
 

 CONFLUÊNCIAS: EXPERIÊNCIA, CORPO E LINGUAGEM EM 

GALÁXIAS E FRAGMENTOS DE UM DISCURSO AMOROSO 

Clarissa Loyola Comin1 (UFPR) 

 

Resumo: A pele é o nosso maior órgão e caracteriza-se por uma simultaneidade comunicativa, 

isenta de centro difusor. É impossível precisar com exatidão onde começa ou quanto dura cada 

estímulo (carícia, corte, princípios alergênicos, tudo se alastra) e todos eles passam por um 

centro racionalizante – cérebro – onde recebem uma tradução linguística. A obrigação de dizer é 

o fascismo da língua e o enrijecimento dos corpos, já que cada estímulo, alastrado no corpo, é 

capturado por uma máquina significante. Mas, se há um fascismo da língua, nem tudo na língua 

é fascista. “O vocabulário é uma verdadeira farmacopeia”, disse Barthes. Devolver ao corpo 

seus estímulos: eis uma verdadeira farmácia. O escritor é aquele alquimista ancestral capaz de 

dosar e combinar efeitos, inventando um espaço – terceira margem –, que foge à máquina 

significante do cérebro. Fazer a linguagem se alastrar. Uma linguagem esfrega-se na outra e 

evidencia, assim, um desejo de ramificação. Nesse sentido, a literatura nasce no espaço de atrito 

entre as linguagens. É impossível localizar e apontar o desejo, pois ele é minha pele (dentro) e a 

do outro (fora). Esta pele é o lugar onde se inscrevem as novas constelações de signos, onde a 

língua se rearranja deixando ver seu avesso. Assim, galáxias é uma dança da potência da 

linguagem, liberta dos automatismos tirânicos da língua que engessa o corpo ao obrigá-lo a 

dizer e significar segundo a regra. A pele é a literalização da metáfora do texto, é a metáfora do 

têxtil radicalizada. A linguagem é uma pele, diz Barthes; o texto é um mar, uma viagem, diz 

Haroldo de Campos. Há, em ambos os autores, a proposta de uma erótica da linguagem. À luz 

deste encontro, proponho a leitura cruzada de algumas passagens de galáxias e de Fragmentos 

de um discurso amoroso. 

Palavras-chave: Corpo. Experiência. Linguagem. Literatura.  

                                                             
1 Doutoranda em Estudos Literários pela UFPR.  
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I. 

 

 A escrita deve levar a um limite, ao avesso da língua em que se escreve. Este 

espaço possível (para além da linguagem), uma vez acessado pelo escritor, é feito de  

som e imagem e não pertence a língua alguma, pois é justamente nesses desvios que 

brota a invenção – ela é sempre a exceção, jamais a regra (Flaubert e seus 

desconcertantes narradores, Kafka e a literalização da héxis burocrática, Fernando 

Pessoa e o mise en abyme de eus, Guimarães Rosa e a transcendentalização do sertão). 

A máxima maiakovskiana, (sem forma revolucionária não há arte revolucionária), 

apesar de tão gasta, permanece pouco compreendida e talvez este constante interesse 

resida na dificuldade de sua execução. É improvável, para não pesar dizendo impossível, 

que algo se torne emblemático em literatura sem banhar-se no rio da invenção.  

 

II. 

 

 Se a invenção é invariavelmente compreendida e apreendida pelos sentidos, não 

seria absurdo dizer que ela se conforma através de uma experiência corpórea e que, 

nesse sentido, a linguagem é uma pele, uma espécie de corpo. Espécie distinta da nossa, 

feita de carne, osso e sangue. Um outro corpo. A pele é o maior órgão do corpo 

humano, embora subserviente ao cérebro, ponto de racionalização dos estímulos 

externos em estado de primeiridade (um odor, uma cor, um som). Antes mesmo que 

possamos nos abandonar à singela fruição, lá vai ele e nos descreve, com pingos e 

acentos, que o odor vem da torta de maçã que assa no forno da cozinha, às 16h de uma 

tarde de sábado. O texto-corpo (também uma voz, como veremos a seguir), por sua vez, 

goza de maior liberdade: ele é também essa pele, amplamente reportada em galáxias (o 

livro poro), que viaja, em uma escala diminuta, dentro de si mesmo, devorando e 

digerindo-se: “uma escrita que se encaminha para dentro de seu próprio intestino 

destino escritural [...] enquanto o texto que já gozava de uma certa vantagem poderia 

prosseguir sem embaraços até o seu destino digo intestino fecal” (CAMPOS, 2011, 

fragmento 43)  sem pressupor o quartel general racionalizante de um cérebro qualquer. 

