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ÍHTROVUÇÃO 

A proposta que orientou este trabalho foi a de uma 

reflexão filosófica sobre a linguagem interpretada em sua signifi 

cação primordial: a experiência originária do mundo. Trata-Se de 

uma e.xpe.A.iznc.Ã.a supostamente partilhada pela palavra filosófica e 

pela palavra poética pois, em ambos os casos, uma certa fmmÕK-ía 

do mundo fica constituída ou, mais exatamente, re-constituída.Nes 

se sentido, fomos conduzidos a tentar estabelecer um diálogo en- 

tre filosofia e poesia, com base no aspecto reflexivo e crítico 

da própria filosofia. 

Surgiu-nos, então, naturalmente, uma primeira preo- 

cupação, que foi a de determinar uma perspectiva filosófica capaz 

de recolher a verdade dessa experiência originária do mundo e que 

valorizasse devidamente a significação que a Palavra assume nessa 

experiência. Orientamo-nos, assim, na direção de algumas corren- 

tes do pensamento contemporâneo, como a Fenomenologia e a Filoso 

fia Hermenêutica, que se apresentaram como os principais pontos 

de referência de nossas pesquisas. Ocorreu-nos ainda surpreender 

as articulações essenciais do tema da experiência originária do 

mundo naquilo que a literatura filosófica vem designando por 'com 

preensão anterior ao lógos discursivo', com apoio nas citadas cor 

rentes contemporâneas, procurando especialmente aquelas orienta- 

ções doutrinárias mais comprometidas com a nossa temática. Daí 

nos apoiarmos em alguns aspectos da reflexão de Martin Heidegger, 

estudados com vistas apenas ao nosso desenvolvimento particular e 

não como se o seu pensamento, em sua integralidade, constituísse 

o tema específico deste trabalho. 

Por outro lado, era necessário encontrar uma funda- 

mentação concreta que introduzisse exatamente o tema da memória 

do mundo no terreno da especificidade poética e que ensejasse tam 

bém, como desejávamos, um vínculo direto e autêntico com a expe- 

riencia filosófica propriamente dita . Dessa forma, entre tantos 

* * - 
Nosso capitulo introdutório CFllosofia e Poesia) será dedicado ao 
desenvolvimento dessa questão sobre o estreitovínculo entre o 
discurso filosófico e o discurso poético. 



motivos ligados a nossa experiência pessoal, a escolha da Poesia 

de Carlos Drummond de Andrade, como matéria de reflexão, era uma 

escolha obrigatória: o convívio antigo e sempre renovado com a Pa 

lavra desse Poeta já nos levara, além de suas virtualidades lite- 

rárias, e mesmo estéticas, a descortinar as suas potencialidades 

propriamente filosóficas. 

No que se refere ao nosso método de abordagem da 

Obra drummoniana, preocupamo-nos, principalmente, em acompanhar 

as tentativas de apreensão do sentido do mundo pelo Poeta, atra- 

vés de sua própria experiência com a linguagem. Nessa perspectiva 

nossa leitura foi guiada por um duplo interesse: em primeiro lu- 

gar, e de forma plenamente interna â obra, nos detivemos na rela- 

ção entre c.A.ZtZca e cA.laç.ã.0 na própria experiência poética — a 

Palavra considerada era si mesma e desligada do tempo físico da es 

crita. Em segundo lugar, e devido ao caráter estritamente 

filosófico deste trabalho, procuramos não perder de vista a dimen 

são ontológica que a Poesia de Drummond descortina pela brecha de 

uma questão dominante: as relações entre o Homem,o Ser e o Tem- 

po . 

Por essas razões, não nos detivemos na ordem crono- 

lógica dos Poemas, tal como nos é dada nas edições da Obra Comple 

ta. Nossa leitura considerou a obra em seu conjunto, o próprio 

trabalho poético servindo de suporte à temática existencial levan 

tada pelo questionamento do Poeta,ao qual tentamos.manter uma fi- 

delidade tão verdadeira quanto possível. 

Assim se esclarece o fato de termos nos inspirado 

nas publicações dos Livros mais recentes de Drummond para a esco- 

lha dos títulos e distribuição dos capítulos deste trabalho e is- 

so indica que, de certa forma, prevaleceu em nossa leitura uma di 

reção retroativa,que partiu desses. Livros até os primeiros. Com 

esse procedimento, nossa intenção foi também a de demonstrar a 

coerência do texto drummoniano. 

Três partes compõe o nosso trabalho: inicialmente, 

com o objetivo de caracterizar a especificidade da Into-fiiogação do 

Poeta, registram-se as suas primeiras KQ.{^lzxõzò sobre o sentido 

da poesia, realizadas,como dissemos, na própria experiência poéti 

ca. A Palavra vai expor a verdade "contraditória" de que o senti- 

do das coisas jamais é apreendido diretamente, ou seja, na super- 
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ficie da realidade e, em conseqüência, nas impressões superfi- 

ciais da própria linguagem. Simultaneamente, o texto poético vai 

demonstrar que esse dzòvio de sentido pode ser captado e reconhe- 

cido na Palavra mesma, através da criação. Decorrente desse pri- 

meiro registro Creflexão sobre poesia no próprio fazer poético), 

surge o tema da Subjetividade, em seu sentido ontológico ou trans 

cendental, numa primeira aproximação do problema da temporalidade 

na poesia. Todas as dramatizações que a Palavra realiza sobre 

a situação existencial do homem são interpretadas a partir da in- 

teração Subjetividade-mundo, dando origem a nossa segunda aborda- 

gem. 

A parte correspondente ao segundo capítulo vai desen- 

volver essa dialética Eu-mundo, apoiando-se na interpretação da 

questão da víA-dade. e do seu significado na obra de arte, particu- 

larmente na poesia. A própria palavra poética irá demonstrar a 

possibilidade de a existência humana ser resgatada de seu condi- 

cionamento â temporalidade física para que ela (a Palavra) pos- 

sa dJ.z(Lfi o sentido do mundo. 

Finalmente, na terceira parte, a compreensão do en/C£ 

mcL do mundo pelo Poeta, definida ao longo de sua experiência com 

a Palavra, é alcançada através da rmmÕA.ia poztlca. Em um primei- 

ro momento, nossa leitura tentará surpreender a dupla significa- 

ção do retorno do Poeta ãs suas origens: no discurso-memória de 

Drummond, Minas vai representar a terra natal e o solo do relacio 

namento originário entre o Poeta e o mundo. Ou seja, o que o pla- 

no da narrativa vai recuperar não ê apenas o que se perdeu, ou 

permaneceu diquícido no passado, mas sobretudo uma visão nova da 

própria realidade. Mas essa nova visão do real irá se identificar 

com a (mesma) compreensão que a palavra poética já experimentara, 

sob a forma de uma revelação paradoxal: se o essencial reside no 

mais p/tÕx^mo, ele jamais se oferece de forma clara e imediata. De 

alguma forma a Poesia já conhecia, por antecipação, o que somente 

mais tarde iria se revelar. Surge, assim, um segundo momento deci 

sivo: buscando nas próprias 'impu.Xízciò de sua superfície a signifi 

cação daquela proximidade estranha, a Palavra mesma vai configu - 

rar a intimidade entre as palavras e as coisas ou realizar a sua 

vocação de, como Palavra, nomíaA o Ser e a existência. 

Nesse sentido, foi a própria experiência poética que 

nos revelou esse poder da Palavra para restituir ao mundo a sua 
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verdade, ou recolher o real que ela (a Palavra) manifesta e do 

qual indica o destino — os seres e as coisas recuperando o seu 

espaço originário. 

Retomando a nossa proposição inicial, diríamos que 

são os pensadores e os poetas aqueles que assumem a Palavra capaz 

de reconstituir a experiência pfiÁ.m(í.-in.a. do mundo. E se existe uma 

distância profunda entre pensamento (filosofia) e poesia — o dis 

curso de um ordenando de forma refletida as múltiplas significa- 

ções da existência, o verbo da outra evocando diretamente o verda 

deiro sentido dessa existência —, não é, entretanto, impossível 

que, nessa distância, se manifeste um encontro enigmático. 

Ora, foi justamente a Palavra de Drummond que nos su- 

geriu (ou confirmou) uma tal possibilidade. Na direção desse en- 

contro, ou desse estranho diálogo, nossas reflexões teriam natu- 

ralmente que se encaminhar. 

oOo 

Obs.— O trabalho conta com Notas, em anexo, onde sao esclarecidos 

alguns conceitos essenciais para a compreensão do pensamen- 

to de Heidegger. 



FILOSOFIA E POESIA 

Somznie a ^oA.ma con6ZA.\ja a vÁ.òão. 

Mai a {,0A.ma é obAo. do poíta. 

Martin Heideggér* 

Todo grande pensamento, na situação determinada de 

uma época, e através de meios conceptuais (culturais e lingüísti- 

cos) particulares, procura alcançar e determinar os entes e as 

coisas tal como se manifestam em seu ser, em sua verdade e em sua 

significação. Nessa perspectiva, o discurso filosófico (ou metafí 

sico) do Ocidente tem se empenhado em nomear um ente supremo como 

fonte de inteligibilidade, ordem e segurança. 

Entretanto, em sua simplicidade, o Ser desafia todo e 

qualquer atributo; o que se possa refletir e dizer sobre e£e não 

se esgota na denominação de um ente supremo (Deus, Idéia ou Maté- 

ria) . O Ser não é um ente superior capaz de garantir a ordem do mundo, 

ou justificá-lo, como também não é ura conceito novo ou uma pala- 

vra mágica que possa explicar essa ordem. Se se faz, pois, neces- 

sário renunciar a "definir" o Ser, não é impossível que se pense ou 

se perceba o seu sentido originário como o movimento ou o gesto de uma 

doação que se torna presente e se oculta nos seus próprios dons.O 

Ser não depende das coisas, nem a elas se condiciona, mas não se 

produz, entretanto, sem as coisas às quais se destina. Nesse sentido, 

para que se comece a respirar, a pensar e a falar no espaço desse dom 

originário, é preciso que se considere as relações que simultânea 

mente afastam e aproximam o Ser e o Homem, o Ser e as Coisas, o 

Ser e o Tempo; não há descoberta sem mistério, luminosidade sem 

sombra, presença sem ausência, proximidade sem distância.Isso vai 

enriquecer a noção de pA.e4ença que, fora de qualquer conotação me 

tafísica, significa plenitude, fundamento estável e verdadeiro. 

Assim, mais misterioso e original do que o signi- 

ficado que a tradição metafísica imprimiu âs palavras Homem, Stn. 

e Tempo, é ainda o que assegura a sua conveniência viva e recípro 

*Aus der Erfahrung des Denkens, Pfullingen, G.Neske, 1954, p.l3. 
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ca, seu acordo inaugural, inocente e gratuito, experimentado ori- 

ginariamente no jogo das semelhanças e dos contrastes. Jogo sem 

garantia, fundamento ou "razão" (mas não um jogo absurdo), que, 

aceitando o desafio do destino, se dispõe a decifrar o enigma da 

existência. A KnaZZdadz é esse espaço do Ser, do Tempo e do Homem, 

lugar pluridimensional que escapa â curiosidade representativa — 

um enigma "decifrado" não desaparece, nem se detém nas malhas' de 

significações fechadas — e que o pensamento e a Palavra jamais 

deixarão de celebrar. 

Não sendo a vida nem pura racionalidade nem total ab- 

surdo, a interrogação humana, nascendo de uma experiência abissal, 

só é correspondida naquele espaço Intan-mtdZoifilo que afasta e ao 

mesmo tempo aproxima as coisas de seu ser e de sua verdade. Já 

Heráclito, no fragmento 51, comparaíva essa unidade antagonista ocm 

a unidade do arco, que somente através de seu impulso inverso po- 

de lançar a'flecha, ou com a da lira, que s5 ressoa em vibração.É 

sempre uma s5 ve.A.dade. que se deixa, pois, entrever no simultâneo 

aparecer e se ocultar das coisas, onde vida e morte, permanência 

e metamorfose, memória e esquecimento se manifestam em sua trama 

de luz e sombra, cruel e maravilhosa. Ê sempre um mesmo e origina 

rio òzntido que se revela em uma Natureza retraida e dissonante, 

porque é dessa reserva e dessa dissonância, igualmente originá- 

rias, que eclode a sua harmonia, É a força desse sentido que per- 

mite ao homem se deixar levar pelas .coisas em admiração e ò-im-pa 

t-ia, pelas que o ameaçam e pelas que o protegem, pois o mais fas- 

cinante al não é perceber o imediatamente visível, mas adivinhar 

o seu mistério ou aprender a esperar o inesperado naquela proximi 

dade mais insólita. As paredes do mundo começam a ceder para tor- 

nar perceptível o ritmo do universo, e perceber esse ritmo é saber 

que ele pertence â própria aprendizagem do inatingível. Nessa 

aprendizagem, o essencial é surpreendido no mais familiar e no 

mais próximo, tão próximo quanto distante, sem entretanto se tor- 

nar menos vZvo. São ainda palavras de Heráclito: "Quem para si 

mesmo não espera o inesperado, jamais o encontrará: ele é tão inal 

cançável quanto é inacessível..." (frag. 18). 

Nesse sentido, se o Ser se revela pelo dom de sua pró 

pria reserva, é esse mesmo dom que conduz o Tempo, em sua origem, 

a se desdobrar no jogo do presente, do passado e do futuro. O Ser 

^aZa através do Tempo e o Tempo através do Ser, e é essa 

identidade enigmática que retira da temporalidade o seu peso e a 

instaura na dimensão primordial, aquímiaa alzm] dos instantes ritã 
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mados e pontuais, sugerindo menos o reconhecimento de um tempo no 

vo do que o de um novo sentido do tempo. Em última análise, somos 

remetidos ao próprio sentido da indagação humana, em sua origem 

imemorial, indagação a mais ampla e profunda, a mais extraordinã 

ria e a mais simples, a mais concretamente próxima e a mais estra- 

nhamente longínqua. Por essa razão mesma ela é ato decisivo, cami 

nho para uma resposta e uma criação, já que se dirige menos para 

a descoberta de coisas novas, originais ou brilhantes, do que pa- 

ra o lado mais grave das próprias coisas , em seu sentido primei- 

ro . 

Dessa formay e baseados no que nos ensina um significa 

tivo texto de Heidegger, diríamos que dois tipos de pensamento 

pertencem ao homem, ambos legítimos e necessários: o pensamento 

que medita sobre o sentido da existência e o pensamento do cálcu- 

lo, da definição e da objetividade. Ê comum se argumentar que o 

primeiro, alçando vôos muito altos, perde todo o seu apoio no so 

Io da realidade e em nada pode contribuir para as realizações de 

ordem prática. Dessa argumentação poder-se-ia reter o fato de que 

essa forma de meditação requer um trabalho longo e supõe o delica- 

do esforço,como o do camponês, de saber esperar que a semente ger 

mine e que o fruto amadureça. Mas isso não significa um afastamen 

to da realidade concreta: o que está mais perto de nós é exatamen 

te o que nos diz respeito mais íntima e propriamente, embora o ca 

minho ao mais próximo seja sempre o caminho mais longo... "Se as 

raízes humanas estão ameaçadas, disso resultando o aparecimento 

de um intercâmbio frio entre os homens e as coisas — o mundo se 

reduzindo a um objeto sobre o qual o progresso da ciência dirige 

seus ataques, a natureza se transformando em fonte poderosa de 

energia para essa agressão — isso não significa que se deva con- 

denar os objetos que nos envolvem e dos quais dependemos inevita- 

velmente: poderemos utilizá-los e manter nossas distâncias, sem 

autorizar que eles esvaziem o nosso ser. A aceitação das coisas 

do cotidiano e a abertura ao seu segredo não são atitudes incompa 

tíveis; o deixar-se entrever, ocultando-se, não é o traço essen- 

cial daquilo a que chamamos mistério? Mas essa atitude de òZKíno 

e.qu^ZZbAÁo não é gratuita, pois á do esforço de uma reflexão cons 

tante em direção a um novo solo que poderá surgir a criação de 

obras verdadeiras, nesse solo enraizadas. É bem provável que es- 

se enraizamento seja a face renovada das mesmas raízes que, de tão 

sólidas, na verdade nunca desapareceram^ , 

^Ver o texto "Serenité", in Questions III, trad. A. Préau,J. Her- 
vier e R. Munier, Paris, Gallimard, 1966, pp.161-181. Trata-se 
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Não se pense, entretanto, que essa ò nn-znldadz de pen- 

samento venha sugerir a experiência de uma consciência mística ou 

mágica, pois ura ou.tn.0 desvelamento do mundo ê muito mais uma "aven 
2 - - . 

tura do olhar" , bem próxima portanto da experiência de um Cog-c- 

to engajado no próprio mundo e na "ordem" de sua ambigüidade. Tes 

temunho disso é a incansável batalha da Filosofia, hoje, para con 

duzir sua reflexão em direção a verdades fatalmente comprometidas 

com o sentido da vida. Já a tentativa da Fenomenologia, em sua 

proposta inicial de retorno "às coisas mesmas", surgiu como um 

campo de possibilidades para que se descobrisse, por exemplo, no 

lugar de uma consciência voltada para suas representações, um ser 

vivo que descortina um mundo aberto ao seu olhar e a sua Palavra. 

Mais cedo ou mais tarde, o pensamento se cansa de oscilar entre a 

afirmação e a negação, de correr de um polo a outro em busca de 

coerência na mobilidade. Certas metáforas "indecifráveis" o con- 

firmam, e é de seu próprio "vazio" que nasce a idéia de transcen- 

dência e de plenitude, de um oatH.o mundo que está at^ãò de tudo 

e separado do nosso, o cotidiano e palpável, por um pequeno obs- 

táculo transparente, revelador do sentido das coisas. Daí a aber- 

tura e o rigor desse pensamento, que, sem destruir o "obstáculo", 

permite que ele apareceça na própria inteligibilidade. 

A Palavra que surge dessa experiência de pensamento 

não saberia, pois, se deixar levar pelo modelo do discurso inte- 

gralmente coerente, sempre de alguma forma a serviço da subjetivi 

dade. Assim, ê necessário que essa Palavra se liberte da tendên- 

cia a fazer "passar" toda a realidade pela racionalidade lógica, 

o que transforma a linguagem em um conjunto de signos vazios ,pa 

de um discurso comemorativo feito por Heidegger na sua cidade na- 
tal, em 1959, publicado sob o título de "Gelassenheit" e que An- 
dré Préau traduziu por "Serenitê" CSerenidade), "egalité d'ame" 
(igualdade de espírito).. O termo "Gelassenheit", presente em vá- 
rias obras do autor, vem da expressão "sein-lassen" Cdeixar-ser) 
e se refere á atitude do pensamento, que, livre de conceitos cias 
sificadores, propõe uma nova relação entre o Homem e a Verdade." 
(Ver, infra, o anexo 'Alétheia e Physis'). Interpretando Hei- 
degger, P.Ricoeur evoca o conceito de "Gelassenheit" para se re- 
ferir â liberdade do pensamento em relaçao ao Ser. (Cf. Le Oonflit 
des interpretations - Essais d'herméneutique, Paris, Ed.diã Seuil. 
1969, p.232). 

2 ~ - 
A expressão e de Jacques Derrida. Cf. A Escritura e a Diferença, 
trad, de M. Beatriz M.N. Silva, S.P., Ed. Perspectiva, 1975,p.12. 

3 . 
Aceita-se que a linguagem seja um sistema de signos, pois esse é 
um ponto de vista que se ajusta exatamente ao resultado de qual- 
quer analise dos fenômenos lingüísticos, até que se questione so 
bre o que ê a linguagem. Toda e qualquer resposta certamente não 
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ra viver a experiência fundadora pela qual o homem, presente a si 

mesmo, seja capaz de se escutar falar. Somente nessa perspectiva 

se pode entender que a palavra não ê um instrumento que o homem 

utiliza, a menos que nela se pense como uma simples exterioriza- 

ção sonora, fruto de uma experiência secundária e derivada do com 

portamento lingüístico. Na verdade, é o homem que se acha diòponZ 

V2.t â Palavra, enquanto fala a partir dela: sem reduzi-lo a um 

produto da linguagem, trata-se de não perder de vista o fato 

de que o falar é uma atividade essencialmente lúdica, realizada 

não só pelo homem como pelas realidades que o envolvem, pois a ma 

neira pela qual o sentido vem â Palavra e ao pensamento é correia 

tiva do modo humano de se relacionar com o mundo. Por outro lado, 

não se trata de negar a forma usual da linguagem, pois, por estra 

nho paradoxo, é de sua própria tendência a se instrumentalizar 

que ela libera a sua vocação essencial de dlzzn. a verdade da exis 

tência: "essa embriaguez do ordinário não é algo casual, pois faz 

parte do jogo sublime e perigoso que nos colocou a essência da 

linguagem" . 

Ê na origem dessa disponibilidade humana à Palavra 

que se encontra o verbo poético, verbo privilegiado para celebrar 

o Homem, o Ser e o Tempo, em sua trama originária. Heidegger escre 

ve a propósito de Heráclito: "O enigma nos foi transmitido há mui 

to tempo sob a palavra 'ser', e ê por isso que ela permanece uma 

palavra corrente e provisória. É necessário que nosso pensamento 

não mais permaneça de olhos vendados e perceba que, desde as ori- 

gens, 'ser' significa presença" . Se no falar cotidiano a pala- 

vra 'ser' se limita, em última análise, â gramática, no falar poé 

tico, onde a linguagem não se fecha em si mesma, um simples 'é' 

pode se transformar numa possibilidade de existência. E qual ê o 

entreveria aí o que Heidegger qualifica de "o incontornável" da 
ciência e que se estende além do domínio da tematização objetiva. 
No caso da linguagem, é justamente no círculo da "clareza" cientl 
fica de todas as formas de se considerar a palavra — seja no re~ 
gistrolingüístico, psicológico, sociológico, antropológico ou 
mesmo psicanalítico — que se movem as questões sobre a essência 
da linguagem. (Cf. M. Heidegger, "Science et Meditation" in Es- 
sais et Conferences, trad. A. Préau, Paris, Gallimard, 1958, p. 
49). Nota-se que a reflexão heideggeriana não traduz um descrédi 
to no discurso científico, pois parte do seu próprio fundamentoT 
cuja problematização leva a refletir sobre a singularidade das 
ciências e a enriquecer sua própria contribuição para o sentido 
da vida. 

4 
Cf. M. Heidegger, Qu'appelle-t-on penser?,trad. A Becker e G. 
Granel, Paris, P.U.F., 1959, p.l34. 

^Cf. M. Heidegger, Essais et Conférences, ed. cit., p.278. 
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singular poder da Poesia senão despertar nas coisas uma pKZòznq.a. 

da qual toda palavra, fatigada pelo uso, é apenas um eco enfraque 

cido? Cada ato poético, livre de toda conceituação, é um instan- 

te que inaugura um novo ponto de partida na linguagem. Vejamos o 

que nos diz a respeito o próprio Carlos Drummond de Andrade quan- 

do, ao comentar uma palavra poética verdadeira, denuncia a falsa 

poesia. O texto do Poeta vale, inclusive, como crítica a toda for 

ma de linguagem explicativa e/ou inautêntica: 

544 2.4 poztcLÁ 4e condínam ã claA,-ídade. òoZan., z o 

mundo zxpllaado quz no6 pAopõzm o. qaaÁZ òzmpAe. 

apzna-i, a pzlZcuta viòZvzt dz um mundo com òuaó 

convznçõz-ò unZvZA-ò almzntz zòtabzlzcida.& , òzuò 

pontoò pazll-icoò, òua ^loAa z òua ^auna zòcM.Ztu- 

Kadaò. Conhzczm tudo, pon antzcZpaç.ão. A fizlação 

zntfiz zlzò z Oi& toZi>ai> z a. quz zxZòtz zntfiz um 

^znhoA. e 04 òz^voá, o dono z òzu objzto. Â4 coZ 

40.4 4ão con{,z^Zda6 na 6ua 4txpo4;Ca M.zatZdadz ou 

na Zmagzm quz o pozta 6z ^az dzlaò . A tzKfia òz 

dzZxa poòòuZfi. Engano: z quando a po^òiuZmo-i mz- 

noá, ÒZ jâ a claó-òZi^Zcamoò. ^ 

Dessa forma, se a verdadeira poesia, enquanto liberta 

de conceitos classificadores, é capaz de uma afirmação que abrace 

a totalidade do mundo, nem por isso ela será um triunfo do arbi- 

trário, um esquecimento do real ou uma ficção de imagens gratui - 

tas. Constitutiva do próprio existir humano, a palavra poética 

traz o próprio real â linguagem para aí reencontrar um espaço ou 

um corpo e festejar a dispersão dos signos. 

Mas lemos em Heidegger: "O pleno canto de toda grande 

poesia sempre encontra a sua vibração no ritmo de um pensamento" . 

Carlos Drummond de Andrade, "Emílio Moura", in Passeios na Ilha, 
Obra Completa, Ed. Aguillar, 1977, p.880. ' 

7 
Cf. M. Heidegger, Acheminement vers la Parole, trad, de W. Brok- 
meier_, J. Beaufret e F. Fedier, Paris, Gallimard, 1976 , p!l57. A 
questão do relacionamento entre pensamento e poesia não pode ser 
^®solvida, em^Heidegger, através dos modelos logicos da compara- 
ção. A reflexão heideggeriana nao pretende ameaçar o discurso fi 
losófico^verdadeiro de perderia sua autonomia, tornando-se a ex- 
plicitaçao de uma mensagem poética, e muito menos reduzir a poe- 
sia a uma justificativa concreta de determinada visão de mundo. 
Em qualquer'das duas hipóteses, estaríamos diante de um terceiro 
discurso. Por outro lado, a intenção de Heidegger não é a de sim 
plesmente reafirmar a compreensão unânime da poesia como uma for 
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Certamente esta afirmação não pretende sugerir uma identificação 

entre o poeta e o pensador(ou o filósofo), mas demonstrar o víncu 

Io decisivo que a palavra de ambos estabelece com a essência da 

linguagem. É exatamente essa relação decisiva que vai permitir que 

filosofia e poesia mantenham entre si a possibilidade ainda que 

secreta para um diálogo: apesar da reconhecida distância que sepa 

ra os dois discursos, no dualismo desses interlocutores repercute 
- 8 

um mesmo -ÍÕgoó essencial, que vai reconstituir a me.mÓAÍa do man- 
9 

do . Em outras palavras, é nessa estranha proximidade, fazendo- 

se no interior de uma linguagem congregadora de sentido, que a pa 

lavra filosófica e a palavra poética talvez procurem ouvir uma na 

outra o som de seu próprio eco. 

oOo 

ma de linguagem que ultrapassa a abstração convencional do dis- 
curso conceptual. A relação entre a palavra pensante e a palavra 
poética só pode ser entendida, no contexto da meditação heidegge 
riana,a partir da compreensão da linguagem em sua significação ~ 
ontológica, ou seja, como zxpfií&òõio do Ser. Assim, o discurso 
poético e o discurso do pensamento são verdadeiros quando d-ízím 
a_^verdade da existência, (idaiores esclarecimentos a esse respeito 
são encontrados, infra, no anexo 'Dichtung e Poesie ') . 

g 
Ver, infra, o anexo 'Lógos'. 

9 ' - - 
Estamos usando a expressão "memória do mundo" inspirados em M.I-fer- 
leau Ponty, Cf. Le Visible et 1'Invisible, Paris, Gallijnard,1964,p.247, 



Capitulo I - AS IMPUREZAS VO BRANCO 

Aò pat0.vH.a0 não nascem aman-iadas , i e.taò 

òaltam, òe. bz-íjam, òn dlò-ioZvzm ,l no cea 

l.L\jfiz poK vdzdi) um de-iznhoj òão puA.a-í , 

laHgaò , autint-íca-ò , Á.ndevaò6ãvz-iò . 

"Consideração do Poema" 

(RP,137) 

Temos insistido em mostrar que o Ser e as coisas não 

existem separados, mas se atravessam reciprocamente para criar o 

seu espaço de d^^e^ença , espaço que não descreve uma ligação 

fria onde o Ser e as coisas se perdem, mas a sua própria intimi- 

dade. Dissemos também que a palavra poética é o tógoò privilegia- 

do para evocar essa intimidade e que a relação secreta entre as 

palavras e as coisas, ou a forma pela qual um nome é capaz de 

expressar um ser, não é dada pelos modelos da representação. Os 

nomes por si mesmos nada acrescentam â existência e nenhum dicio- 

nário abriga a palavra capaz desse prodígio. Ora, o estreito pa- 

rentesco entre a coisa e o nome vai se definir pelo próprio exer- 

cício criador da poesia. O que pretendemos dizer é que, mais 

do que uma forma de superar a racionalidade explicativa, toda 
. 2 

grande poesia e essencialmente uma expe^-cenc^a com a palavra. 

Fazer essa experiência não é simplesmente realizar algo ou per- 

correr um caminho, mas vivê-la, ser o caminho: o próprio poeta 

constrói a passagem que o levara ã dialética circular do Ser e 

das coisas, e, conseqüentemente, à relação entre as coisas e os 

nomes, relação que não depende dele e que se descortina a seus 

olhos sob forma de enigmática paisagem. 

A palavra "diferença" não é tomada aqui em seu sentido corrente 
de distinção entre duas coisas, ou de oposição lógica entre dois 
termos de uma idéia; refere-se ã "diferença ontológica", que é 
tanto distinção quanto relação. (Ver, a respeito, a observação 
n9 4, do anexo 'Lógos',infra.). 

Escreve Heidegger: "Fazer uma experiência, seja com. uma coisa,um 
homem, ou um deus significa aauilo que nos acontece, nos toca, age 
sobre nós e, embora possa nos abater, também nos transforma..." 
(Cf. M.Heidegger , Acheminement vers la Parole, ed. cit. , p.143). 
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Diante da Poesia de Carlos Drummond de Andrade, ain- 

da que não possamos vivê-la en profundidade,experiência que só perten- 

ce ao Poeta, nossa leitura é capaz de encontrar o caminho em dire 

ção ao que as palavras estão dizendo, essas palavras silenciosas 

que existem em nosso interior e das quais nos servimos talvez sem 

consciência de que, por elas, somos nós mesmos utilizadoò para o 

"esclarecimento" de nossos próprios enigmas... Se a experiência 

de Drummond ê o seu próprio caminho, as possíveis "transformações" 

de sua Palavra somos nós que as percebemos e ,nesse caso, será a 

nossa experiência que se envolverá com uma linguagem que passou pe 

Ia metamorfose de um mesmo dizer, na forma de uma ressonância qua- 
3 

se inaudível a uma Palavra única e sempre presente 

Ainda a refletir òobKd a linguagem poética, ou a "con- 
4 ~ , 

templar a Poesia" , o Poeta nao está analisando os limites ou as 

possibilidades expressivas das palavras, mas experimentando, em sueis 

próprias "impurezas", os mistérios de significação que aí se ocul- 

tam. Não se convenceu o Poeta de que bastaria levar às fontes da 

linguagem suas impressões e visualizações do mundo para que se 

transformassem em "imagens" de maior densidade e beleza. Ê como se 
5 » ~ 

a Poesia se "resignasse" as "expressões" em nome de uma exigência 

íou evidência) maior: o mundo ou a vida linearmente descri- 

tos se perdem na obscuridade, ou no "mundo" do próprio Poeta. 

3 
Sabemos que, se as edições dos Poemas de CDA parecem encerrar 
e/ou abrir fases definidas, descrevendo ura processo de evolução 
cronológica, essas "fases" devem ser consideradas de forma a não 
comprometer o equilíbrio interno da Obra, no que se refere ã ex- 
periência poética. 

4 - * 
"Poesia Contemplada" e o titulo de uma das seções da Antologia 
Poética, organizadas anacronicamente pelo próprio Drummond. Nes- 
sa seção estão os Poemas que se dirigem ao fazer poético em si 
mesmo, tema de certa forma subjacente à metalinguagem de toda a 
Obra. (Carlos Drummond de Andrade, Antologia Poética, R.J., José 
Olympio Ed., 13a. ed., 1979). 

5 
Inspiramo-nos aqui no sentido do verbo verzichten (resignar), em 
Heidegger. Segundo pesquisas etimológicas, escreve o filósofo: 
"Verzichten está ligado ao verbo verzeihen. Zeihen, zichten é o 
mesmo que zeigen e quer dizer 'mostrar', 'deixar ver^'"^ ora, 'dei 
xar ver, mostrando', é o sentido de sagan (dizer), no velho ale- 
mão. Acusar alguém (jeranden bezeihen, bezichten) significa: mos 
trá-lo a si mesmo (...). Resignar^significa 'renunciar a reivin- 
dicar algo', 'oroibir-se em relacao a'. Na resignação (Verzichten) 
reina, pois, um modo de dizer... (Cf. M. Heidegger, Acheminement 
vers ia Parole, ed. cit., p.208.) 
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Mas essa resignação, ou interdição, já em si mesma ê um dizer que 

desliza além da linguagem para captar os movimentos que a su 
g 

perfície das palavras não pode apreender . Como bem o define Hei- 

degger, "o poema não 'exprime' as 'impressões' do poeta, mas ê 
7 

este que se volta para o domínio aberto do proprio ser do poema" . 

Estas palavras fazem eco a Drummond: 

Pznzt^a òu^damzntz no H.^■íno daò patav^CLò. 

Lã. zòtãio oò poe.ma& que. e6pe.A.am (...) 

El-toò òÕò £ mudoi, em ditado de d^c^onãA^o. 

Conu-Íví com tíu-ó poema-ò, antíó de &6cAdvê.-loó. 

Tem pac-LíncZa, 4e obòcu^oò. Calma, 4e pAovo- 

cam. 

E-òpzAa qu& cada um -5e K-zatlzi. e conòumc 

com 6 eu podeA de palavra 

e 4 ea podefi de ò-iZínc-io. (...) 

Mão adutdò o poema. Kce-ita-o 

como ele aceita^ã òua ^0A.ma de^-inZ-t^va e concen 

tA.ada 

no eópaço. 

Chega ma^ó pen.to e contempla as palavAaò. 

Cada uma 

tem mtl ^acei> òecfietaò òob a {,ace neutra 

e te pergunta, óem -ínteAC-ó-ò e pela fieòpoòta, 

pobfie ou tefifilvel, que lhe deKei>: 

Ta.0uxeite a chave? 

"Procura da Poesia" (RP,138) 

Analisando o processo estilístico da Poesia de Drummond, Gilber- 
to Mendonça Teles descobre nesse processo uma constante, a da 
repetição de palavras, que, para o crítico, seria a forma pela 
qual o Poeta tenta ultrapassar a linguagem: "Toda a poesia de Car 
los Drummond de Andrade se projeta como resultado de uma luta con 
tínua para exprimir mais e mais, sendo que a repetição parece ter 
origem nessa ânsia de superação do indizível" (Gilberto M. Teles, 
Drummond - A Estilística da Repetição, Rio, J. Olympio, 1970, p. 
179) .   

7 
Cf. M. Heidegger, Approche de Hoelderlin,trad. H. Corbin, M.Dé- 
guy, F. Fédier e J. Launay, Paris, Gallimard, 1973, p.l9 3. A pa- 
lavra 'poema' (composição em versos), traduz correntemente Das 
Gedicht. Heidegger aprofunda o sentido desta palavra para refe^ 
rir-se não mais ao que o poema diz expressamente, mas ao que ne- 
le permanece "oculto". Gedicht (Le Diet na tradução francesa) re 
^^l^ria o encontro do d^cto e do não dtto. Limitamo—nos a escas 
considerações sobre o sentido de Das Gedicht por não possuirmos, 
em português, uma palavra_para traduzi-lo. O importante a nosso 
ver é captar a significação aí implícita, que, segundo Heidegger 
esclarece a essência da poesia. ' 
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Apoiando-se na realidade imediata, ancoragem inadequa 

da, mas inevitável, a palavra poética vai dissipar as impressões 

de superfície para negar-se a si mesma e reenviar sentido ao si- 

lêncio de sua própria negação. Mas um silêncio criativo, não o 

oposto do dizer, pois é desse silêncio que vai surgir a voz que 

retém a zona de interferência entre o Ser e as coisas. Herãclito, 

em face do dia ou da noite, dZzZa noite-dia, para nomear a essên- 

cia de cada um, em sua dependência recíproca. Não estamos na ver- 

dade situados íntAZ a realidade palpável, onde existe a materiali 

dade dos signos, e o mundo onde se dá a criação de sentido? "As 
^ 8 

palavras são fontes" diz Heidegger, referindo-se menos à busca 

de "expressões" diferentes no interior da linguagem do que à "fa- 

ce secreta" das palavras. E na esteira de Heidegger, nos fala 

Merleau-Ponty:"Se soubermos apreender a linguagem com todas as 

suas raízes e com toda a sua floração, ela será o mais válido tes 
9 ~ 

temunho do Ser" 

Trata-se, em última análise, da recusa à concepção re 

presentativa da linguagem, recusa que o pensamento heideggeriano, 

como temos visto, insiste em testemunhar. Contudo, reconhecer que 

as descrições lineares da vida não esgotcim as possibilidades da 

prõpria vida não é anular a subjetividade do poeta, como pretende 

uma certa vanguarda contemporânea.Drummond não se afasta daquilo 

que v-íve. quando o seu òzntltmnto do mundo é filtrado pela dimen- 

são simbólica da poesia. A experiência de um poeta com a matéria 

da linguagem é um acontecimento criador, distante, é certo, da fa- 

la biográfica, mas onde estão presentes todas as vinculações do 

poeta com o mundo. Resta lembrar que essas vinculações dizem mui- 

to mais do que as experiências psicológicas das quais sairam. O 

mundo que revelam é, antes de tudo, "um mundo possível, e a poss£ 

vel testemunha em favor do real" . Na verdade, é ainda a antiga 

questão filosófica, herdada da tradição cartesiana e que estabele 

ce a cisão entre o sujeito nue conhece e o objeto do conhecimento, 

que se impõe aqui. Desde Hegel, e passando pela primeira intuição 

g 
Cf. M. Heidegger, Qu'appelle-t-on Penser?, ed., cit., p.l42. 

