfas”. E, através desta espécie de 

anagrama paranomástico, faço a citação do começo do 

“L’après-midi d’un faune”, que tem a ver com o clima do 

poema. (...) As tri-traduções do Décio para o “L’après-midi 

d’un faune”, numa de suas dimensões, envolvem quase uma 

leitura psicanalítica. Quando o tradutor (“tridutor”) se refere às 

ninfas: “eu as quero ‘perpetuer’”, aproveitando-se de que “tuer” 

em francês é “matar”, ele verte “eu as quero perpematar” – quer 

possuí-las (cópula = pequena morte), é o fauno quem fala, e o 

tradutor se utiliza desta espécie de ato falho em francês, e o 

explicita em sua transposição para o português (CAMPOS, H. 

de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 211-212). 

 

 

 De certa forma, além dos autores referenciados no fragmento e nominalmente 

contidos na citação de Haroldo de Campos, o leitor pode agora tomar o poeta e crítico 

Décio Pignatari, sobre quem já discorremos em outro momento de nossa leitura, como 

uma importante referência nesta folha galática. O referido procedimento criativo que 

utilizou na “tridução” parece ter percutido na construção paranomástica haroldiana 

quando alude ao poema de Mallarmé, jogando com os parentescos sonoros de “linfas” e 

“ninfas” para designar o caráter líquido das palavras no livro, que produz esse efeito de 

“deslizamento de superfícies fônicas”. Assim, a “magia fônica” dos versos de Propércio, 

tão longe no tempo, parece soar ao lado da fala do fauno de Mallarmé, transcriado pela 

argúcia poética de Décio Pignatari. Do mesmo modo, tais poetas não estarão distantes 

das “ratoletras” de James Joyce, nem do trocadilho fônico excremental da expressão 

“cacata carta” de Catulo. Todos eles e os seus expedientes criativos estão em algum 

nível mixados pelos “fios de luz que se prendem entre o visível e o invisível” da poética 

de Haroldo de Campos, que extrai “ourina” da linguagem, pois nesta tanto vale o ouro 

quanto a urina.   
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Frag. 42: “a criatura de ouro”
196

 

divindades hindus formas em morfose 

 jardins que abrem para outros jardins  

máquina da linguagem multivorante 

não o texto mas o gesto que o textura 

 

 

 Se terminamos a leitura do fragmento anterior com “ouro”, nesta, o ouro abrirá 

o fragmento: “a criatura de ouro que há no sol barba de ouro e cabelos de ouro toda-

ouro até a ponta das unhas” (linhas 1 e 2). Ouro, o metal precioso caro ao Barroco, a luz 

das talhas douradas dos altares e retábulos, alude aqui às características de uma 

divindade de um “poema sânscrito”
197

, eixo temático da presente página galática. Tal 

como a prática da anamorfose nos textos e nas artes barrocas, as divindades da cultura 

budista são de certa maneira polimórficas e até mesmo metamórficas, como as que 

veremos em plena transformação na página, simultaneamente à uma suposta 
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 Nem mesmo o arguto autor de um guia das Galáxias como K. David Jackson escapou às armadilhas 

verbais da linguagem haroldiana. Dizemos isto porque no referido guia, fundamental para a nossa 

investigação, encontramos o título deste fragmento assim grafado: “a criatura de outro”, em vez de “a 

criatura de ouro”. Numa primeira leitura, achamos que poderia se tratar de um corriqueiro cochilo de 

digitação, uma vez que entre os vocábulos “ouro” e “outro” paira tão-somente um discreto “t”, o que seria 

considerado mais que normal a intromissão desta letra na palavra “ouro”. Como o Guia dos 50 

fragmentos de Galáxias está organizado em dois esquemas complementares, provavelmente como 

solução gráfica dada a limitação espacial do papel, que não comportaria todos os sete tópicos em apenas 

uma folha, notamos que a grafia, a uma primeira vista “incorreta”, também ocorre no segundo esquema, 

que, para orientar o leitor quanto ao fragmento que se trata, repete no tópico RITMO o título da 

correspondente página galática. A bem da verdade, as duas ocorrências não podemos tomá-las como erros 

de leitura do criterioso crítico das Galáxias, mas, antes, como curiosos lapsos lacan-freud-haroldianos, 

pois refletem para nós os efeitos hipnóticos que a linguagem lúdico-aliciante do Poeta promove em cada 

um de seus fragmentos. Ao que tudo sugere, esta situação algo não intencional mas logo elucidativa do 

engenho verbivocovisual do curso galático, parece confirmar para o leitor que o jogo galático já prevê – e 

aceita – este tipo de tropeço na fruição de suas páginas, pois não é outra coisa que promove Haroldo de 

Campos anagramatizando, trocadilhando, aliteralizando, paranomatizando palavras e frases, a fim de que 

o leitor remonte-o, opererando, encaixando, como num quebra-cabeças barroco, a semântica e a sintaxe 

do discurso poético, que vem a ser a tradução da própria criação poética. Não erra K. David Jackson ao 

confundir ouro com outro porque ouro e outro costituem, um e outro, a busca inelutável de Haroldo de 

Campos para o alcance da linguagem pura, da poesia pura, da “poesia pois é poesia”, como apregoou aos 

ouvidos do mundo o interlocutor haroldiano Décio Pignatari. As “formas em morfose”, como assinalado 

na linha 11 do fragmento, permitem o embaraço, a confusão, a ilusão do olho pensando que tudo está no 

lugar. Ao reler as várias passagens, o leitor relê seu próprio mundo, constatando que nada está no lugar, 

que tudo está por mudar, porque a mudança dos sentidos, impregnados via regras hegemônicas, é o 

caminho a seguir, porque tudo está por fazer, eis a salvação do fazer humano no mundo. O poeta e o 

Poeta, sabedores dos vícios e dos precipícios facilitadores do discurso, iludem intencionalmente o olho 

para o redimensionamento do raciocínio, propondo o engendramento de uma sensibilidade outra, que, 

superando os vícios e os precipícios, reconstitua o mundo de ouro do outro. Sem esse mundo, da beleza 

da poesia, o mundo nem é ouro nem é outro, mas apenas “carcassa arroxeada” (linha 28), que o leitor não 

leu errado, embora tenha trazido à mente o vocábulo “carcaça”, mas carcassa assada parece traduzir mais 

intensamente os ossos assados da linguagem moída e remoída, virada do avesso, por Haroldo de Campos. 

Esta linguagem, que “são jardins (...) que abrem para outros jardins e parques” (linhas 17 a 18), 

enroscando nas ramagens dos sons e dos sentidos o leitor, quer seja íntimo da poética haroldiana, quer 

seja não inciado em suas espécies de plantas verbais. Por tudo isto, na “criatura de ouro” já está semeada 

a “criatura de outro”, porque um Poeta de outros é também um poeta de ouro. Ouro da linguagem. 
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 Cf. guia de David Jackson, 2004, p. 9, ob. cit. 
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transformação da palavra, que aqui, mais do que em outro fragmento, parece atuar em 

elevado estágio mântrico. Logo no início da página, o leitor se depara com esta “criatura 

de ouro”, que parece possuir tantas faces e atributos quanto as sílabas que formam seu 

nome:  

 

“é sa a escuridade ultra-negra é ama donde sama seus olhos são como lótus seu nome é ud 

porque está acima de todo mal a ric é o céu o saman é o sol como o sol sobre o céu assim 

fundado sobre a ric o saman é cantado a ric é o mundo das constelações o saman a lua assim 

fundado sobre a ric o saman é cantado as constelações sendo sa a lua é ama donde sama e 

udgatar a divindade que preside ao udgitha se o cantas sem a conhecer tua cabeça rebentará” 

(linhas 2 a 8).  

  

 O modo como os carecteres das divindades aparecem dispostos na página, com 

uma palavra enroscada na anterior e enroscando-se na próxima, parece levar o leitor a 

enxergar neles algo de semelhante com a estrutura mesma do sistema de significantes 

galático, ao “contágio de significantes” verificado no fragmento anterior. Esta maneira 

de organizar os signos, portanto, pode surgir para o leitor como uma analogia ao aspecto 

confluenciador das divindades hindus, cujos traços humanos são eles próprios traços da 

natureza, conformando a noção de vida una entre homem, natureza e espírito. A 

expressão “mundo das constelações”, vista na passagem, é sintomática quanto a essa 

linha de raciocínio que estamos empregando, pois alude a um só tempo a essa ideia de 

integração da religiosidade hindu e de cosmologia poética das Galáxias. Não estaria 

embutida neste “mundo das constelações” a panóplia cósmica de sol, escuridade ultra-

negra, céu, assim como o universo constelar dos signos haroldianos?  

 Vendo por essa ótica, acompanhemos uma passagem na qual as duas 

constelações, a do universo hindu e a da palavra galática, ambas convergentes de 

natureza convergente, caminham para o mesmo horizonte de conhecimentos, 

culminando na imagem da serpente mordendo a própria cauda, imagem conhecida como 

“oroboros”, representação do infinito, alegoria por excelência barroca:  

 

“este sopro birhaspati o sabe é o udgitha birhati quer dizer palavra pati o mestre birhaspati o 

mestre da palavra a ric é a palavra mesma o saman é o sopro o udgitha é a sílaba om formas em 

morfose borboletas estelantes losangos de fósforo riscando o ar diamantinado e deste espaço o 

texto se desnovela como a serpente mordendo a cauda da serpente” (linhas 8 a 13).  

 

O leitor, percorrendo os meandros da passagem, não deixará de atentar para o fato de 

que o interesse de Haroldo de Campos pelo mundo das divindades hindus passa 

sobremaneira pelo interesse pela linguagem que as nomeia e as qualifica. Esse interesse 
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está, a nosso ver, sugerido na recorrente alusão às palavras, inclusive à palavra 

“palavra”: “udgitha birhati quer dizer palavra pati”, “o mestre da palavra”, “a ric é a 

palavra mesma”, “udgitha é a sílaba” (elemento formador da palavra). Esse gosto de 

Haroldo de Campos pelos sons, sílabas e palavras, que para ele parecem ser as próprias 

divindades em forma verbal, é sentido desde o início da página, quando o Poeta vai 

deslocando para o leitor as partículas verbais referentes aos deuses, como praticou agora 

há pouco: “sol é sa”, “seu nome é ud”, “a ric é o céu”, “o saman é o sol”.  

  A ênfase ao vocabulário dos deuses hindus parece se resolver na expressão “o 

texto se desnovela”, como se a polimorfia divina fosse a tradução do texto galático, cuja 

“serpente mordendo a cauda da serpente” será a representação alegórica de ambos. A 

relação proposta entre um universo e outro recebe na página uma urdidura que se quer 

inextricável, a ponto de a própria figura alegórica do “oroboros” surgir sob o recurso da 

repetição do vocábulo “serpente”, reforçando a ideia do mesmo que nutre-se a si 

mesmo, pois nesse mesmo já contém outro: “a serpente mordendo a cauda da serpente” 

em vez de a serpente mordendo a própria cauda. Assim, repetir os vocábulos “palavra” e 

“serpente” atende àquele expediente retórico do Barroco, da repetição, já discutido em 

outro espaço de nosso estudo. Repetir, nestes casos, não significa dizer de novo, mas 

dizer o novo, pois ao construir a frase “a serpente mordendo a cauda da serpente”, o 

leitor chegará a ver com nitidez o movimento circular do infinito, porque as palavras, 

sob hipnótica repetição, parecem desenhar um círculo sob seus olhos.  

 Tal efeito ilusionista, que o Barroco chamará de trompe l’oeil, poderá ser 

observado - e tanto mais importante, sentido -, em outras imagens erigidas ao longo da 

página, que traduzem as narrativas religiosas hindus sob o artifício da dobra, e por isso 

mesmo barroca, em que o mesmo signo se desdobra sobre e sob si próprio, tornando-o 

tão múltiplo quanto único, pois é o  mesmo já sendo outro, conceituação que, de certa 

maneira, afina-se à ideia de infinito contida no “oroboros”. Vejamos uma passagem em 

que flagramos esse dobrar sígnico:  

 
“tensões se retensam para um ponto vélico um mamilo onde arfa a umbela cósmica então 

como um jardim em quincúncio o texto outorga seu diamante legível por um momento só e 

queima no ultra-branco mas esse momento são jardins como disse quincúncio que abrem para 

outros jardins e parques resolvidos em patamares de parques [grifos nossos]” (linhas 14 a 

18). 

 



 

462 
 

Como se a ideia de dobra se prolongasse na página, mesmo quando não evidenciada 

textualmente, o leitor se deparará com as imagens desses jardins e parques ao final do 

fragmento:  

 

“patamares que se abrem em patamares de parques e jardins suspensos de jardins” (linhas 41 e  

42).  

 

E, constatando que as imagens relativas às divindades hindus e as que dizem respeito ao 

texto galático em si são na verdade poética de Haroldo de Campos uma só unha e uma 

só carne, isto é, dobram-se sobre e sob si mesmas, atentemos para a seguinte passagem:  

 

“não o texto mas o gesto que o textura o entretexto onde os jardins se suspendem dos jardins e a 

curva do patamar responde a uma curva de patamar jamais devorado ele devora mesmo o que 

não se devora” (linhas 42 a 44).  

 

Entre outras asserções, nosso Poeta parece chamar a atenção do leitor para a experiência  

da escrita em vez do escrito fechado em si próprio, para seu ato de intervenção poética e 

menos para a mensagem a passar através do texto, porque o texto galático volta-se 

sobremaneira para sua materialidade sígnica e tudo o que houver de significado reside 

nas potencialidades do significante, que é ele mesmo uma instância e outra.  

 Enfim, para reafirmarmos a ideia de polimorfia contida nas divindades hindus, 

testemunhemos um episódio, de cariz fabular e/ou lendário, em que Haroldo de Campos 

relata a metamorfose de uma mulher em raposa e de uma raposa em mulher, o que pode 

reforçar para o leitor as noções da “serpente mordendo a cauda da serpente” e da dobra 

barroca:  

 

“a mulher se transforma em raposa e seu cio é longo como um regougo o ar polinizado engendra 

escarabídeos cor de mel que caem sobre corolas grandabertas de topázios putrefatos e queimam 

na coxa lisa de gôngula de olhos velados por um rocio de volúpia violeta o focinho da raposa 

deixa uma pétala sanguínea num amarelo rodopio a raposa agora se transforma em mulher” 

(linhas 19 a 24).  

 

Por tudo isso, nesta “máquina da linguagem multivorante” das Galáxias as 

transformações não se reduzem às personagens que povoam as páginas, mas as palavras 

não cessam elas mesmas de se transformar em outras, dobrando, ou melhor, “dobando 

[enovelando] fios de platina” umas sobre e sob as outras até chegarem a ser uma 

“criatura de ouro”. 
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Frag. 43: “vista dall’interno” 

 notícia de jornal italiano  

perseguição policial a travesti que se desmonta  

enquanto otexto se desmonta e a linguagem se monta 

 

  

 Quando elaboramos os capítulos que versam acerca dos vetores gerais 

observáveis nas Galáxias, construímos um segmento conceitual intitulado “Palavra-

travesti: crisálidas sob o papel”, que consistia, em linhas gerais, em pensar a ideia de 

travestimento da palavra galática, sobretudo no que tange ao seu disfarce verbal, que 

oculta o referente lógico em nome de um significante plurivalente, assim como no que 

diz respeito à transgressão dos gêneros literários, especificamente, a poesia e a prosa. 

Assentando nossas premissas sobremaneira nas noções de travestimento de Severo 

Sarduy, em especial àquelas percebidas no seu livro Cobra (Barroco em disfarce 

anagramático), intentamos naquele tópico erigir um paralelo teórico entre os caracteres 

do disfarce do signo galático e o jogo de ocultação e revelação que caracteriza a postura 

ambivalente do travesti, que constitui para nós, assim como a palavra haroldiana, signo 

de ambiguidade e de transgressão de gêneros, funcionando no escopo de nossa pesquisa 

como uma metáfora da postura lusco-fusco barroca do discurso verbal das Galáxias. 

Assim pensando, eis que nos deparamos neste fragmento com um episódio em que 

Haroldo de Campos, com base em uma notícia de jornal italiano da qual tomou 

conhecimento em uma viagem por aquele país, narra a perseguição da polícia a um 

travesti, que vai se “desmontando” ao longo do curso da página. Como nos fragmentos 

estamos verificando que, via de regra, dois ou mais episódios ocorrem simultaneamente 

e se entrelaçando num único e indissociável discurso, neste, há uma outra ação correndo 

paralelamente à desmontagem do travesti italiano e que diz respeito, de uma certa 

maneira, à desmontagem do próprio texto, desmontagem no sentido de desvelamento de 

sua empresa literária. Em grande medida, isto vem corroborar, assim cremos, os 

pressupostos que arregimentamos no referido tópico da pesquisa, que aproximam a vida 

da palavra galática à vida do travesti, ambas atuando, cada uma a seu modo e contexto, 

como sujeitos que se fundam na dúvida dos conceitos, que fundem os gêneros 

estabelecidos (“abominoso travestimento de gêneros”, dito na linha 30), que se nutrem 

da indefinição dos códigos, da simultaneidade dos eventos, da confluência dos sentidos, 

da ambivalência dos desejos, da superposição dos traços expressivos, que conservam a 

raiz do corpo mas mutam – não mutilam – os membros.  



