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Ser poeta é dispor de uma voz 
Diogo Nunes* 

Resumo: O artigo interroga a afirmativa de Eduardo Portella, ao prefaciar livro de 
Moacyr Félix, de que “ser poeta é dispor de uma voz”, buscando confrontar o problema 
da voz na sua relação com o sujeito da fala. Ao lançar a hipótese de que o poeta seja 
“lugar” para a fala, pretende acionar a dimensão política da voz em relação ao que 
não cabe em um dizer, ou que resiste a ele: a mudez, o silêncio, a infância. Percorren-
do, ainda que introdutoriamente, o pensamento de Giorgio Agamben a respeito das 
relações entre voz, vocação e disposição, bem como entre o próprio, o impróprio e o 
comum, e acionando fragmentos poéticos de Moacyr Félix, o artigo encaminha a dis-
cussão sobre a política da voz na direção de afirmar que o dizer poético seja aquele 
que, em relação ao pathos (ou à desmedida) da linguagem, corresponde à condição 
existencial do humano como sendo a do abandono (na linguagem), ou da angústia. 

Palavras-Chave: Voz; Vocação; Poesia; Moacyr Félix; Infância; Giorgio Agamben. 

Abstract: This article interrogates Eduardo Portella’s statement, present on the pre-
face of Moacyr Félix’s book, that “to be a poet is to have a voice”, seeking to appro-
ach the problem of the voice in its relationship with the subject of the speech. When 
launching the hypothesis that the poet is a sort of “site” for the speech, he intends to 
activate the political dimension of the voice in relation to what does not fit in a sa-
ying, that resists to it: the muteness, the silence, the childhood. By going through, 
even in an introductory way, the thought of Giorgio Agamben regarding the rela-
tionships between voice, vocation and disposition, as well as between proper, impro-
per and common, and adding to this poetical fragments by Moacyr Félix, the article 
directs the discussion on the politics of the voice towards affirming that the poetic 
saying is the one that, regarding the pathos (or the excess) of language, corresponds to 
the existential condition of human as that of abandonment (in language), or of an-
guish. 
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I 

Em A Poesia em Ação, prefácio do livro Introdução a Escombros, de Moacyr Félix 
(1998), Eduardo Portella nos diz o seguinte:  

Se ser poeta é dispor de uma voz – não de um sotaque, nem mesmo de um timbre –, 
então Moacyr Félix começa por responder-nos afirmativamente [...]. E se ser poeta, 
andando um pouco nessa mesma direção, é reunir inúmeras vozes, é deixar-se iden-
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tificar pela pluralidade vocal, pela multiplicidade somática, pelo repertório variado 
de imagens e signos, de conceitos protegidos acusticamente, a resposta de Moacyr 
Félix vem a ser igualmente afirmativa (PORTELLA, 1998, p. 9). 

Portella não se demora no primeiro enunciado – “ser poeta é dispor de uma voz”. 
Ao contrário, o toma como pressuposto a ser confirmado por Félix, que lhe respon-
de (sic.) afirmativamente. Persiste, assim, uma indagação não plenamente 
“respondida”, já que tomada a sentença como premissa, que é: o que significa dizer 
que “ser poeta é dispor de uma voz”? 

Talvez Portella esteja nos dizendo que o poeta tenha uma voz. Mas “ter” não 
é, a princípio, o mesmo que “dispor”. É possível dispor algo sem tê-lo. Os dicioná-
rios nos indicam que “dispor” significa organizar, dar lugar às coisas, semelhante ao 
originário latino disponere. Assim, “andando um pouco na mesma direção, é reunir 
inúmeras vozes”, e “reunir” nos aproximaria do significado de “dispor” como 
“organizar”. O problema, aqui, é que ser poeta é dispor de “uma” voz, e não de 
“várias”. Talvez a melhor saída seja: ser poeta é dar lugar a várias vozes através de 
(ou “em”) uma voz. Nesta saída, podemos entender como “dispor de uma voz” se 
encontra com “deixar-se identificar pela pluralidade vocal”. 

O poeta é o lugar da voz, ou, então, a voz encontra seu ter lugar no poeta. 
Neste sentido, o poeta não “tem” uma voz, mas é, propriamente, um “porta-voz”. 
Essa seria sua vocação. A voz do poeta não pode, assim, ser uma voz própria; como disse 
Octavio Paz (1989, p. 117): “a voz do escritor nasce de um desacordo com o mundo 
ou consigo mesmo, a expressão da vertigem ante a identidade que se desagrega”. A 
voz não expressa, portanto, uma individualidade – qual um indivíduo teria proprieda-
de, nos termos liberais. A expressão “porta-voz” nos dá essa dimensão vocacional da 
pluralidade que encontra lugar no poeta: “porta”, como quem carrega algo consigo, e, 
também, como acesso – de entrada (o encontro com a alteridade) e de saída (a voz 
que expressa). 

Hipótese semelhante chegaremos pela etimologia. Se fraturarmos disponere, 
observaremos que dis pode sinalizar tanto oposição quanto afastamento. Mas disponere 
não seria um pôr mal, pôr no lugar errado, o que arruinaria seu significado dominante 
de “organização”; seria, ao invés disso, pôr-a-diante. Neste sentido, não seria o caso 
de dizer que o poeta “tenha” uma voz, mas que, como “porta”, que recebe e expressa 
o mundo na sua pluralidade, revele, assim, sua disposição: dar lugar à fala, àquilo que 
vai adiante. 

 
*      *      * 

 
Trabalhando o fragmento 50 de Heráclito, Heidegger nos diz que todo dito é 

um de-por e um pro-por: 

[...] o mesmo que a palavra alemã legen, a saber: de-por, no sentido de estender e 
prostar, pro-por, no sentido de adiantar e apresentar. Em legen vive colher, recolher, 
o latim legere, no sentido de apanhar e juntar. [...] diz propriamente um de-por e pro-
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por que recolhe a si e o outro (HEIDEGGER, 2002, p. 184). 

Sendo o poeta uma voz, ou um lugar à fala, ele de-põe e pro-prõe: recolhe a 
si e o outro; recolhe e estende, dis-pondo, pondo-a-diante, deixando o fruto da colhei-
ta disponível. O dizer, ou o falar, recolhe, abriga e deixa disponível – assim, seu gesto é o 
do des-encobrimento (Ibid., p. 187). O “mistério” do dizer – “mistério que traz consigo 
um envio essencial do ser ao homem” (Ibid., p. 188) –, todavia, é que ele não seja 
determinado nem pela voz (enquanto articulação de sons) nem pela significação 
(enquanto articulação de referências semânticas). O que determina o dizer é o ouvir. 
Não o ouvir enquanto algo que diga respeito à audição, ao somático, mas enquanto 
“acolher ao apelo da fala” – como “auscultar, uma escuta concentrada” (Ibid., p. 189). 
Neste gesto, “vive e mora com sua propriedade o λόγος [o Logos]” (Ibid., p. 190). 

A intimidade essencial entre o ouvir e o dar voz – em que vive e mora o Logos 
como “postura recolhedora” – pode ser acessada na relação do poeta com o silêncio. 
Para Moacyr Félix, “o trabalho do poeta é dar voz ao silêncio que ouve dentro das 
coisas e dos fatos” (FÉLIX, 2002, p. 83). 