9 
Cf. M.Merleau-Ponty, Le Visible et 1'Invisible, ed., cit.,p.167. 

10 _ 
São palavras de M. Dufrenne. Diz-nos ainda; "Criar é um modo emi 
nente de realizar o destino da subjetividade: ser necessário aõ 
mundo, sendo necessitado por ele (...) Talvez o artista não sai- 
ba: o mundo assume a voz da obra esboçada, desse possível irri - 
tante e^fascinante que exige seu acabamento". (Cf. Mikel Drufren 
ne. Estética e Filosofia. Trad. R. Figurelli. S.P., Ed. Perspec- 
tiva, 1972, p.56) . 
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husserliana, essa distância entre o homem e o mundo torna-se im - 

pensãvel. Surge assim a preocupação central da Fenomenologia eir 

qualquer de suas versões, que, conforme dizíamos anteriormente, é 

a preocupação de tentar imprimir um sentido ã vida a partir de to 

das as dimensões da própria vida: "O homem é, por vocação, o fa- 

miliar das coisas, está sempre aberto a elas e, somente em sua 

proximidade, pode ser ele mesmo" . 

Mas a criação poética tildo, òujzlto a objtto ("Procu- 

ra da Poesia") para "solucionar" espontânea e instantaneamente os 

enigmas que a filosofia se propõe. Descartando a possibilidade de 

fechar o òzntirmnto do mando em sua consciência, e reconhecendo- 

se poe.ta do {^Inlto e da matlfila ("Consideração do Poema,RP, 137) intensi 

fica Drummand a sua experiência com os enigmas do real e, conse - 

qüentemente, da Palavra: 

Hão laçaò vtfiòoi i>obfLZ a.c.ontQ.c.Á.m<intoò, 

Mão kã c^-iação nem moA.te pedante a poeòla. 

V-iantt duZa, a. vida o. um ioi e-itat-íao, 

não aquece, nem ZlumZna (...) 

O que. pen4a4 e ■òo.nto.-ò, -ií>i>o ainda não é poniia. 

"Procura da Poesia"(RP,138). 

Tentemos entender o Poeta. O "afastamento" dos aconte 
12 ~ ~ cimentos, por mais que eles o aborreçam , nao ê um hermetismo 

de sua Palavra em face do homem e da vida. eís o que ele nesno diz 

a respeito: O equivoco entre poesia e povo jã ê demasiadamente 

sabido para que valha a pena insistir nele. Denunciemos antes o 

equívoco entre poesia e poetas. A poesia não se 'dá', é hermética 

ou inumana, queixam—se por ai. Ora, eu creio que os poetas pode- 

riam demonstrar o contrário ao público. De que maneira? Abandonan 

do a idéia de que a poesia é evasão. E aceitando alegremente a 

idéia de que poesia é participação C...) Participação na vida. 

11 
Cf. Alphonse de Waelhens, Existence et Signification, Paris-Louvain, 
Ed. Nauwelaerts, 1958, p.'92. 

12 
Referimo-nos â epígrafe de Claro Enigma (OC,233), tomada a Paul 
Valéry: "Les événements m'ennuient." 
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identificação com os ideais do tempo (e esses ideais existem sem- 

pre, mesmo sob as mais sórdidas aparências de decomposição), curió 

sidade e interesse pelos outros homens, apetite sempre renovado 

em face das coisas, desconfiança da própria e excessiva riqueza 

interior, eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao poe- 

ta deixar de ser um bicho esquisito para voltar a ser, simplesmen 

te, homem" . 

Toda a poesia de A Rosa do Povo, para não dizer de to 

da a Obra, o confirma, pois o que é transfigurado pela palavra 

poética é ainda a própria vida: 

Pznòa na doçura daò paiavAa-ò . Pen-òa na áufizza 

daò palavA.a.0 . 

Pín^a no mundo dai palav^aò . Qua te. comunÀ. 

cam. Oue fiiqutza. 

Hancha do. tinta ou goKduA.a, e.m todo ca-òo mancha 

de vida» 

"Noite na Repartição" (RP,171) 

E desde Sentimento do Mundo, o Poeta já se define: 

Hão 6ZA.ZÍ o poeta de. um mundo caduco, i...) 

O te.mpo e minha matí^^a, o tempo pfizòznte,, oò ho 

men-ò pfie.ò e.nteò , 

a vida pKe.0e.nte. 

"Mãos Dadas" (SM,111) 

Assim, a interdição de fazer versos sobre acontecimen 

tos (lemos, na palavra "sobre", a idéia implícita de distância) é 

uma denúncia, não somente da ineficácia das oalavras que não trans 

cendem a imediatez do real, como sobretudo da impossibilidade de 

se pensar no acontecimento como um objeto separado da vivência 

13 
"Poesia no Tempo", in Confissões de Minas, OC,581 - O n? da pá- 
gina refere-se à Ia. edição da Obra Completa (1964), pois a 
citada crônica não consta da 4a, edicao (1977), que utilizamos 
no presente trabalho. 
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do Poeta: "o sentimento poético desenvolve uma experiência da 

realidade na qual inventar e descobrir deixam de se opor, e onde 
14 

criar e revelar coincidem" . Quanto mais nitidamente a descober 

ta da realidade se aproxima de sua "invenção", mais decididamente 

se afirma o caminho do Poeta em direção â linguagem: 

Eiòo. vÃ.CLgzm z mcfital, e começá-la. 

SabíA quz hã tudo, E movtfL-ò e em me-co 

a m-ithõzò e mÁ.thõzò de. ^oAma-i ficin.aò, 

òecA.etaò, du.fiai>. E-iò aZ meu canto. 

"Consideração do Poema" (RP/137). 

Mas os passos iniciais desse caminho, ou dessa viagem, 

nossa leitura vai surpreender nos primeiros Livros da Obra drummo 

niana. O que se poderia chamar de uma "reflexão" sobre a essência 

do poético, na própria poesia, e claramente explicitada a partir 

de A Rosa do Povo, já se encontra em estado latente nos primeiros 

Poemas, que ainda se ocupam do verso sobre o acontecimento "vivi- 

do". A forma irônica de o Poeta se referirão próprio trabalho poé 

tico revela essa tensão entre a clareza ou a nitidez do real e a 

impossibilidade de descrever o que nele permanece oculto: 

também jã ^uZ poeta. 

Ba-òtava olkafi pafia mulheK, 

pemava togo naò eòtKeZaò 

e outflow òubòtantZvo-!) cele&teò. 

Ma-i e^am tantaò, o céu tamanho, 

mZnha poeòZa pefitun.bou-i,e- 

"Também já fui Brasileiro" (AP,55) 

Surgem,então, os primeiros sinais da luta do Poeta com a lingua- 
15 

gem : 

GaòteZ uma hofia pensando um veA-óo 

Paul Ricoeur, La métaphore vive. Paris, Ed. du Seuil, 1975, p. 

Em estudo sobre Drummond, Luiz Costa Lima define como "princl- 
pio-corrosão" o instrumento de que se vale o Poeta na luta com 
a linguagem, em busca da realidade além dos registros subjeti - 
vos. Segundo o crítico, a "corrosão" deixa de se disfarçar sob 
a ironia do Poeta e se apoderar das palavras, a partir de Senti 
nento do Mundo. ( O principio—corrosão na poesia de Carlos Drum 
mond de Andrade", incluído em Lira e Antilira. Rio. Ed. 
zaçao Brasileira, 1968, p.l33)T" 



.19. 

qu& a pzna nao quaA. cAív iZA. 

Mo íntanto e£e e-iíã cã dznt^o 

-ínquÃ-Uto, vivo. 

E-Ce tòtã cã díntfio 

e, não quíA òa-Lx. 

Ma-ò a potòia de-i-te mormnto 

■inunda m-inha vida intí-ÍKa. 

"Poesia" (AP,65) 

Se a poQ.iiia É incomunicãv e.Z {"Segredo" , BA, 94), enquan- 

to se detém na nitidez da realidade, o Poeta aceita o desafio das 

palavras: Buòco pzAòuadZ-Za.ò I SzK-thzò-íi zòc^avo dz KaKa htuniZda- 

dz/ GuandaKti ò-LqUo! do no-ò-òo comÍKc-io ("O Lutador", JO,126). O 

combate é aceito porque, às indagações do gaachz cujos othoò não 

perguntam nada no "Poema de Sete Faces" (AP,53), as possíveis "ri 

mas" nada respondem, mas apenas reforçam a necessidade de ultra - 

passar, pela Palavra, a dimensão factual e imediatamente apreensí 

vel da vida. 

Ocorre-nos uma analogia entre o sentido do gaack& dnm 

moniano e o sentido da palavra 'estranho', em Heidegger, a propó- 

sito de sua interpretação de um verso do poeta alemão George Trakl: 

"A alma é em verdade alguma coisa estranha sobre a terra." Diz 

Heidegger: "Mas o que significa 'estranho'? Habitualmente compre- 

ende-se este vocábulo como o não-familiar, algo que pesa e inquie 

ta. Ora, estrangeiro, estranho (fremd), em alemão arcaico fram, 

significa propriamente:o que segue a marcha de um caminho para encon- 

trar o que já está reservado ao encontro final (...) O estrangei- 

ro cede ao apelo, ainda desconhecido, daquilo que o devolverá à 

sua propriedade" . Esse aspecto da experiência poética é também 

particularmente sublinhado em outro comentário de Heidegger sobre 
17 

o poema de Hoelderlin "Andenken" (Lembrança) ; o poeta se encon 

tra aí descrito como o navegador que responde ao convite para uma 

viagem e reencontra a sua pátria. Esta palavra é tomada no poema 

não apenas em seu sentido corrente de 'terra natal' (.Pie Heimat) , 

como também em seu sentido ontológico e que se refere à relação 

^^Cf. M.Heidegger, Acheminement vers la Parole, ed. át., pp.44-5. 

17 
Cf. M.Heidegger, Approche de Hoelderlin, ed., cit., p. 99. 
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entre o homem e o Ser, relação que ê efetivada na linguagem. O re 

lacionamento imediato entre o poeta e a sua pátria apresenta-se, 

então, ambíguo e opaco, pois o lõgoò poético ainda não é capaz de 

reconhecê-la para dizer a sua essência. Esse reconhecimento s5 se 

torna "possível" após o exílio do poeta; somente â distância ele 

reconhece o essencial, o "inicial familiar". Ora, em Drummond, a 

viagem descreve um circulo que se inicia com a sua partida de Ita 

bira do Mato Dentro para se fechar no retorno do Poeta à Minas re 

visitada pelo reconhecimento poético: a \}i.aiQíLml dtòdí 6<im 

pn.e.; não e-Aa pe.A.ce.b^da. ("Elegia Transitiva", AF,416) . 

Esboça-se então, desde os primeiros Livros, o espaço 

da d-í^eAença entre o mundo e seu sentido, e que a Palavra de Drum 

mond, construída sobre a dialética do c.ta.n.0 e do tòcu^o, vai pro 

curar preencher. Os primeiros sinais desse espaço latente têm co- 

mo suportes a ironia e o humor, que, nos primeiros Poemas, envol- 

vem os temas da infância, da família, da cidade natal (preparando 

a temática social e amorosa), temas que o Poeta retomará sobretu- 

do a partir de Boitempo, quando as contradições inerentes ao Ser 

já são assumidas pela própria experiência verbal. Dessa forma, na 

aparente comicidade da crônica do cotidiano familiar, humor e iro 

nia são revestidos de grande importância ontolõgica, enquanto re- 

velam o desajuste e a estranheza da visão do Poeta diante do mun- 
18 

do : um certo trágico, que faz contraponto ao possível cômico,é 

então liberado pelo jeito muito drummoniano de descobrir a ternu- 

ra que existe nesse trágico, ou em sua "lógica". Assim, no OuíbAa 

-ZiLZ, aconckígo, de "Sweet Home" (AP,64), quando òuA.ge. o Imznòo 

chã com toK^adai/ chã de. m^inha bu^guzi^a contente — o final da 

composição concluindo; Õ bocejo de iellcldadelou em "Sentimen- 

tal" (AP,61): ponho-me a eòcn.eve^ teu nome/ com letfia^ de macaKfião 

(...) - Eòtã. ionhando? olhe que a -òopa eé^^filal L. . , 1 'Me&te paZò 

e pfiolbldo òonha^', está presente a "cômica" tragicidade que exis 

te em todos os homens. Tragicidade que aparece nítida, quando a 

ironia do Poeta configura os descaminhos do Amor; 

João AMAl/A TeAeóa que amava Ra-ímundo 

que amava MaAta que amava Joaquim que amava Ltll 

"Pretendi fazer humorismo, porém, não piada, em meus versos". 
Afirmação de Carlos Drummond de Andrade, citada por G.M. Teles, 
a respeito da expressão "poema-piada", que surgiu do movimento' 
modernista de 22. (Cf. Drummond - Seleta em Prosa e Verso, oraa 
nizada pelo Autor e contendo estudos e notas de G.M. Teles, Ria 
J.Olympic, 1971, p.181). 
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quz não amava n^nguím. 

João ^o-í paAa 04 Eòtadoò Uviidoò ,T e.n.z&a pana o convento, 

Raimundo moKfiau de dzòaòtm, MaA.ia ^■icou pana tia, 

Joaquim 6ulcldou-6 í e L-cil ca-òou com J. Pinto Fe^nandeó 

quz não tinha antnado na hlstÕAla. 

"Quadrilha" (AP,69) 

Oculta sob a ironia e o humor, inscreve-se, pois, a 

estranheza e o desajuste do Poeta diante da vida, desajuste que ê 

menos uma negligência da percepção humana do que uma necessidade 

ontolõgica. 

A doutrina heideggeriana da Befindlichkeit (ò zntlmzn- 

to da iltuação) pode nos esclarecer a esse respeito. Segundo Hei- 

degger, o homem não apreende originariamente a sua situação no 

mundo em um ato de reflexão, mas através de um ò íntlmunto, uma 

dlòpoòlção a^dtlva anterior a qualquer sentimento (Gefuehl)descri 

to pela Psicologia tradicional: "O que designamos ontoloQlcamtnti 

sob o titulo de sentimento da situação é Ôntlcamznto. o mais conhe 

cido e o mais ordinário dos fenômenos cotidianos: o humor, a dis- 
19 

posição (Stimmung)" . Assim, sentimentos de alegria, tristeza, 

indiferença, etc., não são apenas vibrações psíquicas que expres- 

sam a afetividade humana sobre simulações externas. Pertencendo 

necessariamente ao homem e manifestando principalmente a sua con- 

dição como ser-no-mundo, essa dlòpo^lção ê a chave da leitura hu- 

19 
Cf. M. Heidegger, L'etre et le temps, trad. R.Boehm e A. De 
Waelhens, Paris, Gallimard, 1964, p.l68. O termo 'Befindlichkeit' 
tem origem, em Heidegger, no verbo sich befinden,que significa 
'sentir-se', 'levar-se', como também 'encontrar-se', 'situar-se'. 
Boehm_e De Waelhens justificam a sua tradução da palavra pela ex 
pressão 'sentiment de Ia situation' através da justaposição das" 
duas significações do verbo, pois a sua aproximação, que dá ori 
gem ao termo alemão, não pode ser feita em francês. (Ibid., pT 
301-Nota n9 3 dos tradutores ao parágrafo 134). Em outro texto, 
Heidegger faz alusão a esse "sentimento da situação", que é a 
condição finita do homem, definindo-o como uma "paixão" e dan- 
do a este termo um outro sentido: "Traduzimos correntemente pa- 
tho-i por paixão, vibração afetiva. Mas pathoò está em conexão ocm 
pãthíln, sofrer, suportar, deixar-se levar por, ceder ao apelo 
de." (Cf. M. Heidegger, Qu'est-ce que Ia Philosophie?, trad. 
Kostas Axelos e J. Beaufret. Paris, Gallimard, p. 4T) . 
Walter Biemel traduz Befindlichkeit por 'dispositionalité', ter 
mo que, em português, nao possui correspondente. (Ver wT Bie-~ 
mel, Le concept de monde chez Heidegger, Paris-Louvain,N.Vrin, 
1950, onde, a p.98,o autor se refere ao 'sentimento da situação'.) 
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mana da existência. Entretanto, se no plano ôntico-existencial o 

homem está sempre se esquivando desses 6 &ntZme.nto-ò originários, 

sem refletir naquilo que eles podem revelar, essa atitude não anu 

Ia essa revelação, mas significa, ao contrário, a sua própria pos 

sibilidade. O ato de esquivar-se por si mesmo revela ao homem a 

sua situação de òZK-a.Z (Jasein) , e esse "ser-lançado na existên- 

cia" (geworfenheit). implica na realização pelo homem dessa prõ- 
20 

pria existência, como um projeto . Existe, entretanto, um 

mznto fundamental que se distingue de todos os outros e que difi- 

cilmente pode ser percebido de forma nítida, uma vez que possibi- 

lita ao homem se colocar na presença do Nada. Trata-se da angus 

tia,em seu sentido originário. Mas esse Mada, por ela revelado, 

não indica uma ausência do mundo ou a sua negação, mas, ao contra 

rio, a condição para que o mundo se imponha ao homem. Diz Heideg- 
- - 21 

ger: "O que angustia a angustia e o mundo enquanto tal..." . Is 

so não significa que a angústia ofereça uma compreensão conceptu- 

al do mundo, mas uma forma privilegiada de descortinar para o ho- 

mem as suas possibilidades existenciais. Heidegger nos esclare- 

ce dizendo que,ao lado do 6&nt.íme.nto da -6atuação , existe um outro 

modo constitutivo do ser humano, igualmente originário, que ê a 

comp^íznòão. Interpretada como um existencial,a compreensão se re- 

fere ao fenômeno do compreender originário, anterior á refle- 

xão, ou à explicação, e esse é o motivo pelo qual o homem não che 
22 ga inicialmente as coisas pela forma conceptual . Heidegger dis 

tingue ainda a angústia do medo, freqüentemente confundidos devi- 
23 do ao seu parentesco enquanto fenômenos existenciais :o medo sur 

20 
Cf. o sentido de Dasein. em Heidegger, na observação inicial do 
anexo 'Logos', infra. Geworfenheit (,'dereliction' na tradução 
francesa) possui a mesma raiz de Entwurf (Projeto), que é v^rfen 
(lançar). Julgamos oportuno registrar que nos escritos posterio 
res de Heidegger, esse projeto se esclarece como abertura aõ 
Ser: este passa a "projetar" o homem.(Ver, por exemplo, "Lettre 
sur 1'Humanisme", in Questions III, ed. cit., p.119). 

21 
Cf. M.Heidegger. L'Être et le Temps, ed. cit., p.229. 

22 
Ibid., p.l78. Os tradutores nos lembram que a oposição de Hei- 
degger entre "compreender" (verstehen) e "explicar" (erklaeren) , 
traz uma referência implícita a celebre distinção de Dilthey en 
tre^a compreensão que caracteriza as ciências humanas e a expli 
cação própria das ciência naturais. ~ 

23 
De Waelhens, interpretando Heidegger, escreve que a angústia é 
intencionalmente transferida para o medo como uma estratégia 
humana para assiimir um compromisso com alguma coisa determinada. 
(Cf. A. de Waelhens, "Notes sur 1'angoisse", in Existence et 
Signification, ed. cit., p.l83), ~ 
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ge quando o homem se vê ameaçado por alguma coisa em sua vida co- 

tidiana; mas esse sentimento de ameaça já evidencia um outro <6 en 

t-ímínto mais profundo, que é a angústia, da qual o homem procura 

se afastar através do medo. Este s5 poderá, então,se apresentar co 

mo um ò e.nt-Lmznto da òltuação originária em um sentido derivado 

Heidegger retoma a análise da angústia em seu texto O que é a Me 
24 

tafísica? , a partir da questão do Nada, que e o referencial 

da experiência da angústia, já que esta é caracterizada pela ausência 

de uma "razão" que possa justificá-la. No referido texto, o 

tor vai tentar explicitar a significação do Nada como algo infini 

24 
Cf. M. Heidegger, Qu' est-ce-que Ia Metaphysique? trad. H. Cor-- 
bin. Paris, Gallimard, 3eme ed., 1951. Heidegger reconhece que 
falar sobre o Nada já é considerá-lo como um "objeto" existente, 
o que contraria naturalmente o principal ensinamento da "lógi- 
ca" e que consiste em evitar a contradição. No entanto, ao se 
recusar a falar sobre o Nada, a própria "lógica" está indireta- 
mente se ocupando dele. Eis, em resumo, os argumentos de Heideg 
ger: Não ê necessário que essa ciência nos instrua sobre o con- 
trasenso que envolve a questão do Nada uma vez que ele ê a nega 
ção total da existência; ocorre, entretanto, que o próprio Nada 
está sendo submetido aí a uma determinação maior; está sendo de 
finido como algo negado, o que significaria que a negação, que 
é uma" operação do entendimento, seria anterior ao Nada. Nesse 
caso, por que ele seria excluído dessa operação do entendimen - 
to? Em outras palavras: existe o Nada porque existe a negação, 
ou trata-se do contrário? Se não há decisão para essa alternat_i 
va, ê possível afirmar que o Nada ê anterior á negação o que 
torna também possível perguntar por ele. Assim, para que o Nada 
possa ser o conteúdo da questão, é necessário (como em qualquer 
questão) que esse conteúdo seja dado, proposto. De alguma forma, 
ainda que vulgarmente, já "conhecemos" o Nada, pelo menos como 
a ausência de tudo o que existe. Para que a ciência não interfi- 
ra novamente nessa questão, e para que a mesma se torne legíti- 
ma, é necessário falar da experiência fundamental do Nada, cuja 
vivência nos é freqüente: se não podemos apreender o conjunto 
da existência por estarmos sempre presos a determinados fatos 
causados aparentemente por isso ou aquilo, são exatamente es- 
sas situações e esses fatos que nos revelam o conjunto indefin_i 
do da existência. Ora, o -ò ent^m&nto dessas situações, reconheci 
do sobretudo na angústia, nos revela também, e ao mesmo tempo, 
o próprio Nada, que, desde a origem, pertence à essência do Ser. 
É nesse sentido que o Nada é anterior à negação e ê condição pa 
ra a manifestação das coisas, fato que vai decidir o destino dã 
"lógica" no interior da Filosofia. (Cf. M. Heidegger, Op. cit., 
pp.25-32). No início desse texto o autor volta a caracterizar 
o discurso filosófico como sendo aquela reflexão que subverte 
não apenas a forma usual do pensamento como também a do próprio 
discurso científico. Heidegger recorre a uma sentença de Hegel 
que descreve a Filosofia como "a reflexão do mundo ao inverso". 
(Ibid.,p.24). Na Introdução à Metafísica, a mesma diferença en- 
tre o discurso filosofico e o discurso científico é retomada e 
provavelmente em referência indireta ã mesma frase de Hegel. Es 
creve Heidegger: "Filosofar é questionar sobre o que está forã 
da ordem..." (Cf. Introduction ã Ia Metaphysique, trad. G. Kahn, 
Paris, Gallimard, 1967, p.25) Ilustrando a mesma idéia, Heideg- 
ger cita ainda Nietzsche: "Um filósofo: um homem que não cessa 
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tamente mais do que uma negação vazia, terminando por colocar a 

questão fundamental da metafísica: por que existem os entes e não 

o Nada? Esta questão é por sua vez recolocada nas páginas iniciais 

da Introdução à Metafísica , onde são elaborados os principais 

conceitos sobre o Ser. Sabemos que,bem antes de Heidegger,o verda 

deiro sentido da negação já preocupava a outros pensadores, como 

é o caso de Spinoza e sobretudo o de Hegel e, para o nosso filõso 

fo, embora não ocupando o papel central de sua doutrina, o Nada 

é tanto resultado quanto princípio, em "igualdade" com o Ser, de 

acordo com a tradição alemã (e grega). Se conhecemos a importân - 

cia da fenomenologia da negação como é descrita, por exemplo, por 

um Sartre, sabemos que, por outro lado, essa descrição está bem 

distante das teses heideggerianas, pois, em última análise, o na- 

da. sartriano só é apreendido através da eliminação sucessiva da 
25 

apreeensão de todas as coisas reais e possíveis . Em Heidegger, 

ao contrário, o Nada (ou não-ser) não é a privação do Ser e pode- 

ria ser definido, numa proposição ontolõgica, como o elemento in- 

tegrador, sem o qual o Ser não pode se revelar nas coisas. Limita 

mo-nos a acenar para essa complexa questão porque o seu possível 

desenvolvimento não se enquadra nos objetivos deste trabalho, sen 

do nossa intenção a de apenas melhor posicionar a reflexão heideg 

geriana sobre a experiência da angústia. Enquanto revelação do Na 

da, a angústia não deve portanto ser entendida como um obstáculo 

ao encontro do homem consigo mesmo, mas como a própria possibili- 

dade para esse encontro, porque intervém aí a prova autêntica da 

finitude. Nesse sentido, a finitude não é uma falta necessariamen 

te oposta e referida negativamente ã medida do infinito: ela não 

de viver, de ver, de suspeitar, de esperar, de sonhar com coi- 
sas extraordinárias." (Ibid.) 

25 
Ver J.P. Sartre, L'Être et le Néant. Essai d'Ontologie Phénome- 
nologie, Paris, Gallimard, 1953, p. ST! Todo o esforço de Sar- 
tre para descobrir o sentido do Nada (e é nesse esforço que a 
sua reflexão pode apresentar aparentemente alguma semelhança 
com a de Heidegger) resulta estéril, por estar preso ainda ã dou 
trina do Cogitoou seja, ao velho dualismo consciência-mundo,~ 
fruto da tradição metafísica. O existencialismo se reduz a uma 
interpretação da realidade humana enquanto ela se apresenta in- 
teiramente contrária ã realidade do objeto, a tal ponto que o 
fundamento daquela realidade vai ser o próprio Nada e não o Ser. 
Aliás, toda a Carta sobre o Humanismo é uma resposta de Heideg- 
ger às interpretações existencialistas de seu pensamento. É im- 
portante lembrar, inclusive, que o filósofo está sempre contes- 
tando a tradução de Angst pela palavra "angústia", em seu senti 
do corrente, ou sob a conotação que o existencialismo confere 
ao termo. 
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resulta de um "começo" e de um "fim" do tempo humano, mas é ori- 

gem e destino do homem, fundamento do sentido autêntico da trans- 

cendência. É, pois, de sua própria contingência como ser finito que 

encontrará o homem as possibilidades para a sua vida e para a sua 

Palavra. |?esuraindo, poderíamos dizer que a angústia expressa o mo 

do humano de se aproximar do Ser, do qual, como tão bem disse 
- 25 

Heidegger, "o homem é apenas um poema começado" 

É no sentido do que foi exposto que a nossa interpre- 

tação de Drummond descobre a sua experiência da angústia, que, di 

zíamos, ê conseqüência de uma necessidade ontolõgica, inscrita 

sob a ironia e o humor. Sentindo-se estrangeiro no mundo, o Poeta 

registra essa experiência: 

Mo mílo do caminho tinka uma pedAa 

tlnka uma píd^a no m^-ío do caminho 

tinha uma píd^a 

no mtio do caminho tinha uma píd^a. 

Munca me Q.Ò quzc2.h.zi diL&òe. aconticimunto 

na vida de minhas fietina^ tão ^atigada-ó . 

Nunca me zòquzczAe.i qut no meio do caminho 

tinha uma p<idA.a 

tinha uma pedAa no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma ped^a. 

"No meio do Caminho" (AP,61) 

- 2 8 Como algo inerente ao Ser, o obòtáculo , ou o enigma 

da pedfia, não se afasta do caminho, pois aí deve permanecer para 

tornar possível a descoberta do que ê essencial na linguagem e no 

2 6 
Cf. M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens, ed.cit., p.7. 

2 7 
Diz Heidegger: "A angustia nos corta a palavra. Se o existente 
desliza em seu conjunto e por essa razão o Nada nos oprime,qual 
quer proposição que poderia enunciar o 'ser' (que diria a pala- 
vra 'é') cala-se na presença do Nada" (Cf. M. Heidegger,Qu"'est- 
-ce-que Ia Métaphysique?, ed. cit., p.32). Na verdade, a prõ- 
pria palavra poética denuncia esse silêncio: o Poema não enun - 
cia nenhum é, nao a existência, mas, no lugar de negá-la,ca 
Ia-se na pfieò enq.a do Nada. 

2 8 - 
o crítico Antonio Cândido, considerando o aspecto gráfico da 
composição, se refere ao terceiro verso (que pode ser lido como 
o fim do segundo, ou o inicio do quarto) como uma forma de sim- 
bolizar esse "obstáculo" do caminho. (Cf. A. Cândido, "Inquietu 
des na Poesia de Drummond", in Vários Escritos, S.P., Duas Cidã 
des, 1970, pp.103/4). 
Partindo ainda do aspecto formal do Poema, diz G.M. Teles: "A 
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inundo. Configurada na ped^a, a angústia aparece como a "certeza" 

das possibilidades do Poeta e sua memória vai eleger intencional- 

mente esse uco ntS-C'i-fn s.iito, Dai o enigma; ou "a pedra', afirmar—se 

cada vez mais como um obstáculo necessário e que se basta a simes 

mo: Mai a colòa iombfila (...) a.1 zòtã, ã mam.ín.a doò ínlgmaò que 

zombam da tentativa de -inteA.pA&tação. £ mal de enigmai não 6e de- 

ci{,fia^em a pKÕpfiloò . . . ("O Enigma", NP,231). De alguma forma, 

em sua òec^eta evidência, o obstáculo faz parte desde sempre do 

caminho: 

Ca^Kego comigo 

hã dezenaò de anoò 

há centena-ò de ano-i 

o pequeno embrulho (...) 

Já não me fiecofido 

onde o encontrei (_...) 

ki, {^afido òutit 

que anteò me caAAegaò 

do que éò cafifiegado 

paH.a onde me Zevaò? (_...) 

Q_ue^o caminkafL (,...) 

Seguia-te òubmisòo 

poh. tanto caminho 

■òem òabeA de ti 

òenão que te òigo (...) 

de ^ato, amigo, 

òecfieto e evidente (...) 

Sou um homem livn.e 

ma-i levo uma coiòa. 

"Carrego Comigo" (RP,141). 

ordenação cruzada (.quiasmal nos dois primeiros versos gera tam- 
bém a ruptura lógica (...1, motivando assim o aproveitamento do 
espaço em branco obtido com a supressão do sintagma no meio do 
caminho, fato que faz ressaltar nitidamente a importância de 
tinha uma pedKa, sobretudo por vir entre duas expressões idênti 
cas, como se fossem as duas margens de um caminho..." Afirma 
ainda o crítico: "A idéia do caminho — toda uma nova concep- 
ção para o fenômeno poético, e a de pedfia — a concepção parna 
siana, afastada da realidade cultural brasileira, se conjugam 
para dar ao poeta a sensação de felicidade de quem, de repente, 
descobre que já não há mais obstáculo nenhum para a livre expe- 
rimentação de outras formas poéticas." (Cf. Gilberto M. Teles, 
Drummond - A Estilística da Repetição, ed. cit., p.84). 
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Retomando o que dissemos nas páginas iniciais deste 

trabalho, bem sabe o pensamento humano que a verdade não se esgo- 

ta na coerência das claras afirmações e que o "indecifrável" mui- 

tas vezes é fonte de sentido. Por isso, o segredo da permanência 

da co-íòalzn^igma ê assumido pela Poesia como a evidência única ou 
- 29 

a claAa expressão da existência , o que vai explicar a presen- 

ça do acontec-ímento da pzdA.a ao longo da Obra de Drummond e rea- 

firmar, por outro lado, a inesgotabilidade do seu texto: a tessi- 

tura de sua Palavra está sempre dando origem a uma nova (e mesma) 

leitura: 

Vz tudo quanto ^oí mzu paiòo capA-icho-òo 

na vida, fiz^ítafiã, po-ii, o Ktòto íi>{^uma, 

uma pzdKa quz kav-La em me^o do caminho . 

"Legado" (CE,236) 

29 
Em livro onde Drummond reúne todos os comentários sobre a sua 
discutida composição, encontramos o seguinte depoimento do pró- 
prio Poeta onde, como em tantos outros, ele insiste em provar a 
ausência de um significado especial para 'No Meio do Caminho'*. 
"Quer somente dizer o que está escrito nele, a saber, que havia 
uma pedra no meio do caminho, e que essa circunstância me fi- 
cou gravada na memória. Como vê, ê muito pouco, ê mesmo quase 
nada, mas ê o que (o grifo ê nosso. Cf. Carta a Laudionor 
A. Brasil, Rio, 29.03.44, in Uma Pedra no meio do Caminho - Bio 
grafia de um Poema, seleção e m.ontagem de Carlos Drummond de An 
drade. Rio, Ed. Autor, 1967, p.l82),. O importante ê que se .ob- 
serve nesse haver, e oculta sob a ironia do Poeta, a presença 
de um espaço que acolhe e re-colhe a situação humana originária* 
Tanto nos parece assim que, na organização da Antologia Poéti- 
ca, Drummond seleciona o Poema para a seção intitulada "Tentati 
va de exploração e de interpretação do estar-no-mundo". ~ 

^^Pensando certamente nessa riqueza inesgotável da Palavra de 
Drummond a que nos referimos, Haroldo de Campos vai dizer que 
o Poeta "está reescrevendo em soneto ('Legado') o seu 'No meio 
do caminho tinha uma pedra', que virou 'uma pedra que havia em 
meio do caminho', em polida e castiça chave-de-ouro." (Cf.H. de 
Campos, "Drummond, Mestre de Coisas", in Metalinguaqem, S.P., 
Ed. Cultrix, 3a. ed., 1966, p.41). Para ilustrar a mesma idéia, 
de texto re-escrito sempre renovado, e num.a associação bastante 
significativa, Silviano Santiago transcreve uma frase do perso- 
nagem Brás Cubas, em Machado de Assis: "Deixa lá dizer Pascal 
que o homem é um caniço pensante. Nao; ê uma errata pensante,is 
so sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a ante- 
rior, e que será corrigida também, até a edição definitiva, que 
o editor dá desgraça aos vermes." (cap.XXVII), Diz Silviano: 
"Não seria difícil mostrar, metaforizando o processo de Brás Cu- 
bas, que no discurso drummoniano as versões se repetem 'em erra 
ta'. Como exemplo, compare-se: a) Mundo mundo vasto mundo,/ Se 
eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma solu- 
ção'... b) 'Não rimarei a palavra sono/ com a incorrespondente 
palavra outono./ Rimarei com a palavra carne/ ou qualquer outra, 
que todas me convém." (Cf. S. Santiago, Carlos Drummond de An- 
drade, col. Poetas Modernos do Brasil, Petrópolis, Ed. Vozes, 
1976, p.63). No caso do nosso Poema analisado, algumas "erra- 



Presente no texto e no caminho, e resistindo ao fu- 

gaz e transitório, o acon.tec-ime.nto se impõe ã liberdade do Poeta, 

liberdade que é,antes de tudo,um poder de submissão ã sutileza do 

mistério (ou do "fardo" que carrega o Poeta),pois é desse poder 

que nasce a possibilidade para a aproximação criadora de uma or- 

dem, de um equilíbrio ou de uma unidade. Negar essa possibilidade 

é interromper a marcha do caminho e da Palavra, intensificando a 

experiência do absurdo e do vazio. Certas palavras de Gabriel Mar 

cel nos traduzem esse ato negativo, que, em última análise, seria 

"bem menos a expressão de uma razão adequada e dócil ãs lições da 

experiência do que a recusa obsessiva que opõe uma individualida- 

de, embriagada em si mesma, aos signos e apelos, aos quais somen- 

te o amor teria o poder de tornã-la sensivel — sob a condição 

de que esse amor seja capaz de abandonar os fantasmas em que se 

transforma, quando apenas se reflete, em vez de se consumar. 

Trata-se ainda de perceber que o momento da liberação criadora 

nasce do próprio encontro com os obstáculos, ou da vivência das 

"náuseas" e "situações-limites", quando a nossa comunicação com 
32 o mundo e cortada. . Longe de ser um devaneio compensador, que 

tas" da pzdKa ainda podem ser surpreendidas na Obra: E como eu 
palmÃ-lhcLòi í vagamínte-t uma íStKada de. MZnaò pedA.egoòa. . . ("A Má- 
quina do Mundo", CE,271); Ma-ò que dize^ do poeta! numa pAova ei> 
colaà.? (...) Q_ue encontrou no caminho I uma pedKa. . . ("Dados Bio 
gráficos'} VB,616); O coKpo na pedAal a pedAa na \iX.dal a vida na 
^oAmaC'A Palavra e a Terra" (Origem) LC,616); ei>i,ei> Ki-i^coò na 
oedfia, indeci^fiãvelò! patavKai> sem paiavAa, ma-ò ^alanteò. . . " 
("Inscrições rupestres no Carmo", do Livro Esquecer para Lembrar 
(Boitempo III), Rio, J. Olympio, 1979, p.l5). 

31 
Cf. Gabriel Marcel, "L'Être et le Néant", in Homo Viator,Paris, 
Aubier-Montaigne, 1952, pp.255/6. 

32 
É compreensível, mas nem por isso menos lamentável, o fato de 
que a bela obra filosófica e literária de um Sartre, que,caTK) dis 
semos, descreve tão bem certas experiências negativas, na 
própria ânsia de entender e de libertar o homem, ter- 
mine por reduzí-lo ao Nada. Mesmo quando Roquentin, personagem 
central de A Náusea, confessa o secreto desejo de transcenderas 
coisas, de transportar-se para a região onde se inspiram os ar- 
tistas, ele se sente ao mesmo tempo incapaz de conquistar "esse 
outro lado da existência, esse outro mundo que se pode ver ã 
distância, sem jamais poder se aproximar dele..." (Cf. J. Paul 
Sartre, La Nausêe, Paris, Gallimard, 1948, p.245). Julgamos opo 
tuno registrar aqui certa observação do crítico português Ar- 
naldo Saraiva : "os tempos eram favoráveis àquilo que uma certa 
corrente filosófico-literária, produto deles, viria a consagrar 
como náusea. 'No meio do Caminho' fala justamente dessa náusea, 
que através do símbolo da pedra no meio do caminho, se decompõe 
no sentimento de incapacidade e fragilidade..." (Cf. A. Saraiva, 
"Estudo", in Uma Pedra no meio do Caminho - Biografia de um Poe 
ma, ed. cit., p. 10). Se a clara intenção do artigo e valorizar 
integralmente o Poema Cpois chega a falar em "pedra pre- 
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só agravaria a angústia e a fragilidade, movemo-nos numa espécie 

de espaço potencial para habitar entre o vivido e o possível. Tal 

é a virtude do jogo humano de certos instantes livremente improvi 

sados, esses instantes de esperança que nos fazem reconhecer, por 

que o anunciam, o lado harmonioso do mundo; 

Uma padA-O. no me.io do caminho 

ou apanaó um A.CL6t^o, não impo fitai ... } 

Van. tudo paia pAeòança doò longZnquoò, 

■dent-ín. que há zcoò, poucoò, maò cilètal, 

não A.ocka ap&na& . . . 