 

464 
 

 Tudo isso, sob nossa ótica, caracteriza o emascaramento alegórico da palavra 

galática, sua face polimórfica, inclinada à metamorfose constante a cada leitura, não se 

cristalizando, ainda que cristalizada, na face branca do papel, pois este mesmo, como já 

dito e redito, não é menos alegórico que a palavra nele estampada. Com efeito, intuímos 

que os dois episódios enlaçam-se inextricavelmente, como se o começo de um fosse o 

fim do outro, feito um oroboros em que texto e travesti são respectivamente cabeça e 

cauda da mesma serpente, mas com um detalhe: a cauda, neste caso, pode morder a 

própria cabeça, pois o travesti, se pensarmos seu feitio anatômico e a dupla performance 

de seu corpo no contexto social, é serpente que é engolida e engole tanto o gênero 

masculino quanto o feminino, perpassando, assim, todos os gêneros, sendo trans sem 

ser transexual. De modo análogo, a palavra galática não apaga o referente, porém, o 

encobre com diáfanos véus de significantes que amplificam e pluralizam suas 

potencialidades significativas. 

 Assim sendo, quando Haroldo de Campos textualiza sobre o travesti, está 

também textualizando sobre o texto. Do mesmo modo, quando textualiza sobre o texto, 

está textualizando sobre o travesti. Melhor seria reformularmos a sentença: quando 

Haroldo de Campos textualiza o travesti, está travestindo o texto e quando traveste o 

texto, está textualizando o travesti. Travesti e texto constituem nesta textura 

ziguezagueante de diferenças e semelhanças um só texto, que, em suma, é todo o texto 

galático e não apenas este fragmento. E vamos a ele, ao texto e ao fragmento:  

 

“vista dall’interno della vettura dei carabinieri um texto se faz do vazio do texto sua figura 

designa sua ausência sua teoria dos das personagens é o lugar geométrico onde ele se recusa à 

personificação la figura della donna che sostava in una zona più scura di via del campo appariva 

dotata di un certo fascino sim um certo fascínio explica a teoria do texto quando ele recusa todas 

as outras explicações o ponto de vista do autor o dialogismo das personagens a mediação do 

narrador” (linhas 1 a 7).  

 

O entrecruzamento é notório e podemos ver nele o efeito microscópico de 

reversibilidade de uma página na outra, como se uma página contivesse todas elas. Ao 

passo que o Poeta assinala que seu texto “recusa todas as outras explicações”, que se faz 

“do vazio do texto”, entrecruza a narrativa com relatos da perseguição de uma viatura 

da polícia a “uma mulher que fazia ponto em uma rua escura, aparentemente dotada de 

um certo fascínio”, numa tradução aproximada, visando antes a contextualização dos 

sentidos do que a literalidade da frase. Esse entrecruzamento em vez de separar os 

episódios em raias paralelas parece antes fundi-los em um só corredor verbal, uma vez 
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que as informações pertinentes a um também podem encaixar-se a outro, senão, 

vejamos: se o travesti, “la figura della donna”, exerce “un certo fascino”, o texto, que 

“se faz do vazio”, também pratica um certo “fascínio” sobre o leitor, aliciando-o a entrar 

na leitura porosa das Galáxias, na qual o olho vai penetrando nos vãos entre as palavras, 

roçando o tecido verbal até culminar no jorro dos signos, como um grande orgasmo 

estético e poético. Se o Poeta diz que o texto “recusa todas as outras explicações”, não 

podemos deixar de transpor tal frase à postura ambígua do travesti, um ser por 

excelência dotado de mistério, que dissimula em vez de por a nu, que sugere em vez de 

definir, que provoca em vez de dar respostas.  

 Além disso, o travesti, de um modo geral, caracteriza-se sobremaneira pelo sex 

appeal que pratica seu corpo, através de artifícios que ressaltam seu poder de sedução, 

tais como a maquiagem e os penteados, o uso exacerbado de adereços, a extravagância 

das vestimentas e dos sapatos altíssimos. Junte-se a estes artifícios de embelezamento 

incomum, que lhe dão realce na paisagem comum do convívio social, os trejeitos e 

meneios que extrapolam em sensualidade a naturalidade feminina, como também os 

traços vocais, que parecem condensar em tons e timbres floreados toda a panóplia de 

elementos visuais aqui citados. Isso nos evidencia que a postura do travesti, via de 

regra, põe em relevo a materialidade física do corpo, tanto para afirmação de sua 

transgressão de gêneros quanto como expediente de sedução e fascínio para fins de 

diversas naturezas. Assim atuando, somos levados a pensar que o travesti pode ser uma 

configuração humana do significante galático, pois a ênfase nos recursos físicos do 

corpo - ornamentos visuais que distorcem os significados, resguardados sob sigilo -, 

parece metaforizar o apelo fisionômico da palavra haroldiana. Se quisermos ir mais 

longe nesta comparação travesti-texto, podemos trazer à discussão o resultado sonoro 

dos acessórios usados pelo travesti. Pulseiras, brincos, anéis e colares de um travesti, tal 

como sua chamativa indumentária, concorrem para a quebra da normalidade da ordem 

estabelecida, atraindo a atenção de homens e mulheres não apenas pelas formas e 

tamanhos pouco convencionais, mas também pelos tilintares altissonantes que 

produzem, que, em nossa analogia intentada, afinam-se ao farfalhar polissonoro da 

palavra galática. Isso sem falar nos sons que emitem os altos saltos dos sapatos, que 

junto a todos os elementos já citados fazem do corpo-significante do travesti uma viva 

alegoria de som e imagem.  

 Nenhum destes dados escapará à visão do Poeta, que não viu o travesti 

correndo da polícia, mas, lendo o jornal que noticiava tal cena, traduziu-a para o leitor 
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com tamanha precisão como se estivesse transcriando, em uma versão bilíngue, um 

poema do idioma italiano para o português. Com base em uma entrevista do Poeta 

concedida à pesquisadora Silvia Ferreira Lima, 

 

 

Numa de suas viagens à Itália, certa notícia de jornal lhe 

chamou a atenção. Era um travesti italiano que, perseguido pela 

polícia, ia se despindo à medida que fugia e que deixava clara 

sua verdadeira identidade. Ao lado desta notícia tragicômica, 

Haroldo de Campos relacionou o processo de desnudamento do 

texto e realizou uma metalinguagem (FERREIRA LIMA, 2011, 

p. 67). 

 

 

Sobre os dois planos narrativos presentes no fragmento, Haroldo de Campos afirma: 

 

 

Coexistem uma metalinguagem e uma linguagem de sátira de 

reportagem, só que contada como se fosse uma tomada de TV. 

Por outro lado, há a notícia que acompanha o travesti. E as 

minhas intervenções metalinguísticas fazem uma paródia, 

falando do texto (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 

2011, p. 68). 

 

 

Para termos uma maior compreensão deste tom paródico, que pode ser tomado como 

sátira e como criação paralela, uma vez que de algum modo trata-se de uma criação ao 

lado ou a partir de um texto pré-existente como a notícia de jornal, acompanhemos a 

seguinte passagem:  

 

“o ponto de vista do autor o dialogismo das personagens a mediação do narrador quando ele 

texto altezza sul metro e settanta capeli biondo-platino minigonnamini scarpette con altissimi 

tacchi a spillo é finalmente apenas texto texto que se textura sem pretextos pretextuais la bella 

donna no appena scorti i carabinieri texto sem perlustrações nem ilustrações do que não seja ele 

simesmo texto” (linhas 6 a 12).  

 

No que concerne ao relato sobre o travesti, vemos que Haroldo de Campos continua 

aqui a descrever as características físicas da personagem noticiada, dizendo de sua 

altura (“alteza sul metro e settanta”: um metro e setenta de altura), de seu cabelo 

(“capeli biondo-platino”: loiro-platinado), da mini mini-saia que veste 

(“minigonnamini”) e dos sapatos com atíssimos saltos finos ou, numa tradução mais 

dentro do universo do vestuário do travesti, salto bico-fino ou salto-agulha (“scarpette 

con altissimi tacchi a spillo”). Já o conteúdo da frase “la bella donna no appena scorti i 

carabinieri”, podemos tomar como uma alusão ao travesti sendo escoltado pela polícia. 
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O que podemos notar é que o Poeta chama a atenção do leitor para as vestimentas, 

acessórios e compleição física da personagem para à frente desvesti-la, como desveste 

seu texto frente aos olhos do leitor, que acompanha simultaneamente os dois eventos. 

Os enfeites que compõem a fisionomia do travesti, assim sendo, parecem também dizer 

dos efeitos que causa a camuflagem verbal haroldiana, esse “texto texto que se textura 

sem pretextos”, que não existe para dizer algo fora dele mas dizer ele mesmo, “ele 

simesmo”. Interessante é também constatar que discorrendo assim sobre seu texto, que 

“recusa todas as outras explicações” (passagem anterior), ou seja, assente 

fundamentalmente na função poética do discurso, nosso Poeta faz uso exatamente de 

um texto referencialista como uma notícia de jornal, que se encarrega de narrar os fatos 

de maneira direta e objetiva. Mas é também exatamente neste ponto aparentemente 

paradoxal que pode residir o tutano que nutre a medula galática: a mestiçagem dos 

gêneros literários, a ponto de não vermos mais as marcas delimitadoras de cada um 

deles, mas, antes, uma mancha sintática que os mescla. Dito de outro jeito, Haroldo de 

Campos emprega neste fragmento uma metamorfose textual que dialoga com a 

metamorfose do travesti em questão, pois transmuta a notícia de jornal em texto poético 

e, praticando uma metalinguagem sobre sua escritura, traz para ela elementos 

referenciais, quase explicando seu modus operandi. Quase explicando, porque a palavra 

galática é por natureza escamoteada, disfarçada sob diversos procedimentos expressivos 

e conceituais, assim como o travesti, que pauta sua existência na montagem e no 

artifício visuais que o emascaram e ocultam sua verdadeira face. Sobre estes aspectos do 

texto, Haroldo de Campos afirma: 

 

 

Há o caráter metalinguístico, como de fato a desnudação do 

procedimento, a maneira como o texto se traveste, atravessa os 

gêneros, não é masculino nem feminino, teria relação com as 

categorias da prosa e da poesia. O que é este texto afinal? O 

desmascaramento do travesti é acompanhado de uma espécie de 

tentativa metalinguística de definir o que seja o texto. Até o 

momento em que o travesti é revelado. Mas o texto não tem 

uma só leitura e ele vai continuar intrigando, transnudando-se 

na mente dos leitores, por anos afora...(CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 218-219). 

 

 

 Ainda no tocante à última passagem, quando o Poeta diz que seu texto está 

isento de “perlustrações nem ilustrações do que não seja ele simesmo”, podemos 

compreender que o único conteúdo do livro é o próprio livro. Entretanto, o vocábulo 
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“perlustrações”, que significa percorrer com os olhos, ver, observar, ganhará um sentido 

outro no trocadilho que surge na continuação da passagem: 

  

“cioè l’appuntato meola e il carabiniere orto in servizio di perlustrazione ou seja texto em 

trabalhos de texto há cominciato a camminare velocemente verso vico untoria per poi scattare in 

progressione” (linhas 12 a 14).  

 

Em italiano, “perlustrazione” significa “patrulha”, a mesma patrulha que patrulha a vida 

do travesti, que o prende e priva-o do trabalho nas ruas da Itália (“l’appuntato”), 

provavelmente nas proximidades do famoso restaurante Meola, conforme podemos 

deduzir da passagem. Dito assim, voltaremos os olhos para a passagem anterior e 

veremos que o vocábulo “perlustrações” também pode designar um tipo de leitura que 

prende o leitor, mas não pelo envolvimento prazeroso que permite a viagem do 

imaginário. Pelo contrário, uma prisão que o redoma e o impede de trabalhar livremente 

sobre o texto, de co-operar com a leitura, já que se trata de um texto aberto à 

intervenção ativa do leitor, uma leitura de imagens metamórficas e não de uma 

reprodução realista dos fenômenos da vida.  

 Visto assim, o vocábulo “orto”, que também aparece na mesma passagem, 

pode complementar o nossa linha de raciocínio quanto à ausência de patrulhamento 

literário na leitura galática, pois já no final da página o leitor encontrará a expressão 

“realismo ortocentista”, que pode aludir a uma crítica ao oitocentismo de caráter 

realista, de perspectiva enrigecida, a tal ponto de o Poeta substituir o “oito” por “orto”, 

sugerindo a ideia de endurecimento e/ou inflexibilidade literária da tendência poético-

literária do século dezenove. Vejamos como está situada a referida expressão:  

 
“enfim mais um reprovável expermemento da aliteratura contempustânea em suas viciosas 

viagens à ronda do seu próprio nombigo desleixada das boas maneiras do realismo ortocentista 

e procliva dessarte à nefanda miscigenação retórica” (linhas 35 a 38).  

 

Haroldo de Campos parece fazer aqui um “mea culpa” que não pode ser levado em 

conta sem o devido senso de ambiguidade, típico da escritura galática, pois ao afirmar 

que seu livro é “mais um reprovável expermemento da aliteratura contempustânea 

[trocadilho de contemporânea e pus] em suas viciosas viagens à ronda do seu próprio 

nombigo”, assume o risco de seu ousado projeto, ciente de sua iminente estupefação que 

causaria – e causa até os dias de hoje –, na crítica literária tradicionalista, afeita não a 

“expermemento” [híbrido de experimento, esperma e prece aos mortos] mas a 
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experimentos previsíveis e esperados para a manutenção de um establishment literário 

hegemônico e homogêneo. Em vez disso, opta o Poeta por um “texto em progresso 

animado da velocidade de uma escrita que se encaminha para dentro de seu próprio 

intestino destino escritural vale a dire in progressione come um quattrocentista é aí que 

a flor é fezes” (linhas 15 a 17). Nesta híbrida alusão, que tange ao processo criativo e à 

perseguição ao travesti, Haroldo de Campos parece citar o poeta pernambucando João 

Cabral de Melo Neto (“flor é fezes”) e citará o escritor irlandês James Joyce em uma 

frase trocadilhesca à maneira deste:  

 
“lúrida lixúria luxurinosa como esse mentecaptado obsenior giacomo joyce já houve por bem 

remarcar” (linhas 20 e 21).   

 

 Ao longo do fragmento, vai sendo mais difícil dissociar o que é inerente ao 

texto e o que é pertinaz ao travesti. Como dissemos no início de nossa leitura, o texto se 

traveste, o travesti se textualiza, numa simbiose literária em que personagem e narração 

acabam por plasmar um só sujeito da ação. Enquanto a polícia persegue o travesti pelas 

ruas de um bairro italiano, provocando a queda da personagem, que se desmonta, caindo 

a peruca, machucando o joelho, soando essa perseguição como um espetáculo patético 

da polícia italiana, no outro episódio há uma outra perseguição, desta feita à palavra não 

dita, à dicção incomum em busca da renovação da vida da palavra. E chegamos à 

revelação da identidade da “donna”:  

 

“quando i carabinieri della radiomobile hanno ragiunto la donna si sono trovati dinanzi ad un 

travestito la parruca era finita a terra  in una pozzanghera um texto sem conteúdo fixo ed enrico 

bagoni quaranta anni da porto ferraio senza fissa dimora e residente presso alcuni amici di vico 

fregoso gemeva per lo slogamento della caviglia destra” (linhas 30 a 35).  

 

Assim poderíamos traduzir: uma queda, a peruca “biondo-platino” numa poça d’água, 

Enrico Bagoni, quarenta anos, originário de Porto Ferraio, sem morada fixa, alguns 

amigos, luxação no tornozelo direito, dores. Está desmontada e doída a história do 

travesti. Mas, ironicamente, um dado que aparece na passagem que revela sua 

“verdadeira” face pode servir para mantermos sua ocultação: “senza fissa dimora” (sem 

morada fixa). Para nós, sua verdadeira identidade não está nas referências contidas nos 

documentos, mas nos artifícios que emascaram estas referências, estes, sim, seus 

verdadeiros documentos de identidade: a maquiagem, a peruca, os sapatos, as roupas, os 

acessórios, enfim, os elementos significantes de seu corpo, porque “um texto que quer 
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ser mais do que uma estória e menos do que uma estória que outra coisa pode ser senão 

um abominoso travestimento de gêneros” (linhas 28 a 30). 
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Frag. 44: “cadavrescrito” 

língua mágica surreal língua portuguesa  

mas o certo é não diferenciar entre motivo ou tema 

 nem apelar para mitemas  

 

 

 A palavra que abre este fragmento sinaliza em tema e forma o percurso 

galático a ser seguido: “cadavrescrito”. Mas, o que vem a ser esta palavra-montagem 

que inquieta o leitor logo no começo da leitura? Para nós, seu efeito verbal causa 

estranheza similar, guardadas as devidas proporções, a que causou o insólito vocábulo 

“noigandres” na mente de Ezar Pound, em um poema do provençal Arnaut Daniel. 

Estranheza da qual serviram-se os poetas concretos, aproveitando-se da inusualidade 

daquela palavra para batizar o Grupo Noigandres que capitaneou a Poesia Concreta. 

Mas, o que vem a ser “cadavrescrito”? Cada verso escrito? Cadáver escrito? Ambas as 

opções estão embutidas anagramaticamente na enigmática palavra e, portanto, são 

aceitáveis para entrar na página. “o texto não tem uma só leitura e ele vai continuar 

intrigando, transnudando-se na mente dos leitores, por anos afora...”, disse-nos Haroldo 

de Campos na nossa leitura do fragmento anterior, respaldando-nos de qualquer leitura 

que se faça de suas Galáxias, desde que, acreditamos nós, seja movida por um leitor 

aberto e aceso às chamas do novo e do inesperado. “cadavrescrito você é o sonho de um 

sonho”, assim caminha a primeira linha da página, levando o leitor a mais uma 

possibilidade de interpretação, que consiste em considerar o misterioso vocábulo em um 

substantivo (próprio ou abstrato?) sobre o qual se qualifica como “o sonho de um 

sonho”. Estes qualificativos oníricos podem lançar luzes sobre as sombras daquele 

suposto substantivo, pois o “o sonho de um sonho” – imagem de beleza elíptica –, 

alude, dentre outras alusões, a um uma imagem dentro da outra e, por conseguinte, a 

uma palavra dentro da outra, como uma voluta que envolve outra voluta.  