Este texto com pernas é anárquico e sente-se livre tanto para ludibriar paradigmas de 
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escrita (tempo, narrador, enredo, desenlace), quanto para obedecê-los. Sim, obedecer. 

Mesmo em galáxias, no abandonar-se ao não-sentido, nem tudo é pura incompreensão. 

Ali localizamos migalhas de pão – ainda que mínimas – para que o leitor não se perca 

completamente pelo caminho e desista de seguir a trilha. Aliás, algo que deve ficar 

claro: o caráter procedimental desses momentos de maior incompreensão nos textos, 

procedimento este que chamamos de invenção. Não interessa reduzir galáxias, 

fragmentos ou obras aparentadas a determinadas nomenclaturas, mas antes chamar 

atenção para a presença dessas turbulentas zonas de tensão (invenção) que, muitas 

vezes, podem inundar completamente o texto, como o Finnegans Wake de Joyce. 

 

III. 

 

 Fragmentos e galáxias partem de duas máximas ordinárias – a viagem e a 

experiência amorosa – remodeladas de maneiras completamente inusuais (no primeiro, 

a estética fragmentária do romantismo compõe um mapa da relação amorosa, 

estruturando-se a partir de trechos do Werther; no segundo, o barroco acumula volutas 

ao sobrepor variações sobre um mesmo tema: o livro de viagens que navega e se 

escreve pelo mar texto). Além desse aspecto artesanal, cabe ressaltar o ponto de 

encontro que mais nos interessa: a corporificação dessas experiências, plasmadas na voz 

do texto. Pois sim, materializa-se o texto, que diz coisas, e não o seu autor.  

 Nesse dizer coisas, salienta-se o high-low da miscelânea de citações que 

constroem os patchworks dos textos e seus notórios diálogos com outras manifestações 

intelectuais. Em fragmentos, as intertextualidades são geralmente referenciadas nas 

marginálias e o projeto é o de um discurso feito de traços (traces), linhas dispostas 

sobre um plano onde cada um completa com o desenho que quiser; vão de Proust, 

Nietzsche – passando por anedotas e fábulas orientais – até excertos de conversas 

pessoais, cuidadosamente usurpadas de seus interlocutores (atenção especial às notações 

misteriosas: R.H, X..., Y...).  

 Em galáxias a arquitetura não é tão visível quanto, mas com pouco esforço 

encontra-se remissões que combinam em um mesmo trecho Odisseia e Finnegans 

Wake: “mais uma vez junto ao mar polifluxbórboro polivozbárbaro polúphloibos 
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polyfizzyboisterous weitaufrauschend fluctissonante” (CAMPOS, 2011, fragmento 45), 

emulando simultaneamente dicção e mote caros ao autor segundo retrabalhos sobre as 

duas obras supracitadas. A predileção barroquizante em galáxias se põe ostensivamente: 

o texto desenha-se a partir de encontros e desencontros (um mesmo assunto dito de mil 

jeitos diferentes), onde referências clássicas e herméticas são postas para dançar no 

mesmo barco do boca a boca mundano ou ainda o jogo barroco feito a partir de frases 

feitas, corriqueiras: 

mas nem vem que não tem se não te serve o meu trem se a canoa tem 
furo por aí é o futuro morre velho o seguro mas eu combato no escuro 
e pelo triz pelo traz pelo truz pelo trez tanto faz tanto fez minha sina 
eu que sei eu que pago pra ver se no dois não acerto jogo tudo no três 
(CAMPOS, 2011, fragmento 44 ).  

 

IV.  

 

 Outro desdobramento producente feito a partir da leitura justaposta das obras é a 

radical experiência de alteridade construída nas duas relações (enamorar-se/ser um 

estrangeiro). Verifica-se, nos dois casos, um ímpeto obsessivo em significar (sobretudo 

o não dito, os gestos, as feições, a héxis) e, com efeito, este processo semiótico passa 

inevitavelmente pelo corpo, pois é preciso lançar mão de uma linguagem alternativa à 

língua. Em fragmentos, por exemplo, Barthes mostra como as contingências são 

relacionadas como necessidades pela mente siderada do apaixonado:  

[p]orque nesta manhã, X... estava de bom humor, porque recebi um 
presente dele [...] esta noite encontrei X... acompanhado de Y..., 
porque acredito tê-los visto cochichar em minha presença, porque esse 
encontro demonstra a ambiguidade da situação e, talvez mesmo, da 
duplicidade de X... (BARTHES, 1977, p. 97) 

 

Nesse jogo de alteridades, o relato da experiência sempre é retroativo: o discurso 

amoroso e a narrativa da viagem não são feitos em tempo real. Muitas vezes, para 

assimilá-los ou livrar-se deles, é preciso escrevê-los e dar-lhes corpo (voz), – daí a 

salutar importância das cartas de amor, dos diários de viagem – pois aquilo que fala 

precisa de um corpo. É nesse sentido que falamos em voz (corpo) do texto. 
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V. 