"Consideração do Poema" (RP,137) 

Nessa perspectiva, a palavra poética vai libertar o ho 

mem de sua angústia originária através de um gesto criador, como 

o gesto da orquídea que vence a obscuridade e emerge para a luz: 

Um inò&nto cava 

cava 6 em atafimz 

peA.^uA.ando a tcAAa 

due {^aztfi dxauòto 

em paZò bloqueado 

enlace de noite 

fiaiz e minério? 

Elò que o tablfiinto 

loh n.azão, miòte^iio] 

pn.eòto òe deòata: 

em vende, òozinha, 

ant-LeucZidiana, 

uma onquZdea {^on.ma-i,e. 

"Áporo" (RP,154) 

O espaço da di-^enença ganha agora maior densidade e a 

Palavra essencial convive melhor com suas próprias "impurezas",em 

direção â outna dimensão do mundo a ser conquistada pela subjeti- 

vidade: o bloqueio entre o Poeta e o "enigma" se dissolve — o 

pensamento e as palavras se envolvendo com as coisas em um ato de 

ciosa" - Ibid., p.14), percebe-se na afirmação de que a pedra 
possa simbolizar a "náusea" uma certa incoerência do autor, so- 
bretudo se, além do Poema, se considera o contexto de toda a 
Obra. Diríamos, em outras palavras, que as "soluções" que a poe 
sia de Drummond propõe para as aporias e os enigmas da vida nos 
parecem bem distantes das proposições do existencialismo. 

33 
Em dois momentos posteriores, reaparece o mesmo gesto libertador: 
7. KpuÂJX-òe o neXxaXjol na meima tAan&panencia:I eLíminando caAn/ -i-ctuação e 

tnEnòiXol òubÁJuxmente vajui /o bloqueio da toAna (" (In)Memória", BO,365). 

2. O inÁeto petAJi^icado I na concka oAdente do dia/ une o tédio do pa^òado/ a 
ma {^utuuia eneAgla... ("A Falta que ama", AF,414). 
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conhecimento recíproco, conhecimento quase amoroso: 

E-òtí ve.A.6 0, aptnaò um a^abí^co 

m tofino do (iZmzwto eó^encZaí InaXlnQlvzt 

Wão mcLÜ> o dunjo de. expticoA, í müttipliu paJiavfioiò m lelxe. 

òViblndo, e o tòpÍAlto que. eÁcolke,, o olho que vÁj>lta., a. mõó-cca 

ielta. de depuAaçõe^i e. de.puA.açõeò, a deticada modeZagem 

de. um c^U^tai. de òuspÃJwò ílmpZdoi, e {^nZgZdbò: não mcúJ, 

que um a^abeòco, apznaé um a/iab^-òco 

abA-aça aò co-Lòaò, òzm KeduzZ-laò. 

"Fragilidade" (RP,154)^'^ 

Novamente nos lembramos das sentenças de Heráclito 

que, a exemplo do fragmento 18, nos ensinam a esperar que o "ine^ 

perado" seja surpreendido naquela proximidade mais familiar e que 

escapa às explicações lineares do real. A metamorfose das coisas, 

em sua permanência, revela â subjetividade voltada para si mesma 

que o "frágil" eteme^nto e.ò6 encZat (inatingível) não pertence so- 

mente a ela, mas também âs próprias coisas, que, por essa razão, 

merecem ser abraçadas pelo olhar que as "interroga". E se*a Poe- 

sia reconhece nessa interrogação um de-ò cobA-imznto fie.tan.dado peta 

{^oKça de. vefi (."Nudez", VP,295), trata-se ainda de uma descoberta 

que na verdade sempre existiu, pois já havia uma pergunta implíci 

ta nos olhos do gauche, que "nada" questionavam ao mundo. O Poeta 

re-escreve essa descoberta "tardia": 

A pA.eòcnça da ^e-fifia, daò Zmbaãba^, 

daò {^ontcò, quz pici) e.nq.a7 

Tudo e ma-c4 tafide.. 

\J-inte anoò dípoÃ.6, como noò dA.amai ^ 

?oA enquanto o ve.fi não vê; o ve.fi fizcolhe 

A idéia do "arabesco" sugere ao crítico José Guilherme Merquior 
uma analogia com a arte do barroco, â qual Drummond se refere 
em sua crônica "Contemplação de Ouro Preto", no Livro Passeios 
na Ilha, quando fala dos "arabescos que se emaranham e se ge- 
ram a si mesmos". tCf. J.G. Merquior, Verso Universo em Drum- 
mond, Rio, J.Olympic, 1975, p.118). A analogia poderia ser es- 
tendida aos seguintes versos onde, ainda que de forma não explí 
cita, o arabesco está presente: E o longo e-ò^oAço/ pz^qut^a de 
òinal, buòca entfie, òombfiaòj mafilnkagzm na fiota do divino,! ce.- 
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dz caminho, de hofilzontt, 

z mm pzA.ce.be. que <xò fie.c.otke 

paKo. um dÁ.a tecen. tapeçaA.Za-ò 

que 4ão {^otoQfialÁ.a.i> 

da. 'impzA.c.ebida te^n.a v-íòitada. . . 

35 
("Paisagem: Como se faz") 

Voltamos a insistir no tema da subjetividade para 

mais uma vez sublinhar o seu aspecto ontolõgico, pois é no inte- 

rior dessa subjetividade que a palavra poética vai re-conhecer a 

trama lúdica do Ser e do Tempo. Um tal jogo entre a temporalidade 

humana e o Ser esclarece o significado do conhecimento recíproco 

da alma e do universo na poesia, conhecimento que, em Drummond, 

se tornará tanto mais lúcido quando mais for re-colhido pela me- 
36 - 

mória . Existia a viagem, existia o caminho, e é nesse sentido 

que a experiência do Poeta com a linguagem viverá a "metamorfose" 

de um mesmo tõgoM Se 06 tema-ò pa-ò-òam, a Voeòla. fieòl&tt. ("Conside 

ração do Poema" ,RP, 137). Essa Palavra única, esse IÓqoò que permanece, 

testemunha a dimensão primordial da presença ou do acontec-imznto 
37 

das coisas , dimensão que nao se confunde com nenhum presente 

particular dos instantes pontuais do "agora", porque é a pró- 

pria liberalidade do tempo, sua fonte simbólica, viva e atual, 

que vai autorizar todo acordo entre pensamento e Ser. Diz 

o Poeta: "Esse ofício de rabiscar sobre as coisas do tem- 

po exige que prestemos atenção ã natureza — essa nature 
~ - II 38 

za que não presta atenção em nós.." Natureza nos sugere, 

de lugafi ao que, na voz eH-fiante, I pfiocufia Znt^oduz-i/i em noòòa 
vida! tefita canção cantada poA. òl me^ma. . . ("A Voz", AF,415). 

35 
O Poema se encontra no Livro As Impurezas do Branco, Rio,J.01ym 
pio, 3a. ed., 1976, p.40. 

Conforme mostrará a continuação deste trabalho, a palavra "Memo 
ria" não será explorada no sentido que a Psicologia registra co 
mo a faculdade de reter o passado. " 
A Nota 20 do anexo LÓgos, infra, esclarece o nosso emprego do 
termo. 

37 
Heidegger confere a palavra 'acontecimento' (das Ereignis) um 
sentido especial, no qual nos baseamos aqui. (Cf. infra, a obs. 
12 do anexo Logos) 

3 8 
Da folha de apresentação do Livro de Crônicas Fala, Amendoeira 
(O.C.,911). 
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- 39 
aqui, a força pfiz^íntz e autonoma da physis grega, que, no di- 

zer de Herâcllto, "gosta de ocultar-^se". Ora, o tempo verdadeiro 

não ê um fluir transitivo e transitório; como a Natureza, está 

sempre nos escapando e, conseqüentemente, fugindo dos parâmetros 

de nossas representações vazias. Heidegger escreve poeticamente 
40 

que "o tempo e a força tranqüila do possível" , querendo dizer 

que, em seu espaço lúdico e pluridimensional, aberto ao infinito, 

tempo e natureza permitem ao homem e aos seres emigrarem da reali 

dade para a po6òihil-ídadí, espaço de convergência das três dimen- 

sões temporais. 

A experiência poética é a experiência privilegiadades 

sa poòò^bilÃ.dadd: as faces do tímpo do mundo transformam-se em ho 

rizontes criadores no interior do instante poético. Bachelard nos 

fala de um "tempo horizontal" para definir o tempo dos relógios,e 

que se assemelha ao vento que passa, e de um "tempo vertical", 

princípio de simultaneidade, pelo qual as coisas conquistam o seu 

Ver, infra, o anexo 'Alétheia e Physis'. 

40 
Cf, M. Heidegger, "Lettre sur 1'Humanisme", in Questions III, 
ed. cit., p.79. Utilizando a polivalência de significações do 
verbo moegen (poder, querer, desejar, amar), Heidegger refere- 
se ao desejo (das Moegliche) do tempo como "dom de essência", 
possibilidade: tempo e Ser de.6e.jam as coisas para que elas poò 
iam existir. A partir de uma interpretação do pensamento hei- 
deggeriano, Henri Birault fala de uma quarta dimensão da tempo- 
ralidade que seria a dimensão da pA.eAença, ou do aconte.cZmento, 
onde "se ocultariam" as outras três faces do tempo, da mesma for 
ma que o Ser se faz pAeóanie através de sua própria ocultaçãoT 
Assim, o autor propõe que a imagem do rio que percorre seus me- 
andros contínuos e descontínuos seja substituída por uma outra 
imagem que nos liberte das concepções fluviais, cíclicas e iti- 
nerantes do tempo (.Cf. H. Birault, Heidegger et l'expérience de 
Ia pensée. Paris, Gallimard, 1978, p.536). No prólogo da obra,o 
autor descreve o acordo surpreendente entre as tendências em 
coisificar o tempo e os conceitos da metafísica que procuram ver 
na fixação do presente o centro que assegura a permanência e 
mantém o movimento: "Por numerosas que sejam as teorias filosó- 
ficas da temporalidade, elas apenas representam as formas diver 
samente elaboradas de um só e mesmo tempo: o tempo do mando — 
aquele que Heidegger chama dÃ.e iiieltze.lt. O tempo do mundo não 
é o tempo do ser-no-mundo. O tempo óntico não é o tempo existen 
cialmente ontológico. Ou ainda, o tempo 'mundano' da temporali- 
dade derivada não é o tempo 'mundial' da temporalidade originá- 
ria. O primeiro pode e deve se deixar pensar a partir do segun- 
do. O segundo é rigorosamente impensável a partir do primeiro". 
(Ibid., pp.9-15). 
Seria interessante observar ainda que Heidegger dedica a sua con 
ferência "Tempo e Ser" ã demonstração desse jogo do aparecer ê 
do ocultar-se das coisas ao longo do tempo. (Cf. "Temps et Être" 
in Questions IV, trad. J. Beaufret, F. Fédier, J.Lauxerois, c. 
Roels, Paris, Gallimard, 1976, pp.12-51). 
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equilíbrio. Esse tempo vertical é o tempo da poesia . Assim, o 

presente não é único ponto de ancoragem do tempo, o passado não é 

a sua fatalidade, nem o futuro a sua única chance, o tempo e paA.a 
4 2 

óempAe, nos ensina Drummond. ("Duraçao") —Vzntfio de m-ím, 

bem no ^undo, / hã coZoò-òaiò da tempo,! {^ixtufio, põ-i-^utu- 
43 

^0, pA.ete^-ito , . . ("Idade Madura", RP,186) . O Poeta se distan - 

cia das batidas regulares dos pêndulos para reter o essencial: 

... òÕ aquele velho pendido e óentado, 

de luvoi e òobAetudo, vê paòòojL (é cego] o tempo que não enxen.gmoò , 

o teirtpo -ÍAAeveAòZvet, o tempo eòtãtÃ.co, espaço vazio enXxe fiamoò. 

O tempo — que ^azeA. dele? Como adlvinkaji, LuLí> MauAlcio, 

o que cada hona üvxz em òi de plenitude e óac^^Zcio? 

"A Luís Nfeurlcio, Infante" (FA,290) 

O tempo verdadeiro não é o tempo que vemos "passar",o 

que o tempo "amadurece" não são as horas que correm: o tempo em 

si mesmo é imóvel e por ele as coisas se transportam para o seu 

41 
Ver o belo artigo de G. Bachelard "Instant poetique et instant 
métaphysique", in Le droit de rever. Paris, P.U.F., 1973, pp. 
224-232. 

42 
Em As Impurezas do Branco, ed. cit., p. 33 

4 3- 
Em analise literária bastante rica e abrangente o poeta e criti 
CO Affonso Romano de Sant'Anna descreve a evolução dos temas 
principais da Poesia de Drummond a partir da coordenada do tem- 
po apreendido como um continuum. Assim, a leitura de Affonso 
Romano configura o eixo fundamental dessa evolução na pro- 
blemática "Eu versus o Mundo", que se desdobra em três fases com 
plementares: 1)"Eu maior que o Mundo" (exemplificada no "Poema 
de Sete Faces": Mundo mundo vai,to mundo! maiò vaòto e meu coA.a- 
ção ), fase em que o Poeta, embriagado em si mesmo, olha a vida 
ã distância; 2) "Eu menor que o Mundo" ( Nao, meu coAação não 
e maiO'1 que o mundo, !e muito meno^ —"Mundo Grande") ,quanao o 
Poeta descobre o tempo e o espaço e,^ consequentemente, o mun- 
do; 3) "Eu igual ao Mundo" (O mundo e grande e pequeno — "Ca- 
so do Vestido"),, fase de relativo equilíbrio, quando o Poeta ten 
ta vencer dialeticamente a sua "luta" com o mundo para igualar- 
se a ele, em um espaço atemporal. Nesse sentido, a poesia é de- 
finida como "a derrota do tempo, porque é uma forma que se in- 
temporalizou ao sintetizar vida e morte e ao somar ganhos & per 
das de um modo dialético". (Cf. Affonso R. de Sant'Anna, Carlos 
Drummond de Andrade: Análise da Obra, Rio,Ed. Documentário, 2a. 
ed., 1977, p.153). 
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44 
iugaA próprio : Mas e preciso entender essa imobilidade do tem- 

po não em oposição ã mobilidade, mas como a sua força virtual ou 
- ^45 

o seu poder, assim como o "invisível ê o aveó^o do visível" ,des 

de que também se entenda a mobilidade não como a sucessão contí - 

nua de instantes temporais. Quando, por exemplo, Bergson se refe- 

re à impossibilidade de se dividir ou "pinçar" as partes do tempo, 
46 f 

para relacioná-las ,a mobilidade aí descrita resulta desse tempo 

■imovo^Z, pluridimensional, que se oferece a quem não deseja possu_í 

-Io, mas apenas "vê-lo". Trata-se de entender a imobilidade não 

como a antítese da mobilidade, mas como a sua d-í^ eA.e.nça ou trans- 

cendência, que, se não foi explicitada, deve ter sido pelo menos 

intuída pela reflexão bergsoniana. 

É esse espaço ^mÓve-t da temporalidade que a Poesia vai 

encontrar na j anutação do tímpo em tímpoi> vãA-ioò ("Nu- 

dez", VP,295), porque a busca da plenitude opõe a mobilidade va- 

zia e indefinida do tampo do mando à permanência do tempo origina 

riamente finito: PodòZa., ttií^nÁ.da.dí do momento ("Encontro", VP,465), 

Se o que d-ió-òtpou não zAa poe-òtaí Oue. òí partiu, c.fiÁ.i>tcil não 

eA.a ( "Procura da Poesia" ,RP,138), a Palavra descobre, em suas próprias 

A palavra 'lugar' não é empregada aqui em seu sentido de espa- 
ço físico. Inspiramo-nos na expressão de Heidegger 'Zeit-Spiel- 
Raj^', traduzida por "espaçamento-lüdico-do tempo" ,. signi- 
ficando a dimensão do espaço temporal das coisas, ou seja, a 
sua maneira própria e única de ser no tempo e no espaço. (Cf.M. 
Heidegger, Acheminement vers la Parole, ed, cit., p.200). 
Em outro texto o nosso autor nos esclarece sobre essa presença 
das coisas no espaço-tempo. Trata-se da experiência do Liceu on 
de se vive ou se tenha vivido, e que nenhuma visita, ou descrição 
que dele se faça, pode igualar-se àquela experiência:Certos odo 
res, certas texturas afetivas nos trazem o 'ser' dos objetos dê 
forma muito mais imediata: "Do exterior podemos explorar o edi- 
fício de todos os lados (...) encontraremos escadas, corredores, 
salas-de-aula com seu equipamento (...). Ora, onde se acha o 
ser do liceu? E todavia o edifício e, o liceu e..." (Cf. M.Hei- 
degger, Introdution a Ia Métaphysique, ed. cit., p.44). A refle 
xão sobre o lugafi das coisas também se estende à obra de arte." 
Neste mesmo texto (pp.46-7), encontramos uma análise do quadro 
'Oi, Sapatoò'áe. V. Gogh, onde Heidegger demonstra que, se a te- 
la, as cores, os toques do pincel são em si mesmos vazios, so- 
mos transportados pela obra ao mundo do camponês para viver o 
tempo e o espaço que o envolvem. (Cf. a nossa referência a essa 
mesma análise de Heidegger sobre a arte, no anexo 'Dichtunq e 
Poesie', infra). 

Expressão de M.Merleau-Ponty, Le Visible et 1'Invisible, ed. 
cit., p. 190, 

Cf. Henri Bergson, La Pensée et le Mouvant, Paris, Alcan 1934 
p. 10. ~~ 



"impurezas", a possibilidade de transcendência; 

a ^uga do fidaí 

a-índa Zonge a iuga. do ^zzK-ito, 

ma^ò tangz do. tudo, a ^aga dz òl míòmo, 

a. ^uga da iuga, o íxZllo 

4em água z paloLv^a, a. pzAda 

voZuntci^'La dz amoA. e mzmÕfi-ía, (...) 

a dzònQ,cQ.òi>idad<í. do canto, a llmptza 

da con., n&m bAaço a mo\icfi-òz mm unha cA.&6cendo 

Não a moAtz, contudo. 

Maó a vtda: captada em òua ^o^ma t^A.zdutZve.1, 

jã 6 cm ofinato ou comentário mítÕd-íco (...) 

pofique o tempo não mat^ òe div-cde em òeçõeó; o 

tempo 

ettdtdo, domado. 

Não o morto nem o eterno ou o divino, 

apenas o vivo... 

"Vida Menor",(RP,155). 

Esse o verdadeiro sentido da eternidade em Drummond,e 

que se explica pela dimensão ontolõgica da finitude a que nos re- 

ferimos. O Poeta não assume o tom precário da tristeza que evoca a 

eternidade ou o infinito divino — "salvação" da contingência hu- 

mana — mas afirma a transcendência como um projeto ou uma in- 

tenção do próprio homem. A "fuga" do real, ou de si mesmo, é sem- 

pre transfigurada no interior da própria vida: eterno e tudo aqui 

to que vive uma fração de segundo/ ma^ com tamanha intensidade que 
41 

òe petrifica e nenhuma {^orça o resgata ("Eterno", fa,284) . como 

47 '11 
O Poeta re-afirma o seu desejo de transcendência: Tudo branco 
no tempo! Oue limpeza noi resíduos e vozes e na cor... ("A Vida 
passada a limpo", VP,298). Segue um breve registro da visão da 
problemática do tempo em Fernando Pessoa, e que se opõe ã vi- 
são de Drummond: Considerando o tempo como uma pluralidade de 
momentos isolados. Pessoa está sempre tentando sobrepor a tempo 
ralidade racional à temporalidade psíquica para explicar o té- 
dio e a fatalidade da existência. Preso ao passado, o poeta re- 
corre à infância para simbolizar um tempo acabado e vazio, ir 
remediavelmente perdido: "Desejo físico da alma de se encontrar 
ali outra vez..." CF. Pessoa, "Aniversário", in Obra Poética, 
Rio, Aguilar, 1965, p.379). Assim, a infância (o passado), co- 
mo suporte do drama íntimo do poeta, faz do presente o ponto de 
oposição â eternidade e do futuro a espera entediada pela mor- 
te. Seja em um Ricardo Reis e sua preocupação em perpetuar o 
presente, em um Alberto Caeiro, criador de momentos descontínuos 
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diz Mikel Dufrenne, "o tempo da presença é demasiado pleno para 

que lhe oponhamos a eternidade, o mundo é demasiado belo para que 
48 

lhe oponhamos um outro mundo..." . Assim, a intenção da etern_i 

dade atravessa a vida em sua situação factual porque essa situa - 

ção ê vista não como um obstáculo, mas como uma possibilidade: 

Pe A.epente., òdwtÁmoò um oaco legando ao c&a no^^a medula 

e. no fundammto do ònn. a hon.a ^uZguAa. 

"Ciclo" (VP,307) 

E se os possíveis são dados e vividos na finitude é 

porque não pertencem a uma esfera irreal e ilusória, mas ã unidade 

do projeto humano da existência. Daí ser preciso entender que se 

o Eu se diz transcendental não é devido ao seu poder de criar as 

regras universais do mundo, mas enquanto determina a si mesmo vi- 

ver o seu próprio destino. A palavra poética já se decidira a A.e- 

nunc-íaA, ínt^e. poé^Zvn-lò, I de. c-imdnto do ÁmpoóóZvel ... 

("Procura", VP, 301): 

Eu t'^opeg.o no poòòZvzí & não dtòZòto de {,aztn. a 

de.-S cobe.fLta do que tm de.nüio da cai ca do Zmpoòólvel. . . 

- 49 
("Procurar o que") 

O tempo transfigurado dissolve a impossibilidade e a 

poóòZvíZ tensão entre o eterno e o fugaz. A palavra poética des- 

creve a força ontológica da linguagem musical na dissolução desse 

conflito: 

... Em tatía-n. ZnccMante, no con^ZZto 

cofLpo a cofipo cntAC o 6 ík c a contZngcncZa 

para tentar uma "unidade" temporal, ou em um Álvaro de Campos e 
sua invenção de um tempo poético, o resultado ainda é sempre o 
vazio. A própria necessidade que levou Pessoa a inventar seus 
heterônomos por si mesma é talvez uma prova de que o poeta in- 
tuiu o enigma da existência, que, entretanto, ao contrário de 
Drummond, não conseguiu solucionar: "Não sou nada C...) A parte 
isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo." ("Tabacaria".Ibid 
p.362).   

48 
Cf. M. Dufrenne, Estética e Filosofia, ed. cit., p.210 
   C 

Do Livro Esquecer para lembrar, ed., cit., p. 43 
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nova mã-òÃ-ca, ungida de tn.-iòte.za 

ma-ò ^.adiante, ds. {^oKça vam ao mundo. 

Luta o homem na ãfiza dzòotada 

do. òua òolidão; luta no palco 

^Aemente de contA.a-òte-0, pcA.c&bendo 

que pouco a pouco cíx^am-ò e oò íòpaçoò 

da peA-cepção, e tudo òq, limita 

CL captação interna da binais 

òiltntcò , impalpãvciò, inviólvei-i , 

nunca poAcm tão vivo-ò -ò e captadoò . 

A pAopoAção que. a don. aumenta, e em volta 

nega-lhe o amoA. óeu-ò bãlòamoò te^KeòtKeò, 

ganha ^.equinte a {^ãb^ica òonofia 

de etefinizah. a vida bfieve em aKte... 

("A Música da terra") 

A mesma tensão entre o eterno e o finito é desfeita 

na verdadeira experiência do amor que a Palavra revela: 

Veuò me deu um amoA no tztppo da maduAeza, 

quando oò /^fiutoò ou não òão colhidoò ou òabem a 

veAme [,...) 

Ma^J poAque me tocou um amoA cAepu-ò culaA, 

ha que amaA di^cAente. De uma gAave paciência 

ladAilhaA minhaò mão6. (_...) 

Hã que amaA a calaA. 

PaAa ^oAa do tempo aAAaòto meui, deòpojoò 

e eòtou vivo na luz que baixa e me confunde. 

"Campo de Flores" (CE,250). 

Simbolizado no tempo cAepuòculaA, o amor atinge poste 

riormente a sua dimensão atemporal: é suprimida a "antítese" trans 

cendência — a idéia de Deus sugerindo também a idéia de Ser, 

além do sentido apenas religioso — e finitude, espaço dos deòpo^ 

^'^Do livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras, Rio, J. Olym- 
pio, 1978, p.124. 



.38. 

j06 e dos ^A.uto4> esquecidos. Coexistindo com o Ser, a palavra 

do Poeta silencia para pensar o amor "fora do tempo" ou, como en- 

sinou outro poeta maior, reter desse amor o eterno e o infinito 

de sua duração. Para Drummond, aliás, é na experiência amoro 

sa que o ser humano se encontra justificado: podz uma cA.-íata- 

A.a òznão,! amaA ?[...} E-òte o nos-òo de.-6t^no: amOA 4em conta 

("Amar", CE,247). Ou ainda: 

E-íá que. um òzgundo na^ c-ímento , 

não adÃ,v<inkado , 6 em anuncXo , 

Ae^gaóta o òo {^fiÁ-mento do pA^meX^o, 

e o tímpo Kedoufia. 

kmoK, niyte. o i,zu nome. 

ÁmoA, a d&6 CO b&A-ta 

dz ãínt-ldo no ab&uKdo dc exZòtZn.. 

O Azal vtÁta nova n.zal£dadz, 

a iXnguagc.m encontra .6 eu mo-tl\Jo 

ate me-òmo no£ lancei de òtZênc-Lo. 

A expl-lcaç-ão Aompe das nuvenò, 

das ãguas, das maZs vagas circunstâncias: 

Uão sou eu, sou o õutAo 

que em mXm pro curava seu destino . 

C'Nascer de Novo")^^ 

E finalmente, a nostalgia do "Canto C5rrfico"(EA.,288) testenu 

nha a tentativa de dissolução ainda do mesmo conflito Cefêmero- 

Nossa leitura da problemática amorosa em Drummond faz distinção 
entre o poema de amor e o poema do amor, este prevalecendo sem 
pre como uma nova revelação da mesma (aparente) antítese do cZã 
ro-escuro, presente em toda a Obra, ou do apelo misterioso ê 
sempre renovado de uma luz que se abriga na obscuridade. Assim, 
podemos ver confirmada a relação do sentido do amor com a trans 
cendência, ou "a explicação" doCgoema de\ amor; Por mais c^uê 
amor transite ou que se negue,! é canto [não é ave} sua essên- 
cia ("Sonetos do Pássaro", VP,2^9); hl'agua e na pedra amor dei- 
xa gravados/ seus hierõgli{^os e mensagens, suas/ verdades mais 
secretas e mais nuas L"Entre o Ser e as Coisas", CE,247). Ainda 
quando o suporte da palavra poética ê a "narrativa" amorosa, a 
exemplo de "O Padre, a Moça" (LC,328), a essência do canto per- 
manece; todo amor e amor e ninguém sabe/ onde Véus acaba e re- 
começa (...) ao relento, no sZlex da noite,/ os corpos entran- 
çados trans {undido s / sorvem o mesmo sono de raZzes/ e é como se 
de sempre se soubessem/ uma unidade errante a convocar-se/ e a 
diluir-se mudamente. Em "Relógio do Rosário"(CE,231) a essência 
do amor se declarava ameaçada ao contacto furioso da existência 
pois, 04 impactos de amor nao são poesia (FA,279).Ou ainda; O ' 
primeiro amor passou/ o segundo amor passou,/ o terceiro 'amor 
passou,/ Mas o coração continua, CConsolo na Praia", RP,180). 

Do Livro A Paixão Medida, Rio, J. Olympio, 1980, p.39-. 
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-infinito), quando a palavra poética assume a busca de equilíbrio 

e unidade configurados na força da própria Palavra, no Lõgoó que 

permanece e sobrevive â finitude: 

A Vança jã não òoa, 

a duixou de òq.k palavra., 

o cânt-Lco alongou do mov^ímento 

ÕA^eu, d^v-íd-ído, anda ã pKocuAa 

dzòòa un-ídadí ãuAza quiO. pzfidzmoò i...] 

J ntíg^a-noò, noutra maZò dín-òa 

atmo-6^eA.a do ve.A-6o antíò do canto, 

do ueA-óo anivzh.00, latzjantz 

no pA.^me.ÁA.0 ò-LZíncio . . . 

Arte, Amor, Verdade, Palavra. Sempre a mesma busca 

de òzntido, o Eu e o Mundo vivendo um mesmo espaço, a experiência 

subjetiva e suas possíveis invenções adquirindo significado quan- 

do aceitam o desafio do Ser, ou quando registram a sua possível 

e/ou impossível proximidade. 

oQo 



Capitulo U - ENTRE O SER JMl/ENTAtO E O MUNVO INVENTOR 

Todo-6 06 dÃ.aò a Imaginação humana çon^í- 

fLZ 0-6 limitQ-ò, í conclui que a Kzall 

dadc z ainda malofi do que ala. ^ 

Vimos que as experiências subjetivas resistem à tempo 

ralidade quando aceitam o desafio do Ser e que foi a própria acei 

tação desse desafio que possibilitou â palavra poética clldlfi òu- 

jzlto e objeto, ou suprimir o sea conflito inútil, para fazê-los 

viver uma coexistência mágica, porque "dupla" e única. Resta lem- 

brar que essa coexistência jã se anunciara nas próprias "impure - 

zas" da Palavra, quando a Poesia AC. peh.tun.bou com a infinidade de 

estrelas em um "céu tamanho". Vejamos como ela registra agora a 

inutilidade desse conflito possível entre a subjetividade . e o 

Ser: 

Exl&te, exlòte o mundo 

apenoò peto olhoA 

que o cAla e lhe con^efie 

eòpaclatídade? L... 

Ou tudo vige 

plantunxjòamente ã ^.evella 

de noòòa judicial Inqulnlção 

e e&ta apenoó existe consentida 

pelo6 elementos lnquOildo£ ? C... I 

Elò òe delineia 

espantos,a batalha 

entA.e o áca Inventado 

e o mundo Inventor 

Sou ficção rebelada 

contnxL a mente univeAòa 

e tento constAulM-me 

de novo a cada Instante (...) 

e distended um afico de vontade 

pafia cobnJjL todo o deposito 

de cÜLCunstantes coisas sobeAanas 

í...} 

teima IntenAogante de sabefi 

se existe o Inimigo, se existimos 

ou -somoò todoÁ uma hipótese 

de luta 

ao sol do dia cuAto em que úitamoò. 

2 
"A suposta existência" 

Palavras da página de apresentação do Livro Contos Plausíveis 
(Rio, j. Olympic— J.B., 1981), onde Drummond confirma a sua "Pre 
ce de mineiro no Rio": Balançando entAe o Aeal e o lM.eal que^o vT 
ve-^.ÍVP, 304) 

O Poema se encontra no Livro A Paixão Medida, ed. cit., p.l4. 
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Espantosa (e vã) batalha, porque a subjetividade é ca 

paz de aderir â força das "coisas soberanas", residindo nessa ade 

são a simplicidade do mistério ou a dlafitza do enigma. A própria 

experiência com a Palavra já revelara ao Poeta que a verdade ja- 

mais poderia renunciar ao jogo claro-escuro de sua aparência para 

expor-se diretamente a uma luminosidade que traísse o seu segredo; 

Entfiz an.e,la, -ioi e gA.amal o que. zòqaZva -òe dã ("A Falta que 

Ama", FA,414). e se a dádiva do Ser somente ocorre no espaço de 

sua d.Á.^e.n.unça, além das fronteiras da realidade, a palavra poéti- 

ca, conhecendo a fragilidade dessas fronteiras, assume a irreali- 

dade do próprio real, a ilogicidade de sua lógica ou a sua descon 

tinuidade plena de ritmo: 

a con. nao pousa 

mm a de.ns-idadz habÃ.ta 

mòòa que. antzi de. òzfi 

já de.-ÍKOu de. i,zfi 

ma.ò é. 

"F" CLC,358}. 

O importante a reter dessa familiaridade entre o real 

e o irreal i que eles não definem dois "mundos" separados, distan 

tes e contrários, como se o irreal "existisse" de fato, para que 

o pudéssemos descobrir, do mesmo modo que a cor ou a densidade 

das coisas esperassem para ser agregadas ãs próprias coisas. O ir 

real já pertence ao real como a sua possibilidade, sua loKma. e 

sua líòta, como a obscuridade é fonte de luz ou a dissonância é 

FORMA que. òz zòqu-Lva. 

pon. Í.ÍÍÒO me.òmo \}i.va 

no mofito que. a pfiocufia 

{^oH.ma 

{jZòta 

{iOnte. 

í^lama 

e. nao zncontfiafi-tz z nznhum dz&QOòto 

poÁ,ò abaA,^ota& o ZaKgo a^mazzm do {^ac.tZ\jzl 

ondz a Kzalidadz z maZoA. do quz a Kza.t'idadz 
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chave de harmonia. Em sua obra "O Visível e o Invisível", â qual já 

nos referimos, M. Merleau Ponty descreve muito bem esse entrelaça 

mento de dois polos que não são opostos, mas constituem um mundo 

único para a percepção. Em certo trecho refere-se a Proust, que, 

a partir de uma reflexão sobre a idéia musical, descreve esta e 

outras ideais, não como o contrário do sensível, mas como a sua 

profundidade. Escreve M. Ponty: "A idéia musical, a idéia literá- 

ria, a dialética do amor e as articulações da luz, os modos de 

exibição do som e do tato falam-nos, possuem sua lógica própria, 

sua coerência, suas imbricações, suas concordâncias (...) Não se 

trata apenas do fato de que encontremos a ociaòlcio de pensar essas 

idéias; ê que sua autoridade, seu poder fascinante e indestrutível 

advém precisamente de estarem em transparência, através do sensí- 
3 vel, ou em seu amago" 

Dir-se-ia nada existir, pois, que se assemelhe a um 

"irreal" idealizado, ou a imagens arbitrárias, nas tentativas da 
4 

palavra poética em superar a realidade imediata . Existe antes 

de tudo uma necessidade da própria Palavra em nomeaA. essa realida 

de para dar-lhe significação e relevo: ... tudo é diòtlnto dz tu- 

do , / e anda o òtlenc-ío, z ^ata o mvoento ho^izontz; o. sabe. gulan. 

-no4 o mundo (...) tmagtna uma oAde.m nova; a-L-nda que. uma nova dz- 

60A.dem, não bzZa? (...) z pA.zc-i-&o cfilaA. dz novo (_...), dz 

tal manztfia a vtda noi zxczdz z tzmoò dz zn^A.zntã-Za com podz^o - 

404 n.zcuAòoò. "A Luís Maurício Infante" (FA,290). Criar a vida 

existente ou po^éZvzl: 

BELA 

zòta manhã 6zm ca^znc-ía dz mito, 

z mzl òoAv-ído -i zm bZai^zmta. 

3 
Cf. M.M. Ponty, Le Visible et 1'Invisible, ed. cit., pp.196-7. 
Percebe-se, sem que a originalidade de seu pensamento seja elimi 
nada, que o autor permanece na esteira do pensamento de Heideg- 
ger, particularmente no que se refere a sua reflexão sobre a vzA. 
dadz, explorada a partir do conceito grego de Alétheia e que, em 
ultima análise, descreve o sentido da d-c^e^ença entre o Ser e as 

^^coisas. Dai afirmar M.Ponty, em outro trecho da referida Obra; 
O ser ê aqu-ilo quz ZXÍ.QZ dz nõò cfi^iaq-ão para que dele tenhamos 
experiência". (Ibid., p.251). 

4 
Voltamos a insistir nesse ponto, já esboçado no início deste tra 
balho^ para reforçar o que estamos tentando dizer a respeito dã 
relação entre o real e o imaginário na criação poética. A propó- 
sito, registramos estas palavras de Tzvetan Todorov: "Por sua 
própria definição, a literatura ultrapassa a distinção do real e 
do imaginário, daquilo que é do que não é. Pode-se mesmo dizer 
que é, por um lado, graças ã literatura e ã arte, que esta dis- 
tinção torna-se impossível de se sustentar". (Cf .IntrxDdução à Lite- 

£a^tuxa_Falvt^st_i^a, Trad. M. C . Castello , S.P.Ed. Perspectiva, 1975, p.l75). 
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Bzta 

íòta manhã, ou oatfia poò-òZvíl 

z&ta vida ou out^a -invenção 

4em, na òomb^a, ^antaóma-ò. (...) 

Bula, 

a paòòagzm do co^po, 6ua ^uòão 

no c.oA.po gdfial do mundo. 

"Canto Esponjoso" (NP,227) 

Resta entender que esses recursos ou essas invenções da subjetiv^ 

dade pertencem à própria vida, pelo que não faz sentido provar a 

existência de uma possível invenção, ou magia, mas "provocá-la"^, 

pois já é a vida mesma que ê mágica e/ou poética. Ferreira Gullar 

costuma definir poesia através da história de um pombo que veio 

bater em seu peito, quando caminhava no meio da rua. Conta o poe- 

ta que a impressão era de que o real havia rompido o tecido da 

linguagem, tornando-se necessário conceituar de novo o mundo, ar- 

rumar novamente o que o pombo havia desarrumado... A necessidade 

literária é, pois, ainda e sempre, a mesma necessidade de vencer, 

através de um ÍÓqoò criador, os limites da realidade tangível, cu 

jo espaço é povoado pela opacidade dos signos: "Não se pode revi- 

ver a linguagem se não começamos por intuir de outra maneira qua- 

se tudo o que constitui a nossa realidade. Do ser ao verbo, nãò 

do verbo ao ser" ^ . 