Há um silêncio ruidoso nas coisas e nos fatos que o poeta deve recolher1 . 
Lembramos Benjamin (1994, p. 222): existem nas vozes que escutamos ecos de vozes 
mudas. Essa mudez, ou esse silêncio, é índice de uma ausência. E não seria à inexis-
tência completa de som que sinalizaria tal ausência. Não sendo contraposição à exis-
tência – como o caso da inexistência –, a ausência se opõe à presença. E a “ideia de 
presença”, essa ideia que, como escreveu Agamben, “governa a metafísica ocidental”, 
consiste na pressuposição de uma presença ante a consciência, ou seja, a associação da fala 
do pronome “eu” à “voz do locutor que o pronuncia”. Quebrado o vínculo de ime-
diaticidade entre o eu e a voz, “a consciência se torna o lugar não de uma presença, 
mas de um atraso, de uma ausência, de uma lacuna” (AGAMBEN, 2015, p. 88-89). 
Ou seja, se o sujeito lírico (que dispõe de uma voz) não estabelece relação de identi-
dade com a voz, se não é seu proprietário tampouco sua consciência preexistente, 
então aquele silêncio, a presença daquele silêncio nas coisas e nos fatos, não se dissol-
ve quando incorporada a um som. Se ao poeta cumpre ouvir a mudez nas vozes que 
escutamos (e/ou o silêncio nas coisas e nos fatos), não seria para transformar a au-
sência em presença, mas, antes, e fundamentalmente, para dar lugar à ausência. 

A mudez insiste em cada voz como o passado insiste em cada presente. Am-
bos trazem consigo “um índice misterioso” que os impeliria à redenção2. Trata-se, 
pois, de um (ou, “o”) grande som que persiste e insiste em cada coisa e em cada aconte-
cimento. A redenção talvez fosse o encontro da palavra plena, o nome próprio, a 
conciliação entre o eu e a voz – “pedra fatal para este espelho em que se mira o ho-
mem”. O poeta seria o portador deste “índice misterioso”, “flor e fardo”, desta pro-
messa e desta busca insistentemente frustrada. 

O grande som que ninguém ouve mas existe 
no som mais leve ainda que o silêncio 
na areia fina dos pensamentos que sobraram 

1 Importante notar que, em 
Heidegger, há uma rela-
ção essencial entre “poe-
tar” e “recolher” que po-
de nos permitir afirmar 
que ser poeta é dispor. Con-
forme Carneiro Leão: “As 
palavras portuguesas ‘poe
-sia’, ‘poetar’, ‘poeta’ tra-
duzem mal o que Heide-
gger quer dizer com 
‘Dichtung’ (poesia), 
‘Dichten ’  (poet ar ) , 
‘Dichter’ (poeta). Em 
todas elas ele se reporta à 
dimensão originária ex-
pressa, de alguma maneira 
na palavra alemã: 
‘dichten’. Etimologica-
mente ‘dichten’ tem o 
sentido de ‘colher’, ‘ajun-
tar’, ‘concentrar’, ‘reu-
nir’.” (LEÃO, 1966, p. 
282).  

2 Na segunda das Teses: “A 
felicidade capaz de susci-
tar nossa inveja está toda, 
inteira, no ar que já respi-
ramos, nos homens com 
os quais poderíamos ter 
conversado, nas mulhe-
res que poderíamos ter 
possuído. Em outras pala
-vras, a imagem da felici-
dade está indissoluvel-
mente ligada à da salva-
ção. O mesmo ocorre 
com a imagem do passa-
do, que a história trans-
forma em coisa sua. O 
passado traz consigo um 
índice misterioso, que o 
impele à redenção. Pois 
não somos tocados por 
um sopro do ar que foi 
respirado antes? Não exis
-tem, nas vozes que escu-
tamos, ecos de vozes que 
emudeceram?” 

  (BENJAMIN, 1994, p. 
222-223).  
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após a morte, a morte daqueles que o pensaram. 

O grande som, eu o tenho, eu o carrego 
flor e fardo em cada segundo que transporto. 
Pele de tudo o que percebo, ele me envolve 
e a tudo que removo por coragem ou medo. 
[...] 
O grande som que ninguém ouve mas existe, 
o que fazer com ele? Como transformá-lo  
na pedra fatal para este espelho em que se mira 
o homem, este narciso torto da cabeça aos pés? (FÉLIX, 1981, p. 53-54). 

 
II 

A indagação sobre a voz nos leva ao seu encontro com a vocação; em alemão, o 
encontro entre Stimme e Stimmung. Esse encontro – ou, mais que encontro, essa inti-
midade3 — aparece para Agamben desde Heidegger e Hölderlin, de modo que segui-
remos brevemente este rastro. Em Ser e Tempo, como nos diz Agamben (2015, p. 73), 
Stimmung é o modo existencial fundamental pelo qual “o Dasein [ser-aí] se abre a si mes-
mo”. Para Heidegger, o ser-aí, ou seja, o Dasein, está lançado no mundo, e é a Stimmung 
que institui a originalidade do Da, o aí, do ser-aí. Sendo a “revelação primária do 
mundo” e sendo o ser-aí um ser lançado no seu Da, a Stimmung não é nem interior nem 
exterior, mas “o próprio lugar da abertura do mundo”.  

Interessa observar que, na tradução para o português de Sein und Zeit4, 
Stimmung apareça como disposição. Assim, estar presente (ou a pre-sença), como estar 
lançado, é uma disposição e/ou uma vocação (HEIDEGGER, 2005, p. 188-189). 
Sendo a disposição, ou a vocação, o lugar da abertura do mundo, o ser-aí “já não é 
senhor de sua abertura” – daí que a disposição/vocação seja um humor (ou um estado 
de humor, ou, mais propriamente, estado de afecção) marcado pelo estranhamento e pe-
la angústia. A Stimmung, enquanto lugar da abertura do mundo para o homem, é “um 
lugar que não está em nenhum lugar” (AGAMBEN, 2015), podendo ser traduzida, 
assim, como disposição afetiva (HEIDEGGER, 2005), de modo que diga respeito não 
somente à abertura do ser-aí, mas ao modo como ele está “abandonado” no mundo. 
A “consonância” entre o ser e o mundo tem, diz Agamben, o caráter de uma 
“dissonância”, de uma “desafinação”. 

A disposição afetiva fundamental é a angústia. A abertura do mundo ao homem 
é marcada, deste modo, por um pathos. Cumpre observar que além de sofrimento ou 
doença, pathos diz respeito também à retórica, se referindo a uma estrutura discursiva 
– ou forma de argumentação – associada à tragédia5. Há uma intimidade entre pathos 
e logos, entre paixões (ou afetos) e linguagem, que cumpre ser observada para con-
frontar “o mistério” da relação entre pathe (as paixões ou as disposições afetivas) e o 
caráter acústico da vocação. É esse o caminho que Agamben vai traçar, desde Heide-
gger, em direção aos estoicos, para quem as paixões incorrem no homem exatamente 
por ser um “animal falante”: 

3. “A palavra Stimmung, 
como é evidente por sua 
proximidade com Stimme, 
voz, pertence original-
mente à esfera acústico-
musical. [...] A partir des-
se significado musical se 
desenvolve, sem no en-
tanto jamais perder com-
pletamente o contato com 
o sentido originário, o 
significado moderno de 
‘estado de espírito’. Trata-
se assim de uma palavra 
cujo significado se deslo-
cou, ao longo do tempo, 
da esfera acústico-musical 
– a que estava ligado por 
sua proximidade com a 
voz – para a esfera psico-
lógica” (AGAMBEN, 
2015, p. 72).  

