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A essência da argumentação é que, para uma descrição objetiva e uma 

compreensão harmoniosa, é necessário, em quase todos os campos do 

conhecimento, prestar atenção às circunstâncias em que os dados são 

obtidos. 

(Niels Borh, in Física atômica e conhecimento humano) 

 

Quero dizer com isso que se eu não aperfeiçoar os instrumentos analíticos 

não chegarei a lugar nenhum, porque só o discurso não permite a análise. A 

construção teórica é diferente do discurso. A construção teórica é a busca de 

um sistema de instrumentos de análise que provém de uma visão da realidade 

e que permite, de um lado, intervir sobre a realidade como pensador e, de 

outro, reconstruir permanentemente aquilo que se chamará ou não de teoria. 

(Milton Santos, in Encontros) 

 

Writing is the ship that makes the sea of speech navigable. Speech is 

unquestionably material: speech animates the body and face, calls on the 

breath and brain, mouth and ears, eyes and hands. 

(John Durham Peters, in The Marvelous Clouds) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende investigar como corpo e memória, observados dentro do 

aspecto da distância enquanto categoria antropológica, são encenados nos poemas de Hilde 

Domin (1909-2006) e Jorge de Sena (1919-1978), a partir de uma perspectiva da antropologia 

literária. 

Para as apreciações teóricas em relação à distância, concentro-me na antropologia 

filosófica de Hans Blumenberg e Helmuth Plessner, sobretudo na ideia da excentricidade 

humana. Esta excentricidade é expressada na própria obra de arte, no caso, os poemas, que 

permitem ao ser humano observar a si próprio e abrir um espaço de reflexão. 

Em menor grau, será considerado o fato de os dois autores pertencerem à chamada 

literatura de exílio, o que implica um distanciamento físico da terra natal, porém com a 

permanência – por vezes acentuada – da relação afetiva do sujeito com sua terra natal, 

principalmente com sua língua materna. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poética da distância; Hilde Domin; Jorge de Sena; antropologia 

literária; antropologia filosófica 
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ABSTRACT 

 

The present study investigates the manners through which body and memory are staged 

in the poems of Hilde Domin (1909-2006) and Jorge de Sena (1919-1978), from the point of 

view of literary anthropology, focusing, more specifically, on the aspect of distance as an 

anthropological category. 

For the theoretical appreciation of the concept of distance, my analysis concentrates on 

the philosophical anthropology of Hans Blumenberg and Helmuth Plessner, especially on the 

notion of human eccentricity, expressed in the very artworks under consideration, namely, the 

poems, which allow human beings to observe themselves and to open up a space of reflection. 

This thesis will also consider, albeit to a lesser extent, the fact that the two authors 

studied can be grouped under the so-called literature of exile, which implies at once physical 

distance from the homeland, and the permanence – often in sharp relief – of the affective 

relationship held by the subject in regard to the homeland and, above all, to the mother tongue. 

 

 

KEYWORDS: Poetic of distance; Hilde Domin; Jorge de Sena; literary anthropology; 

philosophical anthropology 
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1 Introdução 

 

Em 1993, Paul Virilio acrescentou um capítulo ao seu livro O espaço crítico, de 1984, 

intitulado “As perspectivas do tempo real”, em que dá sequência a algumas das indagações da 

primeira versão da obra, em que investiga as modificações na noção de espaço e tempo, 

sobretudo em relação à distância, após o surgimento dos computadores, das transmissões ao 

vivo, etc. Neste anexo, escreve o urbanista e filósofo francês: 

 

Apesar da grande questão antropológica do nomadismo e do sedentarismo que 

esclarece o nascimento da cidade como força política maior da História, não 

há nenhuma reflexão sobre a característica vetorial da espécie transumante 

que nós somos, de sua coreografia...Entre o subjetivo e o objetivo parece não 

haver lugar para o “trajetivo”, este ser do movimento do aqui e do além, de 

um até o outro, sem o qual jamais teremos acesso a uma compreensão 

profunda dos diversos regimes de percepção de mundo que se sucederam ao 

longo dos séculos, regimes de visibilidade das aparências ligados à história 

das técnicas e das modalidades de deslocamento, das comunicações à 

distância, com a natureza da velocidade dos movimentos de transporte e de 

transmissão engendrando uma transmutação da “profundidade de campo” e, 

consequentemente, da espessura ótica do meio ambiente humano, e não 

apenas uma evolução dos sistemas migratórios ou do povoamento de 

determinada região do planeta (2014, p. 126). 

 

 O presente estudo não pretende ser uma direta resposta a essa provocação de Virilio, 

porém, partindo de algumas considerações de Hans Blumenberg sobre o ser humano, 

principalmente da ideia de homem como um “ser de distância”  (Distanzwesen), e 

acompanhando algumas das implicações filogenéticas (tempo longo), ontogenéticas (tempo 

curto) e estruturais (biológicas), este trabalho, parte inicial de um projeto maior intitulado 

simplesmente de Poética da distância, que, dentro da chave da antropologia filosófica procurará 

entender o múltiplo processo “trajetivo” – para usar o termo de Virilio – do ser humano, não 

apenas como uma via intermediária entre o nomadismo e o sedentarismo, mas sim como 

categoria antropológica por excelência, investigará o modo como corpo e memória são 

encenados nos poemas de Hilde Domin (1909-2006) e Jorge de Sena (1919-1978). 

Com isso, arrisco-me em afirmar que este trabalho se apresenta como um embrião deste 

projeto maior sobre a distância, em que pretendo dedicar, dentro de um volume sobre as artes, 

posterior a um volume teórico, um espaço à literatura. Outros volumes para pesquisar a 
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distância no aspecto político, econômico, etc1 também são considerados. Se este projeto 

chegará, de fato, a concretizar-se, é algo que não se pode saber agora, uma vez que o projeto 

depende desde questões institucionais, como bolsas e infraestrutura, até dos limites da 

competência de quem o propõe. 

O fato de me concentrar, aqui, num “estudo de caso”, ou seja, o da literatura, se deve ao 

insight ter surgido justamente a partir de leituras de dois poemas, “Morada” e “Hospedarias”, 

do português Rui Pires Cabral2, ao mesmo tempo em que trabalhava, no mestrado, com o tema 

da Exilliteratur (Literatura de Exílio)3. Deste modo, foi pela distância espaço-temporal que 

pude chegar a outras indagações, que, posteriormente, no encontro com a obra de Hans 

Blumenberg, Bernhard Waldenfels, Paul Ricœur, Wolfgang Iser e Wolfgang Riedel, entre 

outros, me possibilitaram localizar de maneira mais efetiva o homem como um “ser de 

distâncias”. 

Apesar do acento na antropologia filosófica, mantenho um breve desvio, seguindo as 

provocações de Iser em O Fictício e o Imaginário, e me dedico a pesquisar o problema da 

distância nos poetas aqui abordados pela via da antropologia literária4. Assim, ao levantar a 

pergunta “como corpo e memória são encenados nos poemas de Hilde Domin e Jorge de Sena?”, 

                                                           
1 Um bem articulado trabalho sobre o conceito de “distância” em diversas disciplinas pode ser encontrado no 

volume 1 do Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte (FIB), do Zentrum für Literatur- und Kulturforschung 

Berlin. O verbete se dedica a obras de Geometria, Sociologia, Psicologia, Biologia, Antropologia, Estética e 

Economia. Acessado dia 7 de setembro de 2015: http://www.zfl-

berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_1_2012_1_Toepfer_Distanz.

pdf 
2 O artigo que abordou os dois poemas foi publicado na Revista Abril (Miranda, 2009). Nele, escrevo: “o próprio 

título dos poemas já nos deixa errar em confianças. Enquanto o lugar de permanência se escreve com singular, o 

lugar de passagem se deixa em plural. Deste modo, numa leitura de mundo dito globalizado, deparar-nos-íamos 

com o jogo entre raiz e estrangeiro, perda da terra natal, saudade do lar, confronto linguístico, cultural. No entanto, 

se tomarmos atenção a dois versos de cada poema, teremos de recolocar nossa leitura em outra instância. ‘Morada’ 

se abre com ‘Nós vivemos na cidade quase sempre perdidos’, enquanto que em ‘Hospedarias’ lê-se, no primeiro 

verso da segunda estrofe, ‘sempre pertencemos às hospedarias’. Se o lugar de pertença é o da incerteza, então, 

parece propor Rui Pires Cabral, estar-se num ambiente de pretensa certeza só nos traria, sim, ilusão e desconfiança. 

Como se o indivíduo enraizado necessitasse muito mais da busca que o flaneur, aparentemente um inquieto em 

busca de novas sensações, de constantes aberturas. O ser da morada ouve de ‘um cúmplice’, ‘à mesa de um café’, 

‘que pouco importam/ as perdas e danos que sofremos’. Afinal, ‘de qualquer modo o mundo continua’. (...) Desta 

forma, questiona-se: o que continua? ‘O que poderá compensar-nos dos desgostos da jornada?’ (Hospedarias). 

Fica, sempre, o próprio indivíduo, lugar de si próprio, e ultrapassa a própria realidade”. Os poemas estão presentes 

em Cabral, Rui Pires. Portugual 0, 2. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2007 
3 A dissertação intitula-se “Travessias atlânticas: Giuseppe Ungaretti, Hilde Domin e Jorge de Sena na América”, 

e foi concluída em 2011, sob orientação dos professores Jürgen Wertheimer (Tübingen), Fernando Clara (Lisboa) 

e Marco Sirtori (Bergamo). 
4 “(...) uma concepção antropológica da literatura não pode buscar os padrões de sua descrição noutra disciplina, 

pois neste caso ela estaria fadada ao mesmo destino que a literatura já sofreu com a psicanálise: servir de ilustração 

às suas premissas” (ISER, 2013, p. 28). Ele inclui, em “outra disciplina”, o necessário afastamento em relação à 

antropologia cultural, filosófica, social, estrutural, gerativa e histórica.  
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acompanho de perto a afirmação de Iser: “a encenação é sempre a conquista de uma distância, 

que permite colocar-se fora de si mesmo para, no espelho da autopercepção, estar além de si 

mesmo” (2013, p. 89 e ss.). Esta definição encontra eco no que Ulrich von Bülow diz sobre 

Blumenberg5 e em Cassirer: “o homem está sempre inclinado a considerar este pequeno círculo 

em que vive como o centro do mundo, e a fazer de sua vida particular, privada, o padrão do 

universo. Mas deve renunciar a essa vã pretensão, essa maneira medíocre e provinciana de 

pensar e julgar” (2012, p. 30). Também Maria Luiza Ramos encontra na arte uma possibilidade 

semelhante: “(...) a arte pode dar-nos, pouco e em reflexo, o que não podemos alcançar na vida 

real: a contemplação pacífica das qualidades metafísicas” (2011, p. 170). Por “pacífica”, 

entendo a anulação da contingência, ou seja, o distanciamento que nos mantém longe das 

consequências reais que uma experiência não encenada, mas vivida, pode carregar. 