Ê nessa perspectiva que, em nossa leitura, também se 

enquadram os aspectos lúdicos existentes na Poesia de Drummond. 

Longe de significar o precário recurso de um simples "jogo" 

Inspiramo-nos numa expressão de Bachelard em texto onde ele nos 
fala que a realidade só pode ser verdadeiramente constituída aos 
olhos do homem, quando o caráter fundamental da intenção humana 
for conservado, isto é, quando a intencionalidade for inteligen- 
temente ofensiva e, ao mesmo tempo, compreender o seu adversário 
(o mundo) em todas as suas forças e resistências. Diz Bachelard: 
"Dessa forma, estaremos salvando a lição de Schopenhauer, estare 
mos enriquecendo verdadeiramente a representação inteligente e a 
vontade clara do mundo como vontade e Kepfi.eòzntaçao, se enunciar 
mos a fórmula: o mundo é minha provocação". (Cf. G. Bachelard, 
L'Eau et les rêves - Essais sur 1'imagination de Ia matière, Pa- 
ris, J. Corti, 1965, p.231. 

^Ver Julio Cortázar, O Jogo da Amarelinha, trad. F.C. Ferro, Rio, 
Civilização Brasileira"] 1974 , p. 400 . 
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7 
de palavras , ou um mero "lance de dados", a atividade lúdica do 

Poeta é uma constante busca do sentido da realidade e sobretudo 

de formas lúcidas e livres para apreender esse sentido, o que, em 

última análise, define a própria essência da poesia: "Po^e4^4 é 

uma função lúdica. Desenvolve-se em um campo de jogo do espírito, 

em um mundo próprio que o espírito cria para si mesmo. Nele, as 

coisas possuem um aspecto distinto do aspecto da 'vida corrente' 

e se unem por vínculos muito diferentes dos lógicos (...). Nada 

existe que esteja tão próximo do puro conceito de jogo como a es- 
8 

sência primitiva da poesia" . Dessa forma, detendo-se no miste- 

rioso jogo de contrastes da existência, a Palavra procura reter, 

na descontinuidade desses contrastes, a harmonia de uma nova or- 

dem ou de, um novo sentido: 

Qjxz con{^uòão de. colòaò ao c.h.2.pviò cuío 

Quo. fiiquzza.'. ò2.m , é vQ.fidoid2.. 

Existe um pequeno estudo da autoria de Othon Moacyr Garcia sobre 
o aspecto estilístico da Poesia de Drummond e que se baseia no 
processo poético da associação semântica, ou do jogo de "palavra 
-puxa-palavra", que,segundo o autor, é o mais freqüente no Poe 
ta. Sem se referir explicitamente â atividade lúdica inerente a 
poesia, o autor procura evidenciar que esse processo de "jogo" 
nao significa em Drummond uma simples e casual associação de vo- 
cábulos, mas a "busca do inédito, do ainda não dito e, até cer- 
to ponto, do ainda não poetizado" . (.Cf.O.M. Garcia, Esfinge Clara 

(Palavra-puxa-palavra em Carlos Drummond de Andrade, Rio,Sao Jo 
sé, p.l8). o referido processo estilístico poderia ser identifi- 
cado ainda com "a ânsia de superação do indizível", segundo a 
expressão de G.M. Teles. (.Cf. nossa referência â p.l4 deste tra- 
balho) . 

g 
Cf. Johan Huizinga, Homo Ludens, trad. E. Imaz, B. Aires,Emecé, 
1957, p.l60. O autor refere-se"ao parentesco originário entre 
poesia e mito, entendendo-se este último em seu sentido grego,ou 
seja, como a forma primeira de dizer o mundo. CVer, infra, obs. 
18 do anexo Lógos).Caberia acrescentar que, segundo nos ensinou 
Heidegger, o nascimento da filosofia é o acontecimento de um lÕ- 
QOi, cuja função teria sido a de fazer justiça ao m.ito, dos quais 
os poetas teriam permanecido prisioneiros. Um dos trabalhos atuais 
do pensamento moderno é o de estudar, â luz de seu "lógos", que 
e a razão científica, a origem dos mitos para decodificar sua 
mensagem. Restaria saber se esse trabalho não seria antes a 
'propria demolição do que se pretende interpretar ...Diz Heidegger: 
"Não deixa de ser um preconceito da história e da filosofia, pre 
conceito herdado do racionalismo moderno, sobre a base do plato- 
nismo, o fato de pretender que o mito tenha sido destruído pelo 
lógos. A relação ao divino jamais é destruída pela lógica; é por 
esta, unicamente, que o deus se retira..." (Cf. M. Heidegger, 
Qu' appelle-t-on penser? ed.cit., p.29). . Assim, no lugar de refu- 
tar o mito, o logoó restitui sua verdade. Já Aristóteles afirma- 
va que o gosto pelo mito é originariamente filosófico: "o mito e 
a filosofia possuem na verdade a mesma origem: mafiavithafi-ò e.". 
(Metafísica, A, 982-6). 
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Som iiZfila. captã-la-i e. compÔ-laó 

num todo 6ãbZo, poòto quí ■òcn^iZvzi: 

Uma oAdzm, uma luz, uma alzgKla 

baixando -iabAe o pz-íto deòpojado (...) 

um achado òem doA., uma ^u-òão, 

tal uma Zntel^igênc^a do un-ívzA,òo. 

"Versos à boca da noite" (RP,188). 

Assim, a descoberta das ambigüidades e contradições 

que compõem um "todo sábio" é a descoberta da familiaridade do 

real e do irreal, o desvelamento de ura mesmo universo, onde -íò-òo 

é também aquÃ.lo: tudo é poòòZvíll s5 eu tmpoòsZvzl; ^oA-a de. você/ 

de.ntKo de. você hã um desejo torto; e.6òe amankeczA./ maZ-i noZte que 

a noite; que pode uma criatura senão / entre criaturas, amaA.? 

amaA e z^quzceAl amaA. e malaman.!, amaKldzi,amafilamafi; ganh&Z (peA- 

d-c) meu dia; de tudo fica um pouco; o mundo é gA.andí e pequeno... 

É dessa forma que o lÕgoò poético Aeãm a verdade dos fragmentos 

contraditórios da existência: 

Como a v-lda muda. 

Como a v-ída o. muda. 

Como a v-ída o. nuda. 

Como a vÃ-da e nada. 

Como a vtda e tudo [.. . . ) 

Como a v-Lda e. v-ída 

ainda quando moAte 

e-òculp-ída em vtda (...) 

Como a v-ída e -íòto 

m-íòtuA-ado ãqu-ílo . 

("Parolagem da Vida") ^ 

A Palavra recolhe as ambivalências não apenas da vida, 

mas da própria linguagem, pois também, e principalmente aí,-íòòo po 

de ser aquííoio ^ãctl o ^Õi^ò-íl] I a antd o In^antz; I a lãg-i-íma o ma^ 

ma/; a ama o i,i.i>te,mal; o amanhícíX o <se-^;/ o cio a poe.ò-ía;l a pã- 

9 
Do livro As Impurezas do Branco, ed. cit., p. 34. 
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t^-ia a ò CLC-iíddds. I; o bÔmbÁ.x o ptyx. . Experiência com a Pala- 

vra e/ou experiência de vida, pois nem e.x.-íitin. é que. um zxzn. 

aZcilo I de. ptòqul^afi dz vida um vago ZndZc-Lo ("Relógio do Rosário" 

CE, 273)Daí a própria palavra poética esclarecer a essência do jogo 

na poesia, ao revelar o entrelaçamento mágico do real e do ir- 

real : 

São notZc-iaò kumanas 

òlmptzi, zitaA-no-mundo, 

e bfiZncoò de. palavra, 

um não - e.6ta^-zòtando , 

ma4 de tal je-ito uftdÁ.doò 

o jogo e a c.on{^'ii>òão 

quz mm di.i>tZngo eu, me^mo 

o vivido e o inventado. 

Tudo vivido? Mada. 

Uada vivido? Tudo. 

"Poema-orelha" CVP,293). 

"Ptyx": "Esta palavra é de origem grega e dá a idéia de 'dobra'. 
Conforme o seu uso em poesia, deduz-se que significa concha ou 
cajiacol , através dos quais se ouve o 'ruído do mar'". (Nota de 
Mário Chamie ao seu artigo "PTYX, o Poeta e o Mundo", O Estado 
de são Paulo (Supl. Lit.), S.Paulo, 27-10-1962). Nesse artigo,o 
autor descreve a evolução do uso da palavra na literatura fran- 
cesa desde V. Hugo até Mallarmé, que retoma "ptyx" era outro con 
texto, para simbolizar o ato poético criativo, dirigido e confi 
gurador da idéia absoluta, como no Liv^o. A partir daí, M. Cha- 
mie estabelece a diferença no uso da palavra entre Mallarmé e 
Drummond: "No Brasil, Carlos Drummond de Andrade recoloca ptyx 
em circulação e dentro de um contexto diferente. Nenhuma mobili 
zação vocabular—imagética em busca do sucesso do poema. (...) Pa 
ra compreendê-lo bem, não se pode tirar do bolso a fórmula mági 
ca de que Drummond é mallarmeano. (;...) O poeta de do Pov'o 
está fora da disputa entre o inteligível e o sensível. O seu 
mundo é a ambigüidade direta das coisas e dos acontecimentos. A 
sua linguagem desenvolve a lição desses acontecimentos e dessas 
coisas^(...) E essa ambigüidade se perfaz no contraponto e no 
jogo dúplice permanente de sua poderosa sintaxe, no seu afirmar 
-negando..." Já para Affonso Romano de Sant'Anna o uso do termo 
ptyx em CDA traduz uma aproximação com Mallarmé. O crítico cita 
uma frase de um personagem de uma crônica através do qual Drum- 
mond estaria ironizando-se a si mesmo; "Ah, Mallarmé, tu me rou 
baste aquele ptyx, achando-o antes de mim". (Ver A.R.Sant'AnnaT 
Carlos Drummond de Andrade - Análise da Obra, ed. cit., p.l85). 
De qualquer forma, a divergência das duas críticas não elimina 
o seu reconhecimento comum de que o nosso Poeta explora de for- 
ma positiva as antíteses de um mundo-caracol e claro-escuro. 
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Somos tentados a pensar em uma analogia com Fernando Pessoa, em 

seu verso célebre: "O poeta é um fingidor...". Contudo, o resul 

tado cu a intenção do impulso lúdico (jogar, fingir ou inven- 

tar) de Pessoa e de Drummond nos parece bem distinto. No primeiro, 

o "exercício" poético da existência está sempre condicionado ã 

instabilidade proveniente do tenpo psicológico: "Não conheço quem fui 

no que loje sou" (O.Poética, ed. cit., p.l59); em Drummond, pode- 

-se entrever, na confissão de que a poesia é toda o. m-ínha quí jo- 

guzZ (" ::onsideração do Poema",RP, 137) , a intervenção da mmonUjx po^XÁaa 

na ação lúdica, para resgastar a existência de sua possível pri- 

são ã t2mporalidade física. Assim, no re-conhecimento poético 

drurmnon Lano, o quí é pnAcL^do 4e òatva ("Brinde no Banquete das Mu 

sas", F \, 277) . 

Se a palavra poética reúne as ambigüidades da vida e 

da lingaagem através do elemento lúdico, esse elsmento surge ago- 

ra para revelar as contradições do próprio Poema. É o caso de 

"Elegia' (FA,286): 

Ganke.^ iptA.d'Cl m&u d-ía [. ..) 

GaLòtd-i meu dia., Ne£e me píAd-í.(...] 

Via, 

íòpe.lho de. pKojzto não viv-ido 

E contudo V-CV&A O-fia tão Itamaò 

na pAomeò-òa doò dzu-idò; e é tão ^Zòptdo 

em mzÁ.0 aoò oKatÕKioò jã vaz-íoò 

em que. a alma bafifioca tznta con')0fitan.-i>e 

maó óõ v-Í6tumbA.a o noutro )A.to.{...] 

E òou meu pKÔpn,-io Ih-io quz me ^acko 

longe do amoA. de-iab-ítado e iZqu^.do, [ . . . ) 

E já não òíi -òz é jogo, ou òe pczò-ía. 

"O poeta é um fingidor. Finge tão completament:e/ Que chega a 
fingii que é dor/ A dor que deveras sente" ("Autopsicografia", 
Obra loética, ed., cit., p.l641. Comentando o mesmo poema de F. 
Pessoc, Affonso Ãvila registra uma afinidade semântica entre os 
verbos jogan. e ^tngt^: "a essencialidade de ação que querem 
enunciar ocorre numa só e mesma zona de imantação de significa- 
dos, c sentido que ambos portam reveste-se de uma igual camada 
de indeterminação, de indefinição, dir-se-ia verbos que, ainda 
quando assumem suas desinências modais, jamais se libertam da 
propensão infinitiva C-..) Invenção ou correalidade, fingimento 
ou conotação, a poesia inscreve-se francamente entre os fenôme- 
nos da ludicidade ou a ela correlates" CCf. A. Ãvila, O Lúdi 
CO e as projeções do mundo barroco. S.P., Ed. Perspectiva,19717 
p. 80) . 
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A tendência aos impulsos contrários (mas simultâneos) introduz o 

elemento lúdico em "Elegia" como um suporte da linguagem barroca 
12 

de Drummond neste poema . Linguagem que testemunha um esforço 

de invenção ou de descoberta da realidade em suas relações insus- 

peitadas — coincidência (na vida e na Palavra) de oposições e am 

bivalências: o espaço vertical é procurado nos oratórios (já ua- 

zlcò) para compensar o plano (horizontal) da contingência huma- 
13 - ' - 

na . Jogo ou Poesia, a experiência do Poeta e sempre esse mesmo 

esforço para criar uma "ordem nova" (ou uma nova de^o^cíem) com 

seus pequenos, mas "poderosos recursos": 

FabA^co um elefanta 

de meu.4 poucoó A.ecuA.òo^ (...) 

E-í-lo, ma-i-òa ■impomnt& 

z que. abana 

e move -ie.ntame.nti 

a pile. c.oi> tuKada 

onde, kd ^lofie.i> de pano 

z nuv&né , alu-iõe.i 

a um mundo maÍ6 pottlco ... 

"O Elefante" (RP,168). 

Embora sem se referir diretamente ao significado do 

elemento lúdico na criação poética, Heidegger nos esclarece a res 

peito, através de seu comentário sobre uma palavra de Hoelderlin: 

"a poesia ê a mais inocente das ocupações". Segundo a interpreta- 

ção heideggeriana, o poeta não está reduzindo a poesia a uma fic- 

ção imaginária sem nenhum compromisso com a realidade, mas tem 

consciência de que esse aspecto inofensivo da experiência poética 

Em estudo dedicado à análise do Poema "Elegia", Maria Luiza Ra- 
mos observa que o Poeta se refere ao barroco não apenas por su- 
gestão dos oratórios mineiros, "mas por uma razão mais profunda: 
Carlos Drummond de Andrade se realiza nesta Eltgla como poeta 
barroco. A expressão é sofrida, o pensamento se comunica com di 
ficuldade através de uma sucessão ininterrupta de imagens, qua- 
se sempre divididas em termos antagônicos". (Cf. M. Luiza Ramos 
"Variações em torno de uma antítese", in Fenomenologia da Obra 
Literária, Rio-S.P., Ed. Forense, 1969, p. 178). 

O mesmo traço barroco caracterizado na antítese celeste-terreno 
(o homem se lança para o alto preso â terra) pode ser encontra- 
do no Poema "São Francisco de Assis", da seção S,eZo de. í-iínoò (CE,256) : 
Wão e.ntKaH.e.1, òínhofi, no te.mploJ òzu ih.ontl^pZcZo me. baótai..] 
Mai e.yitfio, e. òenhon., me. pzKdo! na AÕ6za nave. t>ilun{all Vofi que. 
tanto balxan. o (líulJ pan. q_ue e.i>ta nova cilada?. o Poeta se re- 
fere ainda, como aos oKatoK-ioi> vaztoò, aos puZpttoò mudoò, que 
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pertence a sua propria essência: "fugindo" do cotidiano/ ela está 

se protegendo contra a superficialidade do próprio cotidiano,pois 

o campo onde a poesia se manifesta, ou seja, a linguagem, é o 

mais perigoso de todos os bens". Heidegger explora esta outra afir 

mação de Hoelderlin para demonstrar que a vocação da linguagem, 

sob um curioso paradoxo, é a de abrigar em si mesma uma constante 

ameaça à verdade do Ser. De certa forma, as palavras estão sempre 

correndo o risco de comprometer o seu significado autentico,ocul 

to irreversivelmente sob as expressões do falar superficial. A 

palavra enquanto palavra nunca oferece imediatamente a garantia 

de que é uma palavra essencial, ou, ao contrário, um mero som va- 

zio. Já uma palavra autêntica sempre possui, em sua simplicidade, 
14 

o aspecto de algo que não ê essencial" . Percebe-se tratar-se 

ainda de uma preocupação constante do pensamento heideggeriano,à 

qual já aludimos, que é a de tentar esclarecer o problema funda- 

mental da linguagem: para que o homem se torne dlòponZve.1 ã pala- 

vra essencial, esta se deixa passar por um instrumento do qual o 

homem dispõe. Decorre desse fato uma estranha situação: se o pro- 

gresso da técnica é acompanhado por um desenvolvimento paralelo 

da linguagem, ao mesmo tempo o homem se torna distante da pala- 

vra, que a própria técnica esvazia. O homem fala, as palavras per 

correm o mundo, crescem os meios de comunicação, mas a linguagem 

autêntica não se manifesta mais. Ou, como nos confirmou o "Canto 

Órfico", a mãòlca dí-ixou de. òía palavn.a (,...) E fizitam poucoò/ en 

çantam&n-to.ò valÃ-do-ò . . . Daí a necessidade de uma reaproximação das 

fontes de sentido da Palavra para reconhecê-la como "morada do 

Ser" . Para recuperar esse sentido, escapando do risco ou do pe 

estão sorrindo para ele. já em Brejo das Almas, seu segundo Li- 
vro, em Poema dedicado ao Aleijadinho, e retratada a mes- 
ma antítese: Eòie. tnu-tcL-to de. q^yí-Lo I Zclvou. yio. pedM.o.-ò(xbo.o/ iodo^ 
oò noòòoò pecador, I olò noòòaò taxü.h.Á^(Xò toda.é, 2. eòòz tKopzt de 
de^ejoòj eòòd clyiòIo. de In. pafia. o céu/ e de peta.n mal^ na ten.- 
na,. . ("O vôo sobre as Igrejas", BA,87). 

^^Cf. M. Heidegger, "Hoelderlin et 1'essence de Ia poêsie", in 
Approche de Hoelderlin,, ed. cit., p.47. 

^^Partindo de uma reflexão sobre a hermenêutica dos símbolos,Paul 
Ricoeur faz uma análise (em alguns aspectos devedora da medita- 
ção de Heidegger) sobre a situação da linguagem na era moderna. 
Escreve Ricoeur: "Se levantamos o problema dos símbolos ago-^a, 
neste período da história, isso ocorre em relação a certos tra- 
ços de nossa 'modernidade' e para replicar a essa própria moder 
nidade. O momento histórico da filosofia do símbolo é ao mesmo 
tempo o de seu esquecimento e o de sua restauração (,...) Esse 
esquecimento, nós o sabemos, é a contrapartida da tarefa gran- 
diosa de nutrir os homens, de satisfazer as necessidades pelo 
domínio da natureza, mediante uma técnica planetária. É o obscu 
ro reconhecimento desse esquecimento que nos move e nos estimu- 
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rigo de inautenticidade, a poesia se reveste de uma aparência de 

inocência, o que, entretanto, em nada se assemelha a um simples 

"jogo" ilusório, onde as palavras reúnem os homens circunstancial 

mente, pois, antes de tudo, a poesia é a forma suprema de' èoncen- 

trá-los na quietude de seu próprio ser. Não a quietude da inativi 

dade, ou do vazio do pensamento, mas, "a quietude infinita na qual 

todas as energias e todas as relações entram em atividade" . Es 

sa a razão Dela qual a palavra poética — jogo ou in- 

venção — jamais renuncia à busca do que preenche a "casca do im- 

possível", pois, nesse jogo, o ^mpo66Zvíi pertence ainda às ener- 

gias possíveis, ocultas no cotidiano; 

Ve.6culpe., São João, óe. meu ApocalZpÁe. 

z fitvzloLção de. tolòoii, óZmp-íe-ò 

na linha do po-iòlvít. 

Anunc-ío uma lâmpada, não óctz 

Le. nenhuma t^ombíta] 

; a c.lah.(LaK o fio & to amante: 

&ao do-iò Ko^&toò que, òe contemplando, 

um no outfLO 6e oêem tà-anòrnutadoÁ. t...) 

?n.o letizo manhãó paA.a 04 que .òaXbam 

hauA^A. o mel, a {^loK, a con. do c.íu. 

O mafL dafieL a todo&, de pKeòente, 

junto ã pfiala, e o cfLepãòculo ò-Cn^Ônlco 

pul-óando òobAe oò montei (_...) 

E não vejo, e calo, que a^pequena-i 

co^Áaó ião Znd-izZve-Lò òe iKuZdaò 

no Intenòo sentimento de uma v-ída 

(^.òão 2 0 ou ?0 ano.6?^ 

IZm-itada e peKene em 6 eu mZnuto 

de n.aLz, de iolha dançafiZna e ^Auto. 

"Visões" (.VE,498) 

Nesse sentido, o próprio tema onírico drummoniano po- 

de ser lido dentro da mesma tentativa de conciliação do real e do 

irreal. Quando a experiência com a Palavra — ou a "procura da 

Ia a restaurar a linguagem integral (,...1 Ora, isso também é 
uma dádiva da 'modernidade'. Pois nós, os modernos, somos os ho 
mens da filosofia, da exegese, da fenomenologia, da psicanálise, 
da análise da linguagem. Assim, é a mesma época que desenvolve 
a possibilidade de empobrecer e ao mesmo tempo enriquecer a 
linguagem". CCf. P. Ricoeur, Le C:onflit des Intserprétations   
Essais d'hermêneutique. Paris ed. cit., p.2Ôèl.    

'cf. M. Heidegger, Op. cit., p.57. 
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poesia" — zguz I naò KU-aò do òono ("O Lutador", JO,130), a 

presença de uma atividade inconsciente não significa que o Poeta 

esteja contrapondo o sonho ã lucidez, mas antes estabelecendo en- 

tre eles uma relação dialética, o que vem comprovar a sua coerên- 
17 

cia na busca do que nao se perde, mas permanece no ato criador 

Em "Aliança" (NP, 228), o sonho é descrito como um achado não pe.A.- 

dldo / viòão dz gA.aça ^0Kt\xÁ.tal e c^ênc-ca não eni^nada, de onde o 

Poeta retira uma cidade., i uma ^lofi, uma zxpQ.ti.Q^nz^ia, I um coZÕqu-io 

de. gue.^^e.-i^oò, f uma fintação humana,! í^ma negação da moKto.. O Poe- 

ma está promovendo o encontro da consciência com uma \J-iòão revela 

dora, que, embora "graça fortuita", foi um achado que não se per- 

deu pela mediação do sonho. Como tão bem observa De Waelhens, "o 

mundo do sonho é a promessa segura de um retorno do mundo da vés- 
18 

pera, da qual o sonho se torna um 'acontecimento'..." . Na ver- 

dade, o tema onírico em Drummond não é explorado em relação às v^ 

vências negativas do inconsciente, que desorganizam o espírito; o 

sonho é visto, ao contrário, na sua dimensão que possibilita a 

criatividade: penetrando sutilmente no i.>tfieaí, a imaginação poéti 

ca utiliza o elemento onírico para absorver livremente a realida- 

de, sem entretanto eliminá-la. Assim, existindo como um "irreal" 

que se desdobra dialeticamente no plano do real, o sonho também 

resgasta a verdadeira dimensão do tempo: 

O fioiito no tfiavcòò Q-lfio 

còcuto o tempo {^luZndo (...) 

Tudo ^o-i pAem^LO do tempo 

e no tempo àe converte. 

Pxeò-òtnto que ele ainda {^lui 

Como -òangue; talvez água 

de fL-ío òem cofin.enteza. 

Como planta que -4 e alonga 

enquanto e-òtamo-ò doKmtndo. 

"Desfile" (RP,179). 

17 
o Poema "O Lutador" pertence à seção Poeòia Contemplada da An- 
tologia de CDA. Segundo referência anterior, pertencem a essa 
seção as composições que se relacionam com a própria experiên- 
cia poética. Diz o trecho do Poema: O teu belo n.oi,to,l õ pala - 
vA.a, eòplendef na cuAva da notte (...) Ce^fiadaò aò pontaò,! a 
luta p^o-ii eguel na-i Kuaò do òono. 

18 
Cf. A. de Waelhens, La Philosophie et les experiences naturel 
les, Louvain, M. Nijhoff-La Haye, 1961, p.7. 
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Voltemo-nos um pouco para os fenômenos do inconscien- 

te e seu papel na criação artística, buscando esclarecimentos em 

alguns aspectos da reflexão de Jacques Maritain sobre a vida pré- 
» 19 

consciente do espírito . Antes de tratar dos fenômenos incons- 

cientes propriamente ditos, o autor se detém na análise da estru- 

tura do intelecto humano, enquanto formador do conhecimento lógi- 

co ou discursivo. Dessa forma, reconhece a existência de uma ati- 

vidade livre e não conceptual da inteligência na própria elabora- 

ção de seus instrumentos de conhecimento racional. Para que se 

compreenda que a razão não se limita apenas as suas manifestações 

lógicas, argumenta Maritain, não necessitamos de justificativas 

de ordem sobrenatural ou mística. Basta que pensemos no mecanismo 

habitual da inteligência, ou de suas descobertas do cotidiano, pa 

ra que suspeitemos da existência de um mundo misterioso e sutil, 

fonte de outra reserva de vitalidade para o exercício da razão e 

de onde nascem as claras percepções do espírito. Pois a razão, diz 

ü autor, não se ocupa somente de deduções ,1, articulações e infe- 
- - 20 f 

rencias, "ela também v&" . O universo dos atos intelectuais e, 

pois, precedido de um mundo prê-consciente, escondido nas profun- 

dezas da alma e que não era desconhecido pela filosofia antiga.Jã 

Aristóteles falava de uma "razão intuitiva" para se referir aos 
~ . r, ~ - 2 1 

"primeiros princípios que são vZ-hZví-Cò e não desmonstrãveis . En 

tretanto, o próprio Aristóteles deveria explicar de que maneira 

os conteúdos espirituais, expressos em conceitos abstratos, e se- 

gundo a sua tese célebre, podem ser provenientes dos sentidos. 

Sob a pressão dessa necessidade, Aristóteles recorre ã 

existência de uma energia intelectual perpetuamente ativa e 

que imprime sentido às imagens onde penetra, denominada "intelec- 
22 to agente" (ou "intelecto iluminador", na expressão de Maritain) . 

Este "intelecto agente" foi restaurado por Tomás de Aquino, pois 

Qs primeiros escolãsticos, influenciados pela interpretação errô- 

19 I 
Cf. J. Maritain, L'intuition creatrice dans 1'art et dans la 
poésie, Bruges (Belgique), Desclee de Brouwer, 1966, particular 
mente' o cap. III9: "La vie prêconsciente de 1' intellect". 

20 
Ibid., p.69. 

21 
o autor nos remete ao Livro VI da Ética a Nicômaco de Aristóte- 
les (6, 1141a 2-8), onde a "razão intuitiva" j/s evocada para ex- 
plicar os "primeiros princípios" que não poderiam ser objeto • 
'hem do conhecimento científico, nem da sabedcíria filosófica,nem 
da sabedoria prática". 

22 
Maritain, Op. cit., p.89. Ocorre-nos, a propósito, uma afirma - 
ção de Yves Simon, de herança aristotélico-tomista, sobre o ato 
intuitivo, considerado como um ato único e original enquanto 
"toca e possui" o objeto que conhece: "Se antes da posse da idéia 
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nea da filosofia árabe medieval, identificavam essa potência de 

inteligibilidade com a inteligência divina. Trata-se de uma ener- 

gia que pertence à estrutura de cada indivíduo, mas é uma ener- 

gia que possui apenas o poder de ativar, pois não conhece. O co- 

nhecimento somente irá se efetivar quando for capaz de produzir 

uma forma determinada(conceito), na qual o conteúdo buscado na 

imagem torna-se objeto de visão da inteligência. Mas a inteligên- 

cia nada pode explicar dessa visão, ou nada sabe a respeito dos 

próprios conceitos, cuja essência só ê conhecida em consequên - 

cia de um retorno do intelecto sobre o seu próprio mecanismo, ou 

seja, através de um ato reflexivo. Essa referência do autor à es- 

trutura do conhecimento visa, em última análise, esclarecer o sig- 

nificado das idéias inconscientes em sua origem, pois estas ocor- 

rem quando aquele ato reflexivo não se realiza, permanecendo ape- 

nas o "germe inteligível" recebido das imagens, sob a ativação do 
23 - 

"intelecto iluminador" . Essas idéias inconscientes pertencem a 

atividade pré-cOnsciente do espírito, que não deve ser confundida 

com a atividade puramente inconsciente, enquanto este termo se re 

fere ao reservatório de instintos, traumas e conflitos do ser hu- 
~ - 24 mano, estruturados em um mundo autonomo e "surdo a inteligência . 

É nesse ponto que o texto de Maritain nos interessa particularmen 

te, pois essa distinção, filosoficamente fundcimentada, nos escla- 

rece sobre a importância e o sentido da vida pré-consciente na ex 

periência poética. Se a intuição presente nessa experiência nasce 

no inconsciente, ela não escapa ao conhecimento do poeta, pois 

"ela é, ao contrário, sua luz a mais preciosa e a regra primeira 
25 

de sua virtude de arte" . Daí o fracasso das teorias estéticas 

baseadas na psicanálise quando tentam valorizar exclusivamente a 

atividade automática do inconsciente na obra de arte. Na verdade, 

essa atividade se vê sempre entrelaçada com a outra atividade in- 

consciente do espírito, pois,apesar de sua diferença de essência, 

ambas se interpenetram ao atuar na vida da consciência; contudo, 

diz Maritain, a importância do puro automatismo é acidental e, 

quando só este atua, a liberdade de criação é inteiramente tolhi- 

o espírito é incapaz de conhecer,a produção da idéia, por sua! 
vez, e pelo menos no tocante as nossas primeiras idéias, não se' 
dará senão através de uma operação pré-cognitiva" Ccf. Yves Si 
mon. Introduction â I'ontologie du connaítre, Paris, Desclée dê 
Brouwer, 1934, p.75). 

O *3 
"Maritain, Op.cit., p.90- 

2^Ibid. 

^^Ibid., p.84. 

J 
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da: "Quando o homem toma o caminho errado, em busca de seu univer 

so interior, ele penetra no mundo do inconsciente surdo, acredi- 

tando entrar no mundo do espírito; assim, ele se acha numa fal- 

sa espécie de interioridade,onde a violência e o automatismo mas- 
2 5 caram a liberdade" . No surrealismo, por exemplo, esse tipo de 

insconciente aparece nos símbolos usados pelo artista, mas em 

lugares e por misteriosos caminhos que ele próprio desconhece. 

Por isso, o total desvio da razão que as idéias surrealistas pro- 

põem traz subjacente, quer o admitam, ou não, os seus adeptos,uma 
- - - 27 

obediência "à música secreta da inteligência" , ou uma partici- 

pação do espírito que revela dimensões de um mundo nunca visto.As 

fórmulas de André Breton, continua o autor, sugerem uma intenção 

de ordem científica, ao abandonar qualquer preocupação moral e es 

tética e enquanto procuram expressar apenas o mecanismo real do 

pensamento. Entretanto, essas fórmulas trazem em si mesmas "uma 

espécie de revelação profética dos poderes mágicos contidos no 
28 

'pensamento' humano, como se ele fosse ligado ao todo cósmico" 

Esse o ponto positivo que Maritain reconhece no movimento surrea- 

lista, pois, apesar de suas deficiências,ele insiste sobre o gosto 

2 6 
Ibid., p.87. O autor registra, inclusive, a contribuição do pró 
prio Freud, que não desconhecia o papel libertador da fantasia, 
para a distinção filosófica entre os dois tipos de atividade in 
consciente. 
Conviria acrescentar que, em La poétique de Ia revêrie , Ba- 
chelard se refere de certa forma a essa mesma distinção, quando 
através de uma análise fenomenolõgica da vida pré-consciente, 
tenta separar o devaneio (revêrie), fruto da imaginação poética, 
do sonho propriamente dito. Escreve Bachelard: "A psicologia tra 
balha nos dois polos, o do pensamento claro e o do sonho notur" 
no, certa de que, com esse procedimento, atinge todo o domínio 
do psiquismo humano. "Fala-nos;então/ o autor da existência do 
devaneio (revêrie) cósmico^onde a atuaçao da consciência é decisiva, 
pois esse devaneio descortina ao sujeito um mundo inteiramente 
novo: "As exigências de nossa {^unçào do Kza.t nos obrigam a nos 
adaptar à realidade, a fabricar obras que são realidades; mas a 
Kdvifilz, em sua essência, não nos libera da função do real?Des 
de que a consideremos em sua simplicidade, veremos que ela é õ 
testemunho de uma função do -Í^h-íat, função normal e útil, que 
preserva o psiquismo humano de todas as brutalidades de um não- 
eu hostil e estrangeiro (...) O sonhador da noite não pode enun 
ciar um cog-ito. O sonho noturno é um sonho sem sonhador". E se~ 
o sujeito da fizv'in.lz, continua Bachelard, pode reconhecer-se co 
mo um sonhador, ele não se abstrai na solidão do C-ogZto: seus 
objetos poetizados "Vivendo todos os reflexos de poe- 
sia que lhe proporcionam os poetas, o eu que sonha a kq-vzkíz se 
descobre não como um poeta, mas como um eu poetizador..." (Cf. 
Bachelard, La Poétique de Ia revêrie. Paris, PUF, 1971, pp. 10-20). 

2 7 
J. Maritain, Op. cit., p. 74. 

Ibid. 
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M 29 
do fantástico, do -lAxacÁ-O na-í e evidencia o elemento de "loucura" 

presente na alma do artista 

É no sentido do que foi exposto que, auxiliados por 

Maritain, percebemos a verdadeira dimensão do sonho na experiên - 

cia poética: invenção ou realidade, é sempre e ainda a mesma co- 

existência mágica da subjetividade e do mundo compondo um "todo 

sábio", em busca de uma "ordem nova". No Poema "Sonho de um so- 

nho" (CE, 241) , Drummond supõe a p-^eiença de um sonho dentro de ou 

tro, que, por sua vez, também era "inventado". Mas a superposição 

dos três sonhos A^t-inha uma zona tãc-ída na qual o poeta se acreditava 

mdZco,I e ^íczptivo, e magnztico, cercado de "possibilidades cia 

ras " : 

SonhdÃ que nòtava òonhando 

e qut no meu òonho havia 

um outfio òonko e-iculpido- (...) 

SonkíZ quo. meu òonko vinha 

como a realidade me-ima- (...) 

Sonhei que o òonho ex.Í6tia 

não dentxo, loH.a de nõò, 

e efia tocá-lo e colhe-lo, 

e 4 em demora 6 o five-to , 

gaòtã-lo òem vão receio 

de que um dia òe ga-itaAa . 

Sonhei cefito eòpetho iZmpido 

com a pA.opA.iedade mágica 

de Ke{^letin. o method, 

4em azedume ou ^Aieza 

poA tudo que ^o-iòe obòcu^o, 

maò anteò o iluminando, 

maniiamente o convefitendo 

em ^onte meòma de luz. 

29 
Maritain retira do termo o seu melhor sentido, recorrendo a Pia 
tão, para quem o conceito de Musa (Mousa) se ligava ao signifi- 
cado da paixão, do delírio, da loucura, reveladores do parentes 
co do homem com as coisas eternas. Daí o termo "mousiké"não co- 
notar apenas a arte melódica, mas todo gênero artístico, sendo 
os poetas (poiêtai), ou os executores das artes, os que retem 
esse elemento de "loucura". Assim, Maritain distingue a "loucu- 
ra maior" (folie d'en haut), proveniente do inconsciente espiri 
tual, ou mu-íical, da "loucura menor" (folie d'en bas) , vincula- 
da a um desequilíbrio da mente. (Ibid., p.79). 

30 
A respeito da dimensão positiva do surrealismo, vejamos o que 
nos diz o próorio Drummond: "o surrealismo ataca e subverte as 
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Sonho, jogo ou poesia — mesma dialética da consciência e do mun- 

do no itmpo e no z-òpccço da descoberta, aventura da Palavra entre 

as suas invenções e as invenções do próprio mundo, encontro priv_i 

legiado da imaginação criadora com as "circunstantes coisas sobe- 

ranas". Em Poema dedicado a Guimarães Rosa, Drummond indaga sobre 

o mistério do universo simbólico da arte: 

João tfio. ^abu-í-istcL? 

^abuZoio? 

{^ábulcc? 

Szfitão mZ&tlto diòpan.ando 

no íxlllo da llnguagtm comum? 

PAüjztava na g/iavat-ínha 

a qu-ín-ta ^acc da-i ao-Lit at, 

ZmnaAAave.£. na^Aada? (...) 

Tlnka pafitQ. com ... ínão i,íl 

o nome) ou ele me4mo eA.a 

a paAtz dn gznto. 