4. Tradução de Márcia Sá 
Cavalcanti Schuback 
(HEIDEGGER, 2005).  

5. De acordo com Manuel 
Tosta Berlinck: “O que 
se figura na tragédia é 
pathos, sofrimento, pai-
xão, passividade que, no 
sentido clássico, quer di-
zer tudo o que se faz ou 
que acontece de novo, 
do ponto de vista daque-
le ao qual acontece. Nes-
te sentido, quando pathos 
acontece, algo da ordem 
do excesso, da desmesu-
ra se põe em marcha sem 
que o eu possa se asse-
nhorear desse aconteci-
mento, a não ser como 
paciente, como ator” 

   (BERLINCK, 1997).  
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[...] As paixões, segundo os estoicos, não são de fato um fenômeno natural, mas 
uma forma de krisis, de juízo, e, por conseguinte, de discurso. Apontadas essas premis-
sas, examinemos agora a definição que os estoicos dão da paixão: ela é [...] “impulso 
excessivo que transgride a medida da linguagem” (AGAMBEN, 2015, p. 76). 

Um impulso excessivo que transgride a medida da linguagem. Mas a linguagem não 
seria, pois, a própria medida – ou, então, a própria medida de uma medida? se recor-
rermos ao texto em que Heidegger (2002, p. 174) trabalha o poema No Azul Sereno, 
de Hölderlin, veremos que a medida é o Deus que aparece sem se descocular. Ou 
seja, a linguagem – que, permitindo ver, não é vista. Todavia, se pensarmos as pathe 
como impulsos transgressivos da própria linguagem, encaramos uma noção de lin-
guagem que passa a ter, em si mesma, seu próprio excesso e as sementes da sua pró-
pria transgressão. Assim, se o pathos passa a ser concebido como desmedida da medi-
da, ela, a medida, que tem consigo seu desvio e seu excesso, é des-medida. Se a vocação 
é a abertura do mundo ao homem e, ao mesmo tempo, disposição afetiva do estranha-
mento, do abandono e da angústia, a voz, que seria a articulação acústica, propriamen-
te humana, da linguagem, é – uma vez que a medida seja des-medida – desafinada e 
destoante. Em Agamben: 

[...] se a voz é – segundo uma antiga tradição que define a linguagem humana como 
phone enarthros, voz articulada – o lugar em que se dá essa articulação entre o ser vivo e 
a linguagem, então o que está em questão na Stimmung, o que se encena nas paixões, 
podemos dizer que é a in-vocação da linguagem, no duplo sentido de se situar em uma 
voz e de chamada, de vocação histórica que a linguagem confia ao homem. O homem 
tem Stimmung, é apaixonado e angustiado porque se mantém, sem ter uma voz, no lugar da 
linguagem. Ele está na abertura do ser e da linguagem sem nenhuma voz, sem ne-
nhuma natureza: ele é lançado e abandonado nessa abertura e deve fazer desse 
abandono seu mundo, e da linguagem, sua voz (AGAMBEN, 2015, p. 77). 

A leitura teológica que significa “vocação” como “chamado de Deus” não 
está, assim, de todo equivocada, considerando que se trata de um chamado (ou uma 
in-vocação) da linguagem, e considerando, logo, que Deus não tem uma voz própria. 
Nem o Deus das religiões monoteístas (daí o lugar cabal do profeta na tradição das 
três religiões), nem os deuses olímpicos, que falam (ou falavam) através da palavra 
oracular.  

O phátis, o dizer oracular, que é também um rumor (ROSENFIELD, 2011, p. 
48), se apresenta predominantemente de forma enigmática. E “a essência do enig-
ma”, escreveu Agamben (2012a, p. 105), está “no fato de a promessa de mistério que 
ele gera ser sempre necessariamente gorada, uma vez que a solução consiste precisa-
mente em mostrar que o enigma não era mais que aparência”. Um dizer enigmático 
nos diz, antes de mais nada, que ele fala sobre seu próprio dizer, cuja verdade deriva da 
distância que sua forma mantém com seu suposto conteúdo. 

Da tradição teológica, na esteira de Agamben, é possível deduzir que Deus 
seja “a palavra”, ou então, a linguagem, ou seja, a totalidade que nunca se revela e 
que, como condição, não tem significado. Daí que a mudez da voz Divina se associa 
ao caráter impronunciável do Seu nome e à invisibilidade do Seu rosto. Pois, “não há 
palavra para a palavra”: podemos falar sobre a palavra, mas não nomeá-la. Igualmen-
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te, não é possível dizer “a” linguagem, somente dizer “nela”. Todo dizer a diz, mas 
sem a des-ocultar, sem lhe dar nome e rostos próprios. 

A vocação é, assim, in-vocação da linguagem. Ao mesmo tempo (ou, por is-
so) é um abandono. Porque haveria uma fratura na linguagem, já que nem todas as 
coisas que têm nome dizem no, e através do, discurso, ou de uma proposição. Em um di-
zer se faz presente sempre um resto inominável, que é sua própria condição – ou, mais radi-
calmente, a própria arché. Os dicionários e a ciência, todavia, lutam contra o indizível, ten-
tando arrancar-lhe a mudez. Os dicionários nos prometem e oferecem nomes aos 
nomes, e a eles recorre-se na expectativa da “palavra exata”. A linguagem científica 
obriga as coisas a responderem por um nome e, mais, a significar. Nela, as coisas não 
podem não ter nomes – ainda que o nome e o significar se reportem ao discurso, à 
proposição, e não às próprias coisas (que, talvez, permaneçam indiferentes e mudas). 

A filosofia, ao contrário dos dicionários e da ciência, compartilha com a mís-
tica – que entende que aquilo que as proposições dizem não é aquilo que o nome invo-
ca – daquele saber antigo, diz Agamben (2012a, p. 103), sem se apressar em ligar no-
me e discurso, mas, também, “sem perder a esperança de fazer justiça àquilo que o 
nome invocou. É por isso que o pensamento não para no limiar do nome, e não co-
nhece, para lá dele, outros nomes mais secretos”. 