 “cadavrescrito”, após hesitações interpretativas de várias ordens, parece 

corresponder a uma corruptela, ou melhor, a um trocadilho da expressão francesa 

“cadavre exquis”, nome de um jogo de palavras ou desenhos criado pelos artistas 

surrealistas em meados de 1925. Em síntese, este jogo consistia em um grupo criar uma 

frase, um poema ou um desenho sobre um papel dobrado em três partes, sem que um 

participante saiba o que o outro escreveu ou desenhou. Preenchidas as três partes do 

papel, abre-se a folha e observa-se a frase, o poema ou o desenho que se formou 

coletiva e ocultamente. A palavra “cadavrescrito”, em uma tradução literal, significa 

algo como “cadáver exquisito”, e originou-se da frase “Le cadavre exquis boira le vin 
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noveau”, resultado verbal da primeira experiência do jogo surrealista, que contou com a 

participação de importantes nomes da vanguarda dos sonhos, tais como André Breton, 

René Char, Man Ray, Joan Miró e Tristan Tzara, entre outros de equivalente 

importância para a fixação dos alicerces do Surrealismo.  

 Supostamente desvendada a etimologia da palavra que dispara o fragmento, 

cabe agora desdobrar a carga de significação que ilumina sua inserção na página 

galática, tarefa já adiantada quando tentamos decifrar o sonho da frase dos sonhos, 

subsequente à misteriosa palavra. Assim pensando, vislumbramos na morfologia 

trocadilhesca de “cadavrescrito” a escrita dentro da escrita, como um sonho dentro de 

um sonho (“você é o sonho de um sonho”). A escrita esquisita das Galáxias, uma ex-

crita de escritas, crítica com os padrões de escrita, des-centrada e por isso mesmo 

elíptica. Escrita que nasce da morte da própria escritura para renascer uma nova 

escritura, ou melhor, uma excritura, daí a imagem do cadáver esquisito, quando o Poeta 

diz “escrever em linguamarga para sobreviver a línguamorta” (linhas 1 e 2), aludindo a 

um só tempo à língua portuguesa e sua origem latina. Escrita radial, ao modo das 

postulações de Severo Sarduy, aquela que se faz daquilo que faz, ou seja, dela mesma e 

para ela mesma, movida pela rotação semiótica de citações, alusões e referências que 

giram em torno do próprio umbigo da escrita, pois aqui “escava e só encontrarás a mão 

que escreve que escava a simplitude do simples” (linhas 19 e 20). Outrossim, é daqui 

que provém toda a carga semântico-sintática do livro, que dizendo do próprio contar, 

ironicamente conta as estórias, os livros, os poetas, a arte e a vida:  

 
“neste fio de linguagem há um fio de linguagem que uma rosa é uma rosa como uma prosa é 

uma prosa há um fio de viagem há um vis de mensagem e nesta margem da margem há pelo 

menos margem” (linhas 22 a 25).  

 

Paira nesta passagem uma alusão à poeta norte-americana Gertrude Stein (1874-1946), 

sobre quem, a propósito do verso “uma rosa é uma rosa é uma rosa”, de sua autoria. 

Desconsiderada por muitos de seus coevos, a poeta das aparentes repetições, assim 

como o poeta do aparente jogo de palavras galático, deixou bem claras as cores de suas 

metas verbais, ressaltadas por Augusto de Campos: 

  

“escutem aqui!  

eu não sou nenhuma idiota 

eu sei muito bem q na vida cotidiana 

ninguém sai por aí dizendo: 

‘é uma... é uma... é uma...” 
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sim 

eu não sou nenhuma idiota 

mas eu penso q nessa linha 

a rosa está vermelha 

pela primeira vez  

na poesia inglesa 

em cem anos”
198

   

  

 Pensamos que, ao citar as experiências surrealistas através do vocábulo 

“cadavrescrito”, pode pairar aqui uma aproximação da escrita galática com a escrita 

surrealista, esta, nascida dos experimentos com a materialidade da própria linguagem 

com fins à criação de uma linguagem própria, tendo na não linearidade do sonho a 

caneta e o papel para a impressão dos poemas. Se nossa hipótese for levada em conta, as 

relações entre a linguagem empreendida por nomes como Salvador Dali, Man Ray e 

André Breton e a linguagem galática avizinham-se sobretudo pela quebra da linearidade 

discursiva, que promove o contágio insólito dos significantes, gerando frases à primeira 

vista fugidias à  representação literária clássica, de caráter realista, por isso uma poética 

surrealista. Porém, o que fazem mesmo – os surrealistas e Haroldo de Campos -, é 

sugerir uma nova forma de representação além da discursividade logocêntria, pautada 

na exploração lúdica da linguagem. Daí as afinidades, ciente o leitor das devidas 

medidas, entre o jogo “cadaver exquis” do Surrealismo e o jogo “cadavrescrito” das 

Galáxias. Nesta via de pensamento, nosso Poeta parece enfatizar nesta página o caráter 

mágico da linguagem, tomando-a como uma ação “malamágica zaubermappe” (linhas 2 

e 3), esta última palavra designando em alemão a mesma ideia da primeira, ou seja, a 

noção de feitiço, mágica e encanto que as palavras possuem quando exploradas 

ludicamente suas camadas verbo-sonoro-imagéticas, procedimento exercitado em toda a 

extensão do corpo das Galáxias. Através deste expediente poético, Haroldo de Campos 

transmuta o gesto da leitura em sortilégio criativo, uma espécie de abracadabra, chazan 

ou pirlimpimpim que abre as portas da imaginação do leitor para a aventura encantatória 

e mesmo hipnótica da leitura, dando origem não a uma estrutura rígida de signos, mas a 

uma composição móvel e aberta, na qual os signos se deslocam constantemente uns 

sobre os outros, intercambiando-se e interpenetrando-se sorrateiramente, num trompe-

l’oeil e num trompe-mind que operam vertiginosamente no olho e no pensamento do 

leitor, como um sonho que nasce dentro de outro sonho sem que o sonhador consiga 

distinguir a matriz e a filial onírica.  

                                                           
198

 Cf. O anticrítico, de Augusto de Campos, São Paulo, Companhia das Letras, 1986, p. 181, ob. cit. 



 

474 
 

 Agindo asism, em certa passagem o Poeta brinca com as origens de nossa 

língua portuguesa, transformando fato histórico em lúdica lenda verbal, babélica e 

barroca:  

 
“não haverá ninguém algum nenhum de nenhúrias que numa noite núltima em noutubro ou em 

nãovembro ou talvez em deslembro por alguma nunca nihilíada de januárias naves novilunas 

finsterre em teu porto por isso não parta por isso não porte reparta reporte destrince esta 

macarroníada em malalíngua antes que o portogalo algaraviando-se esperante o brasílico e este 

babelório todo desborde em sarrapapel” (linhas 5 a 11).  

 

De certa ótica, o que podemos vislumbrar nesta passagem não é a negação da origem da 

nossa língua, mas antes um canto à sua vocação natural para transmutar-se em outras 

línguas, ou seja, para constituir-se em língua e linguagem universais, sobretudo devido 

seu aporte em terras brasílicas - antropofágicas por excelência -, onde oswaldianamente 

a palavra é uma semente que se dissemina na terra rizomaticamente, alastrando-se boca 

a boca até virar este “sarrapapel” e esta “macarroníada” de sabores desiguais e tão 

típicos do entrecruzamento de negros, brancos e índios que por aqui mascaram a 

polifonia e a pluriculturalidade presentes desde então. Assim, a língua portuguesa já não 

pode ser patrimônio exclusivo do “portogalo”, porque sendo mastigada pelo “esperante 

o brasílico” dá origem ao “babelório todo desbordele”, uma língua de línguas, na qual 

“bichos-da-seda se obsedam até a morte com seu fio” (linhas 15 e 16).           
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Frag. 45: “mais uma vez” 

 martexto por quem os signos dobram  

barrouca mortopopeia 

 um ter-sido que não foi ou foi não-sendo  

ou sido é-se pois os signos dobram 

 

 

 Quando Haroldo de Campos abre este fragmento com a frase “mais uma vez 

junto ao mar”, poderia estar o Poeta insinuando uma retomada da travessia marítima 

desenvolvida no frag. 3, “multitudinous seas”, no qual compara a caudalosidade da 

linguagem (sobretudo da linguagem peculiar que ele empreende) à imensidão do mar, 

homenajeando Homero ao final da página através da condensação vocabular grega 

“polúphloisbos”, que designa a totalidade sonora do mar. Na presente página galática, o 

frag. 3 parece ecoar na frase “uma polipalavra contendo todo o rumor do mar uma 

palavra-búzio que homero soprou e que se deixa transoprar” (linhas 15 e 16). O 

vocábulo “transoprar” alude sobremaneira ao conceito de tradução arregimentado por 

Haroldo de Campos, que, já num ato tradutório, qualifica seu método de verter uma 

língua em outra como transcriação, conceito que estamos roçando ao longo de nossa 

investigação. Quanto a este vocábulo presente na passagem, Haroldo de Campos 

assinala: 

 

Temas da tradução aparecem dispersamente: “isto é uma 

tradução” ou através da palavra “transoprar” para fazer, por 

exemplo, a evocação do universo homérico (“mais uma vez 

junto ao mar”). Há várias imagens que eu uso para me referir à 

tradução, isto é verdade. Pode-se dizer que a operação tradutora 

é uma constante nas Galáxias. Podemos dizer que o “livro 

como viagem” e “a viagem como livro”, numa determinada 

dimensão, tem um dispositivo que opera de algum modo via 

tradução. É o que eu faço, seja no nível de uma experiência 

auditiva, visual, de um sonho, de uma conversa. Tudo isto é 

traduzido e transformado nesta pasta galáctica em evolução, que 

é o texto. Tradução, de fato, é uma ideia bastante importante, é 

uma ideia muito mais ampla, não é?! (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 210). 

 

 

 Assim compreendido, se o presente fragmento constitui uma retomada da ideia 

do livro-mar ou do mar-livro, funciona por conseguinte, de modo similar àquela página 

(frag. 3), como uma remada contra-corrente no mar revolto da linguagem, uma 

“mensagem nesse publiexposto putriexposto palincesto de todos os passíveis excessos 

de linguagem” (linhas 29 e 30). Isto posto, poderíamos nos deter aqui em uma possível 
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discussão sobre a intratextualidade galática, uma vez que uma parte do livro alude à 

outra correspondente, mas isso seria incorrer em inócua redundância, pois como 

estamos dizendo desde o início de nossa investigação, as Galáxias nutrem-se de suas 

próprias crias, como um Júpiter goyesco devorando seus próprios filhos ou uma fêmea 

de louva-a-deus que mata o macho após a cópula para com seus nutrientes garantir o 

sucesso da procriação.  

 Ora, intratextualidade e intertextualidade - elementos linguísticos que 

designam um nível de diálogo entre sistemas textuais -, explícitas ou implícitas, já estão 

de certa forma subjascentes na leitura de cada fragmento que praticamos até aqui e que 

praticaremos até o final de nossa empreitada investigativa, pois a essa altura é mais que 

sabido que o projeto galático consiste num “sucessivo escarcéu de traduções 

encadeadas”, conforme revela o Poeta na linha 17, sendo cada parte do livro o livro em 

si. O mais proveitoso, a nosso ver, seria então dedicarmos algum tempo à engrenagem 

específica que movimenta as ondas verbais da página atual, que já começa lançando aos 

olhos e ouvidos do leitor uma onomatopaica vaga que transcria no papel, em diversas 

línguas, a explosão sonora do mar, realizando, portanto, uma remissão em alto e bom 

tom àquela palavra homérica que tanto fascinou Ezra Pound e sobre a qual, no segmento 

específico, já tecemos nossas reflexões: 

 
“polifluxbórboro polivozbárbaro polúphloisbos polyfizziboisterous weitaufrauschend 

fluctissonante esse mar esse mar esse mar esse martexto por quem os signos dobram” (linhas 1 a 

3).  

 

Dois aspectos parecem ganhar relevo neste altissonante arranjo verbal. Um deles, de 

caráter linguístico, diz respeito ao rumor das línguas em jogo, como se sugerissem ao 

leitor que o mar galático é composto pela língua portuguesa em sintonia com todas as 

outras línguas existentes, assim como qualquer mar é formado pelo concurso das águas 

de todos os mares do oceano. O segundo aspecto, de cariz fônico, atesta a vocação do 

texto haroldiano para a evidência dos sons, sobretudo das vogais, “vogando contra o 

encapelo móvel das consoantes” (linhas 17 e 18). Os sons na escrita do Poeta 

constituem signos que dobram, “signos-sinos” (linha 5), “marujando num estuário de 

papel num mortuário num monstruário de papel”, donde ouve-se um “múrmur-rúmor-

remurmunhante escribalbuciando” (linhas 3 a 5), como se as palavras antes de remeter a 

conteúdos remetessem o leitor aos sons que emitem, eles próprios já carregados de 

significações. Brincando trocadilhescamente com o título em português do romance Por 
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quem os sinos dobram, de Ernest Hemingway (1899-1961), lançado em 1940 e que 

mais tarde, em 1943, gerou a adaptação cinematográfica homônima, dirigida por Sam 

Wood, Haroldo de Campos parece chamar a atenção do leitor para o tilintar dos 

fonemas, como se a sonoridade da palavra fosse importante chave para abrir o que se 

guarda sob a pele da palavra.  

 Pensando agora na convergência dos dois aspectos, o linguístico e o sonoro, a 

nosso ver, inextricáveis, o Poeta pensa a um só tempo a linguagem como um mar 

polissonoro, dinâmico e de infinitas possibilidades criativas, e o mar como uma 

linguagem aberta, multissonante e voraz, metáfora por excelência da criação poética e 

não menos dos cantos-fragmentos que o Poeta erige em cada página das Galáxias:  

 
“dizer que essas palavras convivem no mesmo mar de sargaços da memória é dizer que a 

linguagem é uma água de barrela uma borra de baixela e que a tela se entretela à tela e tudo se 

entremela na mesma charada charamela de charonhas carantonhas ou carantelas que trelam e 

taramelam” (linhas 23 a 26). 

 

Mar e texto, natureza e linguagem. Mar é texto, texto é mar. Natureza é linguagem e 

linguagem é natureza. Para Haroldo de Campos, somos levados a crer, tudo é texto, 

tudo está intertextualizado nos interstícios da língua e da linguagem, pois “os signos 

dobram por este texto que subsume os contextos e os produz como figuras de escrita” 

(linhas 14 e 15). Entretecendo as ondas sonoras e semânticas do mar e da linguagem, 

nosso Poeta constroi o fragmento, ora citando parodisticamente, em toda amplitude que 

este conceito carrega, a (in)definição de mito de Fernando Pessoa (“um ter-sido que não 

foi ou foi não-sendo ou sido é-se pois os signos dobram”, linhas 13 e 14), ora 

interpolando passagens enigmáticas que remetem a uma relação de amor não nomeada, 

mas que, na impossibilidade circunstancial de reconher sua origem, podemos tomá-la 

como o ato criativo da linguagem, gerado pelo ato erótico dos corpos. Senão, vejamos:  

 
“na primeira posição do amor ela ergue os joelhos quase êmbolos castanho-lisos e um vagido 

sussubmisso começa a escorrer como saliva e a mesma castanho-lisa mão retira agora uma lauda 

datiloscrita da máquina-de-escrever quando a saliva já remora na memória o seu ponto saturado 

de perfume” (linhas 9 a 13).  

 

O leitor poderá empregar nesta passagem a mesma chave que usou para estabelecer as 

relações intersemióticas existentes entre livro e mar, porque tanto lá quanto cá, tudo está 

suturado pelos fios da criação poética e sendo assim não se pode impedir que o gozo 

dos corpos escorra pelo gozo das palavras, como se pele e palavra fossem uma só 
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superfície onde o escritor inapelavelmente escreve e delira, pensa e sente, operando um 

prazer que não se sabe mais se do corpo ou do intelecto, pois no corpo, o intelecto, no 

intelecto, o corpo. “escorrer como saliva”, diz o Poeta, pois a mão que datiloscrita a 

máquina de escrever é a mesma mão que acaricia a pele do ser que cede aos apelos 

afetivos de outrem. E o ato gerador do texto assimila-se através do ato erótico criador, 

assemelhando-se ambos por fundarem-se e fundirem-se na fricção sensual dos corpos, 

entendendo aqui a palavra como corpo que se esfrega verbivocovisualmente no seu 

dissemelhante, produzindo o jorro orgástico dos sentidos verbais galáticos, porque a 

“linguagem é lavagem é resíduo de drenagem é ressaca e é cloaca e nessa noite nócua 

está sua mensagem” (linhas 27 a 29). 

 Por isso, não é de se estranhar, ou se se estranhar que se entranhe em seguida, 

como uma palavra entranhando-se noutra e desdobrando-se em outras, a entrada 

aparentemente abrupta da “história daquele alemão que queria aprender o francês por 

um método rápido assímil de sua invenção e que aprendia uma palavra por dia un mot 

par jour zept motz jaque zemaine e ao cabo de um mês e ao fim de seis meses e ao fim e 

ao cabo de um ano tinha já tudo sabido trezentas e sessenta e cinco palavras sabidas  

tout reglé en ordre bien classe là voui là dans mon cul la kulturra aveva raggione quello 

tedesco” (linhas 30 a 36).  