 

 O desejo passa pelo corpo do outro: seja o de ser correspondido afetivamente, 

seja o de estabelecer comunicação em terras estrangeiras; seja na relação autor e leitor 

(mútua necessidade de compreensão), o que leva mesmo textos como galáxias a 

dosarem suas voltagens de informação nova com outras mais redundantes e, assim, 

protelar o cobiçado adeus à linguagem.  Já o gozo, por sua vez, é individual e 

intransferível e só pode se dar em um dos corpos. Exemplos. 1) Quando eu, estrangeiro, 

consigo me comunicar com um nativo, em uma língua que conheço pouco (pergunto 

quanto é X+X ao meu interlocutor e eis que ele me devolve 2X: essa satisfação é só 

minha) ; 2) Quando o leitor resolve aventurar-se por uma obra considerada hermética e, 

finalmente, descobre um modo de decifrar o texto; eureka! 

 A conversação amorosa, muitas vezes, acontece sem palavras.  A experiência de 

escrita para o autor e de leitura para nós leitores é movida por desejos (ser 

compreendido, compreender) dissipados respectivamente nos corpos amorosos e nas 

cartas de amor (a escrita amorosa é essencial para desenhar paixões, distintamente em 

Ligações perigosas e Werther). O viajante em terra estrangeira deseja ser compreendido 

(tais imagens surgem como metáforas do próprio texto a ser escrito, em galáxias) e sabe 

que nenhum outro pode ocupar seu lugar. A confluência dessas experiências aparece no 

fragmento 36:  

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 (CAMPOS, 2011, fragmento 36) 

 

Mais adiante, no mesmo fragmento, percebemos a transição entre a experiência 

chocante na terra estrangeira e sua aterrissagem como corpo do texto que se dói e nos 

fala: 

esta cidade é um resto é uma cola de outubro uma goma canicular de 
envelopes desgrudados e pega neste papel o dócil papel onde começo 
meu conto não começo resumo meu espanto num ponto de papel 
machucado e sensível como uma ferida de vida aberta e úmida nada 
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conta senão esta gana esta língua canina áspera que cobre a ferida 
(CAMPOS, 2011, fragmento 36).  

 

VI.  

 

 Pois o que a fala (língua) esconde, o corpo (linguagem) denuncia, à revelia, 

deflagrando o desejo do apaixonado e do estrangeiro-texto que, uma vez saciado, lança 

os sujeitos para fora da língua: “quando estou transbordante ou me lembro de tê-lo 

estado, a linguagem me parece pusilânime: sou levado para fora da linguagem, isto é 

fora do medíocre, fora do geral” (BARTHES, 1977, p. 193). Para esclarecer melhor tal 

dualidade (língua x linguagem) e apontar com maior nitidez aonde queremos levá-los, 

tomo de empréstimo a distinção estabelecida por Merleau-Ponty entre linguagem falada 

e linguagem falante. A primeira é:  

a massa das relações de signos estabelecidos com significações 
disponíveis, sem a qual, com efeito, ele não teria podido começar a 
ler, que constitui a língua e o conjunto dos escritos dessa língua 
(PONTY, 2007, p. 42) 

E a segunda : 

é aquela operação pela qual um certo arranjo dos signos e das 
significações já disponíveis passa a alterar e depois transfigurar cada 
um deles, até finalmente secretar uma significação nova (PONTY, 
2007, pp 42-43).  

 

Esta última eu aproximaria daquilo que venho chamando de voz do texto: o 

inapreensível que escapa ao autor e à língua em que a obra foi escrita. Esta voz surge a 

partir de uma coreografia executada simultaneamente pelo leitor, autor e texto, sendo a 

voz, todavia, o quarto elemento desta equação.  

 

VII. 

 

 A voz guarda íntimas semelhanças com a descrição do canto estabelecida em 

fragmentos: 
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O canto é o suplemento precioso de uma mensagem vazia, 
inteiramente contido naquilo a que se endereça, pois o que eu dou 
quando canto, é ao mesmo tempo meu corpo (através da minha voz) e 
o mutismo que você provoca nele. (O amor é mudo, diz Novalis; só a 
poesia o faz falar) (BARTHES, 1977, p. 68).  

 

Que, por sua vez, aproxima-se bastante de algumas definições estéticas para a literatura.  

Gostaria de esclarecer que nem toda literatura subjaz a uma voz e nem toda voz é 

necessariamente da ordem do literário (vide fragmentos). Ou seja, o conceito de voz 

abarcaria várias outras operações intelectuais e artísticas (filosofia, cinema, fotografia, 

quadrinhos). A voz relaciona-se com a experiência e a invenção, como suscitado no 

início, e agora cabe esclarecê-las para que a ideia torne-se audível. 