O que um nome diz não é necessariamente o que ele invoca – porque dar no-
me às coisas não lhes retira sua mudez –, em um dito se abre uma invocação, uma in-
vocação, ou seja, uma não-vocação, uma não-ação-da-voz (pois, ainda que quisésse-
mos compreender o prefixo in como “movimento em direção ao interior”, ainda as-
sim apontaria a uma negação, já que a ação da voz é, necessariamente, em direção ao 
exterior). Assim, invocar, sendo “se situar em uma voz” e sendo “chamado”, é, tam-
bém, manifestação da infância: da infantia, da ausência de fala (in-fari). Mas dissemos 
que a vocação é a abertura do mundo ao homem – ou o lugar dessa abertura –, sendo 
que esse lugar não esteja em “nenhum lugar”, de modo que a vocação seja uma dispo-
sição: uma disposição afetiva marcada pelo abandono e pela angústia. O homem está, 
assim, dis-posto no mundo (recolhido e acolhido pela angústia e posto-a-diante por 
ela). A vocação – voca-ação – abre o mundo para o homem (habitando o mundo atra-
vés do Logos), e, nele, o homem está dis-posto pelo estranhamento e pelo abandono 
(o tomar a palavra, a articulação entre vivente e língua, tem sempre um desencaixe, 
um excesso ou uma falta). Vocação: não ação ou não passagem ao ato da linguagem, 
sua potência “pura”, portanto, e, também, movimento da voz de abertura do mundo 
como estranhamento e abandono. Ao dizer, o homem habita o mundo e, ao mesmo 
tempo, se abandona na sua infância. 

 
*      *      * 

Em um trecho do poema No Perguntar de um Agora, Moacyr Félix (1981, p. 
106) anotou que “nesta cidade em que vivo”, 
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morre-se quando criança 
porque as rodas da cidade não param 
para que a infância passe conosco 
para as outras calçadas do ser. 

Que “a infância não passe conosco para as outras calçadas do ser” pode querer dizer 
que vamos às outras calçadas, mas que a infância fica. Contudo, “nesta cidade”, o 
poeta nos diz, a morte chega ainda “quando criança”, e, assim, talvez sequer saiba-
mos das outras calçadas: permanecemos, à espera da morte, na condição de infantes, 
na infantia, desprovidos de fala. Uma outra possibilidade interpretativa merece ser 
explorada: que há algo que não passa e que não evolui; sem destino, sempre em po-
tência, fica conosco sempre um resíduo de infância, de não-voz. 

Não se pode perder de vista que o significante infância traz consigo a marca de 
uma promessa, pondo em cena um ainda-não. Hölderlin não teria desconsiderado 
esse dado na sua reflexão sobre a Stimmung. Em Sobre o procedimento do espírito poético, 
teria escrito, conforme Agamben (2015, p. 79), que o homem... 

[...] deve sair da simples vida, da “infância originária”, e se elevar ao puro eco dessa vida 
e dessa infância, que ele [Hölderlin] define precisamente como uma Stimmung pura e 
sem matéria, ou ainda como um sentimento transcendental. É nesse momento cen-
tral que se abre o espaço em que se situa o acontecer próprio da palavra poética.  

O acontecer da palavra poética se dá na elevação do vivente ao eco da infân-
cia. Elevar-se ao eco da infância: pôr-se no eco da não-voz, ou, então, no eco da ain-
da-não-voz, seria, pois, a saída da “infância originária”. O ato poético não se confun-
de, portanto, com o que seria o “desenvolvimento”, pois a saída da infância originá-
ria, da pura potência de dizer, não alcança um dizer “pleno” ou amadurecido, mas, ao 
contrário, visa aquele rastro de não-dizer, a presença de uma mudez persistente, que 
faz “eco” na voz. A palavra poética transgride – ou subverte –, assim, aquela expecta-
tiva de acordo, afiançada pela Polis, entre vivente e logos. Não pretendendo significar 
tampouco enredar consenso, ela aparece “no espaço” em que o vivente se põe no 
rastro do rumor, de um ruído incerto, boicotando o plano de uma razão comunicativa. 
A palavra poética – que, diz Blanchot, é “palavra iniciante” e “palavra oracular” –, 
“nos empurra infinitamente para adiante”, 

[...] tal como o mais brando raiar do dia no qual se declara toda a violência de uma 
primeira claridade, e tal como a palavra oracular que nada dita, nada obriga, que 
nem sequer fala, mas faz desse silêncio o dedo imperiosamente fixo na direção do 
desconhecido (BLANCHOT, 2011, p. 64). 

Vejamos que há ainda ao menos um outro caminho interpretativo, todavia 

complementar, ao dito de Hölderlin. Ele nos diz que o homem deve lançar-se ao eco 

da infância originária para lá encontrar-se com a vocação, e que, nesse encontro, nes-

se instante, abre-se o espaço à palavra poética. Se pensarmos “infância originária” 

não como estágio primeiro de desenvolvimento, mas como mudez – mudez originá-

ria –, “elevar-se” (ou “lançar-se”) não pode ser uma regressão. Pois, se o homem é o 
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animal falante, ser do Logos, essa “origem” da mudez não é anterior, mas está na pró-

pria linguagem, no seu excesso (ou na falta constitutiva da sua própria des-medida). 

Esse gesto há de ser, assim, uma dis-posição: pôr a si mesmo adiante, lançar-se ao en-

contro do eco da não-voz. Ao dar esse passo adiante, o homem se encontraria, pois, 

com o abandono, seu próprio abandono. Ora, se o pathos está no Logos, a infância 

originária é, podemos dizer, o desamparo. Esse gesto, de afirmação do desamparo, 

não é outro que o da afirmação da vida – e, se ele é um passo adiante, ele é “uma em-

preitada”. É como “uma empreitada” e como um “empenho em viver” que Sartre 

(2004, p. 29) havia definido o que é engajamento. 

 
III 

Ao sinalizarmos a voz como dissonante e desafinada e ao argumentarmos a 
des-medida do Logos, como condição desviante, ou equivocante, do próprio estar no 
mundo do ser do Logos, podemos apontar ao desencaixe estrutural entre vivente e lin-
guagem. Esse desencaixe pode se fazer de chave para a problematização da condição 
política da voz, e, com ela, a do “engajamento” do poeta e da poesia, e seguiremos 
este percurso com Moacyr Félix. 

Na apresentação do livro Canção do Exílio Aqui, Félix afirmou que “toda poe-
sia, toda obra de arte é comprometida ou engajada, de um modo ou de outro. O que 
se quer é a consciência disso” (FÉLIX, 1977, p. 13-14). Duas décadas depois, em en-
trevista ao programa Encontro Marcado, teria complementado:  

[...] toda poesia, antes de mais nada, toda obra de arte, antes de mais nada, é social; 
ela é política. Porque o homem sempre faz poesia em cima do que ele não é; o ser 
que ele gostaria de ser, que o completaria, a deficiência desse ser dentro dele é que 
faz com que ele crie (Id., 1997). 

Tiramos, destas falas, duas direções – certamente complementares: toda poe-
sia é política “pois” que efeito da incompletude humana, e “o que se quer é a consciência 
disso”. “Disso”: do caráter essencialmente político da poesia e, complementamos, 
daquela justificativa do político que é “a deficiência”, a incompletude, do humano. 

