
o POSSiVEL ENCONTRO ENTRE POESIA
E PENSAMENTO

"Poesia e pensamento se mostram
como a inscri<;;30 em que nossa

destina<;;30 existente desde sempre
se inscreveu"

Heidegger

O presente trabalho se concentra numa refleX30, a partir
da obra de Martin Heidegger, no que diz respeito ao

problema do encontro entre pensamento e poesia. Na
problematicidade do encontro, abre-se a dimens30 do conectivo
entre pensamento e poesia como questao da alteridade. A relay30 de
pensamento e poesia surge apenas em sua singularidade no
aprofundamento critico da identidade e diferen<;;a, liberando-se de
sua compreensao metafisica de referencia, mostrando-se como dinfunica
de diferencia<;;ao e preserva<;;ao da autonomia nas diferen<;;as. Em sua
dinamica, 0 conectivo aponta para uma espacialidade propria - 0
espa<;;o-entre, como espayo da diferen<;;a, espacialidade da altelidade.

o POSf3Cio a Origem da Obra de Arte (1992) inicia-se com as
seguintes palavras :

"Estas reflexoes concernem 0 enigma da arte, 0 enigma que e a propria
arte. NeIose tem apretellSeIo de resolver 0 enigma. A tareja e olharo enigma ".

A tarefa do pensamento que possui como sua causa a diferen<;;a
consiste num olhar. Porem um olhar singular que nos lembra uma
palavra de Paul Klee : "Com um olho vel', com 0 outro sentir. Olhar
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para 0 enigma da diferenc;a, dirigindo-se para ele, ou seja, aceita-Io.
Relacionar-se com a diferenc;asignifica portanto aceitar 0 seu enigma.
Contudo pode surgir dai um impasse: de um lado a suspeita da
ilegitimade do enigma e de outro, na sua aceitac;ao,0 vazio de qualquer
possibilidade de se aproximar da diferenc;a em sua singularidade. A
ilegitimidade do enigma significa a suspeita de que 0 enigma sustente a
justificativa do subjetivismo de uma interpretac;ao da arte em geral.
Essa suspeita brota de um principio, ou seja, de que 0 pensamento
pode tudo pensar inclusive 0 que elemesmo nao e enquanto pensamento
identificador de objectividades. POl' outro lade, 0 vazio em sua
negatividade brota do pressuposto de que a diferenc;a fechada em seu
enigma nao pennite qual qual' relacionamento objectivo e pOl'isso e
precise aceita-Ia no sentido de resignac;ao (e niilismo). 0 impasse se
perfaz na alternativa desses dois labirintos : ou a identidade sempre
identica do pensamento identificador ou a diferenc;aenclausurada, ja
constituida antes de qualquar relacionamento. Esses dois p610s
constituem a altemativa da metafisica, movida na exclusao. Um dos
contos de Jorge Luiz Borges diz assim os dois labirintos :

"Contam os homens dignos de fe (pOl'emAla sabe mais) que nos plimeiros
dias houve urn rei das ilhas da Babi16nia que reuniu seus arquitetos e magos
e ordenou a COnStIUyaOde urn labirinto tao perfeito e sutil que os var6es mais
pIUdentes nao se aventuravam a entrar nele, e os que nele entravam se perdiam,
Essa obra era urn escandalo, po is a confusao e a maravilha SaGatitudes proprias
de Deus e nao dos homens. Com 0 COlTerdo tempo, chegou a corte urn rei
dos arabes, eo rei da Babil6nia (para zombaI' da simplicidade de seu hospede)
fez com que ele penetrasse no labirinto, onde vagueou humilhado e confuso
ate 0 fim da tarde. Implorou entao 0 socorro divino e encontrou a saida. Seus
labios nao pronunciaram nenhuma queixa, mas disse ao rei da Babil6nia que
tinha na Arabia urn labirinto melhor e, se Deus quisesse, lho daria a conhecer
algum dia. Depois regressou a Arabia,juntou seus capitaes e alcaides e an'asou
os reinos da Babil6nia com tao venturoso acerto que denllbou seus castelos,
dizimou sua gente e fez prisioneiro 0 proprio rei. Amarrou-o sobre urn camelo
veloz e levou-o para 0 deserto.Cavalgaram tres dias, e the disse : "Oh, rei do
tempo e substancia e simbolo do seculo, na Babil6nia me quiseste perder
num labirinto de bronze com muitas escadas, portas e muros ; agora 0