 Como Shakespeare, Haroldo de Campos, já deve ter percebido o leitor, era 

aficcionado pelas línguas do mundo. Falou muitas, traduziu-transcriou outras tantas, 

citadas nesta passagem e além destas: francês, alemão, italiano, russo, japonês, inglês, 

espanhol. Como este anônimo alemão que desenvolveu um método particular de 

aprender o idioma francês, nosso Poeta desenvolveu uma técnica de traduzir a qual 

denominou transcriação, pois entendia que tradução de poesia só era possível via poesia. 

Nesta passagem, ainda que pareça à primeira vista uma “barrouca mortopopeia” (linha 

8), está aspergido o projeto interlinguístico, intercultural, intertextual e intersemiótico 

de Haroldo de Campos, que podemos resumir, correndo todos os riscos de soarmos 

superficiais, como um projeto de elevada pesquisa teórica e poética que tinha como 

propósito primeiro a educação cultural pela língua do outro, a fim de se reconhecer mais 

profundamente a língua de si mesmo. Neste sentido, antes do caos babélico que se possa 

perpetrar à passagem, uma organicidade entre os idiomas alemão, francês, italiano e 

português, como se fossem todos provenientes da mesma raiz: a raiz do conhecimento. 

Não era outro o seu propósito para com o leitor: o conhecimento do outro para conhecer 

a fundo a si mesmo. Assim, qualquer um de nós, à maneira do indivíduo alemão que 
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queria conhecer o idioma francês, não conheceu apenas o francês, mas o próprio 

alemão. Eis, talvez, o sentido de tradução-trancriação que buscou incessantemente 

Haroldo de Campos e que deverá buscar o leitor das Galáxias: aprender com o outro 

para conhecer o seu próprio mundo. Verdadeira possibilidade de um mundo sem 

fronteiras, pois conhecendo a língua do outro, a sua se liberta das amarras que os 

ditames dela mesma, com os vícios, engessou. Para tal empresa, Haroldo de Campos 

empregou a língua universal: a língua da poesia. E os si(g)nos não pararam de dobrar.    
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Frag. 46: “esta mulher-livro” 

gesto de escritura corpórea  

para ser lida pelo tacto feito dedos de cego  

polifemo contemplando a ninfa escrita galatéia 

 

 

 A metáfora do corpo como papel ou do papel como corpo, se insinuada no 

fragmento anterior, neste é levada a termo. Nosso Poeta fala-nos aqui de uma “mulher-

livro”, “este quimono-borboleta que envelopa de vermelho um gesto de escritura e 

doura suas páginas (linhas 1 e 2). Novamente, é o gesto do escrever e não o que é 

escrito que protagoniza a cena galática, porque o escrito – parece-nos -, só existe no 

momento em que o escrever dá-lhe vida, ou seja, no memento do que foi escrito. É 

quando a poesia pousa no papel e entre o escrever e o escrito interpõe-se um “corpo em 

linha d’água”, que “se transparenta quando o papel encorpa e deixa ver esta epiderme 

jalne (amarelo vivo, ouro barroco) leopardando um espaço de papel de pele de seda” 

(linhas 5 a 7). Nesta viagem em torno do escrever, a pele é delicado papel na visão 

poética de Haroldo de Campos e nessa superfície epidérmico-papirus o escriba 

neobarroco imprimirá uma escritura que, de tão leve sua pena, parecerá flutuar sobre a 

página, como uma holografia que conforme a perspectiva do leitor cambiará 

suavemente, como se a escritura gesticulasse enquanto lida, tal qual se move essa 

“mulher-livro em papel-japão cada página que se compagina num fólio-casulo”, 

deixando “ver o corpo escrito de vermelho e filetes de ouro esta mulher pousada em seu 

poema como uma borboleta sugando mel por trombas minúsculas” (linhas 2 a 6).  

 Haroldo de Campos, desta feita, parece comparar a escritura a algo que 

lembrará ao leitor os sutis movimentos do teatro japonês Nô, discorrendo sobre uma 

mulher vestida de quimono-borboleta, “borboleta de asas vermelhas que fechada é um 

livro e aberta mulher” (linha 36), cujo gestual minimalista vai inscrevendo no ar “um 

sol minúsculo tangerina raia no amarelo-mandarim roçagar de páginas pés-plumas que 

se anteplumam ou asas de quimono enfolham nervuras a tinta de ouro ramagem branca 

abrindo parágrafo borrado a nanquim” (linhas 12 a 15). Essa mulher-livro 

gradativamente desloca-se na alvura da página como se se deslocasse num palco branco, 

sem cenário nem objetos de cena, apenas ela – único objeto e objetivo -, desenhando na 

luz figuras e cores de cariz etéreo, que se fazem e desfazem-se em seguida, de modo 

semelhante às imagens galáticas, de concreção evanescente, pois embora assentes na 
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materialidade sígnica nunca se cristalizam plenamente, dissolvendo-se umas nas outras 

para a gestação de novas imagens, que transformam em outras as imagens precedentes. 

 A mulher-livro traduz-se, a nosso ver, na própria imagem da escritura 

haroldiana e mais precisamente da escritura das Galáxias, uma escritura feita de páginas 

“soltas”, que lhe permite interconexões várias, perfazendo uma “viagem viário breviário 

de lidas indas e vindas vidas” (linhas 25 e 26) que não se deixa redomar pela fixidez dos 

ditames sintáticos e semânticos tradicionalistas, optando, outrossim, pela livre e 

rigorosa experiência com a palavra, testando suas possibilidades conteudísticas e 

expressivas até o limite, através, sobretudo, de um jogo de escritas e escritos do Autor e 

de outrem, culminando na constelação galática, que é, ao fim e ao cabo, o nascimento 

do poema, onde conteúdo e forma se confundem:  

 

“isto tudo nasceu de um quimono que drapeja dobras como páginas e a mão que o manuseia e 

que descerra suas folhas fileta de ouro cada folha por isso posso rasurá-lo agora e deixar no 

branco vacante este risco iminente de outro escrito de outro branco de outro resto incesto palim 

que é o nome de uma constelação psesto (linhas 26 a 30).  

 

 O papel-pele-quimono, entendido assim, oferece-se igualmente a uma leitura-

experiência, na qual o leitor-livro, e livre das convenções literárias estanques, entra e sai 

das páginas experimentando o imprevisível palimpsesto de camadas intercambiáveis, 

que propõe um percurso auto-gerador a cada feitura, pois para o Poeta parace não haver 

outro caminho rumo ao conhecimento que não passe pelo constante renovar do próprio 

conhecimento que acaba de ensinar instantes atrás. Por isso que os sentidos adquiridos 

em uma leitura podem, portanto, ser rasurados para o advento de um próximo logro, 

porque o verdadeiro sentido da leitura, para o nosso Poeta, não se fixa ao conquistado 

mas ao que está por conquistar, pois “um signo é alvéolos donde abelhas minam o mel 

do sentido e o cancelam alvéolos arruinados que se formam e arruínam outros alvéolos 

em ruínas” (linhas 31 a 33). Por isso, essa leitura em ruínas: ruínas porque as 

significações logradas não se fecham em si, mas abrem-se para ressiginificações 

infindas; ruínas porque feita de restos de escrituras, de textos rasurados, de fragmentos 

de livros, de pedaços de vida, do pó da poesia, pó-esia, da “erosão dos textos” (linha 

37), que na candura do papel erige uma coluna verbal pluriangular que alveja a beleza 

infinita, que parece se esconder sempre que se encontra, como se habitasse um céu 

encoberto por outros céus. Essa grande beleza talvez seja metaforizada na página nos 

artifícios de sedução da ninfa Galatéia, que, numa referência à obra de Góngora e à 

mitologia antiga, surge na página na seguinte passagem:  
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“polifemo de corpos cavernosos monolhando a ninfa escrita galatéia” (linhas 22 e 23).  

Notemos que Haroldo de Campos se refere à amada do gigante de um olho só como 

“ninfa escrita galatéia”, o que acentua tanto mais a ideia do livro como a imagem de 

uma sedutora mulher, aberta à contemplação e à consequente decifração, pois quanto 

mais decifrada mais possibilidades de provê-la de sentidos e sorvê-la demoradamente. 

Daí as várias referências no transcorrer da página às formas sensuais do corpo feminino, 

começando pelas já citadas “mulher-livro” e “mulher-quimono borboleta”:  

 
“o sexo-chaga lábios de ferida crinipúbis ouro no vermelho preto no branco à ourela da escritura 

ouço as yonis (sexo feminino, em sânscrito
199

) sussurrando como ocarinas e manando seiva 

amorosa kama-salila botão de lótus a saliva vista através das paredes da garganta pele-papel-de-

seda translucila” (linhas 15 a 19).  

 

Assim compreendido, esta ninfa galática, mulher-livro, yonis, kama-salila, configura 

um livro que se abre para o manuseio erótico-intelectual do leitor, numa “ninfa de 

palavras mulher-livro marcada e coxiaberta” (linhas 24 e 25), a que tudo indica que foi 

concebida para ser apreciada “pelo tacto feito dedos de cego” (linhas 20 e 21). Ler as 

Galáxias, então, não se limita a passar o olhar pelas letras, palavras e frases, mas a 

passear olhos, mãos, boca, nariz, toda a imensidão do corpo, pelo “espaço-interstício” 

(linha 8) dessa “mulher-livro”. 

 Dito assim, não podemos deixar de flagrar, a propósito de passagens como 

estas, uma analogia entre este aspecto das Galáxias , que elege o corpo da mulher como 

metáfora do livro, e o poema “Elegia: Indo para o leito”, do metafísico inglês John 

Donne (1572-1631), traduzido por Augusto de Campos, donde os seguintes versos 

podem aludir tanto à erotização da leitura quanto à leitura erótica do corpo:  

 

      “(...) Deixa que a minha mão errante adentre  

Atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. 

Minha América! Minha terra à vista, 

Reino de paz, se um homem só a conquista, 

Minha mina preciosa meu Império! 

Feliz de quem penetre o teu mistério! 

Liberto-me ficando teu escravo; 

Onde cai minha mão, meu selo gravo. 

      Nudez total! Todo prazer provém 

De um corpo (como a alma sem corpo) sem 

Vestes. As joias que mulher ostenta 

São como as bolas de ouro de Atalanta: 

O olho do tolo que uma gema inflama 

Ilude-se com ela e perde a dama. 
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 Cf. guia das Galáxias, de K. David Jackson, 2004, p. 9, ob. cit. 
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Como encadernação vistosa, feita  

Para iletrados, a mulher se enfeita; 

Mas ela é um livro místico e somente 

A alguns (a que tal graça se consente) 

É dado lê-la. Eu sou um que sabe; 

Como se diante da parteira, abre- 

Te: atira, sim, o linho branco fora, 

Nem penintência nem descência agora. 

      Para ensinar-te eu me desnudo antes: 

A coberta de um homem te é bastante
200

.  

  

 Da página galática, vejamos mais esta passagem que guarda alguma 

correspondência com o poema donniano, dentre tantas outras que aqui já citamos, cuja 

intertextualidade com a “mulher-livro” haroldiana compreende a leitura como um ato 

orgânico e corpóreo:  

 
“a mulher-quimono borboleta a envelopar gestos vermelhos e o poema em que ela pousa e onde 

ela pode ser inscrita cifrada borboleta de asas vermelhas que fechada é um livro e aberta mulher 

e lê-se quem adverte a erosão dos textos quem registra os maremotos calados do papel” (linhas 

34 a 38).  

 

 A leitura e o livro, pensados assim, seja pelo poeta inglês, seja pelo autor das 

Galáxias, constituem uma fenda aberta para o saber transformador; os “lábios de ferida 

crinipúbis”, onde o poeta deposita sua seiva criadora, para seminar no leitor a percepção 

crítica e criativa para um agir sem temor no mundo. Tomando o papel como pele, onde 

inscreve suas errâncias pelo mundo e pelo mundo da poesia, Haroldo de Campos parece 

estar visando a pele do leitor como suporte-receptáculo de sua criação, onde cintilarão 

tatuados os “alvéolos arruinados que se formam” e desenformam em marca d’água no 

papel, conforme o leitor vai-se deixando imprimir em seu corpo a leitura. Como entende 

a letra e a palavra como seres de corporalidade material, como um “alfinete-estilete” 

que se finca ao papel, grafando, caligrafando, indigitando o rumor de significâncias, o 

Poeta também incorpora à leitura o corpo do leitor, porque o corpo humano não é 

menos significante do que o corpo do significante verbal. O corpo é significante, pois 

suas formas e seus traços increvem no espaço e no tempo, para si e para o outro, o seu 

modo de atuar no mundo. E isso auscutamos todo o tempo na temporalidade pulsante da 

leitura galática, senão, atentemos: “o corpo escrito de vermelho e filetes”, “um corpo em 

linha d’água”, “um espaço de papel de pele de seda”, “pele-papel-de-seda”, “polifemo 
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 Cf. livro Verso reverso controverso, Augusto de Campos, São Paulo, Perspectiva, 1978, p. 145 e 147. 
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de corpos cavernosos”, “ninfa escrita galatéia”, “ninfa de palavras”, “signo é alvéolos”, 

“letras-esqueletos”, “ramagem branca estriada de nanquim”.  

 Um lampejo de memória pode recuperar na leitura do fragmento alguma 

relação com o filme O Livro de Cabeceira (1996), de Peter Greenaway (1942), que 

aborda a pele como tela do próprio filme a imprimir escritos poético-sensuais no olho-

pele do expectador. Sem receio, podemos dizer que Greenaway, Haroldo de Campos e 

John Donne não separaram a escrita do corpo da escrita poética, mas, antes, fundiram 

em uma só escritura corpo e palavra, erotismo e poesia, pois o que será poesia senão 

signo da criação e o que será o erótico senão o ato primeiro da criação? Assimilado 

prismaticamente, tal asserção nos evidencia, mais uma vez, que qualquer ato poético 

não recusa o ato vital. As Galáxias são a tradução desta não recusa. Em relação ao ato 

erótico, o mesmo podemos dizer: é poesia, pois é criação, é vida. De “lidas indas e 

vindas vidas” do corpo. 
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Frag. 47: “passatempos e matatempos” 

o quem da fábula é o ser do conto 

a linguagem em busca  

 fábula aquém da fábula  

fragmento-pendant do livro  

conto maravilhoso de propp 

 morfologia do macunaíma  

 

  

 Sobre a concepção deste fragmento, Haroldo de Campos escreve ao leitor: 

 

 

Uma fábula de “busca”, miniaturizada. Em lugar de um 

“talismã”, aqui o objeto da demanda é o próprio “ser” do conto, 

o “quem” da narração (como se poderia dizer, à maneira de 

Guimarães Rosa). Scherazada, a Bela Adormecida, um dragão 

que parece Jabberwocky de Lewis Carroll, Dânae e sua chuva 

de ouro, um cisne (mallarmeano: cygne / signe d’autrefois) que 

profere o seu “canto de cisne”, fadas, o “bicho malinmaligno” 

chamado “Verossímil”, a “Fata Morgana”, Mãe-das-Pedras-

Preciosas. Tudo isso concorre para o clima de demanda infinita, 

busca sem termo que se enrosca no seu próprio desejo, 

empreendida por uma criança perdida na floresta 

(“Meuminino”) (CAMPOS, 2004, p. 120).  

 

 

 Diante destas palavras-chave, e já não tão distante do fim-início da grande 

fábula da linguagem chamada Galáxias, portanto, com o leitor já familiarizado 

minimamente com as marcas criativas do projeto galático, não será leviano afirmar que 

esse “‘ser’ do conto” pode vir a ser a própria linguagem buscando a si mesma, na 

tentativa de encontrar uma saída para fora do texto, em vão, porque fora do texto 

galático não há texto, por conseguinte, não há vida para a poesia. Não encontrando 

saída, esse ser-linguagem “se enrosca” no labirinto que ele mesmo criou, dando voltas 

em torno de si mesmo e nessas voltas perfaz a grande viagem galática da linguagem, 

que é ela mesma a mensagem em si e a moral, se existir, da fábula.  

 Dito assim, esse “meuminino” não será outra personagem senão o texto em si 

em luta constante com o monstro da floresta verbal, encarnado na página pelo “‘bicho 

malinmaligno chamado ‘Verossímil’”. Nessa travessia em que o cantar tenta escapar das 

garras do contar, “demanda infinita”, Haroldo de Campos preenche sua anti-fábula de 

míticos personagens fabulares, que des-guiarão o “meuminino” floresta adentro, como a 

princesa Scherazada (a engano-contadora de estórias das Mil e uma noites), a Bela 

Adormecida, a princesa Dânae, dragões, fadas e cisnes, remetendo o leitor para o canto 

dos signos de Lewis Carroll e Mallarmé. Tenhamos em mente, porém, que sob a 
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máscara de todas estas personagens o signo será sua real face, então, as fadas serão 

“fados” nesta “lenda fechada em copas”, que “não-diz desdiz só dá voltas” (linha 42). 

Por isso, quanto mais o “meuminino” tenta sair da “forresta”, pedindo às princesas e 

fadas que lhe contem uma estória, mais nela ele se embrenha, pois esbarra em outros 

signos, que vão desaguar em novos signos, desde o iniciar do fragmento que adverte um 

fabular de “passatempos e matatempos” até seu findar que “só dá voltas”.  

 Como uma criança perdida em suas fantasias, uma Alice dentro de suas 

maravilhas, o “miniminino”, essa mínima partícula de estória, atravessará a página 

tentando contar ou querendo ouvir uma estória que o desencante do encanto dos signos, 

mas só contará ou só ouvirá cantos, ou seja, só encontrará poesia:  

 
“o canto conta o canto onde o porquê não diz como onde o ovo busca no ovo o seu oval 

rebrilhoso onde o fogo virou água a água um corpo gazoso onde o nu desfaz seu nó e a noz se 

neva de nada” (linhas 31 a 33).  