A partir da leitura que faz de Aristóteles, encontramos em Agamben (2015) a 
hipótese de que o que sustenta a definição de homem como ser essencialmente polí-
tico (anthropos physei politikon zoon, na célebre formulação aristotélica) seja um hiato 
(correspondente ao que “funda” a ontologia, entre indicar e significar) entre potência 
e ato, entre vida orgânica (zoé) e vida política (bíos), entre som, ou ruído (phoné), e lin-
guagem, ou palavra (logos). Physei, termo empregado por Aristóteles, enquanto 
“natureza” e enquanto “essência”, aponta para o atravessamento – talvez tautológico 
e teleológico – entre princípio e fim. Se algo ou alguém tem determinada essência – 
motivação, princípio –, há de cumprir seu destino realizando-a. A “natureza” do an-
thropos, sendo política, há de se cumprir na política. Trata-se, todavia, de uma nature-
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za ambivalente, pois, na esfera política, a vida humana é Bíos, vida qualificada, e não 
Zoé, vida orgânica. Ou seja, cumprindo sua natureza de animal político (politikon zoon) 
o anthropos deixa de ser “zoon”, já que politikon zoon significa a transcendência da Zoé: o 
Bíos. Essa ambivalência, antes de contradição, pode revelar que a distinção entre Zoé e 
Bíos, sendo aquela entre Phoné e Logos, é um hiato: um espaço, não vazio, da dynamis, 
da potência. 

Se a “natureza”, a “essência”, é também “destino”, trata-se, nesse hiato, da 
sua condição básica e necessária, ao ponto de podermos dizer, parafraseando Herácli-
to, que a natureza do homem, em vez de “a política”, seja “a potência”6 – definição 
com a qual radicalizaríamos a noção de “natureza humana” ao ponto de poder dizer 
que ela seja, justamente, a ausência de uma natureza. Neste sentido, a política é me-
nos a realização de uma essência que o espaço em que se põe em jogo a sua possibili-
dade – ou o destino como possibilidade, como contingência. 

O problema do espaço distintivo entre o ruído e a palavra, entre o grunhido 
do corpo orgânico [phoné] e a linguagem do ser político [logos], é um problema políti-
co, ou, talvez, “o” problema político. A phoné indica, mas somente o logos pode signi-
ficar. A “potência” que une e distingue o ruído da palavra, o “pode” que preenche 
esse hiato, é uma “deficiência”, uma falta. Mas “o que se quer”, disse Moacyr Félix, 
“é a consciência disso”. 

Se tomarmos o termo “consciência” como Félix frequentemente fez questão 
de enunciar, não enquanto interioridade, mas “saber-ligado-com” (FÉLIX, 2002), “o 
que se quer” é a deflagração do político, sua efetivação e pujança: que a obra cumpra 
seu destino (político), se ligando ao outro, no caso o leitor, para que saibam-juntos. 
Isso porque, como diz Vladimir Safatle (2012, p. 234), se a política não é propriamen-
te um campo de tomada de decisões, é, antes, “o espaço no qual o homem procura 
incessantemente criar modos de reconhecimento [...] lá até onde a imagem de si não 
alcança”. Ou seja, “o” espaço de encontro e de tentativa de reconhecimento na (e 
com a) alteridade: com o que escapa à normatização, à identidade, à mesmidade; em 
outros termos, de encontro com a precariedade. Para que saibam “juntos”: das suas 
faltas, das suas deficiências, e que tal incompletude não é um problema “para” a polí-
tica, mas a própria condição política daquele que, na linguagem, como disse Agam-
ben, está abandonado sem uma voz própria. 

Em Qualquer poema é político, poema publicado originalmente em 1978, lemos: 

Qualquer poema é político, sempre e sempre 
[...] 
Na pequena história de cada um de nossos agoras 
está sempre a história maior dos campos e das cidades 
que habitam muitas vezes nosso olho e nosso passo (FÉLIX, 1978, p. 205). 

Nos habitam histórias “muito maiores” – e, portanto, nossos agoras são feitos 
de tantos outros agoras, de outrem, e mesmo, ou sobretudo, de outrora. Essas histó-
rias “habitam” o que vemos e o que ouvimos, o que falamos e como – e por onde – 
andamos. A “consciência”, o “saber junto”, pode dizer respeito, então, não especifi-

6. Cf. fragmento 119: “O 
ethos do homem é seu 
daimón” (Ver SPINELLI, 
2009).  
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camente ao encontro entre autor e leitor, mas ao encontro do poeta com essas vozes 
mudas e as imagens sem figuração que “habitam” seu olho, sua fala e sua escrita. “O 
que se quer” é, habitando e sendo habitado pelo abandono – acolhendo, recolhendo 
e dispondo o desamparo –, dar lugar, na voz, aos silêncios insistentes da história, a 
esta alteridade radical e irredutível. Sua empreitada de afirmação da vida, seu 
“engajamento”, essencialmente político, é o de dizer sem sacrificar a mudez na voz: 
não sacri-ficar a mudez, não a tornar sagrada, não a tornar fetiche. 

 
IV 

Perpassa por todo o texto, até aqui, o problema da singularidade. Ser poeta, 
nos disse Eduardo Portella (1998), na citação inaugural deste trabalho, “é reunir inú-
meras vozes, é deixar-se identificar pela pluralidade vocal”. Se o poeta dá lugar às dis-
sonâncias e desafinações, à mudez que insiste na história, não seria para “identificar” 
as ausências e a des-medida da medida, mas, ao contrário, identificando-se com esse 
pathos, dilacerar qualquer singularidade que não seja plural. Por isso seria “o poeta”, e 
não outro, aquele capaz de dispor de uma voz. Porque seu dizer “oracular” é um ru-
mor: necessariamente enigmático, ele fala que, no fundo, toda fala é um abandono e 
que o dizer do poeta é “engajamento” neste abandono. 

O problema da singularidade pode ser acionado nas diferenças e aproxima-
ções entre duas sentenças que há pouco retiramos de Félix: “todo poema é político”, 
na entrevista de 1997, e “qualquer poema é político”, no poema de 1978. Ora, “todo” 
e “qualquer” não se identificam, senão sem resíduos. 

“Qualquer poema é político”, nos disse Félix, mas o que se quer é a consciência 
disso – entendendo consciência não como um despertar individual, provindo da inte-
rioridade do indivíduo, mas, ao contrário, um encontro com o outro. Encontro esse 
que os ligaria de tal modo que, somente assim, o termo política poderia ser empregado 
com propriedade – não (mais) como propriedade. Lembremos, neste sentido, o vínculo 
entre “o que se quer” e “qualquer” (qual-quer, qual-se-quer), e façamos uma pequena 
alteração na frase em questão, retirando o “qualquer” da condição de pronome: o 
poema qualquer é político. 

O qualquer aparece a Agamben como a noção com a qual é possível superar 
uma antinomia “que tem sua origem na linguagem”, a entre o individual e o universal 
(AGAMBEN, 2013, p. 17). Quando amamos, diz o filósofo, não amamos este ou 
aquele predicado da pessoa amada, mas a amamos tal-qual ela se mostra: com cada um 
dos seus predicados, mas no seu todo. O enigma (ou seria o mistério) do amor põe 
em questão a relação do particular e do todo de modo exemplar. Se amamos a pessoa 
amada tal-qual ela é, não amamos nem seus predicados, tomados isoladamente, mas, 
por outro lado, tampouco pode-se prescindir deles; assim, ama-se a pessoa – ou a 
coisa – “com todos os seus predicados, o seu ser tal qual é” (Ibid., p. 11; grifo do autor). 