Poderoso achou pOl' bem que eu te mostre 0 meu, on de nao ha escadas a
subir, nem portas a foryar, nem cansativas galerias a percorrer, nem muros
que te impeyam os passos".

Em seguida, desatou-lhe as ligaduras e 0 abandonou no meio do deserto,
onde morreu de fome e sede. A gloria esteja com aquele que nao mone"
(Borges, 1972).
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Nessa imagem, encontra-se 0 cerne decisivo da questao
identidade-diferenc;a : a oposic;ao dos labirintos. Os contra-polos e
que constituem 0 labirintQ dos labirintos, pois a perda ocorre
justamente na exclusao. Tanto no deserto da identidade quanta na
construc;ao das diferenc;as e colocada a exclusao de qualquer
possibilidade de encontro, pois tanto um como 0 outro ja se
encontram perfeitos antes de qualquer penetrac;ao ou caminhada. POl'
isso nao epossivel penetrar ou percorrer. E n6s diriamos, em ambos, 0

enigma e sempre negado, seja na resignac;ao,seja na recusa. Se a tarefa
do pensamento consiste na busca de wn relacionamento com a diferen<;a
como diferenc;a,a aceitac;aode seu enigma acena para um caminho de
possibilidade.

A obra de arte ofecere-se para 0 pensamento como a diferenc;a
diferente em dois niveis. Num primeiro, a obra e ela mesma
experiencia com a alteridade das coisas, instalando um
relacionamento com a diferenc;a na aceitac;ao de seu enigma. A
obra se oferece como escuta das coisas ao expor um mundo. Na
construc;ao de um templo, a pedra nao desaparece : surge ainda
mais pedra. Na tela, a cor e ainda mais cor nas multiplas
possibilidades de seu brilho.

"Instalando um mundo, a obra do templo nao deixa a materia desaparecer,
mas sim surgir pela primeira vez e 0 faz na abertura do mundo da obra : 0

rochedo chega a cane gar e repousar e so assim toma-se rochedo, os meta is
chegam a brilhar e cintilar, as cores a luzir, 0 tom a soar, a palavra a dizer".
(Heidegger, 1992)

Se no instrumento as coisas desaparecem na instrumentalidade
e servic;o, na arte as coisas se oferecem no amago de suas
possibilidades como coisas. A obra descortina-se como um fazer
que preserva a alteridade as coisas. No templo, a pedra surge ainda
mais pedra, significa : entre 0 homem e a pedra existe um espac;o
de alteridade que e reafirmado no fazer na obra (0 templo) e pOl'
isso sua realidade e um ainda sempre realizar-se. Nesse primeiro
horizonte, a obra e lugar de um apreendizado de cultivo do espac;o
da alteridade. Costuma-se afinnar que 0 pensamento tardio de
Heidegger se perfaz num voltar os olhos para a poesia. N6s
diriamos, ainda mais radicalmente, que um gesto politico devolve
o pensamento a si mesmo. Contudo, isso pode apenas ser
compreendido se nos desembarac;armos das ideias de uma pesquisa
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de essencia" ou de uma "nova interpretayao estetica da obra de arte;
apesar das chamadas criticas e esteticas heideggerianas. Ness~
devoluyao repousa 0 sentido de aprendizado, pois 0 modo de
relacionamento com as coisas entre-aberto na obra nao pertence ao
pensamento como 0 seu pr6prio ; a poesia e a diferenya radical do
proprio pensamento. Nesse segundo nivel, a poesia oferece-se como
diferenya no seu enigma. 0 aprendizado, longe de transmissao ou difusao
de conhecimentos, e palavra de urn relacionamento capaz de devolver
a cada urn 0 seu pr6prio, na transparencia do diferente da diferenya.
Urn caminho de pensamento a partir do gesto poetico. Nao se trata
nesse aprendizado de uma conquista de poeticidade para 0 pensamento
ou de urn rigor de pensamento para a poesia, mas, ao contrfuio, de que
a obra no cultivo do espayo-entre homem e coisa abre a possibilidade
de urn relacionamento entre poesia e pensamento na afinnayao do
esspayo-entre urn e outro. Com isso 0 horizonte do dialogo recuperador
da lugar a conversa entre poesia e pensamento no cultivo do espayO de
sua alteridade. A possibilidade dessa con versa reafirma-se na
compreensao de que apenas a partir do gesto poetico e que 0