 

A estória, se quiser encontrá-la o miniminino e o leitor, terão de procurá-la no modo de 

contá-la, que é seu próprio canto, pois a explicação, a causalidade e os desdobramentos 

estão sempre em dívida com a sugestão, a precariedade e a incompletude do narrar. Os 

rastros da estória fazem-se, mas desfazem-se em seguida, deixando o miniminino e o 

leitor por certo tempo na escuridão do bosque galático, até que um novo caminho seja 

trilhado e destrilhado ad infinitum na “noitrévia forresta”:  

 

“eu mentoscuro pervago por este minuscoleante instante de minutos instando alguém e instado 

além para contecontear uma estória scherazada minha fada quantos fados há em cada nada nuga 

meada noves fora fada scherazada scherazada uma estória milnoitescontada” (linhas 1 a 4).  

 

A todo tempo o miniminino vaga, “soposto a uma prova de fogo”, a “devadear pelo 

bosque” (linhas 13 e 14), perguntando o quê e o onde, o como e o porquê, o quando e o 

quem da fábula, buscando com isso encontrar os sentidos, a direção, o rumo rumo à 

casa das causas e dos efeitos, mas o que encontra é somente desvios, vaguidão, 

adiamento, nada, o silêncio das fadas:  

 

“scherazada minha fada isto não leva a nada princesa-minha-princesa que estória malencontrada 

quanto veio quanta volta quanta voluta volada me busque este verossímil que faz o vero da fala 

e em fado transforma a fada” (linhas 26 a 29).    

 

 Além das referências já sabidas, que se encontram aspergidas no fragmento, 

Haroldo de Campos revela-nos que para construir esta “fábula de ‘busca’”, onde o 
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desejo suplanta a realização, buscou inspiração em sua tese de doutorado, resultado de 

um estudo inciado em 1967, na Universidade de São Paulo, e publicada pela primeira 

vez em 1973
201

, portanto, uma ano antes da criação da presente página: 

 

 

A Morfologia do Macunaíma inspirou o fragmento 

“passatempos e matatempos”, composto e engendrado com a 

técnica da organização da Morfologia do Conto Maravilhoso 

[de autoria de Vladímir Propp, publicada em 1928]. Enquanto 

eu fazia a Morfologia do Macunaíma, eu engendrava esta 

espécie de pendant do livro: um conto cujo personagem estaria 

sempre à busca do “quem” da fábula (CAMPOS, H. de apud 

FERREIRA LIMA, 2011, p. 188). 

 

 

Ao considerar o fragmento como uma “espécie de pendant do livro”, nosso Poeta 

particulariza a estrutura formal da página, que se diferencia das outras quarenta e nove 

por estar organizada literariamente, do início ao fim, como um conto ou fábula, 

contendo trama e personagem minimamente definidos, resolvidos em uma ação 

isomorficamente pendular. Deste modo, o fragmento funcionaria como um pingente 

pendurado na corrente de páginas “soltas” que não são literariamente contos, mas, 

embora não sendo, estão pendendo - assim como pende o miniminino na fábula -, entre 

o cantar e o contar. Dito assim, a presente página galática constitui um ensaio de conto 

ou fábula, pois a trama nunca se resolve plenamente, de modo semelhante à estrutura 

das outras páginas, recheadas de mini-tramas e relatos de viagens, fictícias e reais, 

intermitentes, que vão e que vem, aparecem e desaparecem nos vãos dos brancos, como 

tanto já discorremos para o leitor. Por esta perspectiva de análise, tanto este fragmento é 

pendular quanto os outros podem ser pingentes do livro, uma vez que nenhuma página, 

nem mesmo esta que o Poeta define como “espécie de pendant do livro” cristaliza o seu 

ser, sua natureza poética, em canto ou conto. Portanto, tanto esta pode ser canto quanto 

aquelas podem ser contos, dentro destas possibilidades de leitura que estamos 

empreendendo aqui, já alertadas ao leitor.  

 Nesta fábula pendular, nem mesmo a interevenção de Dânae, a princesa 

aprisionada numa torre de bronze pelo seu pai, o rei Acrísio, e fecundada por Zeus em 

                                                           
201

 Obra publicada pela Editora Perspectiva (Coleção Estudos), São Paulo, e reeditada em 2008 por esta 

mesma editora. A obra consiste numa análise dos múltiplos e complementares caracteres da personagem 

do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, como também de uma discussão acerca das problemáticas da 

prosa moderna.  
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forma de chuva de ouro, salva o miniminino do encantamento dos cisnes em signos, 

livrando-o do dizer real, da representação realista:  

 

“um cisne de outravez lhe aparece no sonho e pro cisnepaís o leva num revoo meuminino 

pergunta ao cisne pelo conto este canta seu canto de cisne e cisnencanta-se dona sol no-que-

espera sua chuva de ouro deslumbra meuminino fechada em sua torre dânae princesa íncuba 

coroada de garoa me conta esse teu conto pluvial de como o ouro num flúvio de poeira irrigou 

teu tesouro mas a de ouro princesa fechou-se auriconfusa e o meninno seguiu no empós do 

contoconto” (linhas 18 a 24).  

 

E de fada em fada, o fardo do minino, vagando de “ceca a meca e musa a medusa”, 

leva-o a se deparar com mais uma fada, que, mais uma vez, nada lhe conta a não ser o 

próprio contar da fábula:  

 

“uma fada conta um conto que é seu canto de finada mas ninguém nemnunca umzinho pode 

saber de tal fada seu conto onde começa nesse mesmo onde acaba sua mão não tem palma sua 

palma é uma água encantada vai minino meuminino desmaginar essa maga é um trabalho 

fatigoso uma pena celerada você cava milhas adentro e sai no poço onde cava você trabalha 

trezentos e recolhe um trecentavo” (linhas 33 a 38).  

 

O “meuminino”, nesta travessia de perguntas sem respostas, quanto mais busca mais se 

perde dentro do vórtice de signos engendrado pelo Poeta, como já dissemos, as 

verdadeiras personagens da fábula. Por isso, podemos ler na passagem: “você cava 

milhas adentro e sai no poço onde cava você”, ou seja, o miniminino cava o poço e é 

cavado pelo poço, uma vez que a passagem que o levaria para fora do texto, para o 

verossímil que realizaria a moral da fábula, leva-o para dentro do texto, como se a 

estória terminasse antes do fim, ou mesmo como se se tratassse de uma estória sem fim.  

 Assim sendo, o que tem de diferente esta fábula haroldiana das fábulas 

tradicionais, no tocante à inexistência de um fim conclusivo, tem de semelhante no que 

tange aos procedimentos criativos utilizados para dramatizar as peripécias do minino, 

que encontra em seu caminho oráculos testadores de sua perspicácia, modificando seu 

errático percurso:  

 

“belabela me diga uma estória de vida mas a bela endormida de silêncio endormia e ninguém 

lhe contava essa estória se havia meuminino disparte para um reino entrefosco que o rei morto 

era posto e o rei posto era morto mas ninguém lhe contava essa estória desvinda (linhas 10 a 

13).  

 

Como um Macunaíma à procura da muiraquitã, que havia sido roubada pelo gigante 

Piamã, o minino passa a fábula procurando ouvir uma estória mas só ouve anti-estórias 
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ou desestórias, pois esse é o artifício de Haroldo de Campos para chegar à plenitude da 

linguagem, ou seja, que a única estória seja a não-estória. A não-estória, única estória 

que o minino escuta durante sua jornada pela “noitrévia” verbal, não significa não 

contar uma estória, mas, antes, o contar puro, como contou-nos o Poeta no frag. 44, na 

esteira de Gertrude Stein, ao dizer “uma rosa é uma rosa”, e deixando a rosa tão 

vermelha quanto a concebeu a poeta americana. Certamente, pensando assim, à certa 

altura o Poeta propõe que “quem sabe nesse carvão [que podemos tomar como a inócua 

busca pelos sentidos] esteja o pó-diamantino a madre-dos-diamantes morgana do 

lapidário” (linhas 39 e 40). Quem sabe essa busca do meuminino, de um desejo que 

nunca se realiza completamente, não esteja a “chave da festa” chamada vida para abrir 

as voltas que a vida dá? Como um menino, Haroldo de Campos parece ter sido esse 

minino, mínimo e máximo, que nunca deixou de ver a vida como uma grande “estória 

milnoitescontada”, ávida de “passatempos e matatempos”.  
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Frag. 48: “nudez” 

tautodisseia urbana  

circe benecom(n)ata massagista de uma sauna em new york  

 solitudinário odisseu em torno do próprio intestino escritural  

livro-areia um livro também constrói o leitor 

 

  

 Passsado e matado o tempo do fragmento anterior, o leitor participará agora de 

uma odisseia contemporânea, que poderá remetê-lo simultaneamente às travessias 

homérica e joyceana, refrescando na mente do leitor as noções de estrutura paródica, 

matéria sobre a qual não economizamos tempo ao longo de nossa investigação. Haroldo 

de Campos apresenta-nos aqui uma espécie de epopeia urbana, centrada em uma casa de 

massagens de uma rua de Nova York, metaforizando uma massagista em uma maga 

Circe (“miss pussy”) e Odisseu personificando a própria escritura: 

 

 

Uma “tautodisséia” (Odisséia tautológica). Um Ulisses 

“solitudinário”, como um “bicho-tênia”, faz uma viagem sem 

volta, às voltas com seu “intestino escritural”. A essa metáfora 

do trabalho interior do texto, sobre(sub)põe-se uma caricatura 

do episódio de Circe, ambientado agora em uma casa de 

massagens novaiorquina, onde a deusa “benecomata” (do belo 

penteado) é convertida numa “beneconata” masseuse, Miss 

Pussy. A frase de Mallarmé, o solitário de Valvins, reagindo 

contra a incompreensão dos contemporâneos (“et devant 

l’agression rétorquer que des contemporains ne savent pas 

lire”), atravessa, entrrecortadamente, o texto, que culmina numa 

visão à Hieronymus Bosch: um “grande rebanho de orelhas 

varicosas”. E num apelo: “ouver” (ecoando um “mote” de 

Décio Pignatari: “o olhouvido ouve”). Um texto quer também 

“construir” o seu leitor (CAMPOS, 2004, p. 122). 

 

 

 Se há reveladamente a prática da paródia de textos de outrem - que se diga 

menos no quesito da carnavalização e mais no concernente à criação paralela dos textos 

de Homero e de James Joyce, estes correlatos entre si -, é verdade também que no 

fragmento, sobretudo no que tange ao episódio de Circe, há um “luftsôpro” de 

autoparódia, pois traz-nos à mente alguma imagem do frag. 6, “augenblick”, aquele em 

que o Poeta pasma diante da leveza dos portraits de Lucrécia e de Diane de Poitiers, 

plasmando no texto a “gaze gázea” das pinceladas dos autores dos quadros. Em certa 

passagem daquela página galática, nosso Poeta compara o penteado da Lucrécia de 

Lucas Cranach ao belo penteado da feiticeira que transforma os companheiros de 

Ulisses em porcos: “a nudez total a cabeça inclinada a coifa medieval benecomata 
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treliça de pérolas”. Já na presente página: “circe ao cono esplêndido benecomata” (linha 

20). Coincidência ou intenção, isto pouco importa, uma vez que no campo da criação 

poética todos os signos concorrem para o mesmo fim (a criação), notemos que na 

passagem do frag. 6 flagramos a palavra que incia a presente página: nudez. Tanto 

naquele quanto nesta, o signo da nudez e do trocadilho, este, presente no anagrama 

imperfeito benecomata X beneconata, concorrem para o desnudamento da escritura, no 

papel se abrindo para o despentear do olho do leitor no “belo penteado” da linguagem.  

 Ao lado destas suposições, inferimos que as solitárias travessias de Ulisses e de 

Mallarmé, citadas há pouco, a nosso ver, não são apenas deles, mas compartilhadas, 

trilhadas, pelo próprio regente que os faz atravessar a página: Haroldo de Campos. 

Chegando à reta a-final do curso galático, é cada vez mais patente a consicência da dor 

do “canto do cisne/signe” do Autor das Galáxias - parodiando o mote mallarmeano do 

fragmento anterior (“cygne/signe”) -, pois é cônscio da incompreensão de seus coevos 

quanto à ressonância das ondas sonoro-verbo-visuais que seu livro teve, e terá, se ainda 

for tomado, mal intencionadamente, como um despretensioso malabares de palavras. 

Referindo-se ao ardil da resposta de Ulisses ao gigante Polifemo que inqueriu-lhe seu 

nome, o Poeta parece embutir-se, ardilosamente igual, sob a persona do autor de Um 

Lance de Dados, elaborando um texto que não sobrevive a nome algum que o estanque 

nas categorizações literárias:  

 
“oudisseu nenhumnome parou aqui este livro uma tautodisséia dizendo-se parou aqui e passou 

além morto roxo exposto como um delfim” (linhas 21 e 22). 

 

Outra passagem em algum grau corrobora isso que estamos pensando e dizendo, 

ressaltando a solitude da trajetória do “bicho-tênia” em torno do seu “intestino 

escritural”, na qual o odisseu-mallarmé-haroldiano parece não se queixar da ausência de 

auditório, mas, antes, da falta daqueles, que por motivos já sabidos, abandonariam a sua 

nau na vinda da vaga literária mais arriscada:  

 

“solitudinário odisseu ouninguém nenhúrio ausculta um tirésias de fezes vermicego verminíquo 

vermicoleando augúrios uma labirintestina oudisséia perderás todos os companh tautofágica 

retornarás marmorto fecalporto gondondoleando em nulaparte todonada solilóquio a lunavoz 

oudisseu nenhumnome” (linhas 9 a 13).  

 

A perda dos companheiros é vista pelo leitor já na fisionomia da linguagem, que se 

quebra pela metade, como se os víssemos saltando do barco em busca de salvarem-se a 
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si mesmos frente à onda que se formou com a procela galática: “perderás todos os 

companh”.  

 Mas as Galáxias, tradução por excelência da festa barroca, não se prestam a 

desânimos e lamentos por qualquer perda, porque a perda é a condição primeira para o 

esplendor da acese. A queda e a ruína, a descida a Hades, já estão prescritas na carta 

náutica do odisseu haroldiano para o retorno apoteótico à Ítaca da criação. Sem o 

respaldo do côro das multidões, Haroldo de Campos, no seu solilóquio literário, parece 

saber que para alcançar a voz da lua da linguagem, a “lunavoz”, seria preciso atravessar 

a “noitrévia” (frag. anterior) dos ditames recalcitrantes que a encarceraram em nome de 

uma verdade literária intransponível. Em vez de combater um discurso vigente com 

outro discurso que igualmente se queria hegemônico, atuou via linguagem, recriando a 

já existente para a gestação de uma nova sintaxe. Nesta gesta pluridimensional, que não 

desprezou a tradição para chegar ao ovo do novo, fez do seu livro uma “matéria 

evêntica desventrada do tempo da marsúpia” (linhas 30 e 31). Sem centro controlador 

ou camisa-de-força castradora da sensibilidade criativa, o timão de nosso Poeta 

direcionou a estrutura pendular e oscilante das Galáxias para mares poéticos revoltos, 

onde o incerto, o precário, o inacabado, a surpresa e a incerteza fossem o ancoradouro 

mais seguro. Assim remando no oceano das palavras, da certeza da dúvida nasceu “um 

livro de viagem em que o leitor seja a viagem um livro-areia escorrendo entre os dedos 

e fazendo-se da figura desfeita onde há pouco era o rugitar da areia constelada” (linhas 

32 a 34). “Um livro também constrói o leitor”, parece avisar Haroldo de Campos, como 

um navegante ao dizer terra à vista, em uma das linhas-areia do fragmento (linha 31).  

 Nesta ampulheta literária, em que os sentidos nascem da morte dos sentidos, e 

cada grão de areia é simultaneamente matriz e filial do novo monte de areia formado, a 

gruta do mito de Circe transmuta-se para “uma quina do edifício na rua 23” (linhas 2 e 

3), em Nova York, um “cavernocálido umidoscuro rés do chão do edifício leproso da 

rua 23” (linhas 16 e 17), habitado por “miss pussy biondinuda”, que “massageia um 

turfálico polifemo unicórneo manilúvio newyorquino” (linhas 15 e 16). Se Haroldo de 

Campos aqui esteve ou se recria na linguagem uma hipotética e inusitada experiência 

voyeurista, novamente, pouca diferença faz, porque o que faz com a linguagem, 

atraindo para a planície branca do papel um mito grego e uma massagista de um clube 

novaiorquino, já contenta e contempla em alto grau de inventividade a criação poética:  
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“a quina pulverulenta do edifício da rua 23 de novo circe la masseuse entre cortinas de mercúrio 

fluorescente e a cara glabra de um eunuco ressupino metade-convertendo-se em focinho porcino 

beneconata circe” (linhas 36 a 39).  

 

Perceba o leitor que nesta passagem, assim que o feitiço de Circe transforma os 

companheiros de Ulisses em porcos (“focinho porcino”), a própria Circe transmuta-se 

de benecomata (“belo penteado”) para “beneconata”, conversão apoiada nos índices 

trazidos naquela citação do próprio Autor, que aqui recuperamos a título de enfatizar o 

sortilégio não apenas da maga como do texto, deixando-nos a sensação de que 

personagem e narração constituem, nos fluxos simultâneos das Galáxias, uma só 

entidade: “a deusa ‘benecomata’ (do belo penteado) é convertida numa ‘beneconata’ 

masseuse, Miss Pussy”, advertiu-nos o Poeta. Esta sincronicidadade entre o narrar e o 

narrado, autor e personagens, autor e leitor, ao passo que revela pistas da narração, vela 

o sujeito da ação, pois o narrador, à maneira do condão de Circe, inadvertidamente 

metamorfoseia-se em sujeito e objeto da ação, obliterando a definição de papéis, falas e 

situações na dramaturgia evanescente e vascilante da obra. Lembremos: “um livro 

perime o sujeito e propõe o leitor como um ponto de fuga” (linhas 34 e 35), diz-nos 

Haroldo de Campos. Lembremos também das pistas contidas na recorrente citação: 

“Um texto quer também ‘construir’ o seu leitor”.  