6&AV-índo de, ponte 

e.ntAe. o tub e o òobKe 

que òt an.cabuze.iam 

de anteò do ph.-incZpZo, 

que òe entM.e,laçam 

paAa me-ihoA guenfia 

pan.a maiox ^tòta? 32 

"Um chamado João" (VE,5 38) 

bases psíquicas do mundo burguês: a lógica falsa do consciente, 
opõe o profundo sentido do sub-consciente de nossa vida, Esse 
conceito, apoiado cientificamente na psicanálise de Freud, __que 
tampouco se acha esgotada, reveste-se_também de uma expressão 
dialética e aí temos o surrealismo nao apenas como seita lite 
v-Sv- meio de açao, instrumento de com raria, mas como atitude vitai, meiu^uc aZ 
bate". (Cf o artigo "O Mundo de Apos-Guerra - Entrevista ^ 
CDA a Ary de Andrade, in qarlos^Drummond de Andrade - 
Fortuna Crítica, direção de Afranio Coutinho, Seleçao^de textos 
'is s. Brayner/ Civ. Birasileii^^» 2a. ed. , < PP- * 

•■Estas palavras do próprio G. Rosa poderiam responder ao Poeta: 
■■Tenhc'^qiriSgreda? qSe - embora por formação o" °PO^ha 
escrúpulo crítico^a fenômenos_paranormais e em 
ce a experimentação metapsiquica omnnitórios telepatia, 
teceu dp c:n+-i 1 aênero de fatos. Sonhos premonitórios, telepatia, 
in?:içgs!'sériirenLdLdas e fortuitas,tôda a sort^de avisos 

e pressentimentos (...) No plano da arte e ^^3 
em boa parte subliminar ou supraconscient ,   decer- 
bojos do mistério e ^ -3^! ) SÓ sei que há mis- 
to se propoem mais essas manifestações i. > 

tirios deLis, em torno dos livros e de quem 
escreve: mas convindo principalmente a uns e outros 



.57. 

A palavra poética está confirmando que não existe vencedor na ba- 

talha entre o ser inventado pela subjetividade e o mundo inventor; 

o òub e. o òobfiz, aquém e/ou além do real, resta apenas uma 

"hipótese de luta". Revela-se cada vez mais a verdadeira dimensão 

da realidade, que se desdobra em um crescente afastamento da tem- 

poralidade física, e a linguagem está partilhando com o próprio 

mundo a sua capacidade de iluminá-lo. A palavra poética re-desco- 

bre a sua antiga certeza de que o mistério, em sua "secreta evi- 

dência", deve permanecer como mistério, pois faz parte da experi- 

ência que ela (a Palavra) está realizando em direção ao Ser.A pos 

sível (e clara) compreensão do enigma da existência não poderia 

resultar da obstinada busca de uma subjetividade voltada para si 

mesma: e.òclaA.(icz^ o enigma não é apossar-se dele, o que, já se sa 

be, resultaria em um abandono do caminho, ou do próprio texto poé 

tico. Tudo í caminho, diz o Poeta C"Uma hora e mais outra" RP,150), 

e isso parece significar que a revelação do mistério pertence ao 

próprio ato que procura desvendá-lo. Tudo í camlnko, confirma 
32 

Heidegger 

É nesse sentido que a Palavra está consciente da sua 

necessidade de recusar toda e qualquer visão do Ser definitiva e 

acabada. A experiência poética pode confirmá-lo: estamos diante 

do Poema "A Máquina do Mundo" CCE,271), momento de grande signifi 

cação do texto drummoniano. De certa forma, acha-se aí tematizada 

a própria experiência do Poeta com a linguagem, ou seja, o Poema 

reúne as supostas "metamorfoses" que a Palavra viveu em suas ten- 

tativas de aproximação do real para retratar finalmente o sentido 

de sua verdadeira apreeensão; o Ser (o real) não se revela imedia 

tamente, pois só se deixa apreender no espaço de sua crença. 

Nessa perspectiva, percebe-se que o Poema, por si mesmo, justifi- 

ca o próprio título do Livro ao qual pertence: Ctafio En-ígma. Ve- 

jamos como e onde a nossa leitura surpreendeu essa mensagem do 

Poema: Inicialmente, somos reenviados à presença do "obstáculo" 

de (...) Ãs vezes, quase sempre, um livro é maior que a gente". 
(Cf. J.G. Rosa, "Sobre a escova e a dúvida", in Tutaméia (Ter- 
ceiras Estórias). Rio, J. Olympic, 2a. ed., 1968, pp.157-160). 

32 
Cf. H.Heidegger, Acheminement vers la Parole, ed.cit., p.183.Diz 
ainda o nosso fi]D9ofo : "Explorar um caminho, por exemplo, através 
de um campo coberto de neve, isto ainda se diz, em dialeto ale- 
mão, weegen. Este verbo, empregado transitivamente, significa 
formar um caminho, torná-lo pronto enquanto está sendo formado. 
Nesse sentido, be-weegen não significa deslocar qualquer coisa 
sobre um caminho ja pronto, mas, ao contrário, abrir um caminho 
em direção a, ou transformar-se nele mesmo". (Ibid., p.249). 



.58. 

(necessário), presente no caminho do Poeta, e que fora configura- 

do na imagem da pzdfia. para expressar a experiência da angústia.Es 

sa presença nos é sugerida nos versos seguintes: 

E como zul palmilhci-òi) z vagamente 
33 

uma zòt^ada de M^óna-ò , ped^egoòa.. . 

Como a existência angustiada, a estrada pedregosa é 

condição para que a verdade (do mundo e da linguagem) se aproxime 

do Poeta, que, submisso à presença da pedra-enigma no caminho (e 

no texto), já está preparado para realizar a visão do Ser, ou re- 

cuperar o achado (não perdido) — o que a palavra já tentara em so- 
, 34 

nno. Nesse cenário mineiro , vive a Poesia uma suposta revela - 

çao do Ser: a máquina do mundo òe entH.eabix.iul paKa quem de a lom- 

PSA. jã 6e esquivava. Se a palavra poética já afastara a possibili 

dade de tentar A.ompeA o universo através de um simples "comentá- 

rio melódico" da subjetividade, por outro lado está reforçando a 

sua convicção de que, para se manifestar, o próprio universo con- 

ta com a participação da subjetividade. O Poema reafirma essa in- 

teração do Poeta e do mundo, pois as formas negras das aves que 

sobrevoavam o caminho pedregoso se diluíam na escuridão, vindadoò 

monte.6 1 e de meu pfiõpfiio ieà. de-ó enganado. E a maquina do mundo se 

dirige ao Poeta, ou este se dirige a si mesmo, já que voz alguma/ 

ou éop/Lo ou eco ou òimpleò peA-cu-i-ião / atei> taòi, e que alguém, òobKe 

montanha / a outfio alguém, notuH.no e miòefiãvel, em colÕquio 6e 

dirigindo: 

O que pH.0 cuHaò te em ti ou (^oia de 

teu òen. leòtKito e nunca òe moòtn.ou, 

me-òmo afetando dai-òe ou òe fiendendo, 

e a cada inòtante maió se HetAaindo, 

olha, Hepana, auòculta: eòòa fiiqueza 

òobnante a toda péfiola, eòòa ciência 

óublime e ^oAmidãvel, maò hermética. 

Ver, ã p.28 deste trabalho, referência a éstes versos, como a 
uma possível "errata da pedra" — ilustrando e inesgotabilidade 
de sentido da Palavra de Drummond. 

Esboça-se claramente a experiência de retorno à terra natal, 
experiência que se realiza através da memÕHia poética, comple - 
tando o círculo descrito pela viagem do Poeta, a que já nos re- 
ferimos (p.20), e que será matéria do próximo capítulo. 
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zòòa total explicação da vida, 

zòòí nexo pfiÁ.rmlKo e ó^ngulax, 

que mm conceb&ó ma-c-ó, poi-ó tão eòqU'ivo 

■òe revelou ante a peòqa-íòa acidente 

em que te conóum-c-òte. . . vê, contempla, 

abA.e teu petto paAa agaòalhã-lo 

A palavra poética está reescrevendo para si mesma o 

verdadeiro sentido do mundo como "nexo primeiro e singular", ou 

"total explicação da vida". Mas trata-se de uma sentido desde sem 

pre percebido na própria experiência do Poeta com a Palavra, que, 

em si mesma, possui "mil faces secretas sob a face neutra": Mundo 

(ou Ser) já se fizera um todo òãbto, um en-igma, uma pedfia no ca- 

minho — {^aKdo òuttl, oAdem, ^uòão, alegria, luz, {^o^ma, ^e-òta, 

^onte e i^lama.E o que é o enigma do Ser senão essa fonte de luz 

que, entretanto, s5 é capaz de iluminar a partir de seu próprio 

obscurecimento? Não é a verdade aquilo que, em sua forma secreta, 

está òe Ket^aindo a cada instante para, no próprio ato de esqui- 

var-se, poder se revelar à peòquiòa afidente da subjetividade? É 

esse jogo de luz e sombra que define a ordem da Natureza, ou do 

Cosmos, em sua riqueza originária. Heráclito nometa de diversas ma 

neiras o "inesperado" ou o "inatingível" de seu fragmento 18, en- 

tre as quais se encontra a palavra kósmos, que recolhe a mesma 

força de sentido oculta em alétheia e em physis r anterior aos deu 

ses e aos homens, o todo cósmico anuncia uma d-Lépoò-ição primordial 

de coisas. Diz Heráclito: "O que nomeio Cosmos não foi produzido 

por nenhum deus e por nenhum homem, mas desde sempre foi, é e se- 

rá fogo eternamente vivo, que brilha e ilumina, guardando a sua 

medida". Cfrag. 30). Comentando o fragmento, escreve Heidegger;"0 

mundo ê um fogo que dura, uma emergência durável no pleno sentido 

da phyòté Por essa razão, o ser do fogo pensado por Herácli 

to não i imediatamente evidente como o movimento de uma chama.Bas 

ta que prestemos atenção ao uso da língua grega e entenderemos 

que a palavra ^ogo é associada a múltiplos pontos de vista, diri- 

gindo-nos para a plenitude de ser, sugerida no dizer pensante da 

palavra. Ela nomeia o fogo do sacrifício, o fogo da lareira, mas 
35 

também o esplendor das tochas e o cintilar das estrelas" . Em 

Cf. M. Heidegger, "Alétheia", in Essais et Conferences, ed.cit., 
p.332-3. A partir de um fragmento de Heráclito descoberto por 
K. Reinhardt, Heidegger associa a imagem do fogo ã idéia de for 
ça que medita,ou Aeune as coisas em seu próprio ser, expondo- 
as à claridade. Assim, o sentido de kósmos (como o de Alétheia 
e o de Physis) também está ligado originariamente ao sentido de Lõgo^ 
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outro texto, Heidegger confirma sua interpretação da mesma senten 

ça: "O fogo deve ser entendido não como uma incandescência apenas, 
36 

mas também como luz e brilho (Schein)" . E se o fogo conduz as 

coisas ao seu apaAQ.c-írmnto, o momento essencial desse ato é o mo- 

mento do brilho ou do esplendor: chega-se â compreensão do Cosmos 

a partir do fogo, pois este não é um atributo daquele, como pode- 

ria concluir uma leitura superficial de Herãclito. Assim, Cosmos 

não evoca uma simples disposição ou um "estado" gratuito de coi- 

sas: trata-se do modo pelo qual os seres e as coisas surgem de 

sua própria claridade e exuberância, e é nesse sentido que se po- 
- 37 

de falar em disposição primordial e originaria , O traço essen- 

cial (e grego) de uma tal disposição é revelar a identidade miste 

riosa dos polos "antagonistas" e permitir que se manifeste aque- 

le espaço À.nttfimzd-íã.fi-ío , onde a disjunção das coisas é resgatada 

por uma harmonia inaparente e secreta, que os homens, apáticos ã 

ontológlca (ou in-diferentes) , insistem em romper. Em 

um fragmento de seu Poema, Parmênides faz eco a Herãclito: "A in- 

capacidade guia o pensamento vacilante dos homens: arrastados co- 

mo surdos e cegos indecisos, teimam em separar o 'ser' do 'não 

ser', da mesma forma que separam o 'mesmo' do que 'não é o mes- 

mo', pois, para esses homens, o caminho de todas as coisas segue 

em direções opostas". Segundo a interpretação heideggeriana, todo 

o pensamento dos pré-socráticos é a manifestação dessa unidade 

dos contrários no reino originário do mundo, onde o mais secreto 

sustenta o imediatamente visível, guardando a discrição que con- 

vém ao mistério do -in\)-Lò-L\)zl. Dessa forma, Heidegger nos ensina 

Cf. M. Heidegger e Eugen Fink, Héraclite, trad. J. Launay e P. 
Levy, Paris, Gallimard, 1973, p.86. Esta obra reúne comentários 
e interpretações dos autores sobre os fragmentos de Heráclito, 
colhidos em Seminário realizado em Fribourg-en-Brisgau, 1966/7. 
Ainda no mesmo trecho citado, Heidegger procura demonstrar que, 
no frag.^SO, o significado do tempo, sugerido na palavra ^tífina 
menti, nao é tematizado, mas apenas "experimentado" por Herã- 
clito: "Do tempo assim proposto dever-se-ia dizer que ele é ca- 
da momento (jeweilig).Ele não contém a presença dos seres sepa- 
radamente, pois, enquanto 'medido a', já se acha relacionado ao 
'cada um' de cada momento" (Ibid. , p.85). Percebe-se que Heideg. 
ger está insistindo, como sempre, na necessidade de se ultrapas 
sar a concepção habitual do tempo, uma vez que a "duração" do 
fogo está sendo designada como um processo,que,entretanto, não 
acontece no tempo, mas é a sua própria constituição, enquanto 
tem o poder de mediu a temporalidade interior das coisas. 

37 . Heidegger nos remete ao sentido do kósmos na Grécia de Homero, 
onde a palavra significava ornamento, cuja essência não é ape- 
nas brilhar para si mesmo, mas sobretudo valorizar quem o está 
usando. (Ibid., p.162). 
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como o nosso conceito elementar de mundo, ou de universo, está 

distante da palavra de Heráclito, pois só poderemos entender o 

que se encerra nesse conceito, quando não mais representarmos o 

mundo exclusivamente em termos de cosmologia e de filosofia da na 
38 

tureza 

Ora, em "Canto Negro" (CE,258), a palavra poética já 

aprendera o verdadeiro sentido do Cosmos, ao intuir certo "senti- 

mento" descrito como 

zòòz zòtax t nao^íòta^, 

Q.ÒÒQ. nao - ^òtafi já 6zndo 

zòòí Li como , l . . . ] 

eóóa noò taig^a xan.a 

de um paZò anteò doò outKoò 

anto-ò do mito e do hot, 

ondt oiò coiòaò mm de bAancaò 

i^oòòe.m chcLmadaò , lançando-ò z 

dz^initivah (ít2.finaò 

coiòaò bzm ant^-ò doi homtnò. 

E, como vimos, esse mesmo sentido jâ fora identificado com o "ele 

mento essencial — inatingível", quando a Palavra descobriu que o 

Ser òí íòqu-iva para se manifestar. Daí porque a nossa leitura 

vai encontrar no símbolo da mãqu-ina do mando, como é usado em Drum 
39 ~ ~ 

mond , a mesma visão do Cosmos expresso pela antiga palavra gre 

3 8 
Cf. M. Heidegger, "Aléthe:ia", in Essais et Conferences, ed.cit. 
p.332 . ^ 

39 - . . - 
Como analises literárias importantes sobre o Poema "A Máquina do 
Mundo" citamos J.^Guilherme Merquior, "A Máquina do Mundo de 
Drummond", in Razão do Poema, Rio, Civilização Brasileira,1965 , 
PP-77-78; Silviano Santiago, "Camões e Drummond — A Máquina do 
Mundo", in Hispania, nÇ 3, set. 1966, pp.389-394 e A. Romano de 
Sant'Anna, Carlos Drummond de Andrade - Análise da Obra,ed. cit., 
pp.192-201. Os dois primeiros autores comparam o Poema de Drum- 
mond com "Os Lusíadas" para demonstrar como, em um e outro, a má 
quina do mundo representa uma visão cósmica e/ou uma revelação ~ 
do Ser. Enquanto S. Santiago considera a maquina drummoniana co- 
mo um acontecimento alegórico e a de Camões uma imagem correspon 
dente à física renascentista, J.G. Merquior contrapõe a visão " 
histórica de Camões à visão ontológica de Drummond. Já a análise 
de A. Romano se preocupa sobretudo com a forma pela qual essa 
epifania do Ser i recusada; segundo o crítico, essa recusa acon 
tece em Drummond de forma inversa â de Camões e mesmo à de Des- 
cartes, em sua intuição célebre que deu origem ao Discurso do 
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Em uma segunda fase, o Poema descreve claramente a 

multiplicidade de revelações que a máquina oferece à visão da sub 

jetividade: 

e o abéuxdo on.iginaZ e -ieu4 2.n.Lgma.ò, 

òaa6 \!Q.fidad(iò maJ.i> altaò qae todoò 

monamenío4 ^^tgu-ido-ò a. vç.n.dadz: 

e a memo^-ia do-6 dauòQ-i, e o ioiem 

ò ant-imíínto dl mofitt, que {,lo^í-iCí 

no caulz da e.x.i-òtc.ncia ma-c-i glo^loòa, 

tudo -óe apA.céantou ne-ó-óe A.eZance 

e me chamou paA.a òdu fiz-ino augusto 

a^-inat iubtmt-ido ã viòta humana. 

Mas ao supor que a verdade do Cosmos, assim descrita, e violando 

a sua própria intimidade, está se expondo diretamente à luz, a pa 

lavra poética não pode corresponder a esse apelo; 

e como òe. outn.o não ma-c-ò aqucZc 

habitante, de mÁm hã tantoò ano-6, 

paò-òasie a comandai m-ínha vontade (...) 

como ó a um dom ta^d-io Já não ^o^a 

apetzcZvzl, ante-ò dzòpiciendo , 

baZxeZ 06 othoò incuxioòo , íaòòo, 

desdenhando coZheA a co-íóa o^eAta 

que óe abA^ca gfiatuita a meu engenho. 

Na verdade, a Poesia não está se negando â oferta do 

Ser, mas à sua dádiva imediata e "tardia", somente desejada pela 

curiosidade de uma consciência e de uma vontade supostamente per- 

Metodo . Escreve A.R. de Sant'Anna: "Aqueles a quem foi dado o co- 
nhecimento da 'mirabilis scientiae fundamenta', o prêmio foi re 
cebido com júbilo. O navegante português na epopéia camoniana, 
por exemplo, entrega-se a analisar o universo comportando-se co 
mo um deus entre deuses. Descartes aceita a proposição e auda - 
ciosamente desafia a máquina ameaçando-a cora a construção de uma 
outra, fossem-lhe dados a extensão e o movimento (...) O poeta 
olha incurioso para a 'mirabilis scientiae fundamenta', porque 
só pode recusâ-la^quem a possui (...). O poeta recusa-se a en- 
trar no bojo da máquina e conhecê-la, pois sabe que todo conhe- 
cimento é separação". E, acrescentaríamos, não cabe â poesia 
"conhecer" ou esclarecer os mistérios, mas apenas preservá-los. 
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didas em si mesmas. Corresponder a esse apelo gratuito do mundo 

seria uma forma de a palavra poética inscrever-se no plano ônti- 

co das coisas e tentar "explicá-las", traindo assim o seu desti- 

no de, como Palavra, nomear o Ser e os seus enigmas: explicar o 

mistério não é desvendá-lo, pen-òaA. a ameaça, não i n.zmo vi-la; e 

c^id-Za ("O Enigma",NP, 231) . Disso a Poesia sempre esteve consc_i 

ente, pois já experimentara "nenhum desgosto" frente a fugidia 

essencial do Ser, visto que, no reino do factível, a real^ 

dade é ainda maior do que a realidade... Essa a razão do final 

do Poema registrar que a máquina do mundo, ^e.pe.Zlda,/ ie ^oZ m^u 

darmntí 'decompondo, enquanto o Poeta avaliava o que peKdzKa. Per 

dera ou ganhara? — poder-se-ia questionar à ironia de Drummond. 

Pois não recusar a dádiva da máqa^na do mundo é que poderia re- 

sultar numa verdadeira perda para a subjetividade, ou,em uma anula 

ção de toda a sua "pesquisa ardente" do mistério do Ser. É nesse 

sentido que falávamos anteriormente que o Poema tematiza a pró- 

pria experiência do Poeta com a linguagem, fixando as "transfor- 

mações" mais significativas vividas pela Palavra em sua pfiozuKa 

do real. 

"Relógio do Rosário", Poema que complementa "A Máqui 

na do Mundo", em Clafio En^igma, reafirma, de forma implícita, a 

mesma atitude da consciência diante do universo, o que faz com 

que a composição seja tão importante quanto a anterior. No refe- 

rido Poema, a tematização da experiência poética surge através 

do enfoque da dimensão ontológica da finitude, definida na 

eliminação da temporalidade física (ou dos relógios). O Poeta já 

está se preparando para a síntese de suas descobertas em um tem- 

po ofitgindfiio e pfini, ante na memória: a "dor individual" é também 

a dor do mundo,"dor primeira e geral", 

doK do e-òpaço e do caoò e da-ò 

do t&mpo que. hã de v-ía, da-i velha& e>iaò ! 

O tempo transcende o próprio tempo e, na dourada pAaça da Igreja, 

liberta o columbário das cinzas, e este jã òe pe^m^te azut, n.Zòco 

de pombas. A Palavra reescreve a interação da subjetividade e do 

mundo, quando o som do sino se confunde com o dos passos do' Poe- 

ta, sua própria obscuridade da alma se misturando com o descer da 

treva da noite. Em meio a uma tristeza barroca, a Palavra conclui: 

peio âmago de tudo, e no maii, {^undo / deci^^o o cho^o pãn-íco do 

mundo,! que 4e entrelaça no meu pA.ÕpA.^0 choAo, t e compomo-ó o-ò do-có 

um va-òto eon.0. 
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Podemos voltar agora a proposta inicial deste capitu 

Io, que foi a de tentar demonstrar a inutilidade do conflito en- 

tre a consciência e o mundo para afirmar a sua coexistência na expe 

riência poética. Através da síntese dessa idéia que,segundo a nos 

sa leitura, "a máquina do mundo" realiza, se pode concluir: aco- 

lher (ou colhdA] a revelação imediata da verdade seria admitir a 

vitória de uma subjetividade auto-suficiente ou vazia e, consequen 

temente, negar a transcendência. Nesse gesto, a própria palavra 

poética estaria perdendo o seu espaço lúdico, do qual não pode 

prescindir para as suas decisões criadoras. 

oOo 



Ill Capitulo - ESdUECER PARA LEMBRAR 

Aó c.o-iòa.0 -tangZvíZó 

toAnani-6e .ínò Q.nòZvQ,Á,i, 

ã patma da mão- 

Ma^ a4 coiòaò ($-cnda4, 

muLto maiò que. lindaò, 

Q-ò&aò {^icafião . 

"Memória" (CE,239). 

Ao longo do nosso primeiro capítulo, e apoiados em al- 

guns aspectos do pensamento de Heidegger, acompanhamos a apreen - 

são do Ser pela palavra poética, desde a sua experiência do Nada 

(ou da angústia), experiência que descortinou para a subjetivida- 

de do Poeta a coexistência da facticidade e da transcendência no 

horizonte da temporalidade. Justifica-se, assim, a nossa afirma- 

ção de que o acolhimento da máquZna do mundo seria uma forma de a 

Palavra negar a transcendência, ou anular o sentido da finitude 

como possibilidade da própria transcendência, sentido que ela mes 

ma (a Palavra) já tantas vezes aprendera. Se a trama lúdica do Ser e 

do Tempo, reveladora da interação subjetividade-mundo, e confor- 

me nos mostrou o capítulo anterior, ê identificada no interior da 

própria subjetividade, ê chegado o momento dessa interação se afir 

mar mais nitidamente na experiência poética, através da interven- 

ção da memÕ^^a; já sabemos que o texto drummoniano, em sua essên- 

cia, expõe a verdade paradoxal de que o sentido das coisas jamais 

é aprisionado no tempo horizontal dos relógios e na dimensão su- 

perficial (ou tangZveZl da realidade. O que se deve, entretanto, 

ter em mente é que essa mímô^Za não ê a simples "representação"do 

passado, nomeada por uma Palavra nova, mas o próprio aconteci- 

mento do tempo como pA.e.6 ínça, colhido por um mesmo tôgo6 poético^. 

Falando de seus livros Boitempo,Menino Antigo (Boitempo II) e 
Esquecer para Lembrar ( Boitempo III ), onde a pesquisa do passa 
do ja se realiza em uma dimensão metapoêtica, escreve Drummond: 
"Esses livros, a meu ver, se explicam menos pelo contado que pe- 
lo desejo de construir uma ponte entre o ser e o estar-no-mundo% 
(...) Esquecer e lembrar, lembrar para esquecer e tornar a lem- 
brar com mais intensidade... e tornar a esquecer, pois não?0 pro 
cesso é_infindável, na medida de nossa existência" ("Cedo a Colü 
na a João Brandão", in Estado de Minas, B.Horizonte, 15.12.79). 
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Daí insistirmos no fato de que a experiência do Poeta, com a lin- 

guagem é o seu próprio caminho em direção ao real e que as possí 

veis "metamorfoses" dessa linguagem são percepções de nossa leitu 

ra apenas. 

Foi,então,pensando no horizonte atemporal do Ser que 

surpreendemos no Poema da máquina, e implícita na tematização do 

relacionamento entre a consciência e o universo, uma insinuação 

do retorno do Poeta a sua vista como o solo onde aquele 

relacionamento se processa para ser efetivado na linguagem. Dessa 

forma, o discurso drummoniano se decide agora a interpelar o passa- 

do para recuperar esse solo de origem; 

z vlncLz páóóOAoó, Kí^tau/ioA m òua tzn/ux zòiz kab-ótante 

■im fiaZzzi). 

"Chamado Geral" (BO,381) 

Antes de prosseguirmos na consideração dos passos des- 

sa de retorno ãs raízes da terra natal, onde a própria pa- 

lavra poética se faz "ponte" na relação entre o homem e o mundo, 

voltemos a Heidegger, já que a intenção que percorre o seu pensa- 

mento é justamente a de demonstrar essa Citação oA.^g.ínãA.^a: o ho- 

mem existe na compreensão do Ser, ou seja, sua existência é um 

acordo contínuo e inesgotável com o seu próprio ser e com o ser 

de todas as coisas. Entretanto, ao defender a tese de que é pró- 

prio do ser humano existir em relação imemorial com o mundo, a re 

flexão heideggeriana já propõe para si mesma uma dificuldade ini 

ciai: o ser humano não possui conceitos seguros para definir um 

tal ato fido o^-Lg-inâ^-Lo, não apenas no plano do entendimento coti- 

diano, como também na dimensão do próprio conhecimento filosófico, 

cujo caráter "metafísico" obscureceu a apreensão do Ser. Como se 

sabe, é a partir dessa crítica ao pensamento ocidental que Hei- 

degger nos convida a um retorno às fontes inaugurais desse pensa- 

mento, onde se delineia o verdadeiro caminho de acesso â verda- 

de . Assim, a volta a meditação dos pre^socraticos nao signifi- 

2 
Estaríamos nos afastando do tema central deste trabalho se fosse 
mos nos envolver agora com a evolução do complexo e problemático 
esquema heideggeriano sobre o sentido da compreensão do mundo, 
desde O Ser e o Tempo . Interessa-nos, entretanto, lembrar que, 
contrariando as criticas que acreditam em uma transformação radi 
cal de seu pensamento (.favorecendo uma atitude "mística" de con- 
templação do Ser, em detrimento do homem), Heidegger está sempre 
justificando expressamente os seus primeiros escritos como uma 
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ca uma simples imersao no passado, mas um reencontro do homem con 

sigo mesmo, pois é nesse passado que se encontra o novo solo do pensa 

mento, onde as raízes humanas podem ser restauradas: na simplici- 

dade das origens, sem conceitos impostos, mas guiados apenas pelo 

ritmo do universo, o Pensamento e a Palavra vivem a experiência 

familiar da verdade em consonância com a unidade da Natu^íza, em 

sua eclosão harmoniosa — o Kõsmos de Héraclito se fazendo o mais 
3 

claro testemunho da ordem ou da memo-^^a do mundo . Em texto bas- 

tante significativo a respeito, Mikel Dufrenne esclarece o retor- 

no de Heidegger aos pré-socráticos através de uma análise da es- 

treita relação entre o lôgos desses primeiros gregos e o espírito 

do mundo primitivo, ambos se caracterizando pela sua disponibili 

dade ãs coisas, em contraposição à atitude dominadora do Cogite 

científico. O autor conclui que, em última análise, somos remeti- 

dos ao primitivo pelo ensinamento essencial da reflexão heidegge- 

riana, e que se resume no conceito de ^epct-íção. Escreve EXifrenne: 

"A vontade de buscar o transcendental dá lugar a um desvio de sen 

tido, de forma alguma inconsciente, e,ao longo desse desvio, o 

transcendental se transforma no originário e este no original.Daí 

preparação para a questão do Ser.(ver, a respeito, o anexo Lõgos, 
que esclarece a evolução do conceito de VcLóe-in, e o breve regis- 
tro da p.22, que se refere ã Carta sobre o Humanismo como um dos 
textos onde o autor justifica essa "transformação" de seu pensa- 
mento, refutando os mal-entendidos da crítica). Nesse sentido, a 
possível "inversão" que se opera na reflexão heideggeriana (a cé 
lebre "Kehre") indica bem mais uma aproximação do que um distan- 
ciamento do ser humano. Se a analítica existencial de O Ser e o 
Tempo coloca o homem como centro de referência da compreensão do 
mundo e os textos posteriores submetem as p^o j zç.õhumanas ã 
significação que as coisas possuem em si mesmas, essa mudança de 
ângulo de visualização do problema não contradiz nem elimina o 
seu ponto de partida: a resposta do homem ao Ser (ou sua abzAtu- 
fia. ao mundo) jamais poderia ser estranha à condição do próprio 
homem, em sua complexidade e plenitude. Na verdade, a intenção 
de Heidegger (e que a suposta "nova" direção de seu pensamento 
explicita) sempre foi a de denunciar a necessidade de a compreen 
são do mundo ser pensada a partir da d^^eA.znça ontotõgica, a fim 
de que o sentido da transcendência, entendida como a estrutura 
essencial da subjetividade, possa ser recuperada. (Sobre o senti 
do ontológico da subjetividade, ver, infra, a obs. n9 2 do anexo 
Logos). Daí porque os escritos dedicados à interpretação da anti 
ga filosofia grega (onde a di^(LA.e.nçci era pensada como tal) , bem 
como os comentários sobre os poetas alemães e principalmente o 
ensaio A Origem da Obra de Arte são os textos de Heidegger que 
nos dão a percepção mais nítida do significado da ^ilação okíqí- 
nafiia entre o homem e o mundo, ainda que de forma não explícita. 

3 
Alias, foi essa proposta heideggeriana para uma restauração do 
pensamento filosófico através do retorno ao mais ■òimple.ò , ou do 
desvelamento de um outAo sentido do mundo (proposta que de algu- 
ma forma "precede" a tese inicial da Fenomenologia...) que desen 
volvemos em nosso capítulo introdutório, quando tratamos do es- 
tranho parentesco entre filosofia e poesia: dois discursos dife- 
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a existência de uma historicidade da filosofia: a abertura sobre 

o Ser, que é, ao mesmo tempo, a abertura do futuro, sõ se produz 

em uma existência capaz de colher no passado o seu impulso de par 

tida. Se qualquer comunicação com o Ser pertence ao fundamento 

transcendental do homem, ê no fundo temporal da história que se 

deve procurar a forma de expressar essa comunicação e, assim,pro- 

duzí-la e repeti-la, ou seja, reanimar o esquecido e realizar o 

possível. A 'volta ao fundamento' ê também uma volta na história. 
- - 4 

Eis a razao pela qual Heidegger se inspira nos pre-socraticos 

Nesse sentido, a idéia heideggeriana da A.zpet^ç.ão se refere, em 

última análise, às possibilidades latentes da existência, enquan- 

to descreve a essência secreta do tempo, ou seja, tudo aquilo que 

^oi, como passado autêntico, e que permanece como pura pAíó ença. 

"Repetição — diz Heidegger — não quer dizer a reiteração unifor 

me do sempre idêntico, mas, bem ao contrário, significa procurar 

novamente, reunir, agregar, recolher aquilo que, ao se retrair, 

se abriga no originário" ^ . 

Tentemos perceber agora de que forma a visualização 

do passado, em Heidegger, nos ajuda a entender o retorno do Poeta 

ao solo familiar da . Consciente de que o Ser não é apreen- 

dido na realidade imediata, a palavra poética dramatiza o duplo 

sentido de sua volta ãs origens: se de um lado, e ainda no plano 

da narrativa dos fatos, reaparecem Itabira e o espaço mineiro (em 

bora já transfigurados pela ironia do Poeta), por outro lado é o 
6 - 

que foi íòquiícido nos próprios fatos que irá condicionar a sua 

rentes, ancorados no mesmo solo de origem; a zx.pzAÍzncia do uni- 
verso . 

4 
Cf. M. Dufrenne, "La mentalite primitive et Heidegger",in Jalons, 
Louvain, M. Nijhoff-La Haye, 1966, p.l38. Observa Dufrenne que 
se Heidegger nos remete à mentalidade primitiva, qualquer tenta- 
tiva de reabilitar as raízes míticas dessa mentalidade também nos 
envia de volta aos temas centrais do pensamento heideggeriano, 
pois aí se encontram as fontes mais preciosas para essa reabili- 
tação. Foi nesse sentido que, ao tratarmos da essência do elemen 
to lúdico na poesia, aludimos à interpretação do mito em Heideg- 
ger como uma importante contribuição para as pesquisas contempo- 
râneas sobre a Linguagem. 

^Cf. M. Heidegger, Acheminement vers la Parole, ed. cit., p.112 - 
Percebe-se que, ao se referir ao pensamento que Aacothe o origi- 
nário, o conceito de KzpiLtlção (Wieder-holung) está descrevendo a 
essência do ló^os como "memória" Ío dizer original. (Ver a obs. 
20, do anexo Logos) 

palavra 'esquecimento', em seu ;entido grego, significa reser- 
va , retraimento (ver, a respeito, as referências à tese heidegge 
riana do "esquecimento do Ser" no anexo Lógos); por essa razão, 



Azpet^íção {.ou a sua memória) . A recriação do passado no horizon 

te da temporalidade originária proporciona à palavra poética uma 

nova experiência do real, que entretanto se conserva a mesma, já 

que ela não ê a soma de acontecimentos que se acumularam ao longo 

do fluir do tempo-do-mundo, mas é a experiência do tempo 

pela qual o Poeta sabe o mundo e o explora através do e.-iquec^cnien- 

to. Trata-se antes de tudo da própria estrutura temporal da poe- 

sia e não da concepção do tempo que um poeta possa utilizar de forma ape 
- 7 

nas temática . É nesse sentido que a própria Palavra questiona o 

seu poder de lógos criador, que liberta o Ser da temporalidade fí 

sica: 

Oae poddK tão tzKfiZvdl peA.mamcí 

na-ò òZZabaò e muòZcaZi, 

a ^ecO'tduAem quanto a mznto. e.òqae.ce.? 

"O Nome" ® 

Heidegger associa o verbo 'esquecer' (vergessen) e o substanti- 
vo 'esqueciinento' (der Vergessenheit)ao grego lethê, para eliminar 
o caráter negativo que estas palavras possuem em sua acepção cor 
rente; permitir que algo nos escape da lembrança. Ao tentar rea- 
tivar a força originária dos termos, a atividade criadora de Hei 
degger pretende evidenciar,aqui,o sentido daquilo que permanece 
oculto na imediatez da realidade e que a memória poética vai re- 
-criar: o que está di, quíc-ído ê o que merece ser lembrado. O Poe- 
ta o confirma: o quac-írmnto aZnda z niemÕAZa... ("Permanência", 
CE,264). 

n 
Analisando o problema do tempo na obra de Hoelderlin, e baseado 
na reflexão de Heidegger, Beda Allemann estende suas considera- 
ções ã questão da temporalidade própria da poesia (ou ã historia 
lidade do poético), definindo essa temporalidade através da "for 
ça vital" ou do A-ítmo . É esse A.Z.tmo que, segundo o autor, vai 
orientar toda análise temporal da produção poética, pelo que de- 
ve preceder e fundamentar a compreensão explIcita_do texto.A pro 
dução em si mesma (no sentido amplo da poíe.óíi] não "existe" co- 
mo as coisas existem, mas aparece sob a forma de um ua^-e-uem en 
tre as dimensões do passado e do futuro. Adverte o autor não tra 
tar-se,entretanto,de um ritmo poético entendido no horizonte 
aristotélico da compreensão do tempo, ou seja, a partir do movi 
mento, pois esse vai- e - vím, que é a imagem do pAe.6 ente., reflete 
o conflito entre o retraimento e a eclosão do Ser. Daí porque a 
questão da essência do poético é inseparável da questão ontológi 
ca,enquanto esta é considerada na dimensão da temporalidade ori- 
ginária. O que determina a obra poética é a pureza do ritmo que 
nela se expande, pois é desse ritmo que ela retira a força da 
atualidade com a qual se expõe a nós. Escreve Allemann: "a 'uni- 
dade' do poema, tão cara ã crítica estilística, não pode ser 
concebida como um princípio geral ao qual as 'partes' da obra es 
tariam subordinadas e integradas orgânicamente. É preciso, ao 
contrário, expor essa unidade á tensão dos êxtases do tempo ori- 
ginal". (B. Allemann, Hoelderlin et Heidegger, trad. F. Fédier, 
Paris, P.U.F., 1959, pp.277-81). 