Para Agamben, o “exemplo” é exemplar da superação da antinomia entre o 
particular e o universal, e precisamos passar por ele para alcançar a amplitude política 
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do qualquer. Diz Agamben que: 

[...] o que caracteriza o exemplo é que ele vale para todos os casos do mesmo gêne-
ro e, ao mesmo tempo, está incluído entre eles. Ele é uma singularidade entre ou-
tras, que está, porém, no lugar de cada uma delas, vale para todas. Por um lado, 
todo exemplo é tratado, de fato, como um caso particular real; por outro, fica en-
tendido que ele não pode valer na sua particularidade. Nem particular nem univer-
sal, o exemplo é um objeto singular que, por assim dizer, se dá a ver como tal, mostra 
a sua singularidade (Ibid., p. 18). 

O exemplar “não é definido por nenhuma propriedade” e unicamente existe 
quando dito – enquanto um ser-dito (AGAMBEN, 2013, p. 18). E o que faz do 
“exemplo” o exemplo ideal do qualquer é que essa ausência de propriedade – essa 
impropriedade – seja justamente o que lhe é próprio: “o que o torna exemplar é que 
essa impropriedade é assumida e apropriada como seu único ser. O exemplo é apenas 
o ser do qual é exemplo: mas esse ser não lhe pertence, é perfeitamente co-
mum” (Ibid., p. 35). Assim, a oposição entre o que seria o próprio e o impróprio po-
deria ser superada em direção a uma contradição efetivamente dialética: a da relação 
entre o próprio e o comum. Essa superação depende, contudo, de um gesto que po-
demos chamar de subversivo, transgressivo, ou então, profanador: que o próprio se 
aproprie do impróprio. 

A falsa oposição entre o próprio e o impróprio corresponde à “ilusão da me-
tafísica” e tem lugar, dentre outros, na hipótese segundo a qual a metáfora seria uma 
palavra no lugar de outra. A definição aristotélica da metáfora como “transportar pa-
ra uma coisa o nome de outra” (ARISTÓTELES, 1996, p. 92), que pressupõe, por-
tanto, que coisas tenham nome próprio, chegaria a Jakobson (2008, p. 113), para 
quem ela “é a vinculação de um significante a um significado secundário, associado 
por semelhança (ou por contiguidade) com o significado primário”. Contra o prima-
do metafísico do significar7, cumpriria assumir a metáfora como “princípio de uma 
dissociação universal de todas as coisas em relação à própria forma, de todo signifi-
cante em relação ao próprio significado” (AGAMBEN, 2012b, p. 227), ou seja, assu-
mir que nela “nada substitui realmente nada, pois não existe o termo próprio que o 
metafórico é chamado a substituir” (Ibid., p. 236), e reconhecer, assim, “a situação 
originária da linguagem” como dissimulação interminável entre significante e signifi-
cado (Ibid., p. 248).  

Inverte-se, desta feita, o projeto liberal, que o próprio seja uma propriedade, e, à 
exemplo do “exemplo”, que é propriamente (ou que é apropriado da/na) sua impro-
priedade, ele pode emergir como um qualquer. Nem propriedade nem impropriedade 
(que denuncia o vínculo obsceno entre metafísica e capitalismo, entre ser e ter)8, mas ser 
assim – ser seu próprio aparecer. “O ser que permanece sob si mesmo, que não se 
pressupõe a si como uma essência escondida”, diz Agamben, (2013, p. 35), “mas se 
expõe nelas, é, sem resíduos, o seu assim”. Ser assim é aquele que se apropria da im-
propriedade, dela faz uso, e “a impropriedade, que expomos como nosso ser próprio, 
a maneira, que usamos, nos gera” (Ibid.). 

7. “A metafísica não é, pois, 
simplesmente a interpre-
tação da fratura da pre-
sença como dualidade de 
aparência e de essência, de 
significante e de significa-
do, de sensível e de inte-
ligível; mas o fato de que 
a experiência original este-
ja sempre já presa em 
uma dobra, já seja simples 
em sentido etimológico 
(sim-plex – ‘dobrado uma 
vez’), ou seja, que a pre-
sença esteja sempre já 
aprisionada por um signi-
ficar, é esta precisamente 
a origem da metafísica 
ocidental” (AGAMBEN, 
2012b, p. 247). 

8. À despeito do seu evi-
dente conteúdo de ver-
dade, a denúncia de que 
no capitalismo o ter se 
sobreporia ao ser pode 
reproduz, por um lado, a 
antiga ideia metafísica 
do Ser, da qual a ideia de 
interioridade é devedora 
(o “ter” seria a aparên-
cia, a exterioridade enga-
nosa que dissimularia “a 
verdadeira essência”), e, 
por outro (ou, então, do 
mesmo “lado”), pode re-
produzir também a rela-
ção entre ser (próprio/
essência) e parecer (im-
próprio/aparência) como 
sendo o próprio de cada um 
(próprio de um, próprio 
de outro; propriedade de 
um, propriedade de ou-
tro) – se a cada coisa que 
aparece corresponde um 
próprio (uma ideia ou 
uma essência), cada coi-
sa no mundo correspon-
de a um proprietário (a 
pedra fundamental e fan-
tasia derradeira do libe-
ralismo). De qualquer 
modo, permanecemos no 
domínio do ter como 
relação de propriedade: 
aquele que julga ter uma 
essência a tem, pois, 
como propriedade priva-
da (talvez a mais privada 
das propriedades). Daí 
que, enfim, se as coisas 
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Pois seriam os gestos poéticos marcas da busca pela apropriação do impró-
prio: ao ousar dizer “Eu” na sua impropriedade, fazer sua a palavra, confrontar os 
limiares da mudez e do silêncio, pôr-se como voz da in-fância, e, sobretudo, buscar 
sua singularidade lírica (sua “própria” voz, seu “próprio” rosto) na pluralidade irredu-
tível. Se seu ofício é essa busca, ele nos apresenta uma singularidade cujo rosto seria 
um rosto qualquer. 

A in-diferença com respeito às propriedades é o que individua e dissemina as singu-
laridades, as torna amáveis [o tal-qual do qual-quer, do qual-se-quer]. Assim como a 
palavra humana justa não é nem a apropriação de um comum, nem a comunicação de 
um próprio, do mesmo modo o rosto humano não é nem o individuar-se de uma 
facies genérica nem o universalizar-se de traços singulares: é o rosto qualquer, no 
qual o que pertence à natureza comum e o que é próprio são absolutamente indife-
rentes (AGAMBEN, 2013, p. 27). 

 
*      *      * 

Quando perguntado, em 1997, sobre qual poema resumiria sua obra como 
poeta, Félix respondeu sem demora: Sim. Suas duas estrofes iniciais: 

Vim para quebrar os relógios deste tempo que dá voltas sempre 
sobre ele mesmo, sempre com a mesma areia a redemoinhar-se 
entre portas giratórias que se abrem e que se fecham para o oco da existência. 

Vim para inventar trajetórias que nunca existiram a não ser na medida em que me 
despedaçam (FELIX, 1981, p. 99). 

Uma interrogação nos assombra: quem vem? Ora, se o sujeito oculto que vem 
vem justamente para inventar trajetórias que nunca existiram a não ser na medida em que me 
despedaçam, o poeta não poderia mesmo responder a pergunta pelo quem, ao menos 
não de imediato.  