Antes de ingressar no problema literário em si, isto é, em como a distância é encenada 

nos poemas, deverei passar, em linhas muito breves, pelo problema da distância enquanto 

categoria antropológica. A isso me dedicarei no primeiro capítulo, que, evitando ser uma mera 

exposição teórica, logo apresentará alguns problemas a partir de quatro poemas: “Ziehende 

Landschaft” (Paisagem movente) e “Unterricht” (Lição), de Hilde Domin; “De docta 

ignorantia” e “Isto”, de Jorge de Sena. 

 

1.1 Metodologia 

 

 Se a sentença de Robert Sokolowski é válida, “a fenomenologia é o estudo da 

experiência humana e dos modos como as coisas se apresentam elas mesmas para nós em e por 

meio dessa experiência” (2012, p. 10), parece coerente, de antemão, num trabalho de 

antropologia literária, a aproximação com o método fenomenológico. No entanto, este 

                                                           
5 “Em sua principal contribuição à Antropologia, Beschreibung des Menschen (Descrição do Ser Humano), 

publicada postumamente, Hans Blumenberg argumentou que o homem procura, acima de tudo, se distanciar de 

uma realidade arrebatadora e aleatória. Para escapar dela, ele a ressignifica, cria imagens e mitos, sistemas 

metafísicos e culturais que servem como orientação mesmo quando não se pode provar que são verdadeiros” 

(Bülow/Krusche, 2009, p. 86). (“In seinem aus dem Nachlass publizierten anthropologischen Hauptwerk 

Beschreibung des Menschen (...) hat Hans Blumenberg den Gedanken ausgeführt, dem Menschen gehe es vor 

allem darum, Distanz zu einer übermächtigen und zufälligen Wirklichkeit zu gewinnen. Um ihr zu entkommen, 

deute er sie um, erfinde er Bilder und Mythen, metaphysische und kulturelle Systeme, die Orientierung geben, 

auch wenn sich ihre Wahrheit nicht beweisen lässt.”) Quando não indicado, a tradução é minha em colaboração 

com Marina Ernst. 
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enquadramento não deve significar, no trabalho intelectual, uma restrição, um enclausurar do 

pensamento. 

 A terminologia de autores estritamente associados à fenomenologia, como Waldenfels 

e Merleau-Ponty, deverá ser cuidadosamente confrontada com os termos de autores que não 

são fenomenólogos de facto, mas que, como é o caso de Hans Blumenberg, mantêm uma relação 

de proximidade com os desenvolvimentos da fenomenologia6 e que, portanto, muitas vezes 

utilizam os mesmos termos, embora possam, vez ou outra, revesti-los de outra maneira, a fim 

de ampliar o conceito. Outro problema que deverá ser considerado é o fato de que autores de 

diferentes línguas podem usar termos e conceitos semelhantes, mas que nem sempre indicam o 

mesmo caminho. 

 Também a antropologia filosófica apresenta dificuldades terminológicas, como no caso 

de Leib (corpo sensorial) e Körper (corpo físico), divisão que não cria problemas em alemão, 

mas que pode gerar mal-entendidos nas traduções. Em Antropologia Filosófica, de Gerhard 

Arlt (2008), por exemplo, o tradutor Antônio Celiomar Pinto de Lima optou por “corpo 

sensorial” (Leib) e “corpo físico” (Körper)7. A tradução de Menschen, para o português, neste 

trabalho, será “ser humano”. 

 Ainda seguindo Sokolowski, ressalto que “a fenomenologia reconhece a realidade e a 

verdade dos fenômenos, as coisas que aparecem” (ibidem, p. 23), o que, no presente trabalho, 

se direciona às coisas que se tornam visíveis, pela encenação, nos poemas. O que o poeta faz 

emergir?8 O que ele faz aparecer e, pela via negativa, o que ele encobre? Perguntas desta ordem 

guiam a investigação, como guiam o leitor as coisas que se tornam visíveis no poema e o atraem 

para pensar a realidade de determinada maneira. O visível, porém, não deve ser confundido 

com o todo, porque sob o aparente permanecem estratos sedimentados e latentes. Recuperando 

as três Wassermetapher (metáforas aquáticas) de Hans Blumenberg – Quelle (fonte), Ströme 

(correntes) e Eisberg (iceberg)9 –, observo que cada elemento trazido à luz – por si uma 

                                                           
6 A Habilitationsschrift de Hans Blumenberg, ainda inédita, se intitula Die ontologische Distanz. Eine 

Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls. (A distância ontológica: uma pesquisa sobre a crise 

da fenomenologia de Husserl) 
7 Em http://ourednik.info/waldenfels/, um glossário online de termos do Waldenfels, em francês, encontra-se a 

tradução “mon corps” para Leib. Outra tradução encontrada em alguns artigos é “corps vécu”, em oposição a 

“corps propre”.  
8 Os limites do sujeito enquanto agente dessa emergência poderão ser melhores abordados ao final do trabalho, 

após a conclusão do atual projeto de doutorado.  
9 “Em uma ficha [de Blumenberg] não datada se lê: ‘fonte: metáfora da originalidade, correntes: metáfora da ‘vida 

vivida’, iceberg: metáfora da suspeita oculta” (Bülow/Krusche, 2009, p. 88). (“Auf einer undatierten Karteikarte 

http://ourednik.info/waldenfels/
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metáfora que atravessa a história do conhecimento – carrega consigo uma historicidade que se 

funde a outra(s), numa composição complexa e gigantesca com a qual o homem tem de lidar e 

sobre a qual ele operará uma nova seleção, constituindo, deste modo, um desvio no curso das 

coisas. 

 Para compreender como corpo e memória são encenados nos poemas dos autores em 

questão, através da chave antropológica, seguirei, no que diz respeito ao primeiro aspecto, as 

diferenciações de Leib (corpo sensorial) e Körper (corpo físico) e acompanharei os estudos de 

Bernhard Waldenfels e Maurice Merleau-Ponty. O corpo como ancoragem do ser no mundo, 

como Grenzwesen (ser de limites, WALDENFELS, 1997), como uma “coisa entre as coisas” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 9). O filósofo francês afirmará que 

 

enquanto tenho “órgãos de sentidos”, um “corpo”, “funções psíquicas” 

comparáveis àquelas dos outros homens, cada um dos momentos de minha 

experiência deixa de ser uma totalidade integrada, rigorosamente única, em 

que os detalhes só existiriam em função do conjunto, eu me torno o lugar onde 

uma multidão de “causalidades” se entrecruzam. (ibidem, p. 124). 

 

 Esta “multidão de causalidades” constitui as obras poéticas e é trazida à encenação que 

os poetas apresentam, de modo que 

 

Um comentário filológico dos textos não produziria nada: só encontramos nos 

textos aquilo que nós colocamos ali, e, se alguma vez a história exigiu nossa 

interpretação, é exatamente a história da filosofia (ibidem, p. 2). 

 

 Sem dúvida, comentários filológicos do texto comporão esta tese de doutorado. No 

entanto, o alerta de Merleau-Ponty não passa despercebido, e é necessário delimitar quais 

campos de atuação filológicos, quais aportes possíveis da filologia interessam não apenas ao 

presente trabalho, mas ao desenvolvimento do próprio conhecimento humano. Não cabe ao 

pesquisador, a meu ver, um mero aporte subjetivo, em que um trabalho é hedonisticamente uma 

autoafirmação das próprias preferências, dos gostos pessoais. Novamente ingressando no 

problema da distância, e no “trajetivo” de Paul Virilio, não se trata simplesmente de opor 

                                                           
[de Blumenberg] heiβt es dazu: ‘Quellen: Metapher der Ursprünglichkeit, Ströme: Metapher des ‘lebendigen 

Lebens’, Eisberg: Metapher des unverborgenen Verdachts’”). 
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subjetivo e objetivo, mas de entender a relação entre eles e o que surge neste vazio entre um e 

outro10. 

Para o estudo da memória, me concentrarei nas obras de Paul Ricœur e em alguns 

conceitos de Aleida Assmann, sobretudo nos de “memória funcional (habitada)” e “memória 

cumulativa (inabitada)” (2011, p. 146). Para a pesquisadora alemã, a primeira 

 

1. está vinculada a um portador, que pode ser um grupo, uma instituição ou 

um indivíduo 

2. estabelece uma ponte entre passado, presente e futuro 

3. procede de modo seletivo, à medida que recorda uma coisa e esquece outra 

4. intermedeia valores dos quais resultam um perfil identitário e normas de 

ação 

 

enquanto a segunda 

 

1. é desvinculada de um portador específico 

2. separa radicalmente passado de presente e futuro 

3. interessa-me por tudo; tudo é igualmente importante 

4. investiga a verdade e com isso suspende valores e normas 

 

 Esta divisão será investigada tendo em vista o trabalho do historiador Reinhart 

Koselleck. Em Estratos do tempo (2014), Koselleck estabelece os seguintes aspectos: 

Singularidade (acontecimentos como ocorrências surpreendentes e irreversíveis); Estruturas de 

repetição (não se esgotam na singularidade); todas as unidades de experiência precisam de um 

                                                           
10 Sobre o espaço entre um ponto A e B, no que diz respeito às pesquisas da distância, recupero as sugestões de 

Erika Kontulainen, durante minha apresentação “Poetik der Distanz: Woher? Wohin?”, na Sommerschule 

(Summer school) do Deutsches Literaturarchiv em Marbach, em agosto de 2015. A pesquisadora sueca levantou 

a dúvida se poderíamos falar em “vazio” ou “recipiente” neste espaço, sobre um algo que pode ou não ser 

preenchido e quais os desdobramentos disso para os pontos A e B. Afastando-me do sujeito cartesiano, e fazendo 

da mente “uma coisa pública” (Sokolowski, 2012, p. 21), tentarei desenvolver, em algum trabalho paralelo à tese, 

uma resposta a essa provocação sobre que tipo de espaço há entre o ponto A, entendido como um sujeito, um corpo 

(Leib e Körper) e as coisas, os outros, as temporalidades. Sem dúvida, os meios técnicos atingem a percepção do 

sujeito, modificam-na, de modo que o espaço entre A e B não seja simplesmente mensurável por datas ou medidas 

de distância (quilômetros, milhas). A respeito da mente como “uma coisa pública”, é preciso localizar os estudos 

sobre intersubjetividade na fenomenologia. Para um estudo recente, em que a fenomenologia se aproxima da 

antropologia filosófica, cf. BREYER, Thiemo. Verkörperte Intersubjektivität und Emphatie – Philosophisch-

anthropologische Untersuchungen. Frankfurt am Main: Klostermann, 2015. 
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mínimo de transcendência (algo que se estende por várias gerações); e intervalos de experiência 

(curto, médio, longo). 

 A pergunta sobre o tempo, na literatura, exige uma atenção semelhante: é preciso 

distinguir os tempos históricos dos tempos naturais, embora uma tendência de fluxo contínuo e 

sobreposição entre eles pareça uma das armadilhas mais eficazes quando se trata do assunto. 

Inevitavelmente, os estudos literários terão de lidar com uma rede de metáforas sobre o tempo. 

O mesmo procedimento de distinção foi adotado por Reinhart Koselleck, reconhecendo que “na 

condição de historiador (...) não tenho capacidade para fazer afirmações de natureza física ou 

biológica” (2014, p. 19), atendo-se, portanto, às metáforas sobre o tempo. 