pensamento pensa radicamente. Apenas urn encontro com a diferenya
como c :ferenya (no seu enigma) e que 0 pensamento cumpre sua causa.

"Depois e 0 encontro. Imprevisivel e inevitavel pois - se a partir de agora
habitamos dois mundos - a terra e sempre uma : aquela por onde
caminhamos". (Svetaieva, 1979).

E na dimensao do encontro que 0 relacionamento com a
diferenya se instala. Com isso transparece uma virada : nao mais
as referencias de identidades e diferenyas ja perfeitas isoladamente,
mas a forr;a de identificar;iio-diferenciar;iio no movimento do
encontro. Apenas no encontro, poesia e pensamento fazem a
experiencia de apropriar-se daquilo que a cad a urn e pr6prio. As
diferenyas nao se encontramja constituidas, as diferenyas se constituem
no pr6prio encontro. Entretanto, ao comprendennos a diferenya em
seu enigma como uma dinfunica de diferenciayao, surge-nos a questao
inevitavel do ponto de partida da gerayao das diferenyas. Sera esse
ponto urn zero, isto e, ausencia de qualquer diferenya ? Sera esse ponto
imagem do indiferenciado no senti do de urn caos originario ? A
possibilidade dessas quest5es circunscreve-se na tentativa de se
compreender 0 processo a partir da representa9ao de inicio-meio- fim,

pois a questao aflora apenas a partir da constatayao das diferenyas ja
constituidas. E, ainda mais radicalmente, do pressuposto inicial de toda
representayao, onde, para compreender alguma coisa, e necessario
estar fora dela. 0 que se quer dizer e que, ao nos perguntannos pelo
ponto de gerayao das diferenyas na tentativa de apreender a forya de
identificayao-diferenciayao em seu processo, estamos a cayar a pr6pria
sombra : nao ha como estar fora do processo, tanto quanto nao e
possivel haver sombra sem corpo, pois nos encontramos sobre a mesma
terra. Nos limites desse questionamento vige a terra como principio.
Contudo terra nao significa uma categoria de materia:

"Deve-se afastar daquilo que aqui designa a palavra, tanto a representayao
de uma massa condensada como tambem a representayao apenas astron6mica
de urn planeta. A telTa e 0 lugar em que se acolhe e protege de volta 0 surgir
de tudo que surge. Como tal, naquilo que surge, impera a telTacomo proteyao".
(Heidegger, 1992).