O sujeito que vem é o despedaçamento. Ou, o sujeito que vem é um sujeito 
despedaçado. Aqui, então, ser sujeito e estar sujeito se encontrariam num mesmo e 
único gesto. Falar e deixar falar; submergir na linguagem e dela fazer uso; despedaçar-
se e ser despedaçado. Todavia, se o vim instaura um enigma, devemos ter em mente 
que a chave de leitura de uma palavra enigmática reside exatamente no confronto à 
sua aparição, e, assim, devemos resistir à tentação do “conteúdo”. O mais óbvio se-
ria, contudo, o mais espantoso: sujeito é aquele que vem.  

Aquele que vem diz “vim”. Vejamos que diferente do “fui” (quando aquele que 
diz já não está mais no lugar em questão) e diferente do “venho” (que normalmente 
demanda um advérbio de tempo: “seu sempre venho aqui”; “quase nunca venho...”), o 
“vim”, embora pretérito, é dito como presença (ou melhor, é dito afirmando uma pre-
sença: quando se diz “vim”, se diz afirmando, ou reafirmando, a chegada de quem lá 
está). Ou seja, o vim é um pretérito que atualiza o presente e se atualiza – se reafir-
mando – nele. “Vim para quebrar” (os relógios deste tempo – ou seja, o que aí está), 
“vim para inventar” (trajetórias que não existem – ou seja, o que aí não está): passado, 

têm nomes próprios, ou 
se os significantes têm sig-
nificados próprios (ou, 
que seja, “primários” – 
neste caso, a natureza mu-
da se ofereceria ao “traba-
lho humano” para ser 
apropriada como proprie-
dade, e o ocultamento da 
violência do significar cor-
responderia à dissimulação 
da violência da proprie-
dade), mantemo-nos sob 
o domínio de uma ideo-
logia que, perversa e feti-
chista, denega a “bar-
reira” da significação.  
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presente e futuro se encontram na mesma ação. Não menos assombroso é o mistério 
do “que vem”. Se tomarmos unicamente o tempo verbal, não há mistério algum: a ter-
ceira pessoa “vem”, no presente. Todavia, misterioso é o verbo vir. O sujeito vem: tra-
ta-se de um presente, necessariamente, em movimento. Mas é a entrada em cena do pro-
nome “que” que faz do que vem expressão exemplar do-que-se-quer (expressão exemplar 
do qualquer). Não é de outro lugar senão do uso comum que provém tanto seu enigma 
quanto sua potência: “que vem”, sabe o uso comum, quer dizer “que há de vir”, ou, 
antes, “que está por vir”. “Que vem” e “vim”: está porvir e, ao mesmo tempo, não 
cessa de vir. E não seria outra a empreitada que engaja o poeta ao fazer da sua palavra 
“o dedo que aponta ao desconhecido”: que a palavra qualquer seja a palavra restituída 
ao comum através do uso. Em Agamben: 

[...] a passagem da potência ao ato, da língua à fala, do comum ao próprio acontece 
a cada vez nos dois sentidos segundo uma linha de cintilação alternante na qual 
natureza comum e singularidade, potência e ato trocam de papéis e se penetram 
reciprocamente. O ser que se gera nessa linha é o ser qualquer e a maneira na qual ele 
passa do comum ao próprio e do próprio ao comum se chama uso (AGAMBEN, 
2013, p. 28). 

 
*   *   * 

“Quem?”. Em A ideia de verdade, Agamben (2012a, p. 45-47) parte de uma ano-
tação de Scholem a respeito do “desconsolo” que é a “doutrina da ausência de objeto 
do conhecimento supremo”, como aparece no início do Zohar (o “esplendor”, das 
obras mais importantes do misticismo judaico). O pronome interrogativo O Que? se-
ria o “limite ex-tremo do conhecimento”. Quando alguém interroga “o que?”, “tudo 
continua tão impenetrável quanto no princípio”. Todavia, ainda mais misterioso é “o 
limite superior dos céus”, que é interrogado através do “Quem?”. Enquanto o que? in-
terroga a coisa, quem? “se dirige ao nome”. No Zohar, o Quem é “objeto de pergunta e 
indesvendável e fechado [...] Para lá dele não há mais perguntas. Existente e inexis-
tente, impenetrável e fechado no nome, não tem outro nome senão Quem?”. 

Ainda que o Quem? imponha um limite ao “conhecimento supremo”, que ele 
sinalize à “ausência de objeto último”, Agamben não concorda que haja aí 
“desconsolo”. “Verdadeiramente desconsolador”, diz ele, “seria o conhecimento últi-
mo ter ainda a forma da objetualidade” (AGAMBEN, 2012a, p. 46). Se as interroga-
ções, formuladas em discurso, tivessem “verdade última” nas coisas, nos objetos, es-
taríamos condenados. 

[...] A deriva em direção a esse definitivo fechamento da verdade é uma tendência 
presente em todas as línguas históricas, a que a filosofia e a poesia obstinadamente 
se opõem, e na qual encontram alimento tanto o poder significante das linguagens 
humanas como sua inelutável morte. A verdade, a abertura que, segundo o oros pla-
tônico, é própria da alma, fixa-se, através da linguagem e na linguagem, num último 
e imutável estado de coisas, num destino (Ibid.). 

A impossibilidade da resposta à pergunta Quem? nos tiraria da condenação da 
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verdade objetal. Não responder ao quem? senão com a sua própria pergunta desvia a 
verdade tanto dos objetos – das coisas, dos fatos – quanto da Ideia platônica, levando
-a para o seu lugar próprio: o destino. Aqui encontramos a crítica de Agamben tanto 
ao “essencialismo” suprassensível quanto ao “eterno retorno do mesmo”, que sinali-
zariam dois modos distintos – mas complementares – de encarar o “mistério” da re-
lação entre verdade e destino. Enquanto um desloca a verdade das coisas para fora da 
própria linguagem, o outro representa uma “distorção da verdade, que o nosso tem-
po não consegue dominar” (Ibid., p. 47), pois o “compromisso entre destino e me-
mória” nele faz com que “o objeto de recordação” seja “o retorno do idêntico”. A 
verdade, ou seja, a abertura que “fixa-se, através da linguagem e na linguagem, num 
destino”, não se destina nem ao infinito (a recusa dos objetos em favor da verdade su-
prassensível), nem à eterna repetição do mesmo (a identidade entre palavras e coisas), 
mas à contingência. 

 
*   *   * 

“Quem?”. Nos versos finas do poema Operário do sonho: 

E quando o coração 
dos homens todos 
assim ouvirdes compassado, 

então sereis o que sou 
quando sou tudo e não sou 

limitado por mim (FÉLIX, 1959, p. 64). 

Sou eu, se repete insistente Félix ao longo do poema: sou eu a chuva, sou eu o 
galo, sou eu a lua, sou eu a rosa, sou eu a história, sou eu o fogo, sou eu o mar, sou 
eu a morte. Mas, então, nos versos finais, nos aparece: sereis. Quem “sereis” – primei-
ra ou segunda pessoa? Qualquer, poderíamos responder. A ausência do pronome é a 
condição para que o sujeito que vem se revele, finalmente, na passagem entre os dois 
versos finais. É naquele espaço em branco (naquele abandono ou naquela infância), 
entre o penúltimo e o último solitário verso, na pendência entre “ser tudo e não ser limi-
tado por mim” e “ser tudo e não ser / [mas, ainda assim] limitado por mim”, que o sujeito 
revela seu rosto – e seu rosto é amável, é um rosto qualquer. 