 Fazia parte do projeto inicial considerar a memória como um pêndulo, num ininterrupto 

processo de vai e vem, em que alguns elementos do passado vão entrando no presente, passando 

ao futuro, retornando, sendo deixados, etc. Um pequeno esquema para isso apresento abaixo, 

utilizando categorias de Koselleck: 

 

 

Figura 111 

                                                           
11 Segundo Koselleck, “(...) ‘estratos de tempo’ (...) remetem a diversos planos, com durações diferentes e origens 

distintas, mas que, apesar disso, estão presentes e atuam simultaneamente” (2014, p. 9). Se para Koselleck os dois 

polos de tratamento do tempo dado pelos historiadores, o linear e o circular, são insuficientes, “pois toda sequência 

histórica contém elementos lineares e elementos recorrentes” (ibidem, p. 19), então seria um trabalho posterior 
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O eixo do pêndulo se instaura no contemporâneo, apresentado por dêiticos 

aparentemente fixos – “aqui” e “agora” –, mas que também apresentam um percurso, formando 

uma espécie de presente contínuo, ao qual se aderem passado e futuro – “os mundos dos 

predecessores e dos sucessores estendem nas duas direções do passado e do futuro, da memória 

e da expectativa” (RICŒUR, 2007, p. 140). Extensão que permite pensar o quanto se 

distanciam do eixo o passado e o futuro. No que diz respeito aos poemas, cabe quais vetores de 

temporalidade o atravessam, quais são carregados por ele, quais são deixados pelo caminho. 

Ou seja: que tipo de memória se encena no poema, e para que propósito?12 

 Não sendo este um trabalho teórico sobre o tempo, limitar-me-ia a estudar como essa 

memória pendular poderia ser observada nos poemas13. O poema como encenação parece 

evocar a presença de dois mundos “à medida que o mundo do texto não significa o que designa 

e metaforiza o mundo empírico, presente para ele” (ISER, 2013, p. 301). O movimento pendular 

permite refletir sobre a “ancoragem da consciência em um corpo” (COLLOT, 2013, p. 32), um 

aqui e agora “a partir de onde o puro Eu intui o espaço e todo o mundo sensível” (ARLT, 2008, 

p. 247). O “eu” no poema – o chamado “eu-lírico” – será, assim, o ponto A no esquema de 

distância. Um ponto A que, por si, não é referência pura, pois é já uma encenação. 

                                                           
verificar em que medida esses elementos são ora buscados no passado ora projetados no futuro, e como este tipo 

de operação se apresentaria nos poemas aqui estudados. 
12 Na palestra de apresentação da nova tradução brasileira de Anatomia da crítica, de Northrop Frye, pela editora 

É Realizações, João Cézar de Castro Rocha, professor da UERJ, esboça breves comentários acerca da 

temporalidade de textos literários segundo a visão de Frye. Para João Cézar, nos quatro níveis da interpretação 

alegórica – literal, tipológico, moral ou tropológico e anagógico – na relação temporal, teríamos um percurso do 

nível do passado (o literal), em que o tipológico seria uma associação entre passado e presente, sendo o presente 

o iluminador do passado, ao anagógico como projeção ao futuro, passando pelo nível moral (o do presente). Cf. a 

palestra em https://www.youtube.com/watch?v=yUq15T8Do7A 
13 As metáforas de “modo de devir” (Werden) e “desaparecer” (Vergehen), que Iser toma de Castoriadis,  (Iser, p. 

282). Considerando o “eu mesmo” como um espaço inóspito, Norval Baitello Jr. salienta que “há invariavelmente 

três elementos que fazem parte desta inospitalidade do eu mesmo, do nós mesmos. O primeiro é a saudade, a ânsia 

pelo vazio filogenético ancestral. O segundo é o projeto: não somos mais sujeitos nem objetos, todos nós somos 

projetos, portanto vivemos à frente, projetando-nos. Esta é a ânsia pelo futuro. E o terceiro elemento é a morte, a 

não-coisa mais palpável percebida pela consciência do homem, fundadora do próprio humano, força motriz de 

toda comunicação e motivação para nossa entrega de nós-mesmos ao mundo das imagens” (2012, p. 9). Reparo, 

aqui, como os dois primeiros elementos, saudade e projeto, isto é, passado e futuro, são carregados pelo sujeito, 

em movimento ininterrupto. Movimento semelhante se devir e desaparecer, que poderíamos ainda abrir para 

latência, encontra-se em Tristes Tópicos, de Lévi-Strauss: após citar Chateaubriand (“Cada homem traz em si um 

mundo composto de tudo o que viu e amou, e onde ele entra em permanência, ao mesmo tempo em que percorre 

e parece habitar um mundo estrangeiro”), o antropólogo francês encerra o capítulo “A busca do poder” do seguinte 

modo: “(...) entre mim e a vida o tempo alongou seu istmo; foram necessários vinte anos de esquecimento para me 

levarem ao tête-à-tête com uma experiência antiga cujo sentido me fora recusado, e a intimidade, roubada, outrora, 

por uma perseguição tão longa quanto a Terra” (1996, p. 44 e ss.).  
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 No entanto, não foi possível desenvolver este modo de leitura. Ainda que possa parecer 

pouco ortodoxo, academicamente falando, anunciar o que não está feito, penso ser digno de 

menção uma importante etapa do trabalho, mesmo se não realizada. 

 Conforme dito no início deste projeto, essas perguntas em torno do corpo e da memória 

serão lidas na chave da antropologia literária, seguindo de perto problemas levantados pela 

antropologia filosófica, de modo que a pensar a literatura como um nível de conhecimento, a 

par com os níveis ordinário, científico e filosófico. 

 Esta divisão segue uma estrutura da antropologia filosófica, conforme demonstra 

Henrique Lima Vaz: 

 

1. plano da pré-compreensão: essa tem lugar num determinado contexto 

histórico-cultural, no qual é predominante uma certa imagem do homem, 

que modela uma forma de experiência natural que o homem faz de si 

mesmo e que exprime intelectualmente em representações, símbolos, 

crenças etc; 

2. plano da compreensão explicativa: é o plano no qual se situam as ciências 

do homem, que pretendem compreendê-lo por meio da explicação 

científica, obedecendo a cânones metodológicos próprios de cada ciência; 

3. plano da compreensão filosófica (ou transcendental): o termo 

“transcendental” é usado aqui em dois sentidos. O primeiro é o sentido 

clássico, ou seja, o sentido que pervade todos os aspectos do objeto ou, 

em outras palavras, considera o objeto enquanto ser. Portanto, tal sentido 

transcende os limites metodológicos postos pela explicação científica, o 

que exclui que a compreensão filosófica seja apenas a síntese dos 

resultados alcançados pela explicação científica nas diversas ciências do 

homem. O segundo é o sentido kantiano-moderno, ou seja, aquele que 

exprime a compreensão filosófica, como condição de possibilidade (e, 

portanto, de inteligibilidade) das outras formas de compreensão do 

homem: a pré-compreensão e a compreensão explicativa (2014, p. 161 e 

ss.). 

 

 Portanto, como fundo da pergunta “como corpo e memória são encenados nos poemas 

aqui analisados?”, encontra-se um questionamento acerca da imagem de homem que surge 

nessa encenação e em qual medida a compreensão poética seria um nível à parte do 

conhecimento ou se se inseriria em alguns dos níveis acima – no caso, como resposta 

antecipada, seria possível apenas incluí-lo no plano transcendental. 

A questão do corpo e da memória remetem ao problema do espaço e do tempo, cujas 

relações precisam ser bem estabelecidas, para não se incorrer no erro de incluir no discurso 
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literário categorias externas a ele, ainda que este discurso busque nas categorias do real suportes 

para suas composições e, em geral, sobre eles reflita. O corpo encenado no poema não é o 

Körper (corpo físico), mas o Leib (corpo sensorial). É o corpo que, enquanto centro de 

orientação e órgão de percepção, é projetado no texto, é a excentricidade, da qual fala Helmuth 

Plessner (apud Stein, 2010, p. 83). Um corpo que não se define pelas suas limitações biológicas, 

ainda que dele – ou da consciência que se tem dele – parta. Gerhard Arlt levanta o seguinte 

problema: “até que ponto o ‘corpo estético’ toma parte na constituição da coisa material, até 

que ponto toma parte na constituição da ‘realidade psíquica’, e, além disto, como é que ele 

mesmo se constitui?” (2008, p. 247). Seguindo a linha da antropologia filosófica, ele difere 

entre a coisa física com extensão e propriedades reais e o “instrumento”, ou seja, o órgão de 

sensação. Assim, institui-se uma diferença entre ser e ter corpo. Algo semelhante dirá Iser, ao 

afirmar que “o ser humano é, mas não possui a si mesmo” (2013, p. 401). 

Por outro lado, não ponho à parte o corpo encenado das concepções de corpo que o ser 

humano, pela ciência e outros níveis de conhecimento, tem sobre ele. O corpo encenado não é 

o mesmo desde Homero a Goethe ou de Camões a Jorge de Sena, porque o conhecimento que 

o homem tem sobre si e seu entorno – incluindo o conhecimento sobre o distante, ou seja, 

cósmico, astronômico, etc – entrará nas diversas forças simbólicas expressas no literário.14  

 Enquanto a antropologia filosófica lida com o Lebenswelt (mundo da vida), a 

antropologia literária tratará do fiktive Welt (mundo fictício) ou, na vertente de Wolfgang 

Riedel, constituirá o próprio mundo fictício, sem, no entanto, isolar os dois mundos um do 

outro. É na passagem – e nas aberturas possíveis a esta passagem – que os dois mundos, 

comunicados, formariam um plenum ao qual o homem se direcionaria e do qual emergiria. Sem 

o Lebenswelt, o fiktive Welt é um exercício estéril sem nenhuma contribuição antropológica e, 

por conseguinte, sem nenhum interesse que possa ir além do próprio centro. Sem o fiktive Welt, 

o Lebenswelt se restringe a uma série de premissas dadas e com poucas possibilidades de serem 

postas à prova15.  

                                                           
14 A dificuldade do artista contemporâneo em lidar com isso pode ser vista no artigo “Visualizações – o corpo e as 

artes visuais”, de Yves Michaud (2012, p. 564): “(...) não se trata mais de novas representações do corpo, com 

aquilo que a ideia de representação comporta de distanciamento, pela boa razão de não haver mais representação 

em absoluto. As imagens nos colocam, brutalmente, diante de uma realidade nua e crua, da qual não somos mais 

capazes de nos apropriar, pois se volatizou a dimensão simbólica e metafórica que permitia a representação”. Que 

o artigo seja dedicado às artes visuais não anula o que se poderia dizer sobre o corpo na literatura. 
15 Uitilizo o termo Lebenswelt (mundo da vida) para especificar mais aquilo que, no uso do termo real ou realidade, 

seria muito generalizante. O conceito permanece, de todos modos, ainda fluido, e se parte de Husserl, que nunca 

definira o termo, aproxima-se mais de Blumenberg e, sobretudo, de Riedel. Digo aproxima-se porque em Riedel 

o termo se deixa confundir com outros termos, como explicitado na seguinte passagem: “as fronteiras entre 
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 Nenhum discurso, seja ele filosófico, científico, poético, pode se pressupor uma 

totalidade. Será necessário, no interior do próprio discurso, operar uma alteridade. Segundo 

Rodrigo Petronio, em prefácio a nova edição de Filosofia e Cosmovisão, de Mário Ferreira dos 

Santos, “a unidade sintética e formal da filosofia é um meio de acesso à verdade. Mas para que 

a filosofia se complete, precisa conceber dialeticamente uma relação de alteridade consigo 

mesma” (2015, p. 17). Eu acrescentaria que essa relação de alteridade, que não apenas a 

filosofia, mas a ciência e as artes também precisam manter, só é possível nas aberturas em que 

o discurso próprio deixa para o discurso alheio. Em outras palavras: a filosofia precisa olhar 

para a ciência e para arte, assim como a arte para a ciência e a filosofia e, não menos, a ciência 

para a arte e a filosofia. 