 Em sua investigação sobre a presente página galática, Silvia Ferreira Lima 

afirma o seguinte: 

 

Este fragmento não apenas trata da gesta da escritura, como 

também é uma barroquização da literatura grega, uma paródia, 

produto da admiração do autor pela poesia homérica, 

encaminhando-se para a criação de uma nova epopeia-epifânica 

contemporânea, em que o herói não é mais o personagem, 

porém é o texto, ou ainda, o próprio processo escritural, 

privilegiando-se a abertura ao invés da obra acabada. 

(...) “Nudez” será a meta da “linguagemviagem”, em que o 

protagonista da obra é o processo criativo (FERREIRA LIMA, 

2011, p. 106). 

 

  

 Isto posto, podemos depreender que as atitudes textuais de “construir o leitor” 

e de perimir o sujeito da leitura têm muito que ver com a concepção barroca da arte, já 

arrolada em vários momentos de nossa investigação, que despista o espectador de um 

ponto central para uma perspectiva em dispersão, em que vários centros móveis se 

deslocam elipticamente pela obra, levando em si a essencialidade de todos os demais 
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pontos, proclamando, com isso, a morte do sujeito senhor da ação para o nascer do 

espectador atuante e co-autor da experiência estética. Recorramos a uma passagem que 

acreditamos ressaltar estas asserções agora levantadas, que culmina com a apoteose de 

uma memória que funde o “aquilo produzido no isto ou viceversa”, ou seja, que 

revivifica o passado no presente:  

 

“deixar que tudo se organize num azul sutilíssimo tapeçaria vitrificada por onde raiam caules de 

luz amaranto cúspides de glicínias desabrochando em reis góticos em naipes de um tarot glacial 

irisados por fogos distantes tudo isso surdinando em murmúrio de fonte o aquilo produzido no 

isto ou viceversa por uma torção dotempo famosus ille fabulator que se faz memória 

mementomomentomonumental” (linhas 24 a 30).  

 

A organização desta “tapeçaria vitrificada”, costurada ponto a ponto pelo tecelão-autor, 

desfia-se no fluxo e no refluxo da atuação do leitor, pois para tal feito foi tecida. O 

criador, o fabro, aquele que fabrica, o poeta, entrega-lhe linha e agulha para retecer o 

texto, recriando novas tapeçarias que, embora diferentes da original, não poderiam 

existir sem alguma correspondência com esta, pois desta nasceram. Os “reis góticos em 

naipes de um tarot glacial”, note-se, são, segundo o Poeta, “irisados por fogos 

distantes”, donde já se pode sentir nesta frase que os pontos quentes (os fogos) e os 

pontos frios (glacial) observados na leitura não se anulam, mas se complementam, em 

maior ou menor tepidez literária. As alusões à tapeçaria, ao vitral e ao tarot, signos que 

conduzem a ideia de multiplicidade e variação, indiciam, por seu turno, o ritmo 

“gondondoleante”, para usarmos uma variante haroldiana, deste texto que consiste numa 

“fábula exsurgindo entre safira e fezes” (linha 40). O neologismo “exsurgindo”, que 

sugere uma estória que se nutre do surgir e do desaparecer das informações, acentua 

tanto mais o movimento pendular de “safira e fezes” característico do curso galático, 

isto é, da coexistência de elementos epifâncios e anti-epifânicos na leitura.  

 Numa espécie de crítica ao ensurdecimento dos que repudiariam uma leitura de 

tal envergadura, fosse de autoria de Mallarmé, de Joyce ou do próprio Haroldo de 

Campos, próximo ao fim do fragmento, o Poeta conclama um pintor de imagens 

bizarras, o holandês Hieronymus Bosch (1450-1516):  

 
“quem a vê (a “fábula exsurgindo”) desponta sua réstia de rádium entre lixívia e sêmen para um 

rebanho de orelhas varicosas grandes ouvidos moucos orelhas de abano flácidas (linhas 40 a 

42).  
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As razões desta intersemioticidade lítero-pictórica parecem se dever sobretudo ao fato 

de que as Galáxias requerem um leitor apto a ouvir com os olhos, uma vez que esta 

obra, como já vimos, assemelha-se antes a uma “tapeçaria vitrificada”, concebida 

indistintamente para o olhar e para o ouvir. Não por acaso, o Poeta, conforme 

evidenciado na citação, encerra a página convocando outro “solitudinário odisseu”: 

Décio Pignatari. Acreditamos que como as Galáxias constituem uma “travessia de 

significantes que cintilam como asas migratórias de novo”  (linhas 35 e 36), suas 

páginas são para “ouver”, páginas que “des contemporains ne savent pas lire
202

 (linha 

43). Provavelmente, alguns contemporâneos dos mallarmés da linguagem não 

souberam, por exemplo, “ouver” o encanto e o êxtase de Miss Circe Pussy na “celúltima 

cena” (linhas 14 e 15) porque seus olhos deviam estar voltados apenas para a Última 

ceia. Credo demais, poesia de menos. Mas, com o tempo, “um livro também constrói o 

leitor”, assim rezou Haroldo de Campos.    
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 Numa tentativa nossa de tradução: “contemporâneos não souberam ler”. 
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Frag. 49: “a dream that hath no bottom” 

 oniroteca do tecelário  

don juan de la coba gomez criador do dialeto trampitan  

volpi e o tempo fritz muller cientista do desterro  

 

 

 Ao que tudo indica, a frase que inicia e consequentemente intitula este 

fragmento, anagramatizando that/hath, alude à peça Sonho de uma noite de verão, do 

bardo inglês William Shakespeare, trama que na segunda linha da página comparece 

assim parodiada: “sonho de uma noite de varrão”. A metáfora da escritura como sonho 

ou da viagem como sonho já foi abordada por nós em outras seções de nosso estudo, 

mas nada impede de a ela voltarmos o olhar, uma vez que nas Galáxias - o leitor já está 

ciente -, os temas são, não raro, retomados e ressignificados, procedimento que, para 

nós, aliando reiteração e ineditismo, funciona como metáfora da tradição revivida e 

redimensionada no presente. Deste modo, o signo do sonho visto passos atrás, como no 

frag. 44, “cadavrescrito”, onde se lia “você é o sonho de um sonho”, ressurge aqui como 

entidade participante da “oniroteca do tecelário”, isto é, da coleção de sonhos do Poeta, 

o que nos leva a crer que cada palavra e cada ideia presente nas páginas galáticas 

configuram, em algum nível, um lance onírico, que se materializa e se dissipa, como um 

sonho, na evanescência do papel. Assim procedendo, nosso Poeta cruza sua tessitura à 

do autor inglês, avisando na fase inicial da página: “mais uma vez entre ninfetas 

verdoengas”, tendo nós em mente que a peça de Shakespeare apresenta um forte influxo 

da mitologia greco-romana, representada sobretudo pelas ninfas e sátiros. “mais uma 

vez”, não esqueçamos, tanto pode indicar ao leitor uma retomada da poética dos sonhos 

e do encontro com o poeta inglês como também ao frag. 45, “mais uma vez”.  

 Nesta fábrica de linguagem-sonho, Haroldo de Campos convoca, além de 

Shakespeare,Don Juan de la Coba Gómez (1829-?), poeta e inventor da Galícia, 

“criador do trampitan língua para o seu uso e regalo naturalmente considerado louco” 

(linhas 6 e 7), a cuja obra parece dizer respeito a seguinte passagem, algo erótico-

cômica:  

 
“el ecônomo y la niña en un jardin se encontravan cuando entre grandes dolores y apretándose 

la aljaba palavra árabe que significa barriga dijo la niña cuitada quien mal anda mal acaba” 

(linhas 3 a 5).  

 

Depois dos poetas inglês e galego, seguindo o curso galático, o leitor encontrará 

algumas passagens que contemplarão um pintor e um físico brasileiros, a saber, 
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respectivamente, Alfredo Volpi, autor da capa da Antologia Noigandres
203

, e Mário 

Schemberg, ambos amigos e interlocutores intersemióticos do Poeta. As passagens, em 

geral, versam sobre o conceito de tempo e a noção de espaço, na pintura, na física e na 

poesia:  

 
“uma página do livro pode operar a transverberação do tempo no espaço curvo nasce um 

crisantempo esta flor que se vê aqui que a escritura decalca em nata de papel hieróglifos a 

hieroflor” (linhas 8 a 10).  

 

Vejamos estas palavras de nosso Poeta: 

 

 

Há outro caso em que eu converti um fragmento de conversa 

numa frase das Galáxias. Em uma conversação do Volpi com 

outros pintores, que discutiam sobre o tempo e o espaço, e aí eu 

condenso tudo numa forma poética: “no espaço curvo nasce um 

crisantempo” (...). Destaquei-a depois como poema autônomo e 

a dediquei ao Mário Schemberg; foi usada nas experiências de 

projeção de poesia computadorizada, “laser”, e agora eu vou 

publicar no meu livro de poemas, que projeto chamar 

Crisantempo. Eu fiz o poema imbricado nas Galáxias e depois 

retirei das Galáxias e dei-lhe autonomia. É um outro lado da 

questão (CAMPOS, H. de apud FERREIRA LIMA, 2011, p. 

216). 

 

 

De fato, o Poeta lança em 1998 o livro Crisantempo: no espaço curvo nasce um
204

, 

demonstrando com essa atitude literária que muitos fragmentos das Galáxias 

repercutiram posteriormente em outras obras do Autor, evidenciando, inclusive, o 

movimento contrário àquele tanto já discutido, no qual algumas obras anteriormente 

publicadas pelo Autor repercutiram igualmente nos fragmentos galáticos. Corroborando 

nosso pensamento, atentemos para o que nos diz Silvia Ferreira Lima acerca desta 

constante do processo criativo galático: 

 

 

Nesta passagem, podemos observar não apenas um exemplo de 

referência plástica [e física] de H.C., como o fato curioso de um 

processo criativo nunca se extinguir, porém, ser contínuo, num 

mesmo autor, de uma obra para a outra (FERREIRA LIMA, 

2011, p. 31). 
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 Edição especial da revista Noigandres, n. 5, juntamente com Augusto de Campos e Décio Pignatari, 

Ronaldo Azeredo e José Lino Grunewald, São Paulo, Edição dos Autores/Massao Ohno, 1962. 
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 Ob. cit. 
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Ainda no que tange às alusões a Volpi, conhecido popularmente como o pintor das 

bandeirinhas, mas na verdade um geômetra da forma e da cor, Haroldo de Campos, sob 

dicção satírica à la “or humor disse oswald [de Andrade]” (linha 14), toma como suas as 

palavras que o pintor proferiu aos seus alunos na circunstância referida há pouco:  

 
“e agora por que todos não vão para casa pintar um pouco volpi para um grupo de pintores 

filosofantes enfalfinhados sobre o conceito de tempo (linhas 14 a 16).  

 

 Esta “oniroteca do tecelário” Haroldo, como dá-se a perceber, é tão vasta e 

variada de personagens e situações quanto as demais páginas do livro, o que nos 

confirma cada vez mais que a pluralidade de tempos e espaços constitui a noção mesma 

espácio-temporal por ele defendida. Para ficarmos nos limites desta página, por aqui já 

passaram um dramaturgo, um físico e um pintor, de diversas dimensões temporais e 

espaciais, além de uma leve remissão à literatura, através da dialética antropofágica 

oswaldiana “amor humor” e “tupi or not tupi”, embutida fragmentariamente na 

expressão “or humor disse Oswald”. No entanto, à maneira da estrutura dos sonhos, que 

são sonhados uns dentro dos outros sem que tenhamos o controle sobre o que nasceu 

antes ou depois, conforme já vimos no frag. “cadavrescrito”, surge no fragmento mais 

uma personagem, cuja estória se prolongará metade da página abaixo. Trata-se do 

cientista botânico Fitz Muller, um alemão que preferiu ensinar os estudantes 

secundaristas da ilha do Desterro, antigo nome de Blumenau, Santa Catarina, a se 

consagrar nas universidades europeias. Haroldo de Campos, o tecelão da oniroteca 

chamada Galáxias, fornecerá ao leitor maiores detalhes desta personagem curiosa: 

 

 

Fritz Muller foi um grande naturalista alemão que veio viver no 

desterro de Santa Catarina. Ele defendia a sua teoria anti-racista 

em cartas para o irmão (sua obra, em 3 vols., foi publicada em 

alemão e pode ser consultada na biblioteca pública de 

Blumenau). Para colaborar com a comunidade local e para 

preencher o tempo [novamente, o signo do tempo] que não 

dedicava às suas pesquisas, ele começou a dar aulas de 

matemática, de latim, de várias matérias, em nível de curso 

médio, de liceu. Há quem sustente que o poeta Cruz e Souza, 

um negro puro, filho de pais africanos alforriados, teria sido seu 

aluno. Segundo Fritz Muller, isso demolia as teorias da 

inferioridade racial, à Gobineau
205

 (CAMPOS, 2002, p. 98).  
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 O francês Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) ficou célebre como um dos mais renitentes teóricos 

do racismo no século XIX.  
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De pronto, não será difícil de o leitor deduzir algumas razões que sustentam a presença 

do cientista nesta penúltima página: sua inclinação para a pesquisa e, conforme 

pudemos conferir, seu gosto para o ensino de diversas disciplinas do conhecimento. 

Contudo, mesmo que uma discussão desta ordem não ocupe o espaço da página, será 

negligência de nossa leitura se não acusássemos aqui uma afinidade ideológica de 

Haroldo de Campos com as ideias anti-racistas do cientista. Vejamos se em algumas 

passagens que elegemos para nossa investigação há, pelo menos em marca d’água, uma 

identificação do Poeta com o cientista no tocante à visão humanitária da vida:  

 
“fritz muller de thuringen erfurt com bromélias no delírio febre in seiner fieberphantasien morto 

em blumenau 1897 o ano do coup de dés o dr. fritz muller leitor de feuerbach max stirner e 

marx quemsabe professor de cruz e souza com bromélias morte simbolista mais de quarenta 

cartas a darwin num espaço de 17 anos pesquisando crustáceos não para discutir e ponderar de 

novo as teorias de darwin quero dizer os prós&contras mas para indicar alguns fatos o concreto 

não o abstrato gesammelt auf demselben boden sudamerika’s colhidos no mesmo solo sul-

americano onde darwin wie er uns erzahlt como ele mesmo nos conta por primeiro concebeu a 

ideia de ocupar-se mit diesem geheimniss der geheimnisse como esse mistério dos mistérios a 

origem das espécies fur darwin datado de desterro 7 de setembro de 1863 o dr. fritz muller-do-

desterro  (linhas 17 a 30).  

 

 Note-se que nesta passagem o Poeta parece comparar a importância das 

descobertas de Fritz Muller à proeminência das pesquisas de Darwin, dando-nos a 

conhecer a antevisão do cientista do Desterro no que se refere às descobertas dos 

caracteres das espécies em solo sul-americano. Voltemos para o final da última citação 

de Haroldo de Campos, que insinuava uma discussão sobre demolição das “teorias da 

inferioridade racial” defendidas por Gobineau, que, se repararmos bem, vislumbraremos 

alguma tentativa de aproximação entre os nomes deste teórico racista com o Dr. 

Blumenau, um reacionário alemão que tentará demover o Dr. Fritz de permanecer no 

Desterro. Vejamos o que nosso Poeta acresenta sobre esta matéria: 

 

 

(...) O Dr. Blumenau, fundador da Colônia de imigrantes 

alemães, um homem religioso, começou a recear que o Dr. 

Muller estivesse corrompendo – como Sócrates – a juventude, 

com suas ideias favoráveis ao darwinismo, materialistas, que 

abalavam os dogmas cristãos. O Dr. Blumenau perguntava 

sempre ao cientista seu compatriota porque não havia optado 

por uma carreira brilhante em um país europeu ou nos E.U.A., 

já que em qualquer parte do mundo, ele – correspondente de 

Darwin e de Agassiz – seria bem recebido (CAMPOS, 2002, p. 

98). 
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Agora, a resposta do Dr. Fritz a esta capciosa pergunta: 

 

Muller respondia que o que ele gostava mesmo era de viver 

pesquisando seus crustáceos nas praias do Desterro (hoje 

Florianópolis). Para ele, o que importava era o litoral 

catarinense, o melhor sítio para ele desenvolver seus trabalhos 

empíricos de observação científica. Não lhe interessavam os 

círculos europeus, as prestigiosas Academias. E ele passou a 

assinar-se Dr. Fritz Muller do Desterro (CAMPOS, 2002, p. 

98).  

 

 

Após a realização do sonho, a morte, mas não a morte do sonho, pois vejamos como 

morre Dr. Fritz Muller do Desterro: 

 

 

Morreu num acesso de febre, de uma linda maneira, sonhando 

com bromélias, uma morte simbolista [daí, estas referências 

contidas na passagem “erfurt com bromélias no delírio febre in 

seiner fieberphantasie”], como inscrevi nesse penúltimo Canto 

galático [confirmando o que acabamos de dizer]. F. Muller, em 

meu poema, é tomado como um paradigma (ou como a reversão 

do paradigma do brasileiro exilado ou estudando na Europa): é 

um grande intelectual europeu que se auto-exila no Brasil, 

movido por uma vocação “transculturadora”, um dos 

personagens exemplares da gesta galática, em transviagem por 

espaços e tempos diversos (CAMPOS, 2002, p. 99).  