Ao sujeito que vem (a quem corresponde a palavra qualquer, a linguagem como 
des-medida, o destino como contingência e o espaço em branco da pontuação ausen-
te) cumpre o comum, ou seja, a comunidade que vem. 

 
CODA 

No célebre A Morte do Autor, Barthes (2004, p. 57) escreveu que “a escritura é 
a destruição de toda voz, de toda origem”. Nas passagens deste pequeno ensaio em 
que se refere à voz, Barthes a equipara à “origem” (e, assim, a escrita é apresentada 
como perda da voz e perda da “origem”), por exemplo neste trecho em que a perda 
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da origem é a morte do autor: “[...] a voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria 
morte, a escritura começa” (Ibid., p. 58). De algum modo, parece reverberar um ressenti-
mento platônico, presente por exemplo em Fédon (PLATÃO, 1972), quando Sócrates 
conta o mito da origem da escrita, apresentando-a como phármakon9 – remédio e ve-
neno – da memória e do saber. A escrita marcaria a decadência da voz, que seria a 
representante legítima do Logos. Com a palavra escrita, estamos lançados ao erro, ao 
equívoco. Também em Aristóteles a escrita aparece como secundária e decadente. 
Em Da Interpretação, diz que a voz simboliza os estados da alma [phatémata thês psychês], 
e a palavra escrita, por sua vez, é símbolo da voz (Cf. NEVES, 2002, p. 29). 

Em A Farmácia de Platão, Derrida pontua a “decadência” marcada pela escrita 
em relação à voz: 

Ela [a escritura] desnatura, pois, mais gravemente o que pretende imitar. Ela não 
substitui nem mesmo uma imagem a seu modelo, ela inscreve no espaço do silêncio 
e no silêncio do espaço o tempo vivo da voz. Desloca seu modelo, não fornece dele 
nenhuma imagem, arranca violentamente ao seu elemento, a interioridade animada 
da fala. Assim fazendo, a escritura distancia-se imensamente da verdade da coisa 
mesma, da verdade da fala e da verdade que se abre à fala (DERRIDA, 1991, p. 88). 

No Gramatologia, retoma uma reflexão presente, antes, em A voz e o fenômeno, 
que credita o “privilégio da phoné” sobre a escritura como efeito de uma circunstância 
histórica, de “um momento da economia (digamos, da ‘vida’ da ‘história’ ou do ‘ser co-
mo revelação a si’)” (Id., 1973, p. 9). De qualquer modo, a passagem da voz à escritu-
ra representaria uma “queda na exterioridade do sentido” (Ibid., p. 15). Se Blanchot 
(2011, p. 59) salienta que o que Sócrates [ou Platão] quer é “uma palavra segura, ga-
rantida por uma presença”, Derrida nos adverte sobre a presença “oculta” da metafí-
sica – que, “na época do Logos”, acusava a escrita como decadência e exterioridade – 
na distinção entre significante e significado e, com ela, entre sensível e inteligível. As 
“raízes metafísico-teológicas” vinculam-se a muitos “sedimentos ocultos”, como na 
“própria ideia de signo”, quando conserva... 

[...] mais profunda e mais implicitamente a referência a um significado que possa 
“ocorrer”, na sua inteligibilidade, antes de sua “queda”, antes de toda expulsão à exteri-
oridade do “este mundo” sensível. Enquanto face da inteligibilidade pura, remete a um 
logos absoluto, ao qual está imediatamente unido. Este logos absoluto era, na teologia 
medieval, uma subjetividade criadora infinita: a face inteligível do signo permanece 
voltada para o lado do verbo e da face de Deus (DERRIDA, 1973, p. 16). 

A denúncia de que “o autor”, na modernidade, acabara por figurar uma espé-
cie de “Deus” (fonte e origem de significado) fica a meio termo da crítica às “raízes 
metafísico-teológicas”. Tais raízes, que originaram altas árvores que projetam som-
bras sobre nós ainda hoje, oferecem abrigo também aos movimentos críticos que 
objetivam denunciar as formas de tirania e de servidão. Uma crítica política, engajada 
e subversiva, contra instituições tirânicas e espectros que nos vinculem à servidão, 
deveria, assim, objetivar arrancar a fundo tais raízes, sem medo do desarvoramento – 
pois, talvez ainda não saibamos como viver senão sob seus longos galhos. Ao contrá-
rio de ressentir a “perda da origem”, talvez o passo significativo seja o de afirmar que 

9. Como anotou Derrida, 
“a ‘essência’ do phárma-
kon é que, não tendo es-
sência estável, nem cará-
ter ‘próprio’ não é em 
sentido nenhum dessa pa-
lavra (metafísico, físico, 
químico, alquímico), uma 
substância” (DERRIDA, 
1991, p. 73).  
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“não existe origem possível para além do significante e do rastro”, como disse Agam-
ben (2012b, p. 247), referindo-se à noção de rastro como grama (Cf. DERRIDA, 1973)10. 

Assim, a origem não estaria perdida porque decaiu (ou porque foi 
“esquecida”, efeito do “veneno” da escritura). A origem – o Logos – é um estranho 
conhecido que nunca se revela por inteiro, e que, portanto, está sempre por vir em 
sua originalidade. E o mesmo se pode dizer sobre o sujeito-autor: nunca revelado por 
inteiro, presente através do rastro que deixa ao rumar para o desaparecimento, está 
sempre por vir em sua originalidade, pois “o autor nada pode fazer além de continu-
ar, na obra, não realizado” (AGAMBEN, 2007, p. 61). Isso porque a escrita não nas-
ce da tentativa frustrada de imitação da voz; ao contrário, ela é marca – incisão, sulco, 
corte e cicatriz sempre aparente – da originalidade porvir. 

Se o autor aparece desaparecendo (Cf. Ibid.) – sua presença é sua ausência – e 
a linguagem não é o absoluto (a inteligibilidade pura que determina a significação co-
mo “uma subjetividade criadora infinita”), mas medida que é, também, desmedida, o 
sujeito não é nem ex-pressão da interioridade, ou uma unidade subjetiva fechada em 
si mesma, nem síntese que pacifica significante e significado (ora, nem veneno nem 
remédio para o significado original), mas aquele que cintila na fronteira, no entre: entre a 
potência e o ato, o próprio e o comum, o singular e o plural, a língua e a fala, a au-
sência e a presença, a voz e a mudez. Na fronteira, no entre, no resto, ele é sempre 
contemporâneo à originalidade porvir: 

[...] a contemporaneidade se inscreve no presente assinalando-o antes de tudo ao 
arcaico, e somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e as assina-
turas do arcaico pode dela ser contemporâneo. Arcaico significa: próximo da arké, 
isto é, da origem. Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico: 
ela é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião 
continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do 
adulto. A distância – e, ao mesmo tempo, a proximidade – que define a contempora-
neidade tem o seu fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum 
ponto pulsa com mais força do que no presente (AGAMBEN, 2009, p. 69). 
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