 Ainda são necessários três esclarecimentos sobre a metodologia: uma melhor definição 

do que se entende por antropologia literária, no presente estudo; a razão de usar o termo 

“encenação” no lugar do mais corriqueiro “representação”; e uma breve consideração sobre a 

escolha da distância como aspecto-norte. 

                                                           
gêneros, estilos e formas se tornam secundárias, onde o texto não é a finalidade, mas meio da pesquisa histórica; 

um medium para explorar o que está ‘por trás’ ou ‘na base’ do mundo da vida. Se esse algo por trás é chamado de 

‘cultura’, ‘sociedade’, ou como é o caso aqui, ‘mundo da vida’, não modifica em nada o olhar sobre a literatura. 

[(...) die Grenzen zwischen Gattungen, Stilen und Formen werden sekundär, wo der Text nicht Zweck, sondern 

Mittel der historischen Forschung ist, ein Medium, um die ‘hinter’ oder ihm ‘zu Grunde’ liegende Lebenswelt zu 

erschließen. Ob man dieses Dahinter ‘Kultur’, ‘Gesellschaft’ oder, wie ich hier, ‘Lebenswelt’ nennt, ändert am 

Blick auf die Literatur nichts] (2014, p. 362 e ss.). O aspecto mais importante, partindo de Blumenberg, é a 

pergunta pelo sobreentendido (Selbstverständlich), em que surge a abertura para a ficção, como mais adiante será 

visto em Iser. Se o mundo da vida é algo sobreentendido, como podemos perguntar por ele? Como podemos 

distanciarmo-nos do nosso próprio mundo da vida para perguntar sobre as condições que o constituem? Em dez 

textos reunidos postumamente por Manfred Sommer, Blumenberg procura entender a questão do Lebenswelt em 

Husserl e encontrar um caminho para sua própria filosofia. Nos textos, a excentricidade e a contingência merecerão 

destaque, e são dois termos que perpassarão também o presente trabalho, pois surgem como dois dos aspectos que 

oferecem ao ser humano esta capacidade de distanciamento. Cf. BLUMENBERG, Hans. Teoría del mudo de la 

vida. Trad. Griselda Mársico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2013. A questão da contingência era 

uma das preocupações de Husserl, que, na tentativa de dar à filosofia um estatuto de maior certeza (Gewissheit), 

procurava um método que pudesse suprimir a contingência. De modo breve, abordei a questão no artigo “Plano de 

compreensão poética: outro olhar sobre o mundo” (MIRANDA, 2016). Para a questão da temporalidade do 

Lebenswelt, cf. LUCKMANN, Thomas. “Geschichtlichkeit der Lebenswelt?”. In: Filosofski Vestnik 2. Ljubljana: 

Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 1991. Luckmann faz uma afirmação importante para a ideia do 

pêndulo, apresentada acima: “Lembranças e expectativas não permanecem apenas no horizonte, mas também no 

ambiente temático das experiências no presente. Toda experiência presente está numa relação de experiência, que 

é composta por experiências passadas, já encerradas, e por expectativas abertas das experiências futuras – definidas 

no ‘conteúdo’ e na tipologia. Toda experiência é um preenchimento presente ou uma desilusão de expectativas 

passadas, e toda experiência é ainda um passo no presente a caminho de uma futura lembrança”.  [Erinnerungen 

und Erwartungen stehen (...) nicht nur im Horizont, sondern auch im thematischen Umfeld gegenwärtiger 

Erfahrungen. Jede gegenwärtige Erfahrung steht in einem Erfahrungszusammenhang, der sich aus vergangenen, 

schon abgeschlossenen Erfahrungen und aus grundsätzlich offenen – ‘inhaltlich’ aber wohl in ihrer Typik 

bestimmten – Erwartungen zukünftiger Erfahrungen zusammensetzt. Jede Erfahrung ist eine gegenwärtige 

Erfüllung oder eine Enttäuschung vergangener Erwartungen und jede Erfahrung ist zugleich ein gegenwärtiger 

Schritt auf dem Weg zu einer zukünftigen Erinnerung] (ibidem, p. 29). 
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 Apesar de Wolfgang Iser ser um dos teóricos referentes neste trabalho, o uso de 

antropologia literária ao qual me aproximo é o de Wolfgang Riedel. Basicamente, a diferença 

entre eles está no fato de que enquanto para Iser a antropologia literária forma parte de uma das 

questões da ciência da literatura (Literaturwissenschaft), em Riedel ela se situa na literatura em 

si. Elas não se excluem, e pode-se dizer que é uma diferença de acentuação. Em Iser, a pergunta 

pelo motivo de ainda precisarmos da arte e em que condições haveria surgido a arte ocupa lugar 

central. O desdobramento dessas perguntas conduzirá à excentricidade do ser humano, em que 

as artes se tornam o lugar possível, pela ficção, do ser humano observar a si mesmo. No modo 

considerado por Riedel, a literatura pratica uma espécie de antropologia, isto é, ela faz uma 

investigação sobre o humano. Riedel não afirma que toda a literatura faça isso, e tampouco me 

detive em pensar esta questão, pois aceitei, por razões que – espero – estejam claras ao longo 

do trabalho, que tanto Sena como Domin fazem, em suas respectivas obras poéticas, uma 

antropologia literária, mesmo que não programaticamente. 

 O não programático se aproxima ao que Riedel considera como uma opção de leitura, 

ou, nos termos dele, através de “perspectivas”, e não de “posições sistemáticas” (p. 372). 

Antropologia, seja para Iser ou Riedel, não pode ser confundida com etnologia. Isso se alinha 

à tradição alemã do termo, pelo menos desde a publicação, em 1772, de Anthropologie für 

Aerzte und Weltweise, de Ernst Platner 16, em que o estudo sobre o ser humano converge as 

questões físicas e espirituais. Entendido que a antropologia literária é realizada no interior da 

própria obra literária e qual o entendimento de antropologia aqui referido, cabe observar melhor 

os traços diferenciais da antropologia literária para as demais disciplinas. Isso se faz necessário 

por Riedel considerar – e o acompanho – a literatura como conhecimento (Literatur als Wissen), 

o que em certa medida se aproximaria à noção de plano de compreensão poética, apenas 

esboçado nesta tese. 

                                                           
16 Seria excessivo realizar uma história da antropologia, incluindo a antropologia literária, em língua alemã. Noto, 

no entanto, que Platner teve papel fundamental nas obras de Johann Gottfried Herder, Friedrich Schiller e Karl 

Philipp Moritz. Sobre uma apresentação dos textos fundamentais da antropologia literária alemã, cf. KOŠENINA, 

Alexander (Org.) Literarische Anthropologie – Grundlagentexte zur ‘Neuentdeckung des Menschen’. Berlin: De 

Gruyter, 2016. Sobre a importância da autobiografia na antropologia literária, cf. PFOTENHAUER, Helmut. 

Literarische Anthropologie – Selbstbiographien und ihre Geschichte – am Leitfaden des Leibes. Stuttgart: J.B. 

Metzler, 1987. Sobre a antropologia literária no século XVIII e início do XIX , RIEDEL, Wolfgang. Homo natura 

– Literarische Anthropologie um 1900. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011. Para uma aproximação entre 

biologia e literatura, cf. EIBL, Karl. Animal poeta – Bausteine der biologischen Kultur- und Literaturtheorie 

Paderborn: mentis, 2004, e Kultur als Zwischenwelt – Eine evolutionsbiologische Perspektive. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 2009. 
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 Riedel considera quatro pontos fundamentais para a constituição da antropologia 

literária no modo como ele a entende: a) sincretismo, b) “diletantismo”, c) orientada ao sentido 

e d) gerada subjetivamente (2014, p. 377 e ss.). Por sincretismo, ele entende a ausência de 

limites operados pelas disciplinas e a capacidade transversal que a literatura tem de percorrer 

as diversas esferas do conhecimento. O aspecto “diletante” diz respeito ao fato de que, com 

algumas exceções – Riedel menciona os médicos Gottfried Benn e Alfred Döblin –, a literatura 

não ser feita por especialistas. O aspecto do sentido é, no meu entender, um dos primordiais 

para a pesquisa literária – e das humanidades em geral –, pois o cientista, em geral, não se 

pergunta pelo sentido da sua ciência, e, se o faz, é no trabalho exterior a ela. O elemento 

subjetivo aparece como certa consequência dos demais pontos17. 

 Utilizo o termo “encenação” a partir da tradução de Johannes Kretschmer para 

“Inszenierung”, em O imaginário e o fictício, de Wolfgang Iser (2013). Nas linhas seguintes, 

apresento alguns aspectos possíveis para entender e relacionar o termo na literatura, sem, no 

entanto, pretender definir um conceito estrito. A entrada do termo alemão no ambiente da crítica 

literária brasileira pode oferecer uma possibilidade de ampliação semântica, e não desconsidero 

que, como é o caso comum em transferências linguísticas/culturais, o termo se afaste do uso 

original e ganha vida – significações – próprias em português. 

 Iniciando pelo próprio Iser, destaco os seguintes trechos: 

 

(...) em literatura a encenação torna concebível a extraordinária plasticidade 

dos seres humanos (...). Nossa impossibilidade de presentificarmos a nós 

mesmos é o que define nossa possibilidade de atuar em uma amplitude sem 

limites, não importando a amplitude do raio, pois nenhuma das possibilidades 

de tornará ‘real’. Desta conclusão podemos deduzir qual é a finalidade da 

encenação literária. Se a plasticidade da natureza humana permite, mediante a 

multiplicidade de seus padrões culturais, uma formação ilimitada e contínua 

do ser humano, a literatura se transforma no panorama do que é possível, pois 

não é restringida pelas limitações nem pelas considerações que determinam as 

organizações institucionalizadas no interior das quais a vida humana em geral 

se desenvolve. Tal encenação permite não só uma liberação das limitações 

sociais, mas também, embora de forma ilusória, das restrições biológicas (p. 

402 e ss.). 

 

                                                           
17 Durante o Doktorantenkolloquium organizado por Wolfgang Riedel, em junho de 2017, na Universität 

Würzburg, tive a oportunidade de expor esta questão a partir de poemas de João Cabral de Melo Neto, cuja obra é 

vista pela crítica como dotada de alto grau de objetividade. Por João Cabral não mais compor o corpus deste 

trabalho, conforme previsto no projeto inicial, o breve debate em torno do problema não ganhou desenvolvimento.  
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A encenação, pois, poderia ser entendida como uma instituição da 

autointerpretação do ser humano capaz de expandir os espaços de jogo de que 

necessita, pois geralmente não tem consequências práticas (p. 407). 