O ^ 
Em A Paixão Medida, ed. cit., p.41. 
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Assim, ê o próprio podtK da linguagem que vai definir 

a dupla significação da viagem-de-retorno de Drummond.Através de 

dois planos superpostos,a palavra poética reencontra Minas, como 

terra natal, e como o espaço de relacionamento entre o Poeta e o 

mundo. O plano da narrativa linear se alimenta sobretudo dos te- 

mas da infância, mas neles não se esgota, pois os momentos que f_i 

cam na memória não se revelam ali, uma vez que se oamttoLKam para 

se revelarem em otxtfia ou em "alguma parte" — o paradoxo do tempo 

confirmando que o passado só fora dele mesmo. Jã em A Rosa 

do Povo esse paradoxo era reconhecido: Um ano,dípo-i-ò outA.o e ou- 

tA.o-6 e oat^oòl toda-i, ai> vozdé oavidaò na caóo. da^antz qu-Lnzt anoòl 

EntA-ítanto, de.uem zi>tOLH. em alguma ("Indicações", RP,203) . Em 

"alguma parte" ou no espaço da dÁ.{^ii.KQ,nq.a se esconde a verdade que 

resgata a intensidade dos instantes de sua prisão do tempo do ca- 

lendário, pois ciada hoKa e {^Á.xada no aA, na aZmal continua coan- 

do na òu^dzz (...) Som paA.a ouvido no longÁ.tongíl do tzmpo da 

vZda("0 Relógio", BO,370). Em crônica sobre a infância, Drummond 

testemunha esse deslocamento do passado para aZguma paAt(L:"Até ho 

je interrogo aquele menino que durante quatro anos foi aluno de- 

ploravelmente bom do grupo escolar, e não o sinto nem aprumar-se, 

nem enriquecer-se de experiências vitais, nem desprender-se do 

cenário familiar. No entanto, o menino existiu, sofreu, brigou, 

amou, desesperou, cresceu. Vinte anos depois, voltando â cidade, 

não encontrei vestígio algum da aventura individual. Só a veltia 
9 

casa continuava, espetacularmente azul na rua deserta..." .A res 

peito dessa visualização do passado, além da "aventura individual", 

transcrevemos estas palavras de A. de Waelhens bastante esclarece 

doras: "Não é impossível que eu possa contar a minha história ou 

igualar-me a ela para dizer simplesmente o que sou. Mas essa per^ 

pectiva só aparece sob uma forma incompleta de reflexão: em vez 

de retornar a minha relação com as coisas para explicitá-la tal 

como ela é, ou seja, como uma relação onde a presença é um impul- 

so inseparável das duas outras dimensões zk~6tâtX.ca6 , faço com 

que essa relação se congele numa sucessão de presenças anuladas, 

acrescentando a estas um prolongamento de presenças possíveis e 

ainda não vividas. Mas o calendário de minha vida — com seus an^ 

versários — é, em relação ao que sou, tão estranho quanto em fa- 

ce do 'tempo mundano', como é indicado no calendário da escriva- 

ninha. Essa pretendida 'história' só adquire sentido pelo que não 

^"Vila da Utopia", em Confissões de Minas. OC, p.769. 
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aparece nela"^^. Foi nesse registro que em nosso primeiro capítu- 

lo, quando analisamos as relações entre a subjetividade e a tempo 

ralidade originária, afirmamos que a experiência poética é a expe 

riência privilegiada da dimensão da ença, ou seja, da dimen - 

são onde coexistem as três faces do tempo: as coisas se deslocam 

da realidade vivida do "agora" para o espaço da poòò-ib^ZÁ.dade.. É 

esse í6paço que será re-colhido pela memória poética, ou pela Pa- 

lavra essencial: 

Q_uzm pas-òa? Nada pa-òóa. kqu-i o -tempo 

aqu-i o hamo aqixL o can.acoZ 

em a^ benigno ín.tn.e.laçam, duA.am 

et&A.namente a v&z de. contemplã-loi. 

VoltaA? PaA.a onde. e qua, óc zxiòto. onde 

alem deite? 

"Parque Municipal" CBO,4 08) 

No e-ipaço do PaZi doò And^adeò (RP,190) , o Poeta não 

distingue pofitelfiaò, d-ivZ&aò, c.eH.taò fiadei> paòtaQenòl pZantadaò 

no ano ze^o e tfianòmZt-idaò no cangue, mas sabe que ceA.ta.6 hZótÕ- 

h-Zai, não -òe pzA.den.am ("Nosso Tempo", RP,144), ou que a pAe^ença 

do passado apenas se ocultou (ou foi e^quecZda} nos instantes pon 

tuais do tempo dessas histórias; 

Kbn.lh. pontei-Ka. Range. Ind-í^e^ente. 

Uma vaca-óZZênc-co. Nem a otho. 

Um d-ía e&te ■òZZinc.ío-vaca, ehte xangeK 

baterão em m-ím, peà.^e-ito6, 

ex-í-ótenteó de ^A-ente, 

de co-óta-i, de peA-^-il, 

tang-íbZtZòòZmoò i. . .] 

PaZ-òagem, paZ-ò 

i^eZto de pensamento da paZ.òagem, 

na cKtatZva dZstãncZa eòpaaZtempo, 

à man.Qem de g fia\j afiai,, documentos, 

Cf. A. De Waelhens, La Philosophie et les expériences naturel- 
les, ed., cit., p.l87. (Grifamos). O autor utiliza a palavra 
ek-òtãtZca, tomada a Heidegger, para qualificar a dimensão ori- 
ginária (estática) do tempo, que se define pela abertura ao 
Ser. Sobre esta grafia da palavra, ver, infra, a 2a. observação 
do anexo Logos. 
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quando aò coÃ,òaò Q.xÁ.&tQ.m com \j-ío£enc^a 

ma-íA do quí zx-ii,t-imo&: no-ò povoam 

e noò otkoò, no6 {^ixam. Conttmptadoò, 

òubmZ4>ò06, dzta& 4omo4 pa^to, 

■iomoÁ a paÁ.òagQ,m da paZòagzm. 

(."Paisagem: Como se faz")^^ 

Por essa razão, ao descobrir a força e a v^oZíncía das 

coisas, a memória poética vai -cnqu-ÍA-í^, gente não, po^em tzxtunal 

chamaA. à ^aZa muA.o-ò de. na.6ce.nça para que c.otÕq-io6 -ín-itantâne.06 /Z^ 

gue.m AmO't, Conhecimento,! como ^0A.a de e-òpaço e tempo hão de It- 

gaK-&e... ("Procura", VP,301). 

O regresso âs origens vai devolver â Palavra aquilo 

que de alguma forma ela já conhece; o tÕgoò poético já sabe, por 

antecipação, o que somente ma-iò tan.de poderá ser experimentado. 

Certas memórias da infância trazem revelações do que iõ maÁ.6 tafi- 

de entenderei — diz o Poeta — Pon. enquanto, perto de mim,! algo 

-4e pa-!)òa,impercebido, como òempre òe paòòam coii>a& /no deòefito Ca 

minho Novo/ou! neòte menino peito an&io&o ("Aniversário de J. Pu- 
12 - ~ - 

pini") . A repetição do passado vem confirmar a palavra poética 

que se o elemento inatingZvel (e essencial) vive no mais fami- 

liar e no mais próximo, esse elemento, em sua "secreta evidenciai', 

jamais pode se oferecer clara e imediatamente a quem o interroga. 

O olhar do menino e pteno! de coiòaò que paòòam! ante-ó de pa-iòar, 

e O que ele ve! vai existir na medida! em que nada exióte de toca 
13 

veZ! e por iòto i,e chama! AbòaZuto , ("Memória Previa") 

Encontramo-nos novamente no clima particular do pensamen 

to heideggeriano, retomando um de seus temas centrais; o autênti- 

co reaZ nunca aparece de forma clara e imediata. O real que nos é 

dado pelo hábito cotidiano não é capaz de sustentar uma abertura 

ao sentido do mundo. Somente o que não é habitual proporciona es- 

se sentido, cuja natureza escondida (.ou eò quecido) se engendra 

no mais simples onde, por sua vez, se oculta a reaZidade desse 

real que o hábito nos revela. Inicialmente, o ser humano se encon 

^^por enquanto o ver não vê: o ver recoZhe! ^ibriZhaò de caminho 
de horizonte..., diz o mesmo Poema Ccf. p. 30 deste trabalho) 

1 2 
Em Esquecer para lembrar, ed. cit., p.79. 

1 
O Poema se encontra em Menino Antigo (Boitempo II), Rio, J.Olym 
pio, 2a. ed., 1974, p.lll. 
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tra mergulhado na banalidade das coisas, o Ser é esquecido, a fi- 

nitude velada e a linguagem se acha perdida em suas significações 

superficiais. É preciso que alguma ruptura se produza para que o 

homem, especialmente o poeta, possa reencontrar sua familiaridade 

com as coisas mais próximas. Assim, ele ê chamado ã v^agím para 

que, ã distância, possa Ze.mb^aA.-6 z de suas raízes. Heidegger vai 

ilustrar essas idéias através da interpretação de Hoelderlin, em 

seu poema "Lembrança" (Andenken), ao qual já nos referimos ante - 

riormente, quando comparamos a viagem do nosso Poeta gauche. com 

a do navegador que retorna â pãtK-ia. através da memória poética.Co 

mentando outro poema de Hoelderlin, Heidegger vai aprofundar esse 

aspecto da experiência do poeta com a linguagem: trata-se da com- 
14 

posição "Retorno" (Heimkunft) , onde, segundo a interpretação hei- 

deggeriana, Hoelderlin estaria definindo o próprio sentido do re- 

gresso âs origens. Explorando um verso paradoxal do poema: "O que 

procuras está próximo e já veio ao teu encontro", Heidegger expli 

cita em que sentido a palavra poética pode conhecer antecipamente 

o que somente experimentará depois. Vejamos este trecho: "Retorno 

é a marcha que se dirige às proximidades da origem (...)". A pro- 

ximidade, em seu sentido corrente, nos dá a idéia da menor medida 

possível da distância entre dois lugares; nesse caso, ao contrá- 

rio, a essência da proximidade se revela no fato de o 

próximo poder existir enquanto se mantém a distância. A proximi 

dade da origem é segredo. Se, entretanto, o Retorno significa fa- 

miliarizar-se com a proximidade da origem, não deveria ele tradu- 

zir-se antes de tudo, e talvez para sempre, no conhecimento do se 

gredo dessa proximidade, ou mesmo na aprendizagem de um tal co- 

nhecimento? Entretanto, nada saberemos de um 'segredo', se tentar 

mos analisá-lo: somente o conheceremos, velando-o como segre - 

do..."^^ . É nessa linha de pensamento, já explorada neste traba- 

lho, que, sem pretensões sistemáticas, Heidegger evoca o "inicial 

familiar"(no qual e pelo qual o Ser se esquiva para se mostrar) e 

14 
Cf. M. Heidegger, Approche de Hoelderlin, ed. cit., p.9. M. 
Deguy acrescenta a seguinte Nota a sua tradução da palavra 
Heimkunft por Re tour: "Retorno não possui aqui o significado do ca 
minhar de alguém que, invertendo a sua direção inicial, volta-~ 
se sobre os seus passos. Trata-se de chegar antecipamente no 
país^natal, no sentido de dedicar uma atenção mais'cuidadosa ao 
que é essencialmente natal Çdas Heimatliche)e assim entendê-lo 
melhor — tal como ocorreu com o fiQ.ton.no de Chateaubriand, quan 
do o canto do tordo fez com que repentinamente Coin 
bourg..." — 

^^Ibid., p.29. 
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16 
celebra, a sua maneira, a "magnificência do simples" , a pre- 

sença misteriosa daquilo que sô se revela a partir de seu retra^ 

mento. Ora, como dizíamos no início deste capítulo, todo o texto 

drummoniano é escrito nesse sentido; a palavra poética está sem- 

pre surpreendendo na dimensão da au-iincZa a verdadeira p-^e-iença 

das coisas, desde que esta seja entendida não em sua significação 

temporal,exclusivamente ôntica,mas oomo o modo pelo qual as coisas 2.XÍ0 

tm fora ou além da superfície do real. Ê por essa razão que a Pala 

vra do Poeta vai encontrar na mzmÕh.^La um re-conhecimento do mun- 

do, uma forma de aproximação do Ser que em nada coincide com o 

presente imediato. Na síntese de suas descobertas, a Palavra cor- 

rige a sua primeira ItltuKa do mundo, e alcança a ptficzpção dlfit- 
17 

to. do mundom-ína-6 , pois já sabe que o acontecimento que paòòou. 

ainda permanece: 

A h2.fLa da ant-íga eAa 

IncanòcixJtlmtntQ, 

kdontzctu kã m-cl ano-6? 

Continua ci.contz(i.e.ndo . 

Wo4 ma^ò dz^iibotcLdoi panoó 

íòtoa me Izndo o. fKílzndo. 

"Duração" 

Nessa estranha permanência reside a essência do segre- 

do, ou a clafizza. do enigma. E se o enigma se faz cZdfio é justamen 

te porque, e contrariando os princípios da "lógica", ele não obs- 

curece a manifestação das coisas nem interrompe a sua apreensão 

racional. O fato de não se achar localizado no tempo acessível do 

presente, nem de poder ser captado em um conceito, não o retém nas 

malhas do absurdo ou do irracional. "O enigma é o modo do Ab-solu 

to, estranho ao conhecimento, não porque seu brilho provenha de 

uma luz demasiadamente forte para a fraca visão do sujeito, mas 

porque ele já é por demais antigo para o jogo do conhecimento,por 

que ele não se presta à contemporaneidade que produz a força do 

tempo vinculada ao presente, porque ele impõe a necessidade de uma 

"Pie Pracht des Schlichten". Cf. M.Heidegger, Aus der Erfahrung 
des Denkens, ed. cit., p.l3 - Quanto â expressão "o inicial fa- 
miliar", ver Acheminement vers la Parole, ed. cit., p.119. 

17 ^ 
Verso do Poema "Escritório", em Menino Antigo, ed.,cit., p.85. 

18 
Impurezas do Branco, ed. cit., p.33. 
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outra versão do tempo (_...) Esse movimento extra-vagante de ultra 

passamento do ser ou de transcendência para uma antigüidade imemo 

rial, nós o denominamos idéia do infinito. O infinito é alterida- 

de inassimilâvel, diferença e passado ab-soluto em relação e tudo 

o que se mostra, se faz signo e símbolo, se anuncia, se rememora, 

e, consequentemente, se 'contemporiza' com aquele que o compreen- 

de „ 19 

O Poeta já indagara sobre a significação do enigma ao 

"fantasma" do passado. Sua resposta (também enigmática) ensinara 

à palavra poética que ele jamais se anuncia â memória quando é vis 

to como um fardo perdido nas ruínas do tempo, pois é na sua pró- 

pria pífida. que se encontra o segredo de sua permanência; 

Numa lnc.Q.nX.a hafWi 

peAgunteÃ ao ^antoòma 

que ^oAça nos pA.&ndía, 

a mim, quz pAe^umo 

d&taK tivfit de tudo, 

zu. a ztz, QOÁOòo, 

todavia palpável, 

na òombAxi quz pAojeta 

òob^í me.u 6 ca ZnteJjw: 

um ao ouüio, caJxvoò 

deó-óe mzòmo pAÃncZp-ío 

ou díòòe. mdòmo &yUgma 

que. dl&tnaÂ. ou concentra 

e fienova e matiza, 

prolongando-a no espaço 

Ufíia angUòtia do -tmpo l.. 

PeAgunteÁ-lhe depo-ü> 

poA. que tanto tnóZstia. 

noò manei) maíò exlguoò 

em diòtxibuÃA navioÁ 

deòòe calado ÃAAeal, 

òem fwta ou penóamento 

de atÃ.ngÁA qualquer. poAto, 

pA.opZcU-06 a nau^kEgto 

maíò que a navegação; 

no-ò i^AÁ-Oó alcantÃ.0 

de meu òeAAo naXal, 

dei de muJXo defiAuZdo, 

em acoAdoA memÕAÍoò 

de vaqueOwò e vozei>, 

magAaó Aeóeó, caminhos (...) 

PeAgunteí-ike poA 

. a Aazão 6 em nazão 

de me ■incZtnaJi a^íÁto 

iobAe Ae&toò de AeitoÁ, 

de onde nenhum alento 

vem Ae^Ae&coA a {^ebAe 

de&te Aepenòamento (...) 

SJo vôo que deò^eAe, 

òiZente e melancõ-tíco 

fumo da eternidade, 

ele apenai Aeòponde 

Ue acaio é AespondeA 

a mlòtêAloó, 6omaA.^I.he6 

um mlòtÍAÍo mali alto): 

'AmúW-, depoJj) de pojideA'. 

"Perguntas" (CE,265). 

19 
Cf. Emmanuel Levinas, Em découvrant 1'existence avec Husserl 
et Heidegger, Paris, J. Vrin, 1967 , p. 214.( ' Ab-solu' e 'extra-va 
gant' no original) = 
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O gesto de amar o passado pe.MdÁ,do ou as zoÁ.òa.i, ^Znda-i 

está confirmando ao Poeta a sua "pesquisa de vida" além do tempo, 

sua d-í^-icZt^ma dangzA.oi>Z{>6^a v-íage.m I dz i>L cx. òÁ. mzòmo ("O Homem,as 
20 - 

Viagens") — a viagem-memoria da subjetividade em direção ã 

"beleza definitiva e fluida" das coisas, ou ao espaço mágico onde 

o real se entrelaça no possível: 

e hã òe-mp^e. ama con. a de.òcobAZn,, 

am co^tamí 6Á.ngzto, o poA.tão ds. um atpe.ndn.e. 

com pZntun.a.i a ÕZto da caòtítoò 

qaa éão o oat-to tado de MZnaò: o Á,Kfizat. 

21 
"Hino ao Bonde" 

No ftZQfKL&òo ao passado, transformando as p<Lfidoiò em 

descobertas para inaugurar uma nova visão da realidade, a palavra 

poética concilia os temas da infância e da cidade com a temática 

social, que também é deslocada, no plano da narrativa linear, pa- 
-22 ra outfio campo de significação . Este ja se fizera claro desde 

A Rosa do Povo,quando a Palavra anunciara a esperança para um mun 

20 
Do Livro As Impurezas do Branco, ed. cit., p.20. 

21 
Em Esquecer para Lembrar, ed. cit.-, p.l33. 

22 
Julgamos oportuna esta breve alusao a um artigo de Peter Kemp, 
que, na esteira da filosofia hermenêutica, analisa o papel da 
poesia na ação social. Considerando que a linguagem não é ape- 
nas um conjunto de regras de fonologia e de sintaxe, mas um "te 
souro de conteúdo", o autor defende a tese de que ê esse conteu 
do que deverá influir em nossas ações; ele implica as represen- 
tações que fazemos acerca do que a nossa vida deveria realmente 
ser, representações que, em nossos dias, se manifestam nas obras 
poéticas. Ê,pois,a linguagem dessas obras que nos revela a ori- 
gem e a finalidade da existência, o autêntico significado do mun 
do onde se situam as nossas ações. O que a linguagem contêm de 
dados científicos e técnicos é informação apenas e nada pode es 
clarecer acerca daquele significado. O texto desenvolve essa 
idéia através de uma análise dos símbolos e das mensagens míti- 
cas (onde se abrigam as raízes da poesia), apoiando-se nas te- 
ses da filosofia contemporânea (Heidegger, Gadamer, Ricoeur);em 
seguida, com vistas a esclarecer em que sentido a linguagem mi- 
to-poética (portadora da verdade do mundo) orienta os atos huma 
nos, o artigo se refere â posição das teorias de Bloch e de Ador 
no para os quais toda arte verdadeira, enquanto se opõe à falsa 
consciência dos fatos, deve conduzir a ação social. Escreve o 
autor: "Não se trata de concluir que a arte seja o porta-voz 
das opiniões políticas. Ela se encontra em outro plano. Mas sua 
beleza e sua elevação contribuem a orientar a ação, pois o que 
está faltando no mundo é justamente a forma estética". (Cf. P. 
Kemp, Le rôle du mythe et de Ia poésie dans 1'orientation só- 
cia^ , trad. Else M.J.Tisseau, in Sens et Soistence, Paris, hn. qu aeuii, 

1975, pp.207-16) .Trata-se de obra conposta de varies artigos em hcitienagem a 
Paul Ricoeur. 
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do onde jâ não hã"inãos dadas": 

Pouc.0 ZmpoH.ta. quo. de.doò dzòllgazm 

e não òz zòc^zvam caKtaò mm òz ^açam 

da pfiala. ao KabA.o c.ouA.aç.ado. 

Ê£e che.gaM.ã, zte. viaja o mando. 

E ganhada en^-^m todoò oò po^toò, 

av-íão -i cm bombaò zntKo. Natal e Ck-Lna, 

pztKÕlzo, ^loKZò, c^-Lanç-aò zòtudando, 

bz-ijo de moça, tAZgo z òoZ naòczndo. 

ttz cam-cnha^ã na-ò avznZdaò, 

zntn.aH.ã naò ca^as, abolida oò mo^toò, 

tlz viaja òzmpfiz, zò6z navio, 

z-òóa n.0Áa, Z-6.ÒZ canto, zòòa palavra. 

"Mas Viveremos" (RP,19 7). 

Trata-se, pois, da mesma experiência do tempo e da fi 

nitude que a Poesia já vivera. Recolhida pela memória, essa expe- 

riência é agora re-descrita; se a matz^ia do Poeta ê o tzmpo pfiz 

òzntz, Oò homzn-ò pà.z-ò zntzò, I a vida pAZòzntz, ê porque esse tempo, 

de um determinado espaço histórico, já contêm em si mesmo as raí- 

zes de uma out^a dimensão que vai incorporar o indivíduo no todo 

que compõe a humanidade. A palavra poética está reafirmando a for 

ça do logos que escapa â finitude, ao eleger o canto de outra poe 

sia maior: 

Voò htfiÕiò qaz cantai,tz, qaz KZòtou 

óznão a melodia do tzu canto? 

Â4 aAmaó zm {,z^^u.gzm &z dzòiazzm, 

Oò bafiõzò noò jazigoò dizzm nada. 

t tzu VZA.ÒO, tzu Kadz z tzu òuavz 

balanço dz conòoantzò z vogaiò, 

tzu fiitmo dz oczano òot^A.zado 

quz Oò IzmbAa ainda e òzmpAz IzmbAaAa. 

Tu zò a hiòtÕAia quz na/i^aòtz, não 

o òimplzò nafifiadofi. Ela pzKòiòtz 

maiò zm tzu pozma quz no tzmpo nzutfio, 

univzh.òal òupulcfio da mzmôfiia ) 

tò a linguagzm, Voa paKticulafi 

dzixa dz zxiòtin. pafia lazzK^òz 

dofi dz todoò Oò homznò, muòical, 

na voz dz ÕM-^ico acznto, pzA.zgn.ina. 
" 22 

"Historia, Coraçao,Linguagem" 

23 ^ 
Em A Paixao Medida, ed. cit., p.89. 
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O Eu, a infância^ a pãtK-ía, os outros homens ; £4 quec 

para lembrar. Se a força positiva do Zòquíclrmnto não elimina o 

o que nele se ptfidzu, ou se tornou passado, é porque a experiên- 

cia do enigma, ou do mistério, também não o suprime: rememorado, 

ele é, ao contrário, experimentado pela primeira vez como misté- 

rio. Mistério do 6e.ntÃ.do, mistério que é preciso ver e pre-sentir 

para ser amado, pois em a-ígum ponto, pou6a a me.mÕA.-íaí que. nunca 

dituZ^ã ("A Visita") . Assim, o Poeta procura eternizar o es 

paço Itabira-mundo para testemunha-Io no tempo e no texto; 

Vuxu/L^qatzai: M-inaó 

e. o vocábulo. 

In. de. uma a outKa, fitcolhzndo 

o ^ubã, o Itn-Ko, o òub&tantlvo, o 6om. 

Numa, dt-òcanòaJi àt outfia. VatavKaò 

a66um&m cÕdlgo m-cmA.al. 

M^né.A.Zo.6 mu4>ZcatZzam-Á e. zm vogaZò. 

Paòton. 6e.ntl.A.'ò ti encantadas . 

C"Patrimônio"). 

Percebe-se melhor agora porque o discurso-memoria de 

Drummond, ao dramatizar a experiência de aprendizagem do enigma 

do mundo,representa também a experiência do Poeta com a linguagem. 

Minas é patKZa e Palavra; t patavfia ab^6-òaZ. MXnas e d<Lnth.o jz ^un 
2 6 — 

do ("A Palavra Minas"! . Jã em Lição de Coisas a própria pala- 

vra poética reescrevera a sua procura da Poesia -— a nostalgia do 

logos revelada em "Canto Õrfico" e anunciada desde "O Lutador", 

Cumprindo o seu destino de Palavra, ela registrara os seus passosem 

^^Ibid., p.71. 

25 „ , 
Ibid., p.35. Comentando certa obra poética, o proprio Drummond 
esclarece o sentido desse deslocamento do tempo vivido para o 
tempo da escritura; "Divisando por detrás da província sua rea- 
lidade humana, suas particularidades históricas, sua economia e 
seu patkoò, Joaquim Cardozo consegue oferecer-nos panoramas ao 
mesmo tempo precisos e abstratos, visões de alto poder plástico, 
não obstante puras visões, criação do poeta por meio de pala- 
vras." ("Joaquim Cardozo", in Passeios na Ilha, OC, p.868). 

As Impurezas do Branco, p.ll2. Ê onortuno observar que,além dos 
textos sobre Hoélderiín,a Carta sobre o Humanimo também regis- 
tra o caráter ontolõgico que e conterido â palavra "pá- 
tria". Se esta designa antes de tudo a relação entre o Homem e 
o Ser,relação que se efetiva na Palavra,entende-se a intenção 
de Heidegger ao afirmar que "a linguagem é pátria" — CCf."Lettre sur 
1'Humanisms" in Questions III, ed., cit., pp.113-4). Talvez nesse 

mesmo sentido, escreve Bachelard; "O nome abriga um lugar e o 
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direção ao Ser, para nomeá-lo; 

Bew -te conkíç.0, voz dupíAòa 

nai quzbKadcu. 

mantém vXvaò cu> co-cóoó 

nomíCLckU). 

Quz òQJvia dzíoi òm o aputo 

ã nxyUtíncxa 

d quantoò m òi.Q-ito 

4e a. zó-òincÃa 

ã o nom&, òtgh.o.do egZpcUo qa& fizcolho 

poMXL geAÃA o mundo no m&u ve/uo? 

pcuux. VÁ.VQA eu meimo de paíav^? (...) 

Tudo é -teu, que enancÁxa. Toda. {,oma 

noóce uma -òiiganda uez e toKna 

Zn^-cnítame-nte. a yuxÁceJi. O pÕ doó co^oò 

ainda e um naóceA m^qae. bailam méòonó. 

E a paíavA/x, um 

esquecido de quzm o cAiou; flutua, 

A.epíi/tte-4e m ^igno-i — P&d^o, Uinaò GeAru-i, bzmditíno — 

poAa JjicJiuÍA-&t no òmb-íante do mundo t...l 

Onde é B^xuiZ? 

Que. vzAduAja é amon.? 

Quando t& aond&nòoò, atingindo 

o ponto lona do tempo e da vida? 

"A Palavra e a Terra" (iC ,323)^^ 

Uma vez mais voltamos ao que Heidegger nos ensina so- 

bre os gregos, através da interpretação do verso 450 da AntZgona 

de Sófocles, onde a heroína, rejeitando as leis, recusa o próprio 

Zeus, em nome de alguma coisa indefinida, mas nem por isso impre- 

cisa ou nebulosa: "Não foi Zeus que me ofertou a palavra". E es- 

se algo decisivo, que comandara a ação de Antígona, Heidegger de- 

nomina, em um parêntese explicativo, "outra coisa, ou uma certa 

mcz-ò-óidade" (Anderes, jener weisende Brauch),que, existindo aci- 

ma dos deuses e dos homens, transmite conhecimento. Antígona trans 

lugar abriga um ser" (La Poétique de 1'espace. Paris, P.U.F., 1967, p.l21). 
2 7 

Mais tarde, ao experimentar as -impuKezaò do branco, o Poeta "se 
repete": B^aòiZ'I o nome òoa em mim é òino (...) ?oA que Bfia- 
òiZ e não/ outfio qualqueu nome de aventuAa? / Bxaòil {fiquei sen- 
do i>efieÁ, òendo! naó eò cK-itaò do cangue, "Canto Brasileiro", Im- 
purezas do Branco, p.l03. 
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gredira as leis porque "era necessário" e essa n2.ce.ÁòZdadz provém 
- 28 

de um OixtKo que se mantém distante e se diz Nômos . É nesse sen- 

tido que estamos lendo a Palavra do Poeta; enquanto logos que 

A.e.ilne. os signos dispersos, ela está se definindo como esse ser 

distante, "esquecido de quem o criou". O Poeta dedica o seu Poema 

ao próprio nome, cujo ò&g^&do e manter as coisas vlvaò. 

Foi a essa relação secreta entre as palavras e as coisas 

que se referiu a proposição inicial do nosso trabalho; como sim- 

ples exteriorização sonora, uma palavra jamais pode expressar um 

ser, pois um nome só vai a coisa quando puder torná-la pA.e- 

òzntí. A Poesia mesma vai solicitar essa pA.e4e.nça instauradora da 

intimidade entre as coisas e as palavras: 

Já não qíxtKo d-Lc-íonEKÃ-Oò 

aonòattadoò e.m vão. 

QjuLdfio òÕ a palavA.a 

que. nunca &.òtaA.ã mldò 

mm pode. -inve-ntaA.. 

(lue Ae-& um-i^^a o mundo 

e o & ubòtltu.ÍH.Á,a. 

&ol do que. o òol, 

de.ntH.0 da. qual vÁ.vê.i,i> e,moò 

todoò em comunhão, 

mudoÁ, 

òaboA.zando-a. 

("A Palavra") 

Nossa leitura percebe que a experiência do Poeta com a 

linguagem está se efetivando agora como a experiência originária 

do Ser: está sendo procurada a Palavra capaz de fie.òumÁ.K ou de 

òubòt-LtuX.^ o mundo. Mas, neste, o l5gos poético não intervém para 

transformá-lo, em função dos esquemas da racionalidade subjetiva; 

2 8 
M. Heidegger, Acheminement vers la Parole, ed. cit., p.205-Der 
Brauch (a necessidade, o uso) quer dizer, no sentido de Heideg- 
ger, o reino da A.e.laç.ão ao qual pertencemos, ou seja, a aproxi- 
mação que mantemos com as coisas no ato de conhecê-las para no- 
meá-las. Na mesma obra referida, Heidegger explica ainda essa 
Mj.ct.cão a partir de seu sentido hermenêutico; o_que vem ao co- 
nhecimento através de uma revelação ou de um anunc-co. Êm outro 
texto do autor o verbo brauchen, cujo sentido corrente é 'preci- 
sar', 'ter necessidade de', assume o significado de preservar al 
go para fazê-lo pA.&6entz. O texto se refere ao aconte.c-Lme.nto da 
verdade como destino do homem, verdade desde sempre a ele reser- 
vada. (Ver Essais et Conférences, ed. cit., p.43). 

29 
Em A Paixao Medida, p.60. 
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é, ao contrário, o próprio mundo Ca di^2.^2.nça] que intervém no 

Poema e o constitui como revelação do Ser. Pensando na Palavra cu 

jo brilho ofuscaria o próprio sol/ o Poeta não está expressando 

"outra coisa" através de certa imagem, mas está dizendo o l5gos 

mesmo, em seu poder iluminador de palavra que devolve ás coisas 

a sua vibração orignária. "O poeta — diz Heidegger — ele mesmo 

é poeta (dichter), ele d^ta a partir da exigência das próprias 
30 - 

palavras que o interpelam" . E se o seu apelo e correspondido, 

"as palavras luzem mais que uma estrela", confirmaria Drummond. 

..."No céu infinito da linguagem, cortado de meteoros, cometas e 

o que mais, a imaginação criadora dos homens coloca sempre um no- 
31 - 

vo esplendor..." . Novamente o logoò luzínte se fazendo apare- 

cer, agora através das zòtfKílaòpodemos interpretá-las, não como 

uma simples imagem poética, mas como um símbolo, se este for en- 

tendido, em sua essência,,como A.&laç.ão ao Ser: "As coisas podem ser 

òymbola, não como signos que nos remetem a outras coisas, mas en- 

quanto elas mesmas,e na medida era que nos revelara a sua finitude 

entre os entes do mundo. Vivemos no cotidiano como cegos: dirig_i 

mo-nos continuamente ao ente, ás coisas limitadas e finitas, mas 

não nos preocupamos em apreender o sentido dessa finitude (-...) 

Somos oprimidos pela constante afluência das coisas que nos cer- 

cam, sem jamais dedicar a nossa atenção ao campo, ao espaço e ao 

tempo de uma tal afluência. Só muito raramente, e quase sempre 

por um breve instante, as coisas adquirem para a nossa visão uma 

'profundidade mundana' e nos reenviam ao todo que as compõe, sem 

que nos desviemos delas; permanecemos então bem próximos das coi- 

sas, mas podendo compreender como o todo está agindo em cada uma. 

A coisa adquire uma profundidade mundana quando ela se torna sím- 

bolo e dessa forma se produz o 6 ç/mbatZzZn do ente e do universo. 

Nisto reside o encanto mais original: o poder indizível do todo 
f . 32 

aparece em meio ás coisas perecíveis". 

M. Heidegger, Acheminement vers la Parole, ed. cit., p.211 - a 
sentença está se referindo ã estreita relação entre o discurso 
do poesia, como arte literária, e a Poesia,como expressão do 
Ser. (O anexo 'Dichtung e Poesie', explicita essa relação) 

^^Carlos Drummond de Andrade, "Palavra, sigla, balanço", in Esta- 
do de Minas, 15.03.79. 

32 
Cf. Eugen Fink, Le 3eu corame Symbole du Monde, trad.H. Hilden- 
brand e A. Lindenberg, Paris, Les Editions de Minuit, 1960, p. 
120 - SymboZon vem de òymbatZs.^in e significa 'coincidir', con- 
cordar um fragmento cora o seu complemento. Foi nesse registro, 
que, anteriormente, tentamos definir a essência dos símbolos da 
linguagem mítica como a expressão do relacionamento originário 
entre o homera e o mundo, 
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Como assimilar, então, o mistério da poesia, a não ser 

pela compreensão do apelo da e/iença, daquilo que permanece nas 

"sílabas musicais" do togoò? No momentos essenciais de sua experi 

ência com a linguagem, os poetas apreendem esse poder, ou essa mã 

ò-Lca, a "vocação" poética se fazendo um caminho em direção à Pala 

vra — fonte do Ser ou da existência. Drummond o expressa textual 

mnte: 
^33 

NotmaA aò coá.áol& e. daK-lhzò zxlòte.ncÂ.a. 

E eis o que nos diz Heidegger, em eco a Drummond: "Nomear não 

é simplesmente prover uma coisa do nome pelo qual ela foi sem- 

pre conhecida; somente quando o poeta diz a palavra essencial o 

ente se encontra nomeado, e, assim, conhecido como ente. A poesia 
34 e a fundação do ser pela palavra." Mais do que empregar pala- 

vras para representar objetos e: acontecimentos, nomear é, pois, 

chamai, pelo nome, nomear é aptíc , convite para que as coisas e os 

seres se tornem mais próximos. Mas essa proximidade não se refere 

à presença no aqu-i e no agon.cL como se os nomes viessem confirmar 

a existência daquilo que já está incorporado ao espaço do mundo. 

Pois qual pA.e4eKça é mais forte: aquela que se estende, tangível, 

sob os nossos olhos, ou a que é chamada a preencher de sentido 

aquele espaço? As coisas nomeadas cedem ao apelo do próprio nome 

para cxlò tÁ.n., são tocadas e convocadas em seu ser mesmo e, dessa 

forma, descortinam um mundo onde: cada xima encontra a sua morada. 

Uma pcdA.a no rm^o do camÃ.nho re\ela ao homem a sua angústia orig^ 

nária, mas promete-lhe, ao mesmc tempo, a esperança: um gesto de 

flor o liberta do labirinto e dc mÃ,òtÔ.n.Zo para os quais não havia 

saída. O tempo elidido e domado resgasta a finitude humana, sal- 

va-se o pe,A.dido, e mesmo o amor, pássaro de curtos vôos, faz do 

próprio canto a sua essência. Ncmeadas, a6 coióa^ e.x.Z6te.m com vio 

tincia, a vida se tecendo sem ccmzntãA.Zo mztõdico , o mundo se fa- 

zendo {^zòta, {^ontc e {^lama. 

Contudo, o apelo é também reserva: as palavras óê fizti 

Kam para dizer o mundo e "enquanto esperam ser chamadas ao silên 

cio do poema, adejam livres na luz de limbo, anteriores ao misté- 

33 
Carlos Drummond de Andrade, "E^as indagações sem ^sposta", in 
Estado de Minas, 21.05.77. 

34 
Cf. M. Heidegger, "Hoelderlin et 1'essence de Ia poesie", in 
Approche de Hoelderlin, ed., cit., pp. 51-2. O trecho se refere 
a um comentário da sentença dc poeta alemão: "Os poetas fundam 
o que permanece". 
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3 5 
rio que ainda vao gerar..." Ê nesse sentido que, ao ultrapassar 

as impressões da superfície do real, a Palavra vai negar-se a si 

mesma para enviar sentido ao seu próprio silêncio. O que era neu 

tro e sombrio passa a irradiar sentido, pois é na voz desse silên 

cio que se abriga o espaço da dZ^&A.ença — lugar de intimidade en 

tre a coisa e seu próprio ser. Percebe-se melhor agora por que ra 

zão tudo é camZnho no interior da linguagem, em que sentido as pa 

lavras mesmas são caminhos que os poetas percorrem em busca das 

próprias coisas: "Quando nos dirigimos â fonte, ou caminhamos pe- 

la floresta, já estamos atravessando a palavra ^onte. e a palavra 

^íoA.e.6ta, mesmo que não as pronunciemos ou em nada pensemos que 
3 6 

possa estar relacionado com a linguagem..." . Retraindo-se e 

ocultando-se para se tornar caminho, a Palavra se faz também Wome - 

esse ser invisível e e.òque.c^do de suas origens, ou, como ainda nos 

ensina Drummond, "essa potência metafísica, que vem do batizado 

.. 37 dos tempos... 