 

 

Ora, se o cientista “protestara contra a fórmula do juramento médico (...) porque não 

queria ser médico na prússia dentro de um dado sistema dogmático” (linhas 43 e 44), 

jamais sucumbiria a proposta alguma que o desviasse da verdade natural que encontrara 

nas praias do Estado de Santa Catarina. Sua pesquisa nessas áreas litorâneas era 

certamente a razão de seu viver, como a linguagem foi a razão do viver de Haroldo de 

Campos, que não estranharíamos se houver morrido sonhando com livros, como sonhou 

com bromélias, morrendo, o Dr. Fritz Muller do Desterro. Na “oniroteca do tecelário” 

Haroldo de Campos, um sonho não morre jamais, porque o sonho é linguagem pura e 

necessária para a trasncriação da vida, parece ter-nos dito, não só aqui, o criador dos 

sonhos das Galáxias.  
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Frag. 50: “fecho encerro” 

fim-início do multilivro me libro neste livro 

enquanto o fechas a chave ele se multiabre 

 musa nãomaisnãomais  

camões dante goethe vera constelazione e 

 

 

 Fechar para abrir, encerrar para descerrar. Só assim podemos considerar que 

chegamos ao fim do curso galático, porque neste fim está o começo de um novo curso, 

de um novo mundo de conhecimentos para o leitor que transviajou pelas Galáxias de 

Haroldo de Campos, seja traçando um percurso contínuo, seja atravessando suas 

páginas descontinuamente. A viagem em torno da linguagem e das cidades, movida 

pelo engendramento deslizante da prosa e da poesia, inextricavelmente tecida, a rigor, 

não distingue fim de início, mas, antes, funde na mesma travessia as faixas de partida e 

chegada, tomando-as como pontos tangenciais que se transmutam um no outro, a ponto 

de quando se chegar ao fim, voltar-se-á ao começo “nesse fim de rota de onde não se 

volta porque no ir é volta porque no ir revolta a reviagem que se faz de maragem de 

aragem de paragem de miragem de pluma de aniagem de téssil tecelagem” (linha 26 a 

29). É mister atentar nesta passagem sobretudo para estes últimos vocábulos, que 

qualificam a tessitura verbal como um tecido material, onde ficção e fiação, “tesoura e 

lira”, conforme visto na linha 9, levam em conta o entrelaçamento dos fios narrativos, 

trazendo a ideia de que o Poeta, este e outros, são tecelões, fabros, artesãos da língua e 

da linguagem. Tais considerações remeterão o leitor, apenas para ficarmos num 

exemplo de intertextualidade há pouco observado, à “oniroteca do tecelário” que 

antecedeu este segmento galático.  

 Dito assim, com base nesta dialética especular, em que os formantes do espelho 

galático não se repelem mas se complementam, condensando em algum nível os 

quarenta e oito fragmentos integrantes da constelação galática, ao se olhar para o fim 

veremos refletida a imagem do início, ou seja, discorrendo sobre a última página do 

livro estaremos inevitavelmente lançando alguma luz sobre a página inicial da obra. 

Através de falas fabulares, das muitas fábulas que narrou e desnarrou o Autor de autores 

- por isso mesmo autor da outridade -, ao longo da travessia fano-prosaica, Haroldo de 

Campos mira o espelho galático e, no fim da jornada, profere:  

 

“livro meu meu livrespelho dizei do livro que escrevo no fim do livro primeiro e se no fim deste 

um um outro é já mensageiro do novo no derradeiro que já no primo se ultima (linhas 15 a 17).  
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Em outro passo, como um antigo contador de estórias, um “velhorrevelho contador de 

palavras” (linhas 21 a 22), que passa a limpo as lendas e fábulas que contou durante sua 

jornada de vida, “gaia sabença” (linha 21), parece dizer de si mesmo:  

 
“escribescravo tinteiro monstro gaio velho contador de lérias lendas aqui acabas aqui desabas 

aqui abracadabracabas ou abres sésamoteabres” (linhas 17 a 19).  

 

Note o leitor que a palavra-montagem “abracadabracabas” embute angramaticamente os 

vocábulos “abra” e “acaba”, designando tanto o fim como o começo da escritura, como 

se, num último lance de magia verbal, o Poeta quisesse acabar e começar com a 

escritura, de modo similar ao solucionado na primeira página do livro, com os sentidos 

ou o fim dos sentidos sintetizados na palavra-valise “acabarcomeçar”, flagrada na linha 

5 daquele fragmento.  

 Isto em vista, o leitor perceberá neste último fragmento, tipografado 

inclinadamente à maneira da página incial, uma espécie de relato-confissão do Poeta 

que sumariza, também no final, a trajetória intercambiável, enfatizando, em vez de um 

cômputo dos louros da jornada literária, a constatação do zero da reza, de um final 

inconcluso e aberto, reversível com a linha de partida, de um fim que não chega a nada 

a não ser ao recomeço da linguagem:  

 
“fecho encerro reverbero aqui me fino aqui me zero não canto não conto não quero anoiteço 

desprimavero me libro enfim neste livro” (linhas 1 e 2).  

 

Não se encontrará, portanto, uma tábua dos resultados obtidos com a investida 

transgressora do livro, porque os resultados, se há, eles já se foram, dizendo-se em cada 

página, desde a primeira, através do desnudamento da linguagem e das possibilidades 

da língua portuguesa, agindo, segundo nosso Poeta, pelos procedimentos de 

“transgressão e transcriação”:  

 

 

As galáxias, num nível essencial, são uma “defesa e ilustração 

da língua portuguesa”, a partir da condição latinoamarga. À 

medida que a viagem textual se desenrola, o idiomaterno (“essa 

língua morta essa moura torta esse umbilifio que te prega à 

porta” [linhas 39 a 40]) vai mostrando toda a sua capacidade de 

metáfora e metamorfose, inclusive por apropriação de outras 

línguas, por transgressão e transcriação, lançando-se a um 

“execesso ainda mais excessivo”, mesmo quando comparado ao 

de seus predecessores (é assim que Lezama vê o barroco 

americando em relação ao de Gôngora) (CAMPOS, 2004, p. 

122). 
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O que se verá nesta última página, por isso, é o que se viu em cada uma das outras 

quarenta e nove: todo o livro, aberto como um já citado ponto aléfico, à la Jorge Luis 

Borges. Acrescido, no entanto, da impressão da realização física de um livro que se 

queria total, constelário, galático, ao modo do projeto inacabado do recorrente 

Mallarmé, Livre:  

 
“enquanto o fechas a chave ele se multiabre enquanto o finas ele translumina” (linhas 38 e 39).  

 

 Tudo isto vem concorrer para a coroação da vértebra semântica das Galáxias, 

propalada pelo Autor e, por conseguinte, deveras conhecida do leitor: “a viagem como 

livro e o livro como viagem” (CAMPOS, 2004, p. 119). Nesta apoteose verbal, em que 

a palavra não serve de passaporte pois ela é a própria viagem, o livro-viagem parece ser 

compreendido como um jogo interminável, pois dentro do jogo há outros jogos, fazendo 

com que o participante-leitor recomece a cada fim de partida, entrando e saindo do 

tabuleiro verbal, enroscando-se no percurso labiríntico do jogo, tal qual o “miniminino” 

na lenda do frag. “passatempos e matatempos”:  

 
“jogo de dama ou de amarela cabracega jogo da velha” (linhas 6 e 7). 

 

Sobre este caráter lúdico da obra, em que não faltam “rebus e rebojos” e “charadas”, 

Haroldo de Campos, num relance auto-irônico, abre o jogo: “joguei limpo joguei a 

sério” (linha 4), diz este “sonegador de fábulas contraversor de fadas loquilouco” 

(linhas 34 e 35). De fato, desde o início-fim do livro, averiguado em nosso percurso de 

investigação, as regras do jogo foram lançadas simultaneamente à fabulação dos temas. 

Narração e criação, portanto, caminharam sempre juntas, transfundindo-se no olho-co-

operador do leitor, atestando, com isso, que o contar e o cantar podem deslocar seus 

papéis, transmutando-se um no outro, sem que nenhum deles chegue a ser 

singularmente um ou outro, mas, pluralmente, um e outro, ou, se assim quisermos, nem 

um nem outro, algo situado entre um e outro gênero literário. Os brancos entre as 

palavras – o labirinto de brancos –, contribuíram sobremaneira para que o jogo galático 

transcorresse para o empate, a nosso ver, entre a prosa e a poesia, o canto e o conto, o 

epos e o epifânico, bastando tomar como paradigma a frase “onde cantei já não canto 

onde é verão faço inverno”, que, dependendo do ritmo da leitura, pode ser inflexionada 

de várias maneiras, sem prejuízo à compreensão da página. Vejamos: “onde cantei, já 

não canto; onde é verão, faço inverno”; ou assim: “onde cantei, já não canto onde é 
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verão. Faço inverno”; ou assim: “onde cantei, já não canto onde. É verão. Faço 

inverno”; ou assim: “onde cantei já, não canto onde é verão. Faço inverno”.  

 Nesse caminho de idas e vindas, de vias e vielas, desvios e desvias para 

alcançar a plenitude do livro-constelação, o Poeta, ao modo de Camões, recusa as 

musas, preferindo a música das palavras, ressoada na sonoridade das aliterações, nas 

assonâncias, nos ecos, nos trocadilhos, nas paronomásias, nos anagramas e em toda a 

sorte de recursos da linguagem que não remetam a significados mas que sejam eles 

próprios as significâncias. Na tentativa de concretização deste “multilivro”, Haroldo de 

Campos termina seu canto à criação agarrando-se às mãos do autor da Divina Comédia, 

Dante Alighieri, autodenominando-se também um escritor “faustinfausto”, numa 

evocação, deveras recorrente, a Goethe, autor do Fausto:  

 

 

Este último fragmento (formante 2) é posto sob a invocação de 

Camões (“Não mais, Musa, não mais, que a lira tenho / 

Destemperada, e a voz enrouquecida”, Lusíadas, X, cxlv) e de 

Dante (Paradiso, XIII, 19-20). A “tarefa impossível” de 

escrever um “livro absoluto” (o projeto de Mallarmé), ao 

mesmo tempo celebrada e posta, rabelaisianamente, em derrisão 

nas galáxias, acaba, no entanto, por se perfazer no plano 

humano (vale dizer, no plano do provisório), no momento em 

que “o faustinfausto” escritor/escriba, para salvar sua alma, 

apresenta o livro feito, tecido, dado (“assim o fizeste assim o 

teceste assim o deste”). Um “multilivro” no qual a mente “se 

emparadisa”, pois, se ainda não é, nem pode ser, a “verdadeira 

constelação”, se ainda não lhe dobra, como um dúplice, a dança, 

já é “quase” a sua sombra... E aqui a “voz” do texto presta 

tributo a Dante, falando italiano, como o autor da Commedia 

apresenta Arnaut Daniel, “il miglior fabbro”, falando 

provençal... (CAMPOS, 2004, p. 122).  
 

 

Para melhor fixarmos as ideias do Poeta, vejamos a passagem integral que contém as 

frases trazidas citação acima:  

 

“o livro é teu porto velho faustinfausto mabuse da linguagem persecutado por teus credores 

mefistofamélicos e assim o fizeste assim o teceste assim o deste e [dizendo à maneira de Dante] 

avrà quasi l’ombra della vera constellazione [algo como “vontade da sombra da verdadeira 

constelação”] enquanto a mente quase-íris se emparadisa neste multilivro e della doppia danza 

[“de dupla dança”] (linhas 40 a 44).  

 

 O tributo prestado a Dante na fase final da última página das Galáxias como 

alusão à impossibilidade de realização do livro absoluto à maneira de Mallarmé, “a 

verdadeira constelação”, sugere ao leitor uma epifânica analogia com a sensação que 
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teve o autor florentino ao final de sua Commedia. Mas não apenas isso. Confirma 

também a sugestão de que as Galáxias, assim como a Divina Comédia, miraram o céu 

do céu da linguagem, o ser quase imponderável da matéria que lhe faz vida. Não por 

acaso, era desejo de nosso Poeta, como nos assinalou K. David Jackson lá no começo de 

nosso percurso analítico, transcriar para o português a referida obra de Dante, que aqui, 

para fins de melhor apreensão de nossa linha de pensamento, retomamos: “já internado 

no hospital, em agosto de 2003, [HC] propunha ao irmão Augusto a tradução da Divina 

Comédia de Dante, com a sugestão genial de que poderiam fazer por telefone” (DAVID 

JACKSON, 2004, p. 1).  

 A nosso entender, Haroldo de Campos, pela amplitude de sua obra, não apenas 

as Galáxias, mas o escopo de sua produção teórica, tradutória e poética, já transcriou 

em algum aspecto a referida obra dantesca, basta conferir qualquer fragmento desta 

caudalosa produção, galática ou de outra ordem, para perceber que o purgatório, o 

inferno e o paraíso do saber estão disseminados em sua obra, porém, sob a égide da 

convergência em vez da tripartição. Além disso, a admiração fecunda que torna a obra 

de Dante fonte para a poética haroldiana pode ser observada mais estritamente nos 

livros Dante: seis cantos do Paraíso e Pedra e luz na poesia de Dante, além da obra 

Signantia quasi coelum – Signância quase céu
206

. No que tange às relações mais 

específicas contidas nas páginas galáticas, será preciso tão-somente o leitor rememorar 

o frag. 4, “no jornalário”, no qual Haroldo de Campos, erigindo uma viagem que vai do 

soturno e à luz, através da imersão em situações anti-epifânicas e sublimação 

paradisíaca ao final da página, encontra em Dante um dos interlocutores galáticos mais 

frequentes e remissivos, mesmo nos instantes em que o nome do poeta não seja citado 

explicitamente. Pensando por esse prisma, o mesmo podemos dizer a respeito de 

Homero, Joyce, Mallarmé, Goethe, Gregório, Oswald, Pound, Bashô, Rosa, 

Sousândrade, Benjamin, Jakobson e seus inventos poéticos, a um só tempo fontes de 

arregimentação das Galáxias e revivência de seus engenhos literários na 

contemporaneidade, pois quando Haroldo de Campos os revisita para com eles dialogar, 

atualiza no presente seus lances de dados, que, conforme nos mostrou o Poeta nas 

páginas galáticas, podem ser lançados em qualquer época e em qualquer espaço.    
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 As duas primeiras obras, transcriações. Já a terceira, uma revificação contemporânea da estrutura da 

Divina Comédia, alterando, porém, “invertendo a pirâmide dantesca”, como afirma o crítico João 

Alexandre Barbosa na apresentação desta última obra, começando pelo Paraíso e terminando com o 

episódio do Inferno.    



 

506 
 

 Nesta “tornaviagem” (linha 13) última, denominada pelo Poeta como “useiro 

de vozes e vezeiro de usos” (linha 23), murmura um vozerio poético advindo de tempos 

e espaços distantes entre si, alocados na tradição ou na modernidade, urdidos por um 

tecelão que durante todo o tempo da narração e da anti-narração ocultou-se na linha e na 

agulha com que costurou as palavras, as frases, as ideias, as fábulas, as lendas, os relatos 

de viagem, a viagem de relatos. Deslocando o sujeito da ação e incorporando o leitor 

como sujeito da anti-ação, Haroldo de Campos privilegiou o outro, metamorfoseando-se 

em outros, num gesto de intertextualidade paródica de atitude barroca do mais alto grau. 

Em vez da divisão estanque de eu, tu, ele, optou pela simultaneidade de “tuteticomigo”; 

em vez da seaparação entre nós, vós, eles, operou pela convergência de 

“conosconvosco” (linha 24). Parece que para nosso Poeta, se sua poesia nasceu da 

leitura e da assimilação de outras poesias, como conferimos na leitura de cada página, 

não poderia jamais encerrar-se em si mesma, na vã crença de que o fazer poético é obra 

da individualidade de um vate inspirado unicamente pelas Musas (“musa 

nãomaisnãomais”, recapitulemos). Nunca é demais a atualização de uma asserção 

harodiana: “As Musas são filhas da memória (Mnemósine). Prefiro a derivação que 

desembocou em música, porque gosto de ler a tradição como uma partitura 

transtemporal” (CAMPOS, 1992, p. 257-258). Por isso, nesse seu constelário, nesse céu 

tecelário, a voz que predomina no livro é a voz de todos os livros que não tiveram voz 

em seu tempo e lugar, correndo no fluxo galático para o tempo e o espaço infinitos, ou 

melhor, onde o fim seja o começo e o começo seja o fim, pois se no fim do livro 

“reverbero” (linha 1), no começo “descomeço”
207

. E “esse tudo vai nessa foz do livro 

nessa voz e nesse vós do livro que saltimboca e desemboca e pororoca” (linhas 25 e 26).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Qualquer tese sobre poesia - tradução da criação pura -, ao findar-se no papel 

deixará no ar do investigador, uma sensação de experiência algo reveladora, sobretudo 

porque no sentido de revelação está amalgamado o de epifania, estágio de depuração 

imagética a que o fazer poético logra alcançar. E uma tese, qualquer que seja sua 

natureza, seu tempo e seu espaço, quer revelar imagens, por conseguinte, quer ser – e 

deve ser – epifânica, porque, numa acepção mais ampla, pesquisa é, assim como poesia, 

tradução de criação. Neste percurso intertextual, pois entre dois textos interpenetráveis, 

durante alguma fase do processo de criação da tese o pesquisador parece ser enroscado, 

no que tange tanto às dores quanto aos prazeres, pelas tramas do processo de criação 

poética, sendo afetado pela matéria e afetando seu dizer sobre ela. Contudo, outra 

sensação, inversamente proporcional a esta, parece resistir ao final do trabalho 

metalinguístico ao qual enveredou seu proponente, a de que, por mais que se tenha dito 

sobre o objeto, muito ficou por dizer sobre muitos de seus aspectos. É mais sobre este 

“por dizer” que nos ocuparemos no desfecho da festa galático-barroca de Haroldo de 

Campos, menos para saldarmos as inevitáveis dívidas conceituais do que para 

atestarmos que um trabalho sobre poeisa, e em especial a poesia de Haroldo de Campos, 

de saída, fragiliza as certezas totalizantes e, ironicamente, fortalece as possibilidades 

provisórias. 