Acolhedora, a terra se oferece como principrio. Principio e nao
comeyo. A experiencia de principio diz origem e fonte, a possibilidade,
doayao e recusa das possibilidades de diferenciyao. Urn dos versos
dos Sonetos a O/feu abre a dimensao de fonte quando diz :

"0 conhecimento reconhece aquele que JOIn como fonte/ e 0 conduz
extasiado, atraves da serena cliayao que, com frequencia tennina ce-m0 comeyo
e comeya com 0 fim". (Rilke, 1992)

Nessa dimensao, a terra significa a explosao dos limites de uma
metafisica das diferenyas, instalada na compreensao da diferenya
locupletada e na resignayao ao seu enigma como um vazio negativo do
impenetravel. Pois a terra diz essencialmente a realidade em seu principio
de realizayao. E palavra de fonte, isto e, raiz de todo acontecimento,
presente nos varios momentos de seu desdobramento. A terra como
principio abre a experiencia do mutuo-pertencer de comeyO e fim num
jogo m6bile, como oscilayao de identidade e diferenya. A mesma terra.
o mesmo nao significa 0 igual ou indiferente, lugar da ausencia de
conflitos.Numa ousadia etimol6gica, 0mesmo talvez se deixe falar como
in-diferenya, a intimidade da diferenya enquanto mutuo-pertencer.
Nessa abertura, 0 mutuo-pertencer instaura a possibilidade do fazer-
se da diferenya da diferenya. Ou ainda, a diferenya se toma real (realiza-
se) no encontro. Encontro inevitavel. A terra e sempre urn a, a mesma.
Essa experiencia constitui 0 que chamamos de gesto poetico : 0 gesto
poetico provem da terra e essa proveniencia e sua gestualidade. No
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mutuo-pertencer de terra e gesto, encontra-se a intimidade do enigma
da diferenya - 0 seu ainda sempre realizar-se pois, por mais que 0

gesto extenue a terra, ela e incansavel, fonte de possibilidade de
diferenciayao. A mesma terra oferece a dimensao onde a conversa
entre poesia e pensamento se perfaz - a dimensao do encontro, onde
poesia e pensamento realizam suas diferenyas no mutuo-pertencer :
encontro entre feminino e masculino. 0 grifo aqui recai sobre 0

pertencer a mesma terra e apenas a pal1ir dai emerge a correnteza da
mutualidade. Longe de uma nostalgia do indiferenciado, 0 mesmo e
transparencia do abismo que separa e devolve poesia e pensamento :
" Ao ousannos introduzir a palavra poetica de Holderlin no ambito do pensamento
devemos, sem duvida, nos precaver de igualar sem cuidado 0 que Holderlin diz
poeticamente com 0 que nos preparamos a pensar. 0 que e dito na poesia e 0 que e dito no
pensamento nunca sas iguais. Mas tanto um quanto 0 outro podem, de maneira diferente,
dizer 0 mesmo. Isto na verdade s6 se consegue quando se Illantelll, decisivo e puraillente, 0
abismo entre poesia e pensamento".(Heideggel', /973)

Se na con versa entre poesia e pensamento transparecem os momentos de
poesia do l1ensamento e os momentos de pensamento na poesia, nao e brilho
de identidade mas, visibilidade do abismo que os separa e abraya nessa mesma
terra. No encontro entre poesia e pensamento vige uma mesma telTaenquanto
espayo da diferenya, a partir da qual suas diferenyas se realizam. A saga, a
mesma terra:

"'\ saga e 0 mesmo elemento para poesia e pensamento" (1973)
Elemento nao possui aqui 0 sentido do ar para 0 passaro ou 0

mar para 0 peixe. 0 dizer constutui a mesma terra, enquanto fonte
da possibilidade de identificayao-diferenciayao entre poesia e
pensamento. 0 que da terra brota e 0 espayO da diferenya,
inexoravel para 0 humano. Se vivessemos apenas noite, a ausencia do
tempo e espayO, nao se veri a pedra e mar, homem e ceu ; nao seria
p6ssivel dizer ou calar.Nessa envergadura, 0 dizer constitui expriencia
visceral da alteridade, mesmo nos empenhos de an'azoar a diferenya
atraves cia compreensao da linguagem como instrumento.Esse empenho
ja consiste num dizer.Nessa experiencia radical do dizer, inscrevem-se
as possibilidades e limites do humano enquanto encontro com a
diferenya. E porqueo espayOde nossas raizes e espayOda diferenya, 0

dizer pode se oferecer como dominio e renuncia. A utopia da ausencia
de dominio e renuncia e utopia da noite do indiferenciado. Quando
Heidegger se pergunta sobre 0 que significa dizer, surge 0 sentido cru-
cial da alteridade :