 

VIII. 

 

 O texto com altas cargas de invenção (informação nova) seduz e joga uma 

erótica particular com seu leitor, levando do apetite ao engulho, a exemplo de qualquer 

prazer saciado em demasia (sexo, sono, comida): 

[o] texto que você escreve deve provar que me deseja. Essa prova 
existe: é a escritura. A escritura é isso: a ciência das fruições da 
linguagem, seu kama-sutra (desta ciência, só há um tratado: a própria 
escritura) (BARTHES, 1996, p. 11).  

 

Esse texto, – não necessariamente sua completude, que fique claro –, guarda uma 

relação ambígua com seu leitor, de fascínio e repulsa, muitas vezes pelo tratamento 

inusual concedido àquilo que nos parece familiar (neste caso, a relação amorosa e a 

viagem).  Resgatando a etimologia do vocábulo, invenção (vir de encontro a alguma 

coisa), aditando também o de experiência (ir para além dos limites), efetuamos uma 

mélange etimológica para chegar à voz do texto: este limite da linguagem, que é a 

subversão da própria língua. 

 

VI. 
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 A gênese do amor romântico, Tristão e Isolda, foi marcada pelo destino, 

amparando-se na pregressa tradição das tragédias, cheias de édipos e tirésias. Em sua 

etmologia, o vocábulo destino é formado pelo prefixo de (distanciamento/aproximação) 

e o sufixo stinare (fixar, consolidar-se de modo estático). Em português, a mesma 

palavra é usada tanto para designar a predição inefável, da qual não se pode escapar, 

como para precisar o itinerário de um objeto2. Ora, a ambivalência do termo, apreciada 

em sua etimologia, é interessante para pensarmos as obras aqui tratadas. Em galáxias, o 

viajante experimenta o destino em sua dubiedade: as paisagens geográficas por onde se 

desloca e a inescapável lida com as palavras. Durante muitos séculos, Via Láctea e 

galáxia foram sinônimos, pois as duas palavras apontam para a imagem do constitutivo 

jorro de leite. E não à toa a nossa galáxia é a reiteração de seu primitivo substantivo, 

reforçando o primeiro alimento recebido pelo homem, essencial para tudo que nele 

prospera e arruína.  

 A escrita como destino é exemplar em Mallarmé, Kafka e, como não, em 

Haroldo e suas galáxias. É para onde ruma o texto – viagem aos cinco sentidos – ao 

ossobuco das coisas que não são as palavras simplesmente. O embarque na nau-livro 

leva o leitor para fora do entendimento. O mito das sereias fornece matéria-prima para 

diversas especulações a respeito do horror mortífero contido neste canto, que se dá tanto 

por sua supressão como pelo seu excesso. Por um lado, temos a pessimista imagem 

kafkiana da sereia afônica, derrotando a todos com seu silêncio. Por outro, fartas 

anedotas sobre o desconcerto diante de um animal que canta como um humano. 

Segundo Blanchot, as sereias conduzem os homens para onde começa e reside o canto:  

[m]as, tendo atingido o objetivo, o que acontecia? O que era esse 
lugar? Era aquele onde só se podia desaparecer, porque a música, 
naquela região de fonte e origem, tinha também desaparecido, mais 
completamente do que em qualquer outro lugar do mundo 
(BLANCHOT, 2013, p.3).  

 

Por analogia, podemos resignificar a metáfora. Nós somos os leitores marinheiros, 

perseguindo a voz do texto sereia, que não se permite esquadrinhar, pois é um 

significante de múltiplos significados, que transmuta-se a cada nova investida literária. 
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 Quando uma estrela morre, geralmente leva consigo um sistema dependente de 

si – um modo de vida cessa de pulsar, são corpos atarracados. As estrelas, no seus 

suspiros finais, tornam-se diminutas e gélidas. Para Barthes, quando um interlúdio 

amoroso gora, uma linguagem é suprimida: a héxis estabelecida na relação amorosa 

perde-se no tempo e espaço e um dicionário amoroso desmancha-se, pois impossível de 

expropriação. A rigor, recicla-se apenas o papel das cartas de amor, não seus conteúdos.  

X. 

 

 Na maior parte das vezes nosso estar no mundo passa pela língua, o que 

dizemos, o que pensamos, o que escrevemos; mas passa também por outras linguagens 

(body language). Se esse decalque é possível para falar sobre o homem, acredito que 

seja válido para pensar o texto, esse corpo sem cérebro, como vimos antes. O amor não 

está na sentença eu amo você assim como o inusitado da viagem não se encerra nas 

frases truncadas em língua estrangeira. 
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