 

 Atendo-me às obras de Domin e Sena, realço como o aspecto autobiográfico, encenado 

poeticamente, permite projetar a si próprio no “panorama do que é possível” e instituir a 

autointerpretação de si que, na projeção, se estende para um ensaio de (auto)interpretação do 

ser humano. Digo ensaio para reforçar que não se trata de uma sistematização ou delimitação, 

o que caberia à filosofia e/ou à ciência. A encenação literária permite, ainda, refletir sobre as 

fronteiras entre o real e o fictício. 

 Recuperando Sokolowski: “As variações imaginativas ocorrem na ficção, na qual são 

imaginadas as circunstâncias que se afastam do ordinário, mas que servem para pôr em cena 

uma necessidade” (2012, p. 192). Destaco o sintagma “pôr em cena”, além de uma concordância 

– certamente indireta – com Iser, ao afirmar que “as variações imaginativas ocorrem na ficção”, 

e também um elemento da distância, em que as circunstâncias imaginadas se afastam do 

ordinário. No que diz respeito ao autobiográfico – poético – em Domin e Sena, identifica-se 

como o circunstancial, elemento fundador para o autobiográfico, ao ser poeticamente afastado 

do ordinário, institui uma encenação que, vista, promove a reflexão. 

 Como último adendo sobre o uso do termo “encenação”, ressalto um trecho de Wozu 

Lyrik heute (Para que poesia hoje): “Através do nomear a poesia torna a realidade, o hoje, 

visível” (DOMIN, 2005, p. 43)18. Tornar a realidade visível seria encená-la? 

 Logo no início deste trabalho, foi colocado que o projeto inicial se intitula apenas 

poética da distância e, embora inclua a literatura em seu escopo, não se delimita a ela. Para além 

do aspecto institucional, isto é, o fato de o presente projeto ser desenvolvido e apresentado num 

programa de estudos de literatura, partir dos poemas se deve pelo impulso proporcionado 

justamente pelo estudo de poesias tão distintas no tempo e no espaço, em línguas tão diversas 

– seja pela leitura no original, seja pela leitura em traduções. Portanto, se agora, após os quatro 

anos de pesquisa alguns aspectos da distância se tornam mais claros para a continuidade do 

trabalho, é devido a esta possibilidade de reflexão oferecida pela literatura. 

 Algo que em certa medida se apagou ao longo da presente pesquisa e que pode, 

eventualmente, ser retomado, é o estudo da distância dentro da ideia de world literature 

                                                           
18 “Durch das Benennen macht Lyrik die Wirklichkeit, das Heute, sichtbar”. 
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(Weltliteratur, dificilmente traduzida para o português). O termo, que possui sua ancoragem 

nas conversações entre Johann Wolfgang von Goethe e Johann Peter Eckermann e publicadas 

pelo segundo em 1836, ampliou-se de tal modo que, dependendo da perspectiva, um autor como 

Luís de Camões pode ou não ser entendido dentro world literature, como pode ser notado no 

trabalho de Paulo Horta, “Camões as world author: cosmopolitan misreading” (2009)19. 

Durante os quatro anos de pesquisa, tive a oportunidade de estar em duas Sommerschulen 

(Summer Schools) em que o tema mereceu atenção: no Deutsches Literaturarchiv, de Marbach 

am Neckar, com o título “World Literature, Global Archives”, em 2015, e na Klassik Stiftung 

de Weimar, a respeito de “Wie entsteht ein Nationalautor?” (Como surge um autor nacional), 

em 2016. Com isso, foi recolhido um material que pode ser reaproveitado em pesquisa futura. 

No que diz respeito a Domin e Sena, especificamente, havia uma ideia de pesquisar a relação 

de proximidade e distância dos autores com suas respectivas literaturas nacionais, um tema que, 

decerto, perpassa as questões de literatura de exílio. 

 Alguns esboços para uma taxonomia ou tipologia da distância foram realizados ao 

longo desses quatro anos de pesquisa, e se não são aqui apresentados, é porque não ofereceriam 

ao leitor da tese nenhuma contribuição efetiva. As distâncias espaciais e temporais mesuráveis, 

que podem ser observadas, por exemplo, em Geografia e Física, não encontram 

correspondência exata no que, previamente, chamaria de distância fenomenológica, isto é, 

aquela operada na consciência. A própria relação afetiva não se deixa medir por simples 

proximidade e distância, e um exemplo disso retiro de uma anedota – gênero caro a 

Blumenberg, por exemplo. Em conversa via whatsapp com Nelson S. Endebo, ele me mostrava 

vídeos de algum teatro ou tipo semelhante de performance asiático. Ele comentava da 

estranheza daqueles códigos, das distâncias culturais, etc. Então, indaguei se ele já tinha ido a 

algum jogo de vôlei no Rio de Janeiro, se conhecia os modos de preparação, os critérios de 

disputa, etc. Ele negou, acrescentando que eu deveria escrever uma produção de distância, 

parafraseando, logicamente, o Produção de presença, de Gumbrecht. 

 Essa pequena anedota indica a proporção do problema e o vasto campo de pesquisa que 

pode ser dedicado a ele. 

                                                           
19 Sobre um caminho do termo Weltliteratur de Goethe em diante, cf. LAMPING, Dieter. Die Idee der Weltliteratur 

– ein Konzept Goethes und seine Karriere. Stuttgart: Alfred Kröner, 2010. Para uma observação crítica ao aspecto 

vago do termo, cf. GUILLÉN, Claudio. Entre lo uno y lo diverso – Introducción a la Literatura Comparada (Ayer 

y hoy). Barcelona: Tusquets, 2005. 
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 Gostaria de mencionar duas ausências importantes para a base teórica deste trabalho: 

Northrop Frye, já mencionada anteriormente, e Niklas Luhmann, devido ao seu trabalho sobre 

o Beobachtung zweiter Ordnung (observação de segunda ordem)20. Ambos deverão compor o 

elenco para meus trabalhos futuros sobre distância. Uma terceira ausência é Ottmar Ette e seu 

Literatur in Bewegung – Raum und Dynamik grenzüberschreitenden Schreibens in Europa und 

Amerika21, do qual tive conhecimento já na fase final do doutorado.  

 

1.2 Dos autores 

 

1.2.1 Hilde Domin 

 

 Hilde Domin (1909-2006) iniciou tardiamente seu percurso como poeta. Segundo ela 

própria, seu nascimento poético se deu em 1951, em dezembro, na República Dominicana, logo 

após a morte da sua mãe22. Esse acontecimento resultaria numa série de outros poemas escritos 

ainda no exílio, ao qual ela partira em 1932, com estações na Itália, Inglaterra e, finalmente, 

República Dominicana, país que lhe dera o visto de permanência, devido ao incentivo do ditador 

Rafael Trujillo e seu programa de trazer intelectuais europeus, aproveitando-se, logicamente, 

da Segunda Guerra Mundial. 

 Domin permaneceu durante alguns anos à sombra do seu marido Erwin Walter Palm, 

ajudando-o nas pesquisas dele e tendo colaborado efetivamente na antologia de poetas 

espanhóis e hispano-americanos, Rose aus Asche (Rosa das cinzas), selecionada e traduzida por 

ele. Essa situação se reverteria com o passar dos anos e a boa recepção de seus poemas, algo 

que não se dava por mero acaso, mas por um dedicado trabalho de interlocução que a poeta 

                                                           
20 Cf. LUHMANN, Niklas. Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 5. Aufl. 1997 
21 ETTER, Ottmar. Literatur in Bewegung – Raum und Dynamik grenzüberschreitenden Schreibens in Europa und 

Amerika. Weilerwist: Velbrück, 2001 
22 “Eu, H.D., sou incrivelmente jovem. Só vim ao mundo em 1951. Chorando, como todos chegam ao mundo. Não 

foi na Alemanha, embora alemão seja minha língua materna. Falava-se espanhol, e o jardim em frente à casa estava 

repleto de coqueiros. Eram exatamente 11 coqueiros. Todos coqueiros-machos, ou seja, sem frutos. Meus pais já 

estavam mortos quando eu vim ao mundo. Minha mãe tinha morrido há poucas semanas (2005b, p. 21). [“Ich, 

H.D., bin erstaunlich jung. Ich kam erst 1951 auf die Welt. Weinend, wie jeder in diese Welt kommt. Es war nicht 

in Deutschland, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist. Es wurde spanisch gesprochen, und der Garten vor dem 

Haus stand voller Kokospalmen. Genauer, es waren elf Palmen. Alles männliche Palmen und also ohne Früchte. 

Meine Eltern waren tot, als ich auf die Welt kam. Meine Mutter war wenige Wochen zuvor gestorben”.] 
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buscava com outros poetas, filósofos – por exemplo, Hans-Georg Gadamer – e mesmo políticos, 

como se deixa ler em suas cartas, em que há a resposta da secretaria do chanceler Konrad 

Adenauer, agradecendo o envio de Nur reine Rose als Stütze (Apenas uma rosa como apoio, 

1959, mesmo ano de publicação de Die Blechtrommel – O tambor –, de Günter Grass). 

 Como boa parte dos autores dos anos 60 em diante, Domin se tornou uma voz pública, 

engajada politicamente, convidada para palestras e conferências. O ciclo Frankfurter Poetik-

Vorlesungen (Docência de Poética de Frankfurt), que recebeu vários expoentes da época, 

também acolheu Domin, no Wintersemester 87/88 (semestre de inverno). Os títulos das cinco 

palestras já indicam os caminhos e posições que a poeta nascida em Colônia e então residente 

em Heidelberg seguia em seus discursos: “Stoppen von Zeit und Zweck. – Die Phasen der 

deutschen Nachkriegslyrik, wie sie sich hierzulande und wie sie sich dem Heimkehrer 

darstellen” (Para o tempo e a finalidade – as fases da poesia alemã de pós-guerra, como ela 

chega aqui e como ela representa o retorno para casa); “Wie es ist, wenn einer/eine plötzlich 

am Rande der Welt zu schreiben anfängt. – Der Beitrag von politisch Verfolgten und von 

Frauen. Abkühlung des Liebesgedichts?” (O que ocorre quando um/uma, na margem do mundo, 

de repente começar a escrever – a contribuição de perseguidos políticos e mulheres. 

Enfraquecimento do poema amoroso?); “Autor und Leser als Zwillinge. Das Gedicht, der 

unverbrauchbare Gebrauchsgegenstand: Zur Schreibpraxis” (Autor e leitor como gêmeos O 

poema, a inútil mercadoria) ; “Zur Lesepraxis. – Erfahrungen mit den Doppelinterpretationen. 

