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RESUMO  

O poético exige mais. Exige alteridade. Difícil falar em Outro na intelectualidade racionalista de 
nossas ciências, nas nossas Academias, mas há um refúgio nas Letras, mais especificamente na 
Literatura. É por escapar à lógica da consciência, que exige clareza, coerência e ausência de 
contradições, e da objetividade do discurso científico  (Maurano, 2003)  que a poesia, assim como 
a arte em geral, tem a possibilidade de transmitir algo da alteridade radical que nos marca e nos 
constitui enquanto sujeitos da cultura. Ao estar mais próxima das formações do inconsciente – 
sonho, sintoma, ato falho, chistes –, isto é, constituída a partir dos processos de condensação e 
deslocamento - correlatos da metáfora e metonímia – o poético pode transmitir a diferença e a 
contradição, “falar” dos enigmas da origem e da morte sem tirar-lhes o enigmático.  Sendo assim, 
é o drama da existência humana que possibilita a criação que, por sua vez, torna possível suportar 
nosso desamparo sem sucumbir a ele nem negá-lo. Assim, falar do poético na Literatura Guarani 
torna-se não só possível e necessário, mas um pouco mais fácil. Porque falar da Literatura 
Guarani é falar do Outro, o indígena.  E falar do seu poético é denunciar a sua possibilidade e 
humanidade. A sua sociabilidade. Isso tudo exige postura crítica que vai além das conveniências e 
convenções até mesmo na Literatura que tem em si o estranhamento como ponto de partida. Ou 
deveria ter. Falar do poético que está no Outro indígena Guarani pressupõe falar, antes, de uma 
outra realidade social, em que  o seu apagamento e esquecimento precisam ser questionados.  E 
por causa disso, falar de uma cosmovisão singular em que seu pensamento repousa e a partir do 
qual vê e pensa o mundo a sua volta que ele procura entender e poetisar. Isso nos leva a repensar 
nosso próprio Outro, talvez ainda não descoberto, capaz de dialogar num universo não só 
possível, mas necessário, da nossa humanidade perdida e no entanto tão próxima. Nos leva a agir 
na verdadeira alteridade. Com ela, mergulhar numa linguagem mais ampla, de abrangência 
filosófico-ético-religiosa que nos capacita a compreender a cosmovisão indígena Guarani, de onde 
brota também o seu poético. Felizmente, não estamos sós. Encontramos na Psicanálise e em 
Emmanuel Lévinas (1906, Lituânia – 1995, França) um forte eco. A partir dessa mesma ideia – de 
uma linguagem filosófico-ético-religiosa, Lévinas vê a urgência de se agir no mundo a partir do 
Outro e não mais do Eu, num deslocamento cujo estrondoso poder permite inverter as balizas que 
regem a sociabilidade. O que requer uma disposição radical para sair em sua direção, assumindo 
a responsabilidade sobre si,  sem esperar, na primazia do Outro sobre o Eu, recusando-se 
qualquer recompensa,  o que significaria o risco da redução do Outro ao Mesmo: projeção. Para 
Lévinas, a alteridade pressupõe relação assimétrica, em que a demanda do Outro reclama a minha 
subjetividade e clama o exercício de um ofício não só totalmente gratuito, mas requer da parte de 
quem o exerce, uma oferta a fundo perdido. Nessa perspectiva, de alteridade, abordaremos a 
poética da Literatura Guarani em autores como Manoel de Barros, em poetas como Rupi Guaçu, 
entre outras experiências poéticas. 
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