 Nosssa proposta de análise pautou-se, por isso mesmo, numa possibilidade de 

leitura do livro Galáxias, subentendendo-se, portanto, que outras possibilidades, a nosso 

ver, tangencias à que erigimos, não pudessem ser integralmente contempladas, dados os 

óbvios limites de nossa escolha. Partindo deste pressuposto, antes dialético do que 

dilemático, o que intentamos ao longo de nossa investigação em torno do livro-viagem 

haroldiano foi fornecer ao leitor uma modalidade de leitura aberta, visando expandir e 

fortalecer o percurso fruitivo de um leitor, interessado e por se interessar por essa 

constelar obra poética. Agindo assim, não fechamos nossa leitura, mas a abrimos para 

um leitor cada vez mais aberto, apto a uma imersão em espiral no curso galático, 

descobrindo a partir das sugestões de descobertas aqui propostas, sem que nossos 

apontamentos subtraiam o sabor da descoberta das texturas galáticas. Agindo assim, 

cremos, não fizemos outra coisa senão corresponder aos princípios fundamentais do 

livro, que, em síntese, visam sobremaneira ao exercício da leitura de poesia, entendendo 
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como poesia toda forma de in(ter)venção literária que dinamize e redimensione os 

procedimentos criativos do sistema verbal, incluindo igualmente o domínio da prosa.  

 O roteiro de leitura que tentamos elaborar, assente nos prossupostos barrocos e 

neobarrocos, levou em conta essa estrutura caleidoscópica do livro, inapreensível a 

qualquer leitura que ignore sua propositada instabilidade e cariz enigmático. Se em vez 

de estruturarmos nossa investigação com base na auscutação das possíveis estórias e 

referências contidas em cada uma das páginas, inclinássemo-nos a discutir um 

determinado aspecto presente em todo o livro, provavelmente teríamos aqui resultados 

pretensamente definitivos para o cômputo final da análise. Como optamos - e em certo 

sentido fomos (co)optados pala força estranha do objeto galático -, o que temos a 

apresentar nesta reta final vem confirmar o que há catorze anos, tempo que durou nossa 

travessia galática se levados em conta os primórdios do projeto, se insinuou diante de 

nossa grata e surpresa reação quando o Poeta nos ofertou a honrada e laboriosa missão 

de estudar suas Galáxias: a certeza de um percurso errante, a ser trilhado menos por um 

investigador ciente de seus passos do que por um peregrino em busca do sentido para 

sua existência. E se cada passo-página do livro revê a todo tempo os sentidos da 

literatura, da cultura e da arte, o percurso de análise e do analisador não poderia dar 

senão na revisão dos próprios métodos de investigação, sempre precários e parciais 

frente à babélica torre textual que ergueu e nos propôs erguer a leitura Haroldo de 

Campos.  

 Num misto de hesitação e excitação diante da caudalosidade das Galáxias, os 

50 fragmentos foram elipticamente escalados. A cada fragmento enfrentado, uma nova 

torre de significâncias se erguia à nossa vista; a cada leitura erguida, a consciência de 

que outras leituras deixariam de ser cumpridas, fenômeno que para um pesquisador 

apaixonado pelo seu problema de pesquisa representaria tanto amor quanto temor, pois 

ao passo que abriria diversos caminhos para a investigação, não seriam menores os 

percalços a incorrer, dada a tendência à dispersão e, com isso, o défict aos pormenores 

haroldianos, riscos já assumidos desde quando da aceitação da empreitada-peregrinação. 

Não poderia ser de outro jeito, porque numa linha das Galáxias cabe uma constelação 

de informações, travestidas sob alucinantes referências e jogos fano-melo-logopaicos, 

para praticarmos metalinguisticamente uma referência ao recorrentemente referenciado 

Ezra Pound, poeta e teórico americano criador de um paideuma que compreendeu o 

discurso poético como uma estrutura para onde convergem os aspectos imagético, 

melódico e lógico, com predominância circunstancial de algum destes aspectos. Já 
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numa página das Galáxias cabe uma galáxia de ideias, estórias, fábulas, personagens, 

cidades e sonhos, que se movem e se misturam na brancura do papel, servindo e 

escapando aos propósitos do pesquisador, escorrendo como a areia de uma ampulheta a 

cada revirada da leitura. Entre uma página e outra intercorrem procedimentos épicos e 

poéticos, entretecendo alusões da tradição e da modernidade, imprimindo no 

pesquisador um desassossego analítico para identificar cada uma delas e tecer as 

relações entre elas sem a garantia de que ganhamos a partida do quebra-cabeças 

galático.  

 Atualizando esta engrenagem barroca das Galáxias, não será aqui pretexto para 

um mero mea culpa, mas não nos furtaremos em dizer que nos escaparam um tanto de 

estórias, outro tanto de referências e alusões, um maço de recursos fono-prosódicos, 

uma leva de construções metafóricas, um punhado de neologismos, uma resma de 

palavras-montagem, um molho de analogias. Contudo, se é verdade que muito nos 

escapou é verdade também que muito nos foi oferecido pelo cosmonauta galático. E é 

justamente por essa generosa oferta que sentimos valer a viagem em torno das Galáxias, 

porque a consciência da perda, premissa basilar do Barroco, não anula a riqueza da 

experiência pelas palavras-estrelas, lusco-fuscos verbais que se acenderam e se 

apagaram enquanto tentávamos iluminar nosso caminho para o caminho do leitor. Em 

cada tentativa de captação de uma estória, outras, ainda que não contempladas, 

entranhavam-se naquelas que faiscavas sob nossos olhos. Em cada suspeita de 

referência, outras tantas, mesmo que não priorizadas, pareciam contribuir com nosso 

faro investigativo.  

 Tudo isto fomos entendo como desafios para proceder a uma leitura 

perseverante e em ascenção, tangendo para longe os sinais de cansaço inerentes ao 

processo analítico, que via de regra repercutem na escritura de qualquer tese de 

doutorado, o que no âmbito acadêmico já se toma tal efeito colateral como previsível e 

aturável. Para tal empresa, a estratégia de colarmos às conceituações teóricas os vetores 

comuns a todo o curso galático para depois procedermos à investigação específica de 

cada fragmento parece-nos, pelo menos até o presente instante, uma decisão intelectual 

que já consumaria, sem prejuízos aos pormenores adiante, uma espécie de condensação 

da macro-estrutura da obra. Sabíamos desde sempre que qualquer palavra lançada sobre 

a célula-máter galática inelutavelmente já desvelaria minúcias das artérias do livro. Um 

receio de repetição ou de carência de originalidade quanto ao modo de organização da 

estrutura da tese deu-se na forma de abordagem de cada fragmento, uma vez que ou 
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correríamos o risco de abismarmos um segmento de outro, variando em demasia o 

método de incursão em cada uma das páginas, ou, mantendo um padrão similar de 

análise, poderíamos sugerir erroneamente a ideia de que as páginas do livro giram em 

círculo, quando, na verdade, deslocam-se em elipses, aproximando-se e afastando-se a 

um só tempo pelo que conduzem de diferenças e semelhanças, contiguidades e 

similaridades, elementos locais e universais, epifanias e antiepifanias, invenção e 

verdade, realidade e virtualidade.  

 Embora creditando no Barroco um manancial teórico de plural envergadura 

conceitual, adequada para a leitura de objetos escapadios às mordaças das 

categorizações teóricas, uma vez o que é do Barroco escapulir às ataduras teóricas 

historicamente (cons)sagradas, havia desde sempre algo de temor para que não 

transformássemos nossa investigação em uma experiência mais da teoria do que do 

objeto, mesmo porque o próprio objeto, enquanto poetiza-se, teoriza sobre si próprio. 

Deste modo, aos poucos a teoria foi abrindo espaço para a performance do objeto na 

cena do texto e nela deixando-se performatizar, a ponto de, em algum momento da 

reflexão conceitual, sugerir ao leitor a impressão de que os pressupostos teóricos não 

pertenciam mais à fundamentação teórica do que à fundamentação mesma das Galáxias. 

Pensando inversamente, similar sensação poderá acometer o leitor, levando-o a crer que 

os veios conceituais que Haroldo de Campos explora em várias passagens do livro 

parecem traduzir-se nos pressupostos da fonte barroca à qual presta tributos. Visto por 

esta senda, teoria e práxis, no bojo da nossa investigação, acabaram muitas vezes por 

emular-se mutuamente, sem prejízos, cremos assim, à atuação crítica da primeira e 

visão prismática da segunda.  

 Ainda sobre este aspecto do nosso texto, estamos conscientes de que, por 

influxo da metalinguagem ou da linguagem analisada, a leitura de um fragmento possa 

ter sido mais frequentada pelo referencial teórico do que outro, o que não implica, assim 

desejamos, na qualidade investigativa que sempre buscamos e em alguns instantes, 

quiçá, alcançamos. O mesmo raciocínio podemos imprirmir quando voltamos nosso 

olhar para a dimensão da leitura de cada uma das páginas galáticas, verificando uma 

flagrante variação do número de folhas em vez de um padrão qua pareasse os segmentos 

de análise do livro. Embora tendo em mente durante todo o processo analítico uma 

equipariade quanto ao volume de páginas, o que motivou a escrita foi exatamente a  

tessitura da voz de cada um dos fragmentos, deixando-a falar aos nossos sentidos para 

que pudéssemos, em largo ou parco espaço, transcriá-la textualmente para nosso leitor, 
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destino cabal do nosso trabalho e do jogo galático. Como a voz de cada fragmento soou-

nos através de diferentes inflexões e dicções, não poderíamos conter ou alongar, apenas 

para fins de proporção estrutural do texto, o fluir ou o estancar do jorro polifônico das 

palavras galáticas. Ainda no que tange a este quesito, não seria desnecessário ressaltar 

aqui, menos para eternizar um procedimento de análise do que para evidenciar uma 

simbiose criada gradativamente entre metatexto e texto, que na dimensão de cada uma 

das leituras, em menor ou maior número de laudas, fica registrado não o tamanho do 

mergulho, mas a intensidade deste, que em nenhum instante foi maior ou menor na vida 

das Galáxias, que “não flui em raias iguais”, mas “borbota por ranhuras jorra por gretas 

explui”
208

. Portanto, se no tamanho as leituras são disformes, na intensidade analítica a 

forma é única, pois pautada pelo errante senso de busca e menos pela busca de 

resultados.  

 Nessa busca labiríntica, em que o fio de ouro de Ariadne era constantemente 

ocultado pelo próprio texto-labirinto-faiscante, se por acaso aqui povoaram mais 

asserções barrocas e ali menos, não é porque a presença do Barroco fora mais evidente 

em uma do que em outra página galática, mas porque o Barroco, do modo como o 

empreendemos e ratificamos em vários passos de nosso estudo, oculta-se no modo 

mesmo de dizer-se, de expressar-se. Ocorre-nos agora uma analogia, procedimento caro 

tanto ao Barroco quanto à poética harodiana, para atestarmos a existência longitudinal 

desta sensibilidade artística e filosófica na nossa escrita, a saber: assim como não é 

preciso Haroldo de Campos recorrer nomeadamente às fontes barrocas para que suas 

Galáxias sejam sobejamente barrocas, não foi necessário a todo instante frisarmos que 

esta ou aquela passagem é considerada de natureza barroca, uma vez que desde a 

introdução de nossa pesquisa até a última página da leitura do formante final, cremos 

haver cravado a seta do Barroco na travessia teórica a que nos aventuramos. Não é 

porque em alguns momentos deixamos de salientar que este ou aquele procedimento 

haroldiano remetia ao transbordamento, à acoplagem, à acumulação, à dispersão, à 

quebra, à dobra, às formas labirínticas, à sobreposição, à transversalidade, ao 

enigmático, à poética dos significados ocultos, ao papel de transcodificador do leitor, 

que tenhamos sido menos barrocos em nossa análise. Do mesmo modo, não é porque 

deixamos de citar em determinadas passagens proeminentes figuras do Barroco, tais 

como Francisco Leitão Ferreira, Baltasar Gracián, Eugenio d’Ors, Severo Sarduy, Alejo 
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 Passagens pertencentes ao frag 17, “uma volta inteira”, p. [45].  
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Carpentier, José Lezama Lima, Omar Calabrese, Affonso Romano de Sant’Anna, dentre 

outros citados em tantas partes de nossa investigação, que seus postulados não tenham 

penetrado na espinha dorsal de nosso texto. Em humilde comparação, Haroldo de 

Campos não precisou citar em cada página o seu paideuma barroco, mas pudemos sentir 

a pulsão de cada um de seus diletos autores em cada página do livro, o que nos leva a 

tomar o Barroco, numa visada panorâmica, como um domínio teórico-prático que opera 

antes pela ocultação do sujeito praticante do que pela ênfase ao eu da narração, 

expediente não menos verificado no contexto galático.  

 Nossa escrita, mesmo quando menos nomeadora dos ditames que fez uso, não 

correu do vórtice onívoro do Barroco, de sua linguagem antropofágica e polimórfica, 

pois a ela foi tributária do início ao fim da trajetória analítica. Mas este uso que fizemos, 

consciente das aliciantes potencialidades conceituais do Barroco para tal empresa, não 

logrou encurralar a temática, catalogando-a como um feito fechado em si mesmo. Se 

assim agíssemos, não faríamos mais do que a teoria e a crítica literária historicistas vem 

há muito fazendo com a produção das obras, categorizando-as em espaços e 

modalidades estanques. Nossa leitura, dita no início destas considerações finais como 

“aberta”, só foi possível devido às leituras anteriores sobre a referida obra, tenham elas 

nascido no âmbito dos pressupostos barrocos, tenham elas sido geradas com base em 

outras correntes teóricas (a)dversas à nossa. Se prestarmos atenção, veremos que as 

Galáxias, conforme pontuado em várias passagens, vale-se da invocação direta e 

indireta de autores e teorias de espaços e tempos distantes entre si, cada um e cada uma 

com suas ideologias literárias, muitas vezes divergentes e conflitantes entre si. Da 

Antiguidade às vanguardas artísticas, vemos passar pelas páginas variadas referências e 

ideias que se entrecruzam, como se fossem instâncias prensadas em uma única máquina 

poética, que as reprocessa e atualiza, apagando os limites que as separam, deixando no 

lugar uma mancha transepocal, que funde no branco da página ocorrências poéticas do 

passado e do presente. De Homero a Mallarmé, vimos passear pelos fragmentos 

diversos procedimentos literários, dando-nos a noção de trans-historicismo e, por 

conseguinte, de trans-disciplinaridade, como se todas as disciplinas, barrocas e não 

barrocas, fossem úteis ao projeto constelar do qual nos ocupamos e que tivemos de 

recorrer, sempre que necessário, às leituras barrocas e não barrocas.  

 Se desde o início nosso intuito era fabricar uma possível chave para abrir 

prismaticamente as Galáxias em vez de fechá-la com a tramela de um referencial 

teórico qualquer que fosse, nossa leitura não poderia negligenciar a participação, seja 
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como potencialidade crítica ou modalidade criativa, de um Roland Barthes, de um Guy 

de Maupassant, de um Viktor Chklovsky, nenhum deles, a rigor, batizado em nome do 

Barroco, mas em todos eles a marca elíptica do éon dorsiano, caractere da constante 

barroca à qual nosso Poeta, mesmo sem a ela se referir textualmente, foi dela um 

aficcionado, incorporando-a em cada palavra, em cada linha e em cada página do seu 

livro.  

 Ao miscigenar as línguas, do português ao sâscrito, do latim ao dialeto asteca, 

Haroldo de Campos não só misturou as culturas, mas, tão importante quanto este feito 

em prol da dissolução de fronteiras, criou uma nova cultura, a cultura da linguagem, que 

não pode sobreviver sem o brilho co-estelar de todas as galáxias linguísticas. Os 

sentidos de co-operação (na operação do texto e do texto com o leitor), reversibilidade e 

espelhamento, por seu turno, não foram menos os efeitos sentidos no texto galático do 

que os sentidos na construção do texto sobre as Galáxias. Por tudo isto, tanto o texto 

quanto texto sobre o texto, nunca deixaram de praticar um excercício de leitura barroca, 

porque só podemos considerar esta tese como uma tentativa de leitura para o 

aprofundamento da leitura, não apenas das Galáxias, mas radialmente, pensando, à 

maneira de Severo Sarduy, como uma pedra jogada num espelho d’água, de qualquer 

leitura. Não teria sido este, talvez, o objetivo primordial de Haroldo de Campos: 

convidar o leitor à leitura, abrindo-lhe barrocamente o gosto para o gozo da “viagem 

como livro e o livro como viagem”
209

? Tentemos ler as Galáxias e nelas ouviremos 

estrelas: o “gargalhar barroco arco-irisado”
210

 do Poeta, convidando o leitor para o livro, 

torcendo, dobrando, escandindo os limites da língua portuguesa, para a obtenção de uma 

linguagem (im)pura chamada poesia. Esta tese não passou deste convite aberto aos 

leitores de estrelas, de poesia, de Galáxias. 
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 Cf. Galáxias, 2011, p. 119, ob. cit. 
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 Fazemos aqui uma alusão ao poema que epigrafa esta tese, de autoria de Augusto de Campos, irmão 

do Poeta, no qual traduz a verve de Haroldo de Campos como o “gargalhar barroco”. 
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