– Das Dennoch als Aufruf gegen Programmierarbeit” (Sobre a prática de leitura – experiências 

com a Interpretação dupla – O ainda assim como chamada contra o trabalho programado); e 

“Sisyphos: die tägliche Anstrengung, das Unmögliche zu tun. – Der schreibende Asylant als 

Sonderfall der Sisyphosexistenz. – Das Postulat der zweiten Chance: der Neubeginn” (Sísifo: o 

esforço diário, fazer o impossível – o autor asilado como caso especial da existência de Sísifo) 

. Note-se os sintagmas: “der deutschen Nachkriegslyrik” (a poesia alemã de pós-guerra), “am 

Rande der Welt” (à margem do mundo), “politisch Verfolgten” (perseguido político) e “der 

schreibende Asylant” (escritor asilado), típicos da cena de autores exilados. 
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1.2.2 Jorge de Sena 

 

 As abertas críticas de Jorge de Sena (1919-1978) ao regime ditatorial de António de 

Oliveira Salazar, que esteve no poder de 1932 a 1968, em Portugal, foram uma das motivações 

que levaram o poeta a exilar-se no Brasil, a partir de 1959. Cinco anos após a sua chegada, 

novamente se encontraria diante de um governo totalitário, com a ascensão dos militares ao 

poder. Com isso, aceita o convite para lecionar na University of Wisconsin, nos Estados Unidos, 

para onde vai em 1965, ficando até 1970, quando se muda para a University of California, Santa 

Barbara (UCSB). Pouco antes dessa transferência, retorna, em 1968, pela primeira vez à 

Europa, permanecendo por alguns meses. A esse retorno dedicará a parte final de Peregrinatio 

ad loca infecta (1969), “Notas de um regresso à Europa”. No prefácio da citada obra, Sena 

descreve uma situação válida para qualquer exilado, seja ele político ou não: 

 

Acrescente-se que esse período de 1959-1968 foi e tem sido, principalmente 

e sobretudo, o dos meus ‘exílios’ americanos (do Sul e do Norte), com tudo o 

que de difícil e de complexo uma tal situação implica, pela confrontação com 

diversas culturas (...) que, para quem não vive nelas em carácter 

evidentemente provisório, colocam agudamente dolorosos problemas de 

identidade, e nos levam a meditar diversamente sobre quem somos (1978, p. 

22 e ss.). 

 

 A falta de um “caráter provisório” desperta uma relação de outra ordem com o meio, 

em que as preocupações mais cotidianas se mesclam às questões filosóficas, gerando um 

(des)compasso entre a vida que se tem e a vida que se quer(ia) ter23, além, como exposto acima, 

obrigar o sujeito a sair de uma determinada área confortável e se ver diante da pergunta sobre 

quem ele é – ou pode provisoriamente ser, no lugar que habita. A distância aqui é uma 

                                                           
23 Importante documento sobre essa questão pode ser encontrado em Jorge de Sena e Sophia de Mello Breyner. 

Correspondência 1959-1978. Lisboa: Guerra e Paz, 2010. Ao chegar ao Brasil, Sena comunica um primeiro 

entusiasmo, encontrando na nova morada um espaço de possibilidades para seu trabalho como escritor – poeta, 

crítico, estudioso. No entanto, essa euforia logo dará lugar à decepção, e o Brasil emerge como um segundo 

Portugal na vida de Sena. Sobre a primeira colocação, cito passagem da carta de 24 de dezembro de 1960, escrita 

em Assis, no interior paulista, e remetida à poeta residente em Portugal: “Afinal é uma vida reclusa em literatura, 

como nunca pudera ter, o que o Brasil me dá como cátedra: um Brasil que será a única garantia da independência 

portuguesa quando, na derrocada que, agrade-nos ou não, se avizinha, os espanhóis voltarem à ideia federativa 

que, por aqui, os EE.UU. à Argentina, já falam” (ibidem, p. 38). A respeito do segundo momento, cf. a carta de 2 

de abril de 1961, também escrita em Assis: “Temos por cá o mesmo carreirismo torpe, cuja virtude é ser 

representado em descarado makebelieve. E, quase definitivamente, ninguém culturalmente se interessa por nós. 

Respeitam-me, estimam-me ou admiram-me, pelo que publico e faço; mas ninguém buscar ler ou conhecer o que 

publiquei ou fiz – e isto sucede com nós todos” (ibidem, p. 42). 
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implicação de duas vidas: longe de sua terra (Heimat), e próximo demais do estrangeiro. Uma 

mudança na configuração espacial que implica transformações nos costumes, nas referências, 

nos horizontes de expectativa, no lidar com o outro e com as coisas. Se há uma incontornável 

distância entre o “eu” e o mundo, encontra o poeta, ao habitar a terra estrangeira, a possibilidade 

de aproximar mundos e conjugá-los numa poética que se bifurca: afasta-se dos dois mundos 

reais, para construir seu fiktive Welt (mundo fictício); insere-se – e insere o fiktive Welt – no 

mundo da vida (Lebenswelt), numa tentativa – seja mais ou menos ambiciosa – de modificar o 

real. 

 No projeto inicial, constava João Cabral de Melo Neto, um poeta que, se não era 

propriamente um exilado, manteve a distância – ao aproximar, por exemplo, Nordeste brasileiro 

e Andaluzia – como elemento fundamental na sua obra. Devido ao tempo de pesquisa, foi 

necessário concentrar-me apenas nas obras de Domin e Sena. O motivo de escolha destes dois 

poetas se deve, antes de tudo, pela condição de poetas exilados, em que a distância se impõe de 

forma mais aguda. Também o fato de já ter pesquisado ambas obras durante o mestrado, em 

que incluía ainda o poeta italiano Giuseppe Ungaretti, cuja função de terceiro elemento fora 

semelhante ao papel que João Cabral desempenharia na presente tese. A sugestão de incluir um 

latino-americano me fora dada pelo orientador de mestrado, Jürgen Wertheimer, uma vez que 

o sentido do mestrado era Europa-América(s). Não por acaso, a dissertação se intitulou 

“Travessias atlânticas: Giuseppe Ungaretti, Hilde Domin e Jorge de Sena nas Américas”. 

 Além da literatura de exílio e do fato de eu já ter lidado com as duas obras poéticas, 

outro elemento fundamental para que os dois poetas fossem mantidos como horizonte de 

pesquisa nesta tese se deve à relação com o autobiográfico e ao circunstancial, sem, com isso, 

reduzir suas respectivas poéticas a um mero relato de vida ou expressão das emoções. Uma vez 

que um número razoável de poemas será analisado mais adiante, me eximo de mais 

considerações agora e penso ter oferecido ao leitor a orientação necessária para a questão “por 

que estes e não os poetas x ou y?”. 

 Para reforçar a justificativa, cito uma passagem de Sabrina Sedlmayer sobre quatro 

traduções – uma delas, de Jorge de Sena – de um poema do grego Konstantinos Kaváfis: “(...) 

uma questão de método: esclareço que leio cada uma dessas versões como exemplo no sentido 

de Giorgio Agamben: uma espécie de exclusão-inclusiva” (2017, p. 66). 
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1.3 Dos capítulos 

 

 O trabalho está divido em quatro capítulos principais, além dos dois de costume, 

introdução e considerações finais: 

1. Distância enquanto categoria antropológica 

2. Hilde Domin 

3. Jorge de Sena 

4. Encontro de rios 

 

 Em “Distância enquanto categoria antropológica”, procurarei emoldurar os principais 

aspectos do homem como ser-de-distância (Distanzwesen), partindo da antropologia filosófica, 

e logo tecer considerações sobre a passagem dessa categoria – e alguns de seus desdobramentos 

– para a antropologia literária, tomando o poema como encenação. 

 Para o capítulo sobre Hilde Domin, concentrar-me-ei nos seus quatro livros principais 

de poemas: Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa como apoio, 1959), obra de estreia da 

poeta, Rückkehr der Schiffe (Volta dos barcos, 1962), Hier (Aqui, 1964) e Ich will dich (Eu te 

quero, 1970). Ficam de fora Höhlenbilder (Imagens das cavernas, 1968) e Der Baum blüht 

trotzdem (A árvore floresce apesar de tudo, 1999), por se tratar de edições especiais. A própria 

editora que publica Domin, S.Fischer, costuma incluir, na lista de obras da poeta, ao fim dos 

volumes mais recentes, apenas os quatro livros primeiramente mencionados, na parte de poesia. 

Embora eu utilize a Sämtliche Gedichte (Poesia completa), oraganizada por Nicola Herweg e 

Melanie Reinhold, não deixarei de me referir à Gesammelte Gedichte (Poesia reunida), 

organizada pela própria Domin, em 1987, além de comparar esses dois volumes com as 

primeiras edições das respectivas obras, quando necessário. Ao contrário de Jorge de Sena, a 

poeta alemã não costuma oferecer uma gama de paratextos, como prefácios e notas sobre os 

poemas, ainda que epígrafes, sim, sejam apresentadas. O jogo de encenação do eu-poeta ocorre, 

no caso de Domin, muito mais nos publicados escritos autobiográficos e em entrevistas e 

palestras. Curioso notar, no que diz respeito a epígrafes, o fato de que nas três edições que por 
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ora tenho disponíveis de Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa como apoio)24, somente 

em uma, justamente na organizada pela poeta, apareçam os versos de Lope de Vega em alemão 

– “Verlorene Schritte tu ich/ auf Erden, denn alles ist Luft” – enquanto nas outras duas é citada 

no original – “Dando voy passos perdidos/ por tierra, que todo es aire”.  

No caso de Jorge de Sena, cuja extensão da obra supera em muito a de Domin (em torno 

de 1800 poemas contra menos de 300 da autora alemã), abordarei somente dois livros: 

Metamorfoses (1963) e Peregrinatio ad loca infecta (1969). O primeiro livro, composto de 22 

poemas (Ante-metamorfose e Post-metamorfose, além de 20 poemas “ecfrásticos”, em que a 

reprodução de uma imagem acompanha cada poema), abre-se com a seguinte citação: 

“METAMORPHOSE – Transformação, ou mudança de hua pessoa em outra forma. [...] Se 

Ovídio não latinizou a palavra Metamorphosis deo a intelligencia della aos Latinos com o título 

de hua das suas obras [...]” (SENA, 2013, p. 305), do Vocabulário Portuguez e Latino, áulico, 

anatômico, etc, de Rapheal Bluteau, de 1716. Este modo de recuperação de diversas épocas e 

lugares – que se metamorfoseiam na própria obra seniana – será analisado no capítulo em 

questão. Peregrinatio... é a sua obra de exílio por excelência, dividido em cinco partes: 

Portugual (1950/59), Brasil (1959-65), Estados Unidos (1965-1969), Notas de um regresso à 

Europa (1968-69) e Epílogo, seguindo a trajetória – peregrinação – do poeta até a data de 

publicação do livro. Conforme se sabe, ele ainda voltaria outras vezes à Europa, como visitante, 

e morreria em 1978, nos Estados Unidos. Na nota de abertura, intitulada “Isto não é um 

prefácio”, clara referência ao quadro de René Magritte (1898-1967), La Trahison des images, 

de 192925, o poeta português afirmará que 

 

toda poesia é circunstancial; e a específica circunstancialidade dela será 

precisamente o que contribui para a particular unidade desta Peregrinatio: de 

certo modo, um diário poético dos anos 1959-69, paralelamente à composição 

das duas séries sobre obras de arte (plásticas ou musicais) (ibidem, p. 452). 