Eis o segredo da poesia; seu está sempre distante 

porque, como o Ser mesmo, ele é indevassável, e só nos aparece no 

gesto de seu recolhimento, ou de sua mais secreta mzmÕKla.: 

O àíA da Poe4^a noò ^oge. po^quz zòtã óe 

fiaizKlndo a. um oatn.o quz í o Se-^. E-itS. pAojítando a vza- 

dadz do Se.n., Itamlnando -o. A PoíÁ^a — d-izzK pncjoXanto. — 

de.60 catta um outKo (Dutt, tA.azZndo-o ao aco ntíc-ímznto da 

luz, pAop^c^ando o CLContza^imznto da vzidadz. Uom<iÁ.a o& 

outxo-ò Ò&A.ZÒ, de.6v&nda pzta \Jtz pfilmzifia um zxÁ.òtzntz na 

quÃ.lo quz zlt 5, InòtauKando-o. Tenhamos, zntão, a coKa- 

gzm dz dz^ZnZx a Poz^Za poA zióa oxdo ad altzAum. E dz 

nzta \>zM. uma obzd-íznc^a, uma comp^^zznóão, uma Azczp-t-ív-c- 

dadz, uma abz^iuAa, Sua "potznc-ca obzdZznzZat" z todo o 

izu 6ZA z aons^ótz zm guafidax-Á z, fizcata^-sz, KzcolhzA- 

-6Z como tal paKa a zpl(^anZa do Outxo. "f pn.zc.l0g quz 

zu dz6apaxz(;.a pafia quz o Õutfio iufija". S5 aòòim — nzò&z 

Kzcato z fizcothlmznto a PalavA.a cu&todla o Szfi. O0 

poztaò Ce 04 pzn^adoAz.áj guaAdam à PaíavAa 4eu podzK. 

Gualdam 06 poztaÁ o sitznc^o da Palavra pan.a quz ej>plzn- 

n r 
são palavras de Aníbal Machado, em "O Desembarque do Poema", do 
livro Cadernos de João, Rio. J. Olympic, 19 57, p.8. 

3 6 
M. Heidegger, Holzwege, Frankfurt, V. Klostermann, 1972, p.286. 

07 ^ 
Carlos Drummond de Andrade, crônica citada. 
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da a vzKdadz do Se.K. Sz pznztfiãòàzmoò "òun.damzntz no xz^ 

no da-ò palavAaò", ondz ^zòtao oi, pozmai» qaz zòpzAam òza 

z-òc^ito^", a vzA. 6Z dz6 CO bA-ímo-ò o quz oá ^az á za Poz6<.a, 

zncontAaA,Zamo-í nada maÁ,i quz um ztan comunZcat-ivo, uma 

tAanápaAzncZa gzA.m.ínat, uma pulmão gznzAoòa paAa um ou- 

tn.0, zòboço dz gz-òto z dz zntfizga. Mziòa comun-icab-ilida- 

dz, tA.anòpaKzncÁ,a z gznzKoòZdadz òz zxauAz a Pozòia, a 
3 8 

vzAdadz^Aa Palavra". 

oOo 

38 
Moacyr Laterza, A Voz da Tragédia^ Ensaio sobre a tragédia gre- 
ga. B.H., Departamento de Filosofia da UFMG, 1970. 



-CONCLUSÃO 

Quando nos propusemos a pensar a linguagem humana a 

partir de sua significação essencial — a experiência primeira do 

mundo, vendo essa experiência como ura privilégio do filósofo e do 

poeta, não apenas buscamos, na própria filosofia, uma fundamenta- 

ção que pudesse ancorar a nossa proposta, como também, e princi- 

palmente, escolhemos uma Palavra poética para ilustrar concreta- 

mente a significação essencial da linguagem. 

Assim, o que tentaremos desenvolver agora, de forma 

breve e a titulo de "conclusão", consistirá no registro de algu- 

mas ressonâncias deixadas pela própria voz da Poesia que elege- 

mos e decidimos escutar. 

Resultaram dessas ressonâncias as próprias questões 

filósoficas apresentadas neste texto, das quais retomaremos as 

mais significativas, ainda que permaneçam como questões abertas, 

pois foram essas questões mesmas que sustentaram a possibilidade 

para o diálogo que buscávamos surpreender entre filosofia e poe- 

sia. 

O que pretendemos afirmar (ou reafirmar! ê que a pró- 

pria experiência poética, em sua aprendizagem do enigma do mundo, 

descortinou para a nossa leitura as bases da reflexão a que nos 

propusemos, reflexão que, em última análise, se empenhava na com- 

preensão do relacionamento originário entre as palavras e as coi- 

sas. Como pudemos perceber, todo o texto drummoniano é dedicado ã 

apreensão do segredo que envolve esse relacionamento. 

Em primeiro lugar, e voltando ã nossa premissa expli 

citada no início deste trabalho, para a qual o discurso filosófi- 

co e o discurso poético são repercussões de um mesmo tÕgoò , tenta 

remos objetivar uma interrogação que percorreu de fojrma implícita 

todo o nosso texto: em que sentido se pode tentar estabelecer uma 

proximidade entre dois discursos tão distantes em sua forma de vi 

sualizar o mundo? Que espécie de pensamento pode partilhar, com a 

poesia, a tarefa de re-constituição da memória do mundo? De que 
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palavra dispõe um tal pensamento para dLzzK a verdade da existên- 

cia? 

Vimos a própria filosofia nos ensinar que, â aventura 

da conceptuação metafísica, tem necessariamente escapado o jo90 

da d-i^e.Ae.nç.a entre o Ser e as coisas, ou o verdadeiro sentido das 

próprias coisas. Não que a filosofia se proponha substituir-se a 

si mesma por novas "doutrinas" ou sistemas conceptuais, pois o 

aparecimento de uma nova meditação que se envolve com o mais sim- 

ples, ou o mais verdadeiro, seria na verdade um re-aparecimento 

do que sempre esteve presente, embora de forma não reconhecida,es 

quecida ou ■cmpe.nòada. Ao apoiar o seu saber sobre uma "radicalida 

de" inquestionável, o sujeito metafísico parece se esquecer de 

que essas raízes estão mergulhadas na profundidade de um solo mais 

originário — ZugaA. de esclarecimento dos enigmas. Escapa sobretu 

do ao homem que a sua vocação essencial ,,ríao se define pela desço 

berta de "razões" para a sua existência, através das projeções de 

si mesmo. 

Daí porque uma tal meditação, e sem pretensões a uma 

sabedoria "mística", portadora de soluções para o mundo, se pro- 

põe como caminho, possibilidade de transformação, renúncia â certe 

za demonstrativa e à segurança sistemática. Não se julgue, en- 

tretanto, que esse impensado seja o "impensável", ou mesmo o ab- 

surdo. Trata-se, ao contrário, da fonte mesma do pensamento, 

Aa natal que o abriga, nas mesmas medidas em que a própria verda- 

de se recolhe na in-verdade, ou o esquecimento se faz solo da memo 

ria. 

Ensinou-nos também a reflexão filosófica que essa ex- 

periência do pensamento pressupõe a experiência de uma linguagem 

também renovada, de uma Palavra disposta a criar o mundo (ou re- 

criá-lo) , liberando o discurso dos homens da opacidade dos» sig- 

nos . 

Ora, a própria palavra poética, renunciando ao seu de 

Á&jo de. txpllaaK, já expressara a nostalgia dessa unidade. ãuAe.a 

que. pzM.de.mo6 e nos confirmara a necessidade de resgatav esse ZÕ- 

goò esquecido para nele ge.AÃ,A. o mundo, na captação de seus 6ÍnaZ.ò 

6Zle.nt&ó, impalpávzL&, lnvi.òZvzÁ,Á, , , A essa nostalgia responde em 

eco uma outra palavra poética, denunciando a ausência de palavras 

humanas que possam restaurar e testemunhar o pensamento verdade^ 
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ro: "Somos um signo, vazio de sentido"^. E a filosofia nos escla- 

rece: atraída pelo que se retrai na dimensão superficial da reali 

dade, mas envolvida ao mesmo tempo por sua tendência a não enfren 

tar enigmas, a palavra dos homens se limita a acenar, a emitir 

"sinais" para esse retraimento do mistério, sem apreender a verda 

de que aí se oculta. Mas "os poetas são esses óXgnoó que, enquan- 
2 

to decifram, ocultam e revelam" . Ê que não cabe aos poetas se 

envolver com as questões que a metafísica se propõe, através de 

suas demonstrações ou de seus conceitos, mas permanecer como os "vi 
3 

gias do enigma"... e poder falar de um mundo mais kabitcLve.Z pe 
4 

los homens 

Questionaríamos para finalizar: como entender a pala- 

vra de Heidegger? Como uma "teologia" do verbo poético? Sua obra 

não passa de uma grande metáfora? E, nesse caso, como assimilar 

a metáfora de Heidegger? Será ela o testemunho da grande ausên- 

cia de pensamento (ou de filosofia) nos tempos de hoje? Estará in 

dicando à reflexão filosófica que a sua tarefa e a da literatura 

não podem mais se separar? Que ela Ca filosofia) em si mesma é 

linguagem, "linguagem operante" ^ , palavra cujo sentido só se jus 

tifica quando se abre para as coisas? 

Ê_^significativo o fato de que um dos títulos que Hoelderlin pro- 
põe para o hino ao qual pertence este seu verso ê Mnemosyne.(Ver 
M. Heidegger, Approche de Hoelderlin, ed. cit., p.147). 

2 
Ibid. Co autor estende o seu comentário da sentença de Itoelderlin, 
em Qu'appelle-t-on penser? ed. cit., pp.27-8). 

3 ~ , 
A expressão e de Jean Beaufret, em Dialogue avec Heidegger (Phi- 
losophie grecque) Paris, Les Editions de Minuit, 1973, p. 45. 

"^Nossa alusão ê ainda a Hoelderlin: "É poeticamente que o homem 
habita esta terra". Comentando este verso, Heidegger explora a 
etimologia do verbo wohnen Chabitar), ligando-o ao sentido de 
bauen, que, no alemão primitivo, significava 'cultivar', "funda- 
mentar', e não apenas 'construir' (.edificar construções). Assim, 
hab-Ltãve.Z vai se referir ao modo humano de realizar (>bA.aA que 
permanecem e conferem sentido â vida. CVer M. Heidegger, "Batir, 
Habiter, Penser", ou "L'Homme habite en poète", in Essais et Con 
ferénces, ed. cit., pp.170 e 224, respectivamente). - 

^Expressão de M.Merleau-Ponty, Le Visible et 1'Invisible, ed.cit., 
p.l24. Sabemos que este autor sempre reivindicou para a lingua- 
gem filosófica uma forma original de expressão, ao mesmo nível 
da linguagem literária, sem que isso traduza uma possível inten 
ção de substituir o discurso filosófico pelo discurso poético." 
No mesmo registro, escreve Camus: "Não há fronteira entre as dis 
ciplinas que o homem se propõe para compreender e amar; elas sê 
interpenetram e a mesma angústia as confunde.,." CCf. Albert 
Camus, "La creation absurde", in Le Mythe de Sisyphe, Paris Gal 
limard, 1942, p.l32).  ^^— ' - 
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Deixaremos essas questões em aberto. Mas uma certeza 

possuímos; ao tentarmos refletir filosoficamente e de maneira tão 

justa e fiel quanto possível sobre a experiência poética de Drum- 

mond, não nos guiou apenas o amor â poesia, ou mesmo a simples 

curiosidade intelectual. Subjacente a esse trabalho, as questões 

aí suscitadas diziam respeito antes de tudo ao mais profundo de 

n5s mesmos e de nossa própria vida. Passemos, então-a patav.fia fi- 

nal ao nosso Poeta: 

Ctita paZav-ta do^me. na -òombA-a 

de. um l-ív-to A(1A.o , 

Como dzò e.naantd-la.? 

B a ò&nka da vZda 

a .6 znha do mundo. 

Uou pAocuA.ã-la. 

l^oa pKocuKa-la. a vida Intulfia 

no mundo iodo, 

Se tan.da o íncont^o, 4e não a encontro, 

não desanimo, 

pA.ocuA.0 6&mpA.e, 

Pa.ocua.0 4empA.e, e minha pAocuAa 

^ica^ã 6 ando 

minha palavra. 

"A Palavra Mágica" ^ 

^Discurso de Primavera e Algumas Sombras, p.99. 
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L Õ G O S 

A partir dos textos sobre Hoelderlin e particularmen- 

te da Carta sobre o Humanismo, o pensamenrto heideggeriano se vol- 

ta para a reflexão sobre a Linguagem para considerá-la, ao mesmo 

tempo, o fundamento da humanidade, do homem e a mofada do Szà.. Se 

encontramos nessa fase uma reorganização dos conceitos das primei 

ras obras, isso não significa uma inovação arbitrária nas medita- 

ções de Heidegger, mas, ao contrário, um reforço a sua constante 

recusa em aceitar qualquer origem "antropológica" da Linguagem. 

Desde O Ser e o Tempo, a Linguagem (die Sprache) é con 

siderada como um discurso (die Rede)que se torna mundo, e não como 

um fluxo verbal proveniente do homem. Mas Heidegger não pretende 

negar a iniciativa humana diante da palavra: interpretando es- 

se dado primordial sob uma perspectiva ontolõgica, seu gran- 

de esforço ê o de tentar separar a conversação cotidiana do 

homem (Gerede) quando ele "utiliza" as palavras, da verdadeira 

Linguagem, que provem do Ser. Essa maneira pela qual a Linguagem 

ê analisada tem origem no conceito de Vaòtin, que, em Heidegger, 

possui duas significações estreitamente ligadas: o homem é um 

Vaò eZn (ura òzn.-aZ) , por se achar sempre em alguma situação, rela- 

cionando-se com o mundo: "Esse é o conceito formal de existência: 

o ser-aí existe", diz Heidegger^ . Mas Va-òeln significa também o 

ser que o homem é, enquanto questiona o sentido das coisas e, nes 

se caso, o Va6&-ín é o lugaA da interrogação ontolõgica ou o campo 

de manifestação do Ser. Esse duplo significado nos faz entender 

que a existência humana não se confirma apenas pelo fato de encon 

trar-se no mundo, mas também pela sua disposição originária de 

compreender o próprio mundo. Daí porque o conceito de Vaò<i-Ln vai 

se caracterizar, nas obras posteriores do autor e dando conti 

nuidade ao esquema de O Ser e o Tempo, como abe.A.tuA.a ao Ser,o que 

enriquece a noção de Subjetividade, que passa a ser considerada 

em seu sentido ontolõgico ou transcendental: a Subjetividade pode 

compreender-se a si mesma na medida em que se dirige para fora de 
2 

si mesma . Essa relaçao de transcendência é explicitada no texto 

^Cf. M. Heidegger, L'Être et le Temps, ed. cit., p. 74. 

2 
A partir da Carta sobre o Humanismo, Heidegger fala da efe-4-c4.ten 
cZa para referir-se a existência humana. Esta grafia da palavra" 
vem de ek-óiaòe (hinaus-stehen), permanecer fora, marcando o la- 
do "estático", não subjetivo do homem, ou seja, a sua posição de 



. 91 . 

3 
"O que constitui o ser essencial de um fundamento ou 'razao'" , onde a Subjeti 

vidadeé descrita não como a posse de conteúdos vazios, mas como 

fonte ík-òtãtlaa., ou de abaxtuia. ao Ser. Complementando (ou criti 

cando) a famosa intuição husserliana, Heidegger chama a atenção 

para o fato de que o sentido da transcendência não se limita ape 

nas à relação entre o Sujeito e o Objeto: quando se diz que a 

consciência é ■íntzncionaZidadz, isso quer dizer que a consciência 

(a Subjetividade) é o reconhecimento de algum.a coisa, o que já é, 

segundo Heidegger, uma expressão tautológica, pois o ato de trans 

cender se limita a significar aí que o Sujeito, para sair de sua 

imanência, está rompendo uma "barreira" que o separa do Objeto. E 

não se pode interpretar o movimento da consciência como se ela 

existisse antes, para "se transcender" em um segundo momento. Is- 

so seria criar uma separação entre a existência humana e a compre 

ensão do homem. Assim, a intencionalidade só se torna possível a 

partir da transcendência, e não inversamente, como nos fazem crer os 

ensinamentos da "metafísica". Se a relação entre os homens e as 

coisas ê intencional, a intencionalidade não se dirige às coisas, 
4 

mas ao Ser que nelas se mostra G.m d-í ^ eAínça 

Nessa perspectiva, a posição heideggeriana vai supe- 

rar não apenas a idéia corrente que vê na palavra um simples ins- 

abzfitaxa ao Ser. A propósito, escrevem De Waelhens e W.Biemel:"A 
noção de ak-i c6te.nc-ía tende a tomar o lugar da expressão ■òeA.-no- 
mundo talvez porque a significação etimológica da primeira sub- 
linha o caráter trasncendental da segunda." (Cf. M. Heidegger, 
De 1'essence de Ia Verité, trad, e introdução por A. De Wae- 
Ihens e Walter Biemel, Paris-Louvain, Nauwelaerts, 1948, p.l3). 
Acrescentam ainda os tradutores: "Em 'O Ser e o Tempo', o Vaòzin se 
põe diante de si mesmo para interpretar as coisas: em 'De 1'essen 
ce de Ia Verité',existir e compreender permanecem sinônimos, co- 

mo outroia, mas o termo comum que assegura esta sinonimia não ê 
tanto a projeção mas a abertura à presença do ente" (Ibid.) 

^Cf. M. Heidegger. "Ce qui fait 1'être essenciel d'un fondement 
ou raison", in Questions I, trad. H. Corbin, Paris, Gallimard, 
1968, pp. 104-6. 

4 - - 
O importante a registrar no texto e que, como o proprio Heidegger 
o expressa, o conceito de transcendência está designando anteci- 
padamente o fundamento da di{^e.X(Lnça ontolÕg-íca (Ibid., p. 101) 
Trata-se de uma noção fundamental em Heidegger: se se considera 
que as coisas e os entes dominam a realidade, o Ser é o que ins- 
taura esse domínio, sendo por isso o oixtn.o das coisas, o "não-en 
te". A d.i{jíA,znç.a (Unter-schied) - a partícula 'unter' (entre) in- 
dicando um certo "desvio", no sentido de abe.^tuA.a - é o intz^Lva- 
lo entre o Ser e as coisas, é o qi.e sustenta as suas semelhanças 
e as suas distinções, estabelecenc.o o equilíbrio entre as mesmas. 
Heidegger acredita que é a partir de uma interpretação inadequa- 
da dessa questão sobre a 'identidc.de e a diferença' que a concep 
ção dualista clássica pretende separar o repouso do Ser (Parmêni 
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trumento para a comunicação, como também as concepções da lin^guís 

tica estrutural, mesmo se se considera a contribuição dessas con- 

cepções para definir a Linguagem fora de toda referência ã "subje 

tividade" humana. No caso de Heidegger, o que caracteriza a Lin- 

guagem, enquanto "exterioridade" era relação ao homem, não é a sua 

qualidade de estrutura anterior a todo ato singular de elocuçao, 

mas o fato de ser ela (a Linguagem) o próprio e-ópaço de manifes- 

tação do Ser. O que vai fundamentar a verdadeira humanidade do ko_ 

mim ê a sua receptividade à Linguagem. Profundamente sensível a 

essa humanidade, Heidegger vai rejeitar as teses "humanistas" da 

metafísica ocidental^ enquanto procuram justificar o mundo (ou bus 

car-lhe uma "razão") através das representações das coisas. Se- 

gundo Heidegger, tais representações reduzem a subjetividade huma 

na a um lugar fechado sobre si mesmo (a consciência), exilando-a 

da verdade ou da expe-^iênc-ca do Ser ^ . Por isso, Heidegger está 

sempre insistindo no fato de que a verdadeira expeA-^cênc-ca do mun- 

do tem sua origem na Grécia, onde se estabeleceu uma relação bem 

especial entre o homem e as coisas, entre o Pensamento e a Pala- 

vra. A passagem da Língua grega para a Língua latina não signifi- 

cou para Heidegger um simples problema de tradução, pois de Physis 

a Natura, de Alétheia a Veritas, de Logos a Ratio, etc. , houve um 

grande empobrecimento conceptual e uma considerável perda do sen- 

tido primeiro das palavras, quando elas manifestavam um certo pen 

samento do Ser, mais antigo ainda do que a própria Filosofia. Em 

vários textos,encontramos comentários sobre as causas da imperfei 

ção das traduções de Logos como 'discurso', 'sentido', 'razão' e 

sobretudo como a ciência da 'Lógica'. Vejamos, a respeito da ülti 

ma, o que nos diz a Carta sobre o Humanismo; "A Lógica significa 

o pensamento como a representação do ente em seu Ser, Ser que é 

representado na generalidade do conceito. Mas onde está a refle - 

xão sobre o Ser em si mesmo, isto é, o pensamento que pensa a ver 

dade do Ser? Este pensamento é o primeiro a alcançar a essência 

do lõgo-ò , cuja perda se acha consumada já em Platão e em Aristóte 

des) do movimento ou devir (Heráclito): ã tradição da metafísi 
ca teria escapado o essencial acerca da meditação desses pré-so- 
cráticos, onde a aparente oposição de idéias demonstra a riqueza 
de uma verdade idêntica: ambos permanecem no acordo cora o Logos, 
ou seja, com o Um-Todo. A noção de di^e.'íe.nça o nto Idg-ica adquire 
grande importância para a compreensão do problema da Linguagem 
em Heidegger, uma vez que é no espaço da dí ^ eA.enç.a que vai se ins- 
crever a verdadeira Palavra humana. 

'Experiência', do grego émpeiría, significa 'conhecer penetrando 
o objeto';em alemão Pie Erfahrung (derivando do verbo fahren, 
'ir', 'viajar')adquire ainda o sentido de 'conhecer no tempo', 
sentido, que Heidegger aprofunda para dar ao termo o significado 
de 'conhecer, através do retorno ao essencial, da volta às ori 
gens do pensamento'.(Cf. M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Pen 
kens, ed. cit., onde todos os textos são escritos nesse sentidoT. 
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les, o fundador da Lógica"^. 

É através da interpretação de Héraclito e de Parmêni- 

des que Heidegger vai pesquisar o verdadeiro sentido do Lõgos pa- 

ra explicitar a essência da linguagem humana, quando ela não era 

ainda uma expressão utilitária, mas simples correspondência â ver 

dade dos seres e das coisas. O texto consagrado ao Lõgos, em En- 

saios e Conferências^ , onde de encontra o essencial da reflexão 

heideggeriana sobre a Linguagem, parte da interpretação do frag- 

mento 50 de Herâclito: 

"Sc. não a mZm, mci^ ao LÕqoò, que. t^víòòzlò 

ouvido, i,Q.H.La. maii, i,ã.bio dÁ.z2.fi, dz acofido com zle: 

'O Uno ã o Todo'. 

Inicialmente, Heidegger comenta que, apesar de Herâ- 

clito ter sido aparentemente explícito (pois a sentença anuncia 

um 'dizer' e um 'ouvir'), sua referência à palavra não é tão cla- 

ra, pelo que o fragmento exige uma interpretação especial. Lemos 

semelhante observação, na Introdução ã Metafísica, onde a mesma 

sentença é comentada: "o Fragmento 50, que parece falar com 

clareza sobre o significado de -íõgo-i como 'discurso' poderá nos 

dar uma indicação para a compreensão de iÕgo-i bem diferente, se 
8 - - 

for corretamente interpretado" . Vejamos qual é a interpretação 

de Heidegger para o fragmento de Herâclito, ou seja, como descre- 

ve Heidegger o itinerário do Lõgos a Linguagem. A partir de uma 

cuidadosa pesquisa etimológica do verbo grego lêgein, cujo senti- 

do original é o de 'dispor', 'estender diante de',o nosso autores 

clarece que o fundamental em lêgein ê o seu significado de'oolher', 

'reunir', isto ê, 'estender uma coisa diante de outra', 'colocá- 

las juntas', 'reuni-las'. Daí o verbo alemão lesen (ler), passan- 

do pelo latim legere, permanecer uma variação de lesen como 'reu- 

nir' e que, nesse sentido, ê sinônimo de legen. Por isso,a 'co- 

lheita' (Pie Lese) ê da mesma origem da 'leitura' (Pie Lesung), 

tratando-se, nos dois casos, de re-colher uma p^nòiinça que não se 

manifesta a não ser a partir de sua própria preservação: na 'co- 

lheita' está implícita a preocupação, por parte dos que nela tra- 

balham, em recolher os grãos no abrigo do celeiro. Pessa forma, o 

sentido de 'colheita', assim entendido, está previamente determi- 

nado em lêgein ou no ato de 'estender as coisas' (recolhidas e reu 

6 
I^.Heidegger, "Lettre sur 1'Humanisme" , in Questions III,ed.cit.p.l29. 

M.Heidegger, Essais et Conferences, ed. cit., p.249. 

8 
Cf. M.Heidegger, Introduction à la Metaphysique, ed.cit.p.137. 
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9 
nidas) umas ao lado das outras' (beisammen-vorliegen-lassen) .Is- 

so quer dizer que, no início, o significado de légein não possuía 

nenhuma vinculação direta com o significado de palavra. Passando 

a refletir sobre o modo pelo qual esse verbo deu origem ao 

ser da Linguagem (Lõgos), Heidegger nos esclarece não se tratar 

de uma simples "passagem" de significações, já que, desde as ori- 

gens, o sentido de 'dizer', 'falar', estava contido apenas no ato 

de deixar as coisas se tornarem íntzò . Em outras palavras: se 

o ser da Linguagem (Lôgos)se encontra em légein, ele não se deter 

mina a partir de um som proferido, mas já é a própria manifesta- 

ção das coisas em seu Ser. Se, desde sempre, a expressão (a pala- 

vra) e o seu significado (o que a palavra designa) são os fenôme- 

nos que caracterizam incontestavelmente a Linguagem, o pensamento 

humano não percebeu,entretanto,que esses fenômenos por si mesmos 

não podem nos conduzir ao domínio da origem da Linguagem, ou ao 

secreto vínculo entre o Logos e o Ser. Nesse ponto, somos remeti- 

dos ao sentido originário da primeira íKpzA.izna-ía do Ser vivida 

pelos gregos — a £.xpzn.iô.nc-ía. da physis — para que possamos en- 

tender a identidade Lógos-Ser. Physis expressa uma força de ori- 

gem, bem anterior ao que poderíamos conceber como o objeto da ci- 

ência da natureza, e significa a eclosão, o a.pa.K2.czM. do próprio 

Ser em si mesmo. Mas apafKLczn., ser-presente (an-wesen) é permane- 

cer na não-latência, é A-létheia, pois o que se desvela, o que sai 

da latência (lithè) necessita dessa própria latência como de uma 

"reserva", onde se recolhe o que vai apafidczK . De fato, em ou 

tro texto que trata do Lõgos, Heidegger nos chama a atenção para 

o sentido de recolher (légein), que é oposto ao sentido de ocul- 

tar: "Como a palavra légein, recolher, pode ter recebido o senti- 

do de 'tornar manifesto' (desocultar), a não ser por causa de sua 

relação essencial com o tÕgoò compreendido como phyiÁ.ò7" . As- 

sim, em seu jogo contínuo entre o aparecer e o retrair-se, a Phy- 

sis não pode eclodir em claridade, a não ser pela reserva de um 

ardor mais secreto. Aliás, outra sentença de Heráclito vai reco- 

nhecer no Lógos a virtude específica do fogo que anima o mundo, 

através de seus contrastes conciliadores. Como recolhimento do que 

apa/tece, Lógos é, pois, "a manifestação do que se pro-duz (sich- 

9 
Cf. M. Heidegger. Essais et Conferences, ed. cit. pp.251-253. 

^"^er, infra, o anexo 'Physis e Alétheia'. 

11 
Cf. M. Heidegger. Introduction ã la Métaphysique, ed. cit., 
p.175. 
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ereignet) e se estende diante de nós para se revelar a partir de 
„ 12 SI mesmo 

Se o 'dizer', ou o 'falar', não se determina a partir 

da emissão de um som, por conseqüência o 'ouvir', correspondente, 

também não se determina pela captacão, pela audição desse som. Is 

so ocorre apenas quando os homens não se concentram para ouvir ver 

dadeiramente: ouvir (hoeren) é antes de tudo re-colher para escu- 
13 - - 

tar (horchen) . Como o 'dizer' e legein, o 'ouvir' e igualmente 

um légein que apresenta o que foi reunido, recolhido pelo Logos: 

esse re-colher do légein humano é o ouvir verdadeiro. Voltemos 

ao fragmento 50 para tentar entender melhor a interpretação de 

Heidegger: vimos que, inicialmente, a audição superficial é rejei 

tada: 'Se, não a mZm que. ouvido...', Isso signifi- 

ca que Herãclito, segundo Heidegger, está dizendo que os homens 

se concentram apenas no verbo sonoro do discurso daqueles que a 

eles se dirigem, perdendo o essencial. Mas Herãclito nos dá uma 

indicação para o verdadeiro ouvir: 'òe. tivo.òòziò ouvido ao tõgoò...' 

Contudo, o Légos não se identifica com nenhuma "palavra" que deve 

ser escutada pelos homens. Na Introdução à Metafísica, Heidegger 

chega a dizer que o Logos é empregado no fragmento 50 em um senti 
14 

do oposto ao sentido de palavra, como som emitido (epea) . O im- 

portante para a compreensão da sentença é entender o Logos como o 

que já está destinado (geschickt) a alguma coisa, pois tanto "o 'cü 

zer' como o 'ouvir' verdadeiros recolhem o que foi d-iò-poòto pelo 

Destino (Das Geschick)^^. Assim, mesmo que o fragmento pareça in- 

12 
Cf. M.Heidegger. Essais et Conferences, ed.cit., p.257, onde o 
próprio Heidegger esta se referindo a um trecho de Sein und Zeit. 
Ereignen, que significa 'ocorrer', 'acontecer', é um dos termos 
de tradução mais difícil em Heidegger. Aprofundando a etimolo - 
gia da palavra, ele vai verificar que a origem de er-eigen, en- 
quanto 'movimento de chegar ao que ê próprio (eigen)', está em 
'mostrar', 'manifestar' (o reflexivo referindo-se a 'ter lugar' 
'produzir-se'), derivando de er-^u^gen; colocar diante dos olhos 
(Die Augen), 'tornar visível'. Assim, Ereignis assume a signifi 
caçao de acontecimento como apropriação, em um sentido mais pro 
fundo do que o de uma simples ocorrência. 

13 
Cf. M. Heidegger. Essais et Conferences,ed. cit., pp.257-9 

14 - - 
Cf. M.Heidegger. Introduction a la Metaphysique,ed.cit., p.137 

^^0 significado de Destino, em Heidegger, segue o sentido origina 
rio da palavra grega Moira, distante, portanto, do sentido de "des 
tino" como Fatum, do latim, que se refere ao que exige a submis 
são do homem, enquanto já estava planejado para ele. Inspirado 
em Parmênides, Heidegger entende o Destino como a ka^ança do 
Ser, como aquilo que convém ao homem e que deve ser pensado por 
ele. (Cf. M. Heidegger,"Moira", in Essais et Conférences,p .279) 
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dicar que o Lõgos contém alguma coisa a ser "dita" , 'O Uno z o 

Todo' não ê nenhuma enunciação; trata-se somente de um signo usa- 

do por Herãclito para fazer compreender o que é o próprio Lõqos; 

Logos é a reunião (Pie Sammlung) do recolhimento (Pie Lese) p^-í- 

mzin.0, inicial, que, por sua vez, provém da Pisposição (Pie Lege) , 

também pfiimzifia." O LÔgos — diz Heidegger — é a Disposição 

que recolhe (Pie lesende Lege) e nada mais . Pessa forma,'O Uno 

í o Todo' (Hen-Pantã) é a harmonia das oposições, é o claro-escu- 

ro de Alétheia, em sua di^e.A.&nça inaparente, é o que determina o 

movimento dos seres e das coisas, em sua permanência ou em seu 

próprio Ser: O 'Uno é o Todo' é a manifestação da Verdade. Mas a 

determinação do Ser na di^c-te-nça, determinação que é recolhida pe 

Io Lógos, permanece oculta, "esquecida", e esse esquecimento, de 

sua parte, também permanece fora do alcande do pensamento: esse 

fato vai definir o começo da metafísica ocidental • Se os ho 

mens se ^ dessem conta historicamente (geschichtlich) 

desse acontecimento "histórico", argumenta Heidegger, certamente 

perceberiam que, no LÓgos, o Ser das coisas se manifesta em sua 
18 

verdade . Mas o que se passa, questiona o nosso autor, quando 

se decide 'trazer ã Linguagem' (zur Sprache bringen)o Ser das coi- 

sas? "Habitualmente, 'trazer à palavra' quer dizer expressar qual 

quer coisa oralmente, ou por escrito. Mas a locução poderia agora 

querer dizer outra coisa: trazer â palavra: levar o Ser (Sein) ao 

abrigo no ser (Wesen) da Linguagem. Poderíamos supor que " algo 

desse gênero estivesse em preparação, quando o LÓgos tornou-se 

a palavra-chave do pensamento de Herãclito para designar o Ser do 

^^'La Pose recueillante, na tradução francesa. Ibid., p.260. 

tese sobre a experiência do "esquecimento do Ser" é tema cen- 
tral no pensamento heideggeriano. A interpretação errônea des- 
sa tese leva a crítica a julgar que o filósofo está aludindo a 
uma simples negligência da metafísica tradicional para com o 
problema do Ser; não basta, entretanto, "lembrar-se" de recor- 
rer ao pensamento do Ser para superar um tal "esquecimento",pois 
Heidegger não utiliza o termo,nem o seu verbo correspondente(es 
quecer - Vergessen), em seu sentido comum. No caso, o que é "es 
quecido" e o que está oculto Çléthè), significando uma necessi- 
dade própria do Ser; manifestar-se a partir de sua latênciaj as 
sim, o "esquecimento" não é uma falta, um acidente, mas faz par 
te do destino histórico do Ser. Todo o problema está em superar 
o outro "esquecimento", ou seja, o esquecimento dessa necessida 
de inerente ao Ser; A verdadeira questão da metafísica e pensar 
a manifestação das coisas em sua difiZfLznça. Sobre o sentido de 
Vergessen, em Heidegger, ver, ainda, a nota 15 ao anexo 'Alétheia 
e Physis infra. 

18 
o uso especificamente heideggeriano da palavra Geschichte (JHis- 
tória) não pode ser entendido dentro do conceito comum de tempo, 
pois diz respeito ã fizalidade. hiòtÕfiic.a em si mesma, com todas 
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19 - - 
ente? . Se legein e 'dizer', Logos seria então a palavra grega 

20 
para designar o dizer que moòt^a. (Die Sage) , tornando-se o òe.K 

da Linguagem. Os gregos viveram sem dúvida a expzA^cinc^a desse di 

zer — conclui Heidegger — apenas não o 'pensaram' nunca, nem 

as forçasse reações aí implicadas, constituindo portanto a pró- 
pria h-i&tÕAÁ.a. do SeA.. Para designar a ciência histórica, factual, 
Heidegger utiliza o termo latinizado Historie. Ê por isso que se 
deve apreender a essência da História ou do "historiai" (Das Ges 
chicht) por analogia com Destino (Das Geschick): o que acontece 
esta, desde as origens, dt&tinado a acontecer e assim a História, 
como Geschichte, possui um sentido bem mais profundo do que o de 
uma simples sucessão de fatos constatáveis no tempo, ou histori- 
camente (historischlich) verificáveis. A significação dessa ter- 
minologia em Heidegger está ligada a sua tese sobre a experiên - 
cia do "esquecimento do Ser". 

19 
Cf. M. Heidegger, Essais et Conferences, ed. cit., p.276. Sobre 
o sentido que o autor confere ã expressão corrente 'trazer â 
linguagem alguma coisa' (etwas zur Sprache bringen), lemos em 
outro texto: "Trazer â linguagem significa: erigir pela pri- 
meira vez na palavra o que ainda não foi formulado, o que nun- 
ca foi dito, 0 fazer aparecer, por um dizer que o revele, o que 
até então permaneceu em reserva". (Cf. "Hebel", in Questions III, 
ed. cit., p.66). 

20 
Sagen significa 'dizer', no sentido de expor, mostrar, contar; 
Die Sage vai designar assim a lenda, o mito, como o di.z2.fi mais 
antigo ou a forma primitiva de nomzafi. Sendo Die Sage a palavra 
que fiícolhí o que deve ser pensado, Heidegger, através de Hoel- 
derlin, associa esse "recolhimento" á-figura mitológica de 
Mnemosyna (mãe das musas) , que representa a MzmÕA.i.a (Das Gedaechtnis), 
palavra que Heidegger emprega no feminino (Die Gedaechtnis) de acor 
do com o gênero do termo grego. MemÕ^-ca não significa, nesse ca- 
so, a faculdade humana de reter o passado, registrada pela Psico 
logia, mas refere-se à ZzmbAança do verdadeiro pensar, isto é, o 
fitcoZhi.me.nto constante do espírito em face do essencial a ser di 
to e pensado (Ver a Conferência de Heidegger "Que veut dire pen 
ser?" in Essais et Conferences (ed. cit., p.160-2). e sua obra 
Qu*appele-t-on penser? (ed. cit., pp.28-30 e 145-9) — O autor 
associa o sentido da Z&mbfiança (ou mzmõfLÍ.a) enquanto fizc.oZhi.mzn- 
to , ao sentido da palavra Gedanc; tomada do alto alemão, seU si^ 
nificado ê interpretado da seguinte maneira; "esta palavra 
não quer dizer o que se sabe atualmente através do uso corrente 
da palavra 'pensamento' (der Gedanke^ ou seja, uma idéia, uma re 
presentação, uma opinião, uma ocorrência. 'Gedanc' e'o recolhi 
mento da lembrança, da re-cordação, pelo que diz respeito ao co- 
ração e ã alma; o pensar tomado no sentido primitivo da palavra: 
'Gedanc' é ainda mais originário do que aquele pensar do cora- 
ção que Pascal irá tentar recuperar, ao criticar o pensamento ma 
temático. O pensamento, no sentido do que é pensado lógica e ra- 
cionalmente, representa, diante do primitivo 'Gedanc', um grande 
empobrecimento de significado. Gedanc fundamenta a 'recordação' 
que de forma alguma significa primitivamente a faculdade de re- 
lembrar. A palavra nomeia a alma em sua totalidade, no sentido 
do constante recolhimento em torno do que se entende^por um ato 
meditativo. "Daí porque, tomada nesse sentido, a mzmõfiia não re- 
colhe apenas o passado, mas também o presente e o futuro, permi- 
tindo que as três faces do tempo existam em unidade; em conse- 
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21 
mesmo Heraclito..." 