"Saga significa :mostrar, deixar-aparecer, deixar ouvir ever". (1992)

o que superficialmente aparece como pesquisa etimol6gica surge
ao pensamento como causa: dizer siginfica mostrar, aparecer, ver e
ouvir. Significa 0 outro como presenya inevitavel. Contudo, dizer nao e
apenas mostrar, mani festat',ver, ouvir. E deixar-aparecer,deixar-ouvir,
deixar-ver. 0 que "deixar" faz aparecer e 0 mutuo-pretender de
abandonat· e permitir enquanto movimento originano do fazer da obra.
Assim todo dizer na experiencia visceral da alteridade se oferece no
movimento de abandonar e pennitir, na oscilayao pr6pria do abismo
entre 0 dizer e as coisas. Essa mesma terra oscilante do dizer constitui
a possibilidade da conversa entre poesia e pensatnento :apenasfalamos
pOl' nos encontrarmos no espar;oda diferenr;a. No mutuo-pertencer
de poesia e pensamento concentra-se 0 gesto em seu enigma: lanyar-
se a distancia entre um e outro, pois a conversa se perfaz na busca
desse entre como possibilidade de resgate dos caminhos singulares.

"E se tambem encontnissemos algo
de puro, contido, estreito e humano,
uma faixa de telTa profunda,
entre rio e rochedo". (Ri/ke, 1992)
A busca desse entre e questao de fidelidade a terra, quando se

percebe que essa busca consiste na unica possibilidade onde a
existencia se perfaz. Nao se trata de negar qual,quer outra dimensao,
somente de afinnar 0 humano como'dimensao, ao indicar 0 lugar
de suas raizes.

Nesse entre inscreve-se a realidade do humano. A realidade
do mundo significa os varios percursos nesse entre, pulso do tomar-
se, dimensao da historia. Nesse horizonte talvez seja possivel pensar
a imagem da quadratura (Das Geviert) que ocupa intensamente 0

pensamento tardio de Heidegger. Uma quadratura sem linhas
intemas ou extemas, talvez uma localizayao sem limites, sem urn
onde apontado, falando apenas as direyoes, varios "de onde" e para.
onde" - sobre a terra, sob 0 ceu, com os mortais, diante dos deuses.
Essa localidade sempre ainda a se constituir traz as vanas dimensoes,
do entre. Entretanto, de que maneria a quadratura se materializa, isto
e, qual 0 lugar que e em que jogam essas direyoes? Heidegger (1962)
dimensiona esse lugar como a morada dos humanos onde :

1 - os mortais habitam it medida em que salvarn a terra.
2 - os mortais habitam it medida em que experimentarn 0 ceu.



3 - os mortais habitam it medida em que aguardam os deuses ..
4 - os mortais habitam it medida em que se realizam no proprio de
sua essencialidade, ou seja, quando cuidam da morie, na morte.