 

                                                           
24 Hilde Domin. Sämtliche Gedichte. Org. Nikola Herweg e Melanie Reinhold. Frankfurt am M.: S. Fischer, 2009; 

Gesammelte Gedichte. Frankfurt am M.: S. Fischer, 2008; Nur eine Rose als Stütze. Frankfurt am M.: S. Fischer, 

2006 

25 Procurarei algum estudo que relacione as considerações teóricas de Magritte às bases do trabalho de Jorge de 

Sena em Metamorfoses. De início, temo que um cuidado mais detalhado desse tema fuja por demais do escopo do 

projeto de pesquisa, e me aterei apenas a aspectos que possam complementar as ideias debatidas no trabalho. 
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As duas séries mencionadas são justamente Metamorfoses (1963) e Arte de música 

(1968). Também digno de menção, aqui, são as escolhas para epígrafe de cada parte do livro: 

Camões, para Portugal, Horácio, para Brasil, Yeats, para Estados Unidos, e Mallarmé e Safo, 

para Notas de um regresso à Europa. Esses paratextos, longe de ser um acaso na composição 

da obra, serão analisados na tese. 

 O aspecto da circunstancialidade toca diretamente às questões de distância. Primeiro, 

pela metáfora geométrica que se apresenta na circunscrição, ou seja, no entorno, nos círculos 

que se formam a partir de um determinado centro, que, no caso de poemas de circunstância, só 

podem irradiar do próprio poeta26. Além disso, pela própria diferenciação que o poeta faz entre 

os poemas de circunstância, ou seja, mais imediatos ao acontecimento, e outros tipos de poema, 

relacionados a questões mais estáveis no tempo e no espaço, como a música e as artes plásticas.  

 Conforme mencionado anteriormente, a pergunta-norte – como corpo e memória são 

encenados nos poemas? – se desdobra numa resposta sobre a imagem de ser humano 

desenvolvida pelos dois poetas. Ademais, por tratar-se de um trabalho voltado para a 

antropologia literária, procurarei apresentar uma resposta sobre tempo e espaço na obra literária 

enquanto um nível de conhecimento que se diferiria dos níveis ordinário, ou do cotidiano, 

científico e transcendental (filosófico). 

 

 

 

                                                           
26 Ainda em suposição, é bem provável que Metamorfoses tenha a Pathosformel de Anéis de Saturno, de W.G. 

Sebald, funcionando como um recolhedor/catalisador de épocas e lugares – o que levaria a obra a ser um aqui e 

agora como força de atração e impulsão. Um estudo sobre obras que apresentem essa Pathosformel – e se ela é de 

fato possível de ser assim apresentada – estaria no horizonte de um trabalho posterior ao de doutorado, dando 

sequência ao caminho que levaria à Poética da distância. Uma observação de Carlo Ginzburg sobre o conceito 

atribuído a Aby Waburg interessa para a continuidade do presente estudo. Em primeiro lugar, Ginzburg lembra a 

tensão – segundo ele, não resolvida – de Warburg, entre o que seria o histórico e o morfológico, e complementa: 

“Essa tensão tem raízes objetivas. A transmissão das Pathosformeln depende de contingências históricas; as 

reações humanas a essas fórmulas, porém, estão sujeitas a circunstâncias completamente diferentes, em que os 

tempos mais ou menos curtos da história se entrelaçam com os tempos bastante longos da evolução” (2014, p. 11). 

Em princípio, poderíamos considerar uma temporalidade inserida na outra, no entanto, o descontínuo entre os 

diversos planos é o que apresenta a difícil solução de por que uma forma emerge em lugares e tempos diversos, 

sem uma conexão “orgânica”. Apreciação sobre essa ausência de continuidade histórica – e que eu acrescentaria 

ao espacial – pode ser lida em Lévi-Strauss: “Mesmo uma história que se diz universal ainda não é mais que uma 

justaposição de algumas histórias locais, dentro das quais (e entre as quais) os vazios são muito mais numerosos 

que os espaços cheios” (2012, p. 300). Chamaria os vazios de “intervalos” (Abstand), espaço de tensão entre o 

transmitido – mensagem – e o meio pelo qual se transmite.  
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2. Distância enquanto categoria antropológica 

 

 Em Mensch um Moderne bei Hans Blumenberg (Ser humano e modernidade em Hans 

Blumenberg), Felix Heidenreich dedica um subcapítulo ao tema “Der Mensch als 

Distanzwesen” (O homem como ser de distâncias, em que afirma que o filósofo alemão “se 

refere à saída dos hominídeos da floresta em direção à estepe, distanciando-se de todos os mitos 

fundadores”27 (2005, p. 35). Esse movimento – no qual homem passa a olhar para frente e se 

torna bípede, liberando, portanto, suas mãos – provocará uma série de alterações entre o homem 

e seu ambiente, visto que ele passa, como sugere Arnold Gehlen, a ser um Mängelwesen (ser 

carente), devido a uma fragilidade biológica que será compensada através da cultura. Segundo 

Heidenreich, seguindo Gehlen, “as 'instituições' são a forma mais importante de compensação. 

Elas permitem a delegação de decisões e a costumeira administração do ambiente”28 (ibidem, 

p. 36). Para se proteger, o homem estabelece distâncias e tenta atuar dentro de uma determinada 

margem de segurança. Exemplos disso são o uso de armas, através das quais ele pode atingir 

outros animais, e a criação de armadilhas, em que a captura não depende da sua presença no 

momento da ação concretizada. Não tratarei, aqui, de estabelecer uma historicidade do processo 

de distanciamento (do processo de hominização, com a saída do homem da floresta (Urwald) 

até o desenvolvimento da actio per distans)29, e limitar-me-ei a três aspectos que interessarão 

para o presente estudo: 1) Selbstdistanznahme (Autodistanciamento); 2) Sprache als 

Distanzierungsmittel (Linguagem como meio de distanciamento); e 3) kulturelle Systeme 

(Sistemas culturais). 

 

 

                                                           
27 “verweist unter Distanzierung von allen Ursprungmythen auf den Ausgang der Hominiden aus dem Urwald in 

die Steppe”. 
28 “die wichtigste Kompensationsform stellen die ‘Institutionen’ dar. Sie erlauben die Delegation von 

Entscheidungen und die gewohnheitsgemäβe Bewältigung der Umwelt”. 
29 A capacidade de agir à distância se refere tanto espacialmente – o uso de armas de curto, médio e longo alcance 

– quanto temporalmente – a armadilha, por exemplo, deixada para capturar alguém ou um animal num futuro em 

que o capturador não estará mais presente. O desenvolvimento desse mecanismo proporcionou, paralelamente, o 

desenvolvimento dos mecanismos de defesa em relação a esses tipos de ataque. A defesa de outras ordens – contra 

ataques animais, contra fenômenos da natureza – também se inserem neste contexto, em que o homem procura 

manter à distância a sua própria vulnerabilidade. O maior exemplo da atualidade no que diz respeito ao 

desenvolvimento deste processo é o drone, aviões não tripulados, controlados à distância, e que podem operar um 

ataque ao inimigo sem que se ponha em risco a vida daquele que ataca. 
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2.1 Selbstdistanznahme (Autodistanciamento) 

 

Em Antropologia Filosófica, em que aborda a história desse ramo pouco considerado 

da Filosofia30, Henrique Lima Vaz afirma que 

 

na medida em que os fios da história se entrelaçam numa complexidade 

sempre maior e em que a civilização ocidental amplia suas bases materiais e 

efetivamente se universaliza, as concepções do homem, sobretudo em sua 

expressão filosófica (...) tornam-se também mais complexas e passam a 

enfrentar o difícil problema da chamada “pluralidade antropológica”, quando 

a unidade cultural (como na Grécia) ou religiosa (como na Idade Média) da 

imagem do homem é desfeita pela descoberta da imensa diversidade das 

culturas e dos tipos humanos e pelo próprio avançar das ciências do homem 

que submetem seu objeto a uma análise minuciosa e, aparentemente, 

desagregadora de sua unidade (2014, p. 78 e ss.). 

 

Esta concepção moderna do homem é a que será tratada aqui, pois é dela e de seus 

problemas que os poetas aqui analisados se ocupam. Portanto, se a distância não é uma categoria 

surgida com a modernidade, será nos seus desdobramentos modernos, mesmo quando em 

relação a outras épocas, que ela será vista no presente estudo. 

Se ontologicamente o ser humano toma distância de si mesmo, das outras coisas, dos 

eventos, das representações e significações (STEIN, 2013, p. 96), é no modo como esses 

distanciamentos ocorrem e como são entendidos pelo homem que as diferenças entre os homens 

de várias épocas se dão. Inúmeros fatores contribuirão para isso, como o grau de conhecimento 

do homem sobre si e seu ambiente e os aparatos pelos quais ele tem acesso ao real. A literatura 

abrange os dois aspectos, à medida que tanto permite ser um espaço de reflexão sobre homem 

                                                           
30 Para uma melhor apreciação sobre esse aspecto, cf. o manuscrito de uma Vorlesung dos anos 39/40, “Einleitung 

in die Geschichte der philosophischen Anthropologie” (Introdução à história da antropologia filosófica), de Ernst 

Cassirer, publicado na revista Kulturwissenschaftliche Studien, da Universidade de Leipzig. Cassirer relembra 

como a clássica divisão da Filosofia se baseou em apenas três partes: Lógica, Física e Ética. A proposta de Cassirer 

para a inserção da pergunta antropológica como quarta parte na Filosofia se explicita no fim da sua fala: (Eles [os 

fatos] não nos mostram a essência ou natureza do homem, mas aquilo que ele se tornou através de um meio que 

lhe é extrínseco, o meio social. É mesmo rousseauniano: a sociedade - a civilização - afastou o homem de sua 

própria natureza. Por trás de uma máscara convencional, a Filosofia deve encontrar a 'verdadeira' imagem do 

Homem e diferenciá-la de de suas representações artificiais (1999, p. 22). (“Sie [die Tatsachen] zeigen uns, nicht 

was der Mensch seinem Wesen, seiner Natur nach ist, sondern was er durch ein fremdes Medium, durch das 

Medium der Gesellschaft geworden ist. Das ist echt Rousseauisch: die Gesellschaft, die Zivilisation hat den 

Menschen von seiner eigentlichen Natur entfernt. Die Philosophie soll hinter der konventionellen Maske wieder 

das ‘wahre’ Bild des Menschen finden und von seinen ‘künstlichen’ Gestalten unterscheiden”). 
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como é um campo de acesso à realidade. Com isso, claro está, não afirmo que sejam estes os 

únicos dois aspectos proporcionados pelo fazer literário31. 

Nos três níveis de conhecimento do homem que Lima Vaz aborda, não há um nível para 

o conhecimento poético, o que levaria a indagar se esse seria um quarto nível, com uma 

constituição própria, ou se estaria entre os outros ou mesmo se pertenceria a algum deles. 

Portanto, é preciso, primeiro, perguntar se é possível falar em plano de compreensão poética e, 

caso sim, quais são suas especificidades e que tipo de compreensão ele proporcionaria. 