Eis como o nosso automos descreve a metamorfose do sig- 

no, como poder de mostrar, em signo que designa, ou seja, a trans- 
22 

formação do LÕgos em Linguagem . Entre os dois, oscila a pala- 

vra cotidiana dos homens. Mas quando o pensamento traz à Lingua- 

gem a Palavra do Ser — lemos nas últimas linhas da Carta sobre o 

Humanismo — ele não "significa" apenas o que diz, mas 

"traça na Linguagem sulcos mais profundos do que os dos passos do 

camponês em sua terra..." 

qüência,a verdadeira Palavra humana é uma Ke.pe.tÁç.ao do dizer es- 
sencial . Em Heidegger, o conceito de repetição ultrapassa o seu 
sentido corrente de Wiederholung para assumir o significado de 
Nach-sagen, isto é, passando de simples eco do que jâ foi expres 
so a um retorno sempre renovado ás fontes da Linguagem. É por es 
sa razão que, identificando a palavra poética como a primeira ex 
pressão do pensamento, Heidegger vai buscar na Poesia a origem 
da Linguagem. (Ver, infra, a nota "Pichtung e PoesieM • 

21 
Cf. Essais et Conference, ed. cit., p.276. 

22 
A respeito dos signos escreve Heidegger: "Na grande época dos 
gregos, o signo era experimentado a partir de mostrar, com esta 
finalidade ele existia; foi somente nos tempos helenísticos, com 
os estõicos, que o signo apareceu como uma fixação, um instrumen- 
to de designação, o que supõe o aparecimento de uma certa ótica 
pela qual um objeto pode representar um outro. Foi através des- 
sa metamorfose que 'designar' perdeu o sentido de deixar apare - 
cer" (Cf. M. Heidegger. Acheminement vers la Parole, ed. cit., 
p.231). Nos textos heideggerianos, a palavra signo (Der Wink) pos 
sui um sentido infinitamente mais imediato do que o contido ein 
sua idéia corrente, que vai relacioná-lo convencionalmente ao 
seu significado. 



'VJCHTUNG' e 'FÕESIE' 

A palavra 'poesia' possui, em alemão, dois termos cor- 

respondentes: 'Pie Poesie' e 'Pie Dichtung'. Explorando os recur- 

sos da Língua, Heidegger vai atribuir a cada palavra um sentido 

diferente: o termo latinizado 'Poesie' fica restrito ao significa 

do habitual de poesia, ou seja, à arte literária; quanto ao termo 

'Pichtung', Heidegger o utiliza em um sentido mais amplo e que 

vai designar Poesia como toda ax-pAS-ó-ó ão do Ser^ ou toda experiên 

cia que realiza a verdade dos seres e das coisas e, em última aná 

lise, traduz a A.e-íação entre o homem e o mundo. Contudo, apesar de 

estender o sentido de 'Pichtung' além do sentido de ' Poesie ' ,o fi- 

lósofo chega curiosamente a uma estreita relação entre os dois 

termos, certamente para enriquecer o próprio sentido de poesia,co 

mo arte literária. 

Vejamos como se estabelece esse relacionamento entre 

os dois termos, isto é, como se processa, em Heidegger, a evolu- 

ção do conceito de 'Poesie' para o conceito de 'Pichtung' e/ou,in 

versamente, como o sentido de 'Pichtung' vai se aproximar (ou rea 

proximar) do sentido de 'Poesie'. Em A origem da obra de arte po- 

demos ler: "Toda arte ê um acontecimento da verdade do Ser enquan 

to tal e, por essa razão, é essencialmente Poesia ÇPichtung)" ^ . 

Percebemos que o autor não se refere apenas ã arte da poesia 

(Poesie) , mas a todas as artes,e que a obra de arte está sendo con- 

siderada como uma das formas de revelar a verdade e o sentido do 

mundo. Assim, não só a poesia (Poesie),como a pintura, a música,a 

escultura, etc. , são expressões poéticas (dichterische) . Para ilus 

trar essa idéia, encontramos, no referido texto, um comentário so 

bre um quadro de Van Gogh que representa um par de sapatos de cam 
- 2 

pones . Nao se deve pensar, entretanto, que Heidegger esteja va- 

lorizando a correta reprodução dos sapatos, como ocorre nas inter 

pretações banais da pintura: o que ele pretende mostrar é que es- 

^Cf. M. Heidegger. Der Ursprung des Kunstwerkes, Stuttgart, P.Re 
ciam, 1960. p.82. 

^Ibid. , p.29. 
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se par de sapatos, não sendo apenas um objeto de uso do camponês, 

tornou—se sensivelmente pA.£.i> ínis. na tela: os sapatos nos fazem sen 

tir a força silenciosa da terra e nos revelam, porque dele fazem 

parte, o próprio mundo do campo,como se pudéssemos entrever no ros 

to do camponês a submissão serena ao ritmo monótomo de seus pas- 

sos, ou a frágil alegria diante da promessa do trigo e das colhei 

tas. Na Introdução ã Metafísica, há um outro comentário sobre o 

mesmo quadro: "A imagem não traz nenhuma representação em si mes- 

ma, contudo de repente nos surpreendemos com o que eótã no quadro 

como se nós mesmos fôssemos o camponês, que, em uma tarde de outo 

no, quando se esvai a cinza das queimadas dos últimos pés de ma- 
3 • 

çã, retorna do campo com a enxada nos ombros..." . Heidegger nos 

dá outras ilustrações do fenômeno artístico, entre as quais a des 

crição de um templo grego, que é analisado como o monumento de uma 

civilização, ou o testemunho da história, pela qual um povo vive 

suas alegrias e tristezas para cumprir, assim, o seu destino. 

Aprofundando sua análise, que visa demonstrar a Poesia (Dichtung) 

da arquitetura, Heidegger descreve o próprio espaço que envolve a 

obra: ao mesmo tempo que o utiliza, para ganhar sua forma, o tem- 

plo vai transfigurar esse espaço, devolvendo ao mar, às árvores, 

às nuvens do céu o seu sentido primeiro. Eis parte do texto: "Uma 

obra de arquitetura — um templo grego — nada representa, erguen 

do-se do interior de um vale rochoso (...) O esplendor e a lumino 

sidade da pedra, aparentemente doados pelo sol, revelam a luz do 

dia, a amplitude do céu e as sombras da noite, revelação que vem 

de um brilhar anterior e originário (...) O erguer-se do templo 

confere às coisas a sua fisionomia e proporciona aos homens a vi- 
« ^ . „ 4 

sao que tem de si mesmos 

Cabem aqui algumas observações sobre a relação entre a 

verdade e a arte. Sabemos que o conceito de verdade só pode ser entendido em 

Heidegger, a partir da palavra grega Alétheia, que significa ver- 

dade como não-laténcia, isto é, como aquilo que apaAece., mas não 

de forma acidental, pois a verdade não se ajusta às coisas, mas 

pertence à sua essência. O verdadeiro é, pois, o que se tnoót^a em 

sua própria força^ . Ora, se formos relacionar verdade e arte,nos 

^Cf. M.Heidegger. Introduction à la Métaphysique,ed. cit., p.46. 

^Cf. M.Heidegger. Der Ursprung des Kunstwerkes, ed. cit., p.41 a 
43. O grifo é nosso. 

^Cf.,infra,o anexo 'Alétheia' e 'Physis'. 
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lembraremos de que, já no primeiro trecho citado, há uma referên- 

cia explícita ao fato de a arte ser ^ acontecimento da verdade, 

uma das formas pelas quais a verdade se realiza (ou -6 e moòtia). A 

esse respeito, o próprio Heidegger questiona diretamente: "Mas co 

mo acontece a verdade?", e esclarece; "A verdade acontece de algu 

mas maneiras essenciais, pouco numerosas. Uma delas é a obra que 

a arte realiza" . A mesma idéia é confirmada quando ele explici- 

ta outras maneiras de a verdade se realizar, como "a do pensamen- 
7 

to que interroga sobre o Ser" . Isso nos leva a concluir que o 

conceito de Poesia (Dichtung) não se esgota na arte. Daí 

sublinharmos, no trecho sobre o templo grego, "um brilhar anteri- 

or e originário", por nos sugerir claramente que a verdade da ma- 

nifestação artística não ê a verdade primeira. Assim, o primado 

absoluto que certos textos de Heidegger dão â obra de arte, na ex 

pressão da verdade, pretende apenas evidenciar a A.e.6po6ta da arte 

a uma necessidade comum a toda obra: artística ou não, toda reali 

zação da verdade é criação de uma obra, ê Poesia (Dichtung). 

Em sua conferência 'A questão da técnica',Heidegger 

reformula o conceito clássico de causalidade,entendendo-o não co- 

mo a simples "produção" de um efeito, mas como a força originária 

que traz alguma coisa a descoberto, ou que a faz emergir para a 

luz. Nesse sentido, o conceito de causalidade se relaciona com a 
— 8 

pro-dução , no sentido grego de poiesis, que Heidegger traduz, 

pensando-a em toda a sua amplitude, não apenas como a fabricação 

artesanal, ou o ato artístico, mas ainda como a physis grega, pe- 

la qual as coisas surgem de sua plenitude, ou de sua própria 
9 ~ 

dado. . Nota-se mais claramente que o conceito de Poesia(Dichtunq) 

ultrapassa não apenas o seu sentido restrito (Poesie, Poesia arte 

literária) como todo o domínio das artes, quando se lê: "A consi- 

deração de Poesia ÇPichtungl em um sentido tão amplo e ao mesmo 

tempo em relação tão íntima e essencial com a linguagem e a Pala- 

vra, admite a possibilidade de a arte, sob todas as suas formas, 

g 
Cf. M. Heidegger. Op. cit., p.60. 

^Ibid., p.69. 

8 — ~ 
Pro-dução traduz a palavra alemã 'Her-vor-bringung'; bringen si^ 
nifica levar, conduzir alguma coisa ao seu lugar, her indica uma 
revelação no sentido de que aquilo que é conduzido provém de ou- 
tro lugar onde permanecia oculto. Vor assinala um estar presen- 
te anteriormente.Assim, pro-dução e entendida como o ato de eclo 
dir, de se fazer presente a partir de seu próprio ocultar-se. ~ 

9 
Cf. M. Heidegger. "La question de Ia technique", in Essais et 
Conferences, ed.cit., p.16.Ver,infra, o anexo Aléthela e Physis. 
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da arquitetura à poesia (Poesie), não esgotar a essência da Poe- 

sia (Dichtung)"O essencial deste trecho ê a referencia ao vín- 

culo decisivo entre Poesia (.Dichtunq) e Linguagem , através do 

qual o conceito de 'Dichtung' vai se esclarecer em toda a sua ex- 

tensão. Em seu estudo sobre Anaximandro, está presente a mesma re 

ferência, quando Heidegger, ainda na ótica do pensamento, amplia 

o conceito de Poesia (Dichtung): "O pensamento é a Poesia primei- 
12 

ra, é o d^ctafin original do Ser" . "O pensamento e do Ser", nos 

diz também a Carta sobre o Humanismo, e não é por acaso que a ta- 

refa que se impõe Heidegger para chegar à essência da Linguagem é 

articulada em relação à ambigüidade do genitivo dessa proposição, 

inspirada na identidade originária do Ser e do pensar, da famosa 

fórmula de Parmênides. O pensamento é ^ Ser, explica Heidegger, 

porque a ele pertence e, por pertencer ao Ser, é também o pensa- 

mento dele, dirige-se a ele, por que está à sua escuta. Enquanto 

um apaA-eceA., ou manifestação, o Ser dos primeiros gregos tem ori- 

gem no momento de sua própria apreensão, isto ê, o pensamento se 
13 

deixa reivindicar pelo Ser para dizer o Ser 

Somos remetidos aqui â propria origem da Linguagem, 

pois na concepção heideggeriana, é na Linguagem que, através do 

pensamento, a verdade do ser é revelada em sua forma primeira. O 

seguinte trecho da Introdução â Metafísica nos ajuda a esclarecer 

esse ponto: "A Língua é a Poesia (.Dichtungl original pela qual um 

povo diz o Ser. Inversamente, a grande Poesia ÇPíchtung), pela 

qual um povo entra na história, é o que vai começar a dar forma â 

Língua desse povo. Os gregos, com Homero, criaram e conheceram es 
14 

sa Poesia ÇPichtung)" . Isso significa que a essencia da Lingua 

gem, coincidindo com a sua própria origem, vai ser pensada a par- 

tir da essência da Poesia (Dichtung), tese aue ê explorada pelo 

filósofo em vários estudos dedicados ã interpretação dos poetas 

alemães, como Hoelderlin, Rilke e Trakl. A essência de sua pala- 

vra poética (dichterische) pode ser igualmente pensada, para Hei- 

degger, a partir das origens da língua alemã. 

^^Cf. M. Heidegger. Der Ursprung des Kunstwerkes,ed.cit., p. 85 

^^Grafamos Linguagem com L maiúsculo porque estamos nos referindo 
à Palavra essencial. 

12 
Cf. M. Heidegger. Chemins qui ne mênent nulle part, trad. W. 
Brokmeier, Paris, Gallimard, p.268. 

13 
A respeito desse duplo genitivo (subjetivo e objetivol consul- 
tar M.Heidegger, "Lettre sur 1'humanisme",' in Questions III,ed. 
cit., p.78-80. 

14 
Cf. M. Heidegger, Introduction a la Métaphysique, ed.cit.,p.176. 
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Ao tratar dessa questão sobre a essência da Poesia 

(Dichtunq), a meditação heideggeriana está portanto sempre em con 

tato, ainda que de modo implícito, com a essência do Logos, tal 

como ele foi vivido pelos primeiros gregos, em sua experiência 

poética e pensante (dichtend-denkend), já que o destino de uma 

Língua se determina pelo primeiro d-íãtogo que a Palavra humana 

mantém com o mundo. Mas é preciso lembrar que essa Palavra, como 

Logos, e segundo o Herâclito da leitura de Heidegger, tem o secre 

to poder de mostrar, de revelar, no sentido de fazer aparecer as 

coisas,e de não apenas designá-las . Daí a compreensão do concei- 

to de Logos estar intimamente comprometida com a compreensão do 

conceito de Physis e, conseqüentemente, de Alétheia. 

É nesse ponto, ou seja, a partir dessa relação entre 

Poesia (Dichtunq) e Linguagem, que a compreensão do conceito de 

poesia (Poesie)vai se tornar mais difícil: apesar de dizer expli- 

citamente que a poesia (Poesie)nao esgota o sentido essencial da 

Poesia (Dichtung), Heidegger parecer estar sempre identificando a 

obra dos poetas, ou seja, a poesia (Poesie)com a obra de toda ex- 

pressão do Ser (Dichtung). Quando lemos, por exemplo, que "a poe- 

sia, em seu sentido restrito, é a mais originária Poesia, no seu 

sentido essencial" , a frase permanecerá ambígua, ou mesmo con- 

traditória, se não for lida nesse contexto que descreve a Lingua- 

gem como o campo da primeira revelação da verdade do Ser. Ao que 

tudo indica, o que essa afirmação pretende é destacar a poesia 

(Poesie)no meio das outras artes, através da valorização daquilo 

que a caracteriza; ser a arte da Palavra, expressão humana privi- 

legiada. Concluindo o seu pensamento do citado trecho, Heidegger 

confirma essa idéia: "A poesia (Poesie) acontece na Linguagem por 

que esta guarda a essência originária da Poesia ÇDichtunq)"^^. Ain- 

da no mesmo trecho, essa aparente identificação de 'Poesie' e 

'Dichtung' é mais acentuada: excluída a poesia (Poesie), todas as 

artes são consideradas como "modos particulares do poetizar (Dich 

ten), que acontecem dentro do domínio já livremente aberto pela 

Linguagem". 

^^Cf., infra, o anexo 'LÔgos' 

16 
Cf. M.Heidegger. Der Ursprunq des Kunstwerkes, ed, cit., p.85. 

^"^Ibid. 
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Do exposto, o mais importante a ser retido são as bre- 

ves indicações sobre o próprio itinerário da concepção heidegge - 

riana da Linguagem: a partir da superação das significações cor- 

rentes, esse caminho segue na direção de uma nova Linguagem, atra 

vés de uma relação mais autêntica e mais essencial com a Palavra, 

ou, para usar o próprio estilo da linguagem de Heidegger, se pro- 

põe a pensar e a dizer as palavras de uma forma mais e 
- 18 

mais próxima do enigma do Ser, ou da sua kab^itaçao . Ê por isso 

que a palavra pensar (Der Denken) só pode ser entendida a par- 
19 

tir da questão do Ser: O que significa pensar? - anuncia um dos 

temas centrais da meditação heideggeriana, ultrapassando o senti- 

do de uma possível reflexão da Filosofia sobre si mesma. Trata-se 

de uma autêntica renovação da Linguagem porque está voltada para 

o acordo entre a Palavra essencial e o que permanece ainda não pen 

òado acerca do Ser e, conseqüentemente, na própria Linguagem. Daí a 

proximidade do dizer poético (Das Dichterische),ou da Poesia (Dich 

tung), e o dizer da arte literária, ou da poesia (Poesie)^ 

18 
Estamos nos referindo â conhecida sentença da Carta sobre o Humanis- 
mo : "A Palavra é a morada do Ser" (Cf. "Lettre sur 1'Humanis- 
me", in Questions III, ed. cit., p.74). 

19 
Was heisst Denken?, título de uma obra e de uma conferência de 
Heidegger. 



'ALETHEIA' £ 'PH9STS' 

Em diferentes trechos de O Ser e o Tempo, Heidegger re 

flete sobre o sentido da ve.n.dade., vindo a precisá-lo definitiva - 

mente em sua obra "DaEssência da Verdade"^ . Podemos dizer que en 

tre as duas obras a meditação heideggeriana desenvolve uma criti 

ca ã concepção clássica da verdade como adequação da inteligência 

e do objeto para substituir uma tal concepção pela idéia de 

Alé theia (não - o cuZtação , d e.6 v2.ZcLme,nt.o ], cuja origem remonta ã mais 

antiga tradição do pensamento grego. 

Vejamos qual é o significado das teses centrais da re- 

flexão de Heidegger a respeito. Em "Da Essência da Verdade", e 

buscando como sempre na linguagem cotidiana a sua fonte de inspi- 

ração, ele questiona inicialmente sobre o sentido daquilo que ha- 

bitualmente entendemos por "verdade": "Esta palavra tão nobre e 

todavia tão gasta, a ponto de se tornar vazia de sentido, designa 

o que constitui o verdadeiro como verdadeiro (das Wahre)" . E, 

por verdadeiro, entendemos o que é real (das Wirkliche): o ouro 

verdadeiro, por exemplo, nós o distinguimos do falso, do "irreal". 

Contudo, diz Heidegger, a noção de realidade é insuficiente para 

definir a verdade, pois o ouro não-verdadeiro também é real. Se 

a questão permanece, devemos procurar rever a maneira pela qual 

entendemos o sentido da verdade. Acreditamos que alguma coisa se- 

ja verdadeiramente de ouro quando a sua realidade é adequada ao 

que entendemos por ouro: a coisa é verdadeira quando corresponde 

a sua noção, ao seu conceito. Mas a verdade não se refere apenas 

às coisas, como também aos enunciados que fazemos sobre elas: o 

enunciado é verdadeiro quando está em conformidade com a coisa que 

enuncia. Nos dois casos, é a idéia de adequação que está definin- 

do a essência da verdade,o que já justifica a ambigüidade de sen- 

tido que essa idéia traz em si mesma: a fórmula 'veritas est adae 

quatio rei et intellectus' tanto pode ser entendida como 'a ver- 

dade é a adequação da coisa ao intelecto', como inversamente: 'a 

^Cf. M. Heidegger. De 1'Essence de Ia Verité, ed. cit. 

2 
Ibid, p.68. 
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verdade ê a adequação do intelecto â coisa" (adaequatio intellectus 

ad rem). Esta última modalidade, pela qual a fórmula é freqüente- 

mente interpretada, corresponde ã concepção dos escolâsticos. A 

, assim entendida, continua Heidegger, decorre da fé cris- 

tã e dos princípios teológicos pelos quais as coisas correspondem 

às idéias concebidas pelo intelecto divino: a verdade da coisa e 

do enunciado são adequadas à ordem da criação, o que, em ultima 

análise, vai significar uma adaequatio rei ad intellectum.... Se 

o homem pode conhecer a coisa tal como ela é, isso se deve ao fa- 

to de seu pensamento finito ser análogo ao Pensamento criador das 

coisas. Ao lado da explicação teológica, a conformidade entre pen 

samento e coisa pode também ser explicada pela ordem do mundo, ou 

seja, pelas leis que o espírito se impõe a si mesmo e que consti- 

tuem o processo denominado "lógica" . Assim, independente de sua 

forma, a idéia de ad2.quaç.ão, conformidade ou concordância torna-se 

sempre determinante da essência da verdade, pois todas as tentati 

vas exaustivas de elucidar essa conformidade (e nessas tentativas 

se resume toda a teoria do conhecimento clássica!, já partem da 

própria idéia de verdade como adequaçao . Essas criticas de 

Heidegger já nos dão uma idéia antecipada de sua tese principal:é 

impossível definir a verdade de um ente sem uma interpretação de 

seu ser: é necessário que eu saiba o que ê uma coisa para saber 

o que é um conceito que desta coisa eu possa fazer, Heidegger vai 

então questionar sobre o sentido da concordância entre o pensamen 

to e o objeto, interpretando a palavra concordância sob duas moda 

lidades: primeiramente, podemos por exemplo dizer que duas moedas 

concordam entre si, ou são idênticas, pelo seu aspecto: forma, pe 

so, etc... Trata-se da concordância entre duas coisas. Por outro 

lado, quando dizemos que a moeda é redonda, ou ê de metal, etc., 

temos a concordância entre um enunciado e uma coisa, que, embora 

seja um enunciado "adequado", nada acrescenta â verdade de sua 

concordância com a própria coisa. Em outras palavras: como se ex- 

plica a conformidade entre aquele que enuncia alguma coisa e a 

coisa enunciada? Heidegger vai responder que essa conformidade só 

se torna possível, quando o enunciado se volta para a coisa para 

^Ibid., p.71. 

'^Na Introdução â referida obra, escrevem A. de Waelhens e Walter 
Biemel: "Heidegger não se prende a essa circunstância com o obje 
tivo exclusivo de fazer uma analogia histórica. Ele__quer provar, 
ao contrário, que a concepção corrente da verdade não é uma con 
cepção arbitrária e sem raízes. Ela é antes de tudo uma _ conse- 
qüência , por vezes mal compreendida, de uma interpretação esque 
cida do ser do ente." (Ibid., Int. p.28). 
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ap^tò zntci-la tal como é, ou seja, "deixar que ela surja diante 

de nós como objeto" ^ .Chegamos ao cerne da concepção heideggeria 

na sobre a questão da essência da verdade: por que podemos tor- 

nar pfKLòznto.. alguma coisa diante de nós e qual é o sentido dessa 

apA.e-0 en-tação ?A questão se coloca para Heidegger da seguinte for- 

ma: toda apfizòzntac^õio se realiza no interior de uma abertura: de 

um lado, o homem que ap^zò znta possui a capacidade de se abrir 

à coisa, reencontrá-la, pK0xi,mo dela. A coisa, por sua vez, 

também se abre em relação ao homem. A relação dialética dessas 

duas aberturas constitui precisamente o modo pelo qual o homem 

pode vtH. os entes, para emitir enunciados em conformidade com 

eles . É nessa perspectiva que Heidegger ultrapassa a concepção 

tradicional da verdade como simples adequação: é na abzAtuAM. que 

se funda a possibilidade de uma concordância entre o enunciado 

de algo, ou o seu julgamento, e esse algo julgado. Citamos es- 

tas palavras de De Waelhens, que nos esclarecem a respeito: "No- 

ta-se que é a idéia husserliana da intencionalidade que aparece 

aqui em primeiro plano. Não se pode duvidar que o conhecimento 

se dirige às coisas (e não às imagens ou aos conteúdos mentais 

de qualquer natureza), sem ser ele mesmo essas coisas. Essa apre 

sentação, abstração feita de todos os preconceitos psicologistas 

ou epistemológicos, consiste no fato de fazermos aparecer diante 

de nós a coisa enquanto objeto de nosso saberl' ^ 

Essa abtKtVifia â coisa, que define o comportamento do 

homem, Heidegger vai fundamentá-la na liberdade: "A essência da 
g 

verdade é a liberdade" . Mas fazer esta afirmação, argumenta o 

nosso autor, não seria substituir uma "evidência" por ou- 

5 
Ibid. p.76. Eis como os tradutores justificam o emprego do ter- 
mo "apresentar" significando "vorstellen", cujo sentido corren- 
te i "representar": "o verbo segue o seu significado etimológi- 
co de "tornar presente" diante de si, exclusão feita de toda 
idéia de representação no sentido que o termo constuma ter em 
epistemologia ou em psicologia: é o que desejávamos ressaltar, 
traduzindo vor-stellen por apfitò tntafi" (Cf. A. De Waelhens e W. 
Biemel, em Nota para a obra citada, p, 75). 

^Ibid., pp.76-77. 

7 - - - . 
Cf. A. De Waelhens, Phenomenoloqie et Verite, Paris-Louvain,Nau 
welaerts, 3éme ed., 1969, p.69 - Sabemos, entretanto, que Heideg- 
ger segue uma direção diferente da de Husserl, nos momentos pos 
teriores a sua intuição inicial (Ver o desenvolvimento da noção 
de intencionalidade, em Heidegger, no início do Anexo Logos,in- 
fra , onde fazemos referência ao sentido transcendental da Subje 
tividade, ou seja, à Subjetividade como fonte zk'CótãtZca,ou de 
abz^tuA.a ao Ser. ) . • . 

o 
Cf. "De 1'Essence de ia Verité", ed. cit., p.79. 
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tra? . Quando dizemos que a verdade é a adequação do enunciado 

ã coisa, estamos falando do óbvio; da mesma forma, quando dizemos 

que a essência da verdade consiste na liberdade, trata-se também 

de um fato "evidente", pois nao existe ato humano que não seja 

"livre", isto é, onde o homem não tenha o direito de dizer 'sim' 

ou 'não'. O enunciado, enquanto um ato humano, também supõe a li- 

berdade. Mas é preciso entender que Heidegger não compreende a li 

berdade como propriedade do homem. O que define a sua constitui - 

ção ontológica é, bem ao contrário, o fato de se ver "condenado" 

à liberdade, cujo sentido mais profundo se refere ao desvelamento 

do ente como tal (Seinlassen von Seienden)^^. Heidegger escreve 

em A Origem da Obra de Arte; "Existe algo mais fácil do que permi 

tir que o ente seja precisamente o que ele é?" . É essa permis- 

são que vai explicar a liberdade, não como um capricho humano de 

se voltar para essa ou aquela direção, ou mesmo uma disponibilida 

de para aceitar qualquer exigência: a liberdade se fundamenta na 

capacidade ontológica de ò e.h. pn.ti>e.ntz às coisas para compreender 

o seu ser. 

Nesse sentido, a idéia de liberdade nos conduz à forma 

original da vtldado., tal como a pensavam os gregos na aurora do 

pensamento filosófico, ou seja, como não - ocultação do ente (Unver 

borgenheit des Seienden): Alétheia. O ente, que é objeto do 

'Seinlassen', ocupa o domínio da abí^taA.a humana: de seu lado, o 

próprio ente se abre diante do homem e a ele se oferece. Expres - 

sões como 'desvelar o ente', 'descobrir o ente', 'instalar o ente 

na verdade' são sinônimas para Heidegger. 

Surge agora uma questão importante no desenvolvimento 

da reflexão heideggeriana:pode ocorrer que o homem se permita en- 

volver pelas aparências e, nesse caso, obscurecer, ocultcLfi o ente, 

experimentando a não-essência da verdade. Como a liberdade, en- 

quanto essência da verdade, não é propriedade do homem, mas, ao 

contrário, este existe (ou ck-ó-cótej enquanto é possuído pela ver 

dade, a não-essência da verdade não deve ser entendida como uma 

9 
Escrevem De Waelhens e Biemel; "Traduzimos Selbstverstaendlichkeit 
por 'evidência', mas devemos esclarecer que"^ na língua de Heideg- 
ger, o termo comporta um aspecto nitidamente pejorativo, que não 
existe em francês. Heidegger o emprega para designar as evidências 
do senso comum" (Ibid, p.66) 

10 ^ _ 
"Le Laisser-être de 1'étant", na tradução. 

11 
Cf. M. Heidegger. Der Ursprung des Kunstwerkes, ed. cit., p.74. 
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12 
conseqüência de uma imperfeição do Vaòzín . Para Heidegger, a 

compreensão da essência da verdade e a de sua não-essência estão 

intimamente ligadas, ou seja, a não-verdade pertence a própria ver 

dade. Essa idéia parecerá estranha, e mesmo contraditória, se 

for analisada sob os princípios da "lógica" tradicional: se a ver 

dade é adequação, a não-verdade seria uma inadequação, uma não- 

concordância de nosso julgamento. Heidegger rejeita esses princí- 

pios que se baseiam na evidência comum, já que não considera a 

não-verdade (Un-wahrheit) como uma negação da verdade, pois a es- 

ta aquela pertence, em um duplo sentido; primeiramente no que se 

refere a constituição mesma da verdade como diiòvzZame.nto (die 

Entborqenheit), que já pressupõe o obscurecimento, a dissimulação 

(die Verborqenheit); era segundo lugar, pela constituição intrínse 

ca do Vaòzin que, conhecendo a verdade, isto é, operando o desco- 

brimento das coisas,deve ao mesmo tempo realizar a sua dissimu- 
- 13 ~ 

laçao . A nao-verdade significaria então uma verdade pre-exis - 

tente; para que se possa des-velar alguma coisa, é necessário que 

se possua também alguma coisa tòcond^da, que pré-exista ã verdade. 

Diz Heidegger; "A dissimulação é, pois, desde que a pensemos a 

partir da verdade como desvelamento, a característica do que não 

é desvelado, isto é, a não-verdade original própria da essência 

da verdade (...) A dissimulação do ente em totalidade é mais anti 
14 

ga do que qualquer revelação desse ou daquele ente" . Eis o pri 

neiro sentido da participação da não-verdade na essência da verda 

de. No que se refere ao homem, explica Heidegger, o processo em 

direção ã verdade possui um aspecto decisivo: ao des-cobrir as 

coisas, o ser humano entra em relação com o miòt^n.io (ou com a 

dissimulação dos entes), que é a não-verdade fundamental: entre- 

tanto,ele (o homem) não realiza nenhum esforço para viver cons- 

cientemente esse mlòte.n.io , o que acarreta graves conseqüências: Có 
15 ~ 

quícíndo a nao-verdade fundamental, o ser humano se volta para 

^^Ibid., p.88. 

13 ~ ~ - 
Heidegger fala em Un-wahrheit(nao verdade), Un-wesen (nao-essen 
cia), mas a partícula negativa não deve ser entendida no senti- 
do corrente da negação. O "i^"heideggeriano se refere a um dom_í 
nio mais originário de sentido, do qual o senso comum não pode 
suspeitar. 

^ ^ • ' P • 9 2 . 

^^Sabemos que vergessen (esquecer) é empregado, em Heidegger, a 
partir do grego lethe, traduzido correntemente por "esquecimen 
to". Mas esta palavra nao abriga todo o sentido de léthè, que 
não se refere apenas ã ausência da memória, mas àquilo que se 
retira, ou se oculta, oara se manter em reserva: o retirar-se 
pertence ã essência mesma do aparecer. 
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16 as coisas iinediatas pretendendo dominar o mundo . Mas o íò qae.c irmn 

to do mistério é o ^òquíc-Lmínto do Ser e, nesse sentido, quanto 

maior é o esforço humano de dominação,mais o homem se sente inse- 

guro e angustiado, "pois o mistério esquecido do Vaòíin não é eli 

m.inado pelo esquecimento; ao contrário, esse esquecimento confere 

à aparente eliminação do que é esquecido uma presença própria(...) 

Nesse esquecimento sem medidas, a humanidade se assegura de si 

mesma com insistência, graças ao que lhe é acessível a cada mo- 

mento do cotidiano (...) Ek-ò^òtíntz, o Va.6e.-in ê tinto.. Mes 

mo na existência insistente reina o mistério, como essência esque 
17 

cida ou nao essencial da verdade" . E quando o homem se perde 

na superfície do cotidiano, suas raízes também se acham perdidas: 
18 

nisto consiste a , diz Heidegger, a partir da qual so- 

mos conduzidos naturalmente a colocar uma outra questão fundamen- 

tal e que permanece subjacente ã questão da própria verdade:O que 

é o Ser?— pois o esquecimento do mistério possui uma origem mais 

antiga do que o nróprio homem. O esquecimento responde, ou co- 

-responde ao mistério do Ser que se faz queci.do para guardar-se 

em reserva. Daí porque Heidegger vai escrever que "Atztkí^a. bem 

poderia ser a palavra que nos daria uma indicação acerca do que 
19 

ainda nao foi pensado a respeito do Ser" . Esse sentido da ver- 

dade como des-velamento é particularmente desenvolvido na confe - 
~ ~ 20 

rencia dedicada a interpretação da Aletheia dos gregos . C tex- 

to parte do fragmento 16 de Herâclito; "Como é possível que al- 

guém possa estar oculto (escondido) naquilo que não obscurece nun 

ca?" Heidegger tenta explicar o verdadeiro sentido de léthè (es- 

quecimento como retraimento, ocultação) nos remetendo a uma passa 

gem da Odisséia, onde Homero se refere ao gesto de Ulisses ocul- 

^^Escrevem De Wealhens e W. Biemel: "Se ainda fosse necessário pro 
var o afastamento de Heidegger de todas as formas do subjetivis 
mo antroDOcêntrico, bastaria sem dúvida citar esta frase: 'as- 
sim se mede, mal, o homem, e de forma que tende a se agravar 
quando ele toma a si mesmo, enquanto sujeito, como medida de to 
das as coisas" (Ibid., Int., p.51) 

^^Ibid. , pp. 94 -6 . 

^^Ibid.,p.97. ITais uma vez a significação dos contrários, em Hei- 
degger, merece ser lembrada: errância não é o oposto da verdade, 
mas refere-se ao esquecimento do proprio esquecimento do Ser(ou 
de seu mistério). Heidegger designa o 'erro', das Irren,'errância, 
die Irre. 

^^Cf. a Introdução de Heidegger a seu texto 'Ou'est-ce que Ia 
métaphysique ? ,ed. cit., p.25. 

^°Cf.M.Heidegger, "Aletheia", in Essais et Conferences, ed. cit., 
p.311. 
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tando suas lágrimas ao ouvir o canto de um aedo: "Então ele chorava, 

sem que ninguém o notasse". Segundo Heidegger, esta é a tradução 

corrente do verso, ã qual escapa o sentido do verbo elánthane (es 

condeu), que carrega o peso da frase; "Ulisses íòcondza dos ou- 

tros convivas as suas lágrimas". E a língua grega nos informa,diz 

Heidegger, que o fato de íòtond-ido "está qualificando, nes- 

se verso, a maneira pela qual o homem deve estar presente entre 
21 

os homens" . Ulisses, chorava, pois, abertamente, segundo a vzK 

dado, grega, pois aquilo que 'jamais obscurece' é a 'emergência â 
- 22 

claridade', que Heraclito nomeia Physis , em seu fragmento 123: 

"A Natureza gosta de se esconder..." Desvelar-se e ocultar-se são 

nomeados, aqui, simultaneamente, o que ã primeira vista poderá 

parecer contraditório. Entretanto, a contradição desaparecerá se 

se voltar a atenção para o sentido do verbo grego philei; este u_l 

trapassa o seu sentido ôntico relacionado ao sentimento de amar, 

para se referir ao que é essencial a alguma coisa. Assim, é no 

ocultar-se que se retém a inclinação ao desvelamento, pois nada 
23 

e mais cafio ao desvelamento do que a sua reserva . Em outro tex 

to, Heidegger transcreve a tradução de J. Beaufret, como a mais 

adequada ao fragmento 123: "Nada é mais próprio á eclosão(physis) 
24 

do que o retraimento" 

Voltemos agora ao texto sobre a essência da verdade e 

vejamos o que nos diz o último capítulo:'A questão da verdade e a 

filosofia'. O próprio título já anuncia um certo distanciamento 

da filosofia, ou seja, a questão da essência da verdade já se apre 

senta como uma questão limite. No início do texto, Heidegger fize 

ra referência a um certo saber da essência do ente, um "saber es- 
25 - 

sencial que, ha muito tempo, se denomina 'filosofia'" .0 filoso 

fo diz 'há muito tempo', mas não diz 'desde sempre', o que nos 

leva a pensar na possibilidade de um tipo de saber 'Vião filosófi- 

co" da essência do ente. Qual seria, pois o modo propriamente fi- 

^^Ibid., p.317. 

22 - ~ 
Natureza, como a define Heidegger através dos gregos, nao de- 
signa aqui a totalidade das coisas existentes, mas antes de tu- 
do o nascimento das próprias coisas, a forma pela qual elas se 
manifestam como são. 

^^Ibid., po.327-8. 

24 
Cf. M. Heidegger. "Le Seminaire du Thor", in Questions IV. ed. 
cit., p.277. 

25 
Cf. De L'Essence de Ia Verite, ed. cit., p.66. 
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losõfico desse saber? É o modo do questionamento, pois a filoso- 

fia é o saber que interroga, e, antes de tudo, interroga sobre o 

próprio questionamento. Quando a questão sobre a essência da ver- 

dade encontra a sua última resposta na fórmula segundo a qual "a 
- - 25 

essência da verdade é a verdade da essência" , ou seja, a verda 

de do próprio Ser e não apenas do ente, o pensamento já realizou 

o passo decisivo; aquele que retrocede em direção à essência não- 

filosófica da própria filosofia... E a verdade do Ser é a voz im- 

perativa e silenciosa, capaz de dar força e autoridade a todas as 

leis "teóricas" ou "práticas" da razão, pois a dimensão dessa ueA 

dado. não abrange os princípios do valor e da certeza; seu espaço 

é, ao contrário, o espaço de um mundo abandonado cada vez mais as 

suas próprias medidas. Resta ao pensamento saber ouvir essa voz. 

oOo 

^^Ibid., pp.103-4. 
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