Esse lugar e dimensionado na dinfunicadesses quatromovimentos
: 0 lugar se faz Jugar. 0mundo significa assim 0jogo das direyoes da
quadratura, onde salvar, experimentar, aguardar e realizar abrem 0
horizonte do propriamente humane, como percurso no entre-espayo
da diferenya. Isso significa que 0 humano em suas raizes se realiza em
seu fazer, em seu dizer, ou ainda, sua habitayao eo proprio relacionar-
se com as coisas em sua diferenya. E tambem que as coisas constituem
o lugar, no sentido da reuniao que separa as direyoes da quadratura.
Nas coisas, ou seja,na diferenya em seu diferenciar-se, vige a
concentrayaodo entre enquanto foryade diferenciayao.PaulKlee possui
uma tela que chamou "Ad Marginem" : quatro margens, dispostas tal
uma tablatura. Cada margem consiste num lugar habitavel
diferentemente, com direyoes de gravidade distintas. Margens
contrapostas : em cada uma, urn outro mundo. Isso sendo apenas
possivel pela experiencia desse cada. Entre as margem, uma esfera,
bola de fogo ou sol- 0 vazio hospitaleiro de urn meio entreaberto.
Entre as margem, a forya mesma de diferenciayao, apenas realizada
pela presenya das margens. 0 quadro nao significa uma ilustrayao da
quadratura, apenas 0 horizonte para pensa-la, pois 0 quadro e uma
coisa no sentido do fazer da obra como 0jogo de salvar, experimentar,
aguardar e realizar ; apesar do conteudo, 0 quadro constroi em si a
quadratura. Talvez isso se deixe pensar mais profundamente numa
palavra de Franz Marc a proposito de Cezanne:

"Ele sabe, amigos, 0 que sao imagens : 0 processo de emergir
num outro lugar".

Emergir em um outro lugar - a coisa que e obra concentra a
quadratura, a obra em seu dizer preserva a coisa na diferenya. Isso
e arte. Karl Loewith (1963) dedicou urn livro it discussao da filosofia
de Martin Heidegger, intitulado Heidegger, pensador em tempo de
penuria. No emprestimo de um verso de Holderlin, 0 titulo
dimensiona a necessidade do pensar a partir desse tempo de penuria
, 0 nosso proprio. Mas 0 que dizer de um pensador que atravessa a
contemporaneidade instalada na tecnica planetaria, nas aberrayoes das
injustiyas, na realidade da bomba atomica, nas divis6es de mundo pe10
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poder, etc. ; 0 que dizer de urn pensamento que afirma como sua causa
o Ser?

A penuria desse tempo esta aquem das perdas e ganhos, do
ceticismo e esperanyas messianicas. A penuria e penuria na
exigencia da coragem, nao mais heroica ou suicida, mas no que
Heidegger exprimiu como "guardar a coisa frente aos olhos e a
escuta da palavra no corayao". 0 gesto de guardar nos acena com
a questao da alteridade e a envergadura problematica do
relacionamento como a raiz do proprio pensamento. Esse gesto
nos fala de um desnudamento que, a nosso ver, constitui 0
movimento inicial do dialogo que Heidegger abre com a tradiyao
do pensamento, no sentido do outro do proprio do pensamento.
Dialogo que se inscreve na penuria e que, ao nos legar 0
desnudamento na propria critica, nao se deixa experimentar como
substituiyao da negatividade da penuria por uma positividade ou
qualquer outra abundancia. Mas sim, no mutuo-pertencer de um e
outro, na experiencia de sua dimensao. 0 dialogo e a entrega
oferecem-se, portando, como um modo de relacionamento com 0
outro, ou seja, um nivel onde a questao da alteridade ja se encontra
inscrita, no horizonte do proprio pensamento. De que maneira se
constitui esse modo de relacionamento ? Talvez 0 corayao desse
relacionamento se deixe pensar a partir do dialogo entrega -
aceitayao, de um poema de Rilke (1992) que nos diz :

"An'anca-me os olhos, e ainda te poderei ver.
Arranca-me os timpanos, e ainda te poderei ouvir,
Sem pes, ainda poderei caminhar para ti.
Sem lingua, poderei invocar-te a qualquer hora.
Arranca-me os brayos, poderei abrayar-te,
e agarrar-te com 0 corayiio, como se a niio fosse.
Para meu corayiio e meu cerebro batera com a mesma fidelidade
E se meu cerebro incendiares,
Entiio em meu sangue te carregarei".
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