Observando-os, pode-se esboçar uma primeira suposição: 

 

1. Plano da pré-compreensão, “tem lugar num determinado contexto 

histórico-cultural, no qual é predominante uma certa imagem do homem, 

que modela uma forma de experiência natural que o homem faz de si 

mesmo e que exprime intelectualmente em representações, símbolos, 

crenças, etc”.  

2. Plano da compreensão explicativa: é o plano no qual se situam as ciências 

do homem, que pretendem compreendê-lo por meio da explicação 

científica, obedecendo a cânones metodológicos próprios de cada ciência. 

3. Plano da compreensão filosófica (ou transcendental): no segundo sentido 

do termo transcendental, ou seja, o kantiano-moderno, entende-se que é 

“aquele que exprime a compreensão filosófica como condição de 

possibilidade (e, portanto, de inteligibilidade) das outras formas de 

compreensão do homem (2014, p. 161 e ss.). 

                                                           
31 Nenhuma tese pode ter a pretensão de abarcar o objeto literário em todas as suas dimensões, nem, a meu ver, é 

eficaz anular – e/ou desqualificar – outros aspectos, ao se dar preferência a alguns deles. Um debate teórico sobre 

alguns desses problemas pode ser verificado numa reunião de textos fundadores da Literatura Comparada, 

organizada por Eduardo F. Coutinho e Tania Franco Carvahal (2011). Ademais, reúno aqui duas inquietações de 

pensadores distantes. O primeiro, de Ernst Robert Curtius, filólogo de uma escola mais próxima a um humanismo 

renascentista, como Erich Auerbach e Leo Spitzer. Ao levantar as perguntas, no seu Europäische Literatur und 

lateinisches Mittelalter, de 1948, “existe uma ciência que estude a literatura europeia? Trata-se de tal ciência nas 

universidades?“ (1993, p. 20 e ss.)  (“gibt es eine Wissenschaft von der europäischen Literatur, und wird sie auf 

den Universitäten gepflegt?”), Curtius (ibidem, p. 21) responde: “Existe, na verdade, há meio século, uma 

disciplina chamada 'Estudos Literários'. Ela tem a pretensão de ser diferente e melhor que a História da Literatura 

(em analogia à relação entre 'Estudos de Artes' e "História da Arte').  É avessa à Filologia, mas busca apoio em 

outras disciplinas: Filosofia, Sociologia, Psicanálise, e principalmente História da Arte”. (Es gibt allerdings seit 

einem halben Jahrhundert eine ‘Literaturwissenschaft’. Sie will etwas anderes und Besseres sein als 

Literaturgeschichte (analog dem Verhältnis der ‘Kunstwissenschaft’ zur Kunstgeschichte). Der Philologie ist sie 

abhold. Dafür sucht sie Anlehnung bei anderen Wissenschaften: Philosophie (Dilthey, Bergson), Soziologie, 

Psychanalyse, vor allem Kunstgeschichte (Wölfflin)). O segundo exemplo retiro de Hans Ulrich Gumbrecht, 

teórico nascido justamente no ano de publicação de Europäische Literatur... e que, já ambientado a outra chave 

de pensamento filológico, escreve na introdução de seu Stimmungen Lesen (2011, p. 7): “Durante a última década, 

instaurou-se um sentimento de letargia e insegurança sobre a abordagem acadêmica da Literatura - ou 

Literaturwissenschaft (Ciência Literária), como se diz na Alemanha”. “Ein Gefühl von Lethargie und Unsicherheit 

hat sich während des letzten Jahrzehnts über die akademische Beschäftigung mit Literatur gelegt – über die 

‘Literaturwissenschaft’, wie man in Deutschland sagt”. Para um debate mais apurado sobre este arco de uma crença 

maior ou menor na filologia e as diferentes concepções do problema, cf. GUMBRECHT, Hans Ulrich, Die Macht 

der Philologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2013, ALT, Peter-André, Die Verheiβungen der Philologie. 

Göttingen:Wallstein Verlag, 2007 e LEPPER, Marcel, Philologie zur Einfürhung. Nürnberg: Junius, 2012. 
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Antes de tudo, note-se que os três níveis de conhecimento só são possíveis devido à 

condição excêntrica do ser humano, ou seja, sua capacidade de estar fora-de-si e olhar para si 

como outro. No entanto, se esta afirmação poderia levar a pensar o ser humano como sujeito e 

objeto, é necessário voltar aos três planos para averiguar que apenas no plano da compreensão 

científica o homem é posto na condição de objeto. A distinção que se realiza entre homem-

objeto e homem-sujeito será, no conhecimento filosófico, entrecruzada, formando não um saber 

sobre o sujeito, mas um saber do sujeito, ou seja, “um saber especificado pela intenção do 

homem – do filósofo como intérprete da humanidade – de conhecer-se formalmente como 

sujeito” (ibidem, p. 163). 

No ensaio “’...und doch sein wie ein Baum’ – Die Paradoxien des Exils” (“...e ainda 

assim ser como uma árvore” – Os paradoxos do exílio), que faz referência ao poema “Ziehende 

Landschaft” (Paisagem movente), que será tratado mais adiante, Hilde Domin escreve que “o 

homem deve se dedicar com todas as forças a ser sujeito, e não apenas objeto, da história”32 

(2006, p. 203). Não apenas no caso da poeta alemã, mas também no de Jorge de Sena, essa 

premissa de um homem afirmativo no tempo e no espaço será fundamental. Com isso, o homem 

encenado no poema é uma projeção ficcional que não o objetifica, mas sim põe o sujeito em 

outra dimensão, concomitantemente distante e próxima do real, para que ele próprio, sujeito, 

possa entender a si mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 “der Mensch alles daransetzen muβ, Subjekt, statt nur  Objekt der Geschichte zu sein”. 
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2.2 Sprache als Distanzierungsmittel (Linguagem como meio de distanciamento) 

 

 Para ter uma imagem de si, o ser humano precisa de linguagem. Para Cassirer, o homem 

não pode confrontar-se diretamente com a realidade, pois vive num universo simbólico, do qual 

“a linguagem, o mito, a arte e a religião” (2012, p. 48) são partes. Se a linguagem é então um 

elemento interposto entre o homem e o seu redor (Umwelt), é ela também, ao mesmo tempo, 

que permite que este Umwelt ultrapasse o limite de algo dado e possa ser compreendido 

enquanto fenômeno33. Decerto, ela poderá não apenas acessar o real, mas poderá falseá-lo, 

modificá-lo, reconfigurá-lo. Em todos os casos, o princípio antropológico parece ser o mesmo: 

organizar o imenso (caos) que o ser humano tem diante de si. 

 Cassirer estabelecia uma passagem do Mito ao Logos, cuja incorreção Lévi-Strauss 

tratou de demonstrar, em O pensamento selvagem34. O debate sobre esta passagem, bem como 

entre os limites que haveria entre um e outro, parece ser suspenso na Arte, ou seja, no objeto 

estético que reclama a atenção da nossa intencionalidade, num mecanismo já bastante 

conhecido e desenvolvido por outros ambientes da sociedade, como a propaganda e o 

marketing. Neste jogo entre Mito e Logos, entraríamos na dimensão do sensível e do inteligível, 

pois a apreensão não é nem meramente intelectual nem apenas recepção passiva dos sentidos35. 

                                                           
33 Collot afirma que “a percepção é um modo de pensar intuitivo, pré-reflexivo, que é a fonte do conhecimento e 

do pensamento reflexivo, e ao qual é vantajoso que retornem para se fortalecerem e renovarem” (2013, p. 18). A 

linguagem (re)faz esse processo, dando ao fenômeno uma série de contornos, limites, estruturas, que ele por si, 

enquanto fenômeno percebido, possui apenas na aparência. A esta questão e o modo como a percepção – do corpo 

e da memória – podem ser encenadas no poema, voltarei nos capítulos que abordam as obras dos poetas aqui 

estudados. 
34 “O pensamento mágico não é uma estreia, um começo, um esboço, a parte de um todo ainda não realizado; ele 

forma um sistema bem articulado; independente, nesse ponto, desse outro sistema que constitui a ciência, salvo a 

analogia formal que os aproxima e que faz do primeiro uma espécie de expressão metafórica do segundo”. (LÉVI-

STRAUSS, 2012, p. 29) 
35 A questão do sensível e do inteligível é tratada por diversos pensadores, em áreas muitas vezes diversas, embora 

pareça haver uma convergência que, à antropologia filosófica, interessaria investigar. Aqui, recolho apenas alguns 

exemplos: “(...) a arte é encenada, na qualidade de manifestação concreta da união entre intuição sensível e 

entendimento, como exemplo da síntese do individual com o universal ou, nos termos de Kant, realização do 

esquema” (MERQUIOR, 2013, p. 273). “Se o homem foi capaz de conquistar o domínio de seu meio ambiente 

graças ao desenvolvimento das ciências e das técnicas, isso não aconteceu sem que tal realidade fosse alterada ou 

que se privasse dos legados da experiência sensível” (COLLOT, 2013, p. 11). “(...) toda realidade é, ao mesmo 

tempo, percebida e imaginada, pois é praticamente impossível o preenchimento total da intenção significativa. 

Considere-se um ovo, ou uma esfera: do ponto de vista sensível o objeto é intuído na superfície que se oferece aos 

nossos olhos e imaginado na parte equivalente que a eles se oculta. E do ponto de vista categorial, em que 

concorrem fatores metempíricos, não pode haver o preenchimento total em razão das qualidades efetuadas” 

(RAMOS, 2011, p. 146). “(...) a tensividade não é (...) senão a ‘interseção’ da intensidade e da extensidade, isto é, 

do sensível e do inteligível respectivamente, ou, de maneira ainda mais explícita, dos estados de alma e dos estados 

de coisas” (ZILBERBERG, 2010, p. 1). 
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 O ser humano, posto no mundo, é incorporado por uma determinada língua – ou mais 

de uma – e é ainda capaz, ao longo de sua vida, de aprender outras tantas. Seus quadros de 

referência começam a ser estruturados e estabelecidos por uma série de forças que lhe são 

indiferentes, constituindo, deste modo, um mundo que lhe obriga a saber e a agir. A ampliação 

deste mundo não é linear, pois a linguagem, ao contrário do trajeto físico, permite grandes 

saltos, permite passar de um espaço a outro, de um tempo a outro, sem uma conexão inteligível 

entre eles. A intencionalidade da consciência humana buscará sempre a organização do caos, 

seja ele de informações verbais, de estímulos sonoros ou visuais, etc. Como recorda Lévi-

Strauss, “toda classificação é superior ao caos, e mesmo uma classificação no nível das 

propriedades sensíveis é uma etapa em direção a uma ordem racional” (ibidem, p. 31). 

 Nascido num mundo em que já há uma série de classificações prévias, o sujeito não 

apenas receberá esta classificação, como participará, junto a sua comunidade – e no confronto 

com outras – de um incessante movimento de reclassificação. No entanto, este processo, como 

afirmado acima, não é linear, não é do mais próximo ao mais distante, como se o Umwelt 

(ambiente) fosse se abrindo em círculos cada vez maiores. O entorno de um sujeito é permeável, 

e pela linguagem deste, sua vulnerabilidade se acentua. Paradoxalmente, é a mesma linguagem 

que lhe permite estar-fora-de-si. “Através do uso da linguagem como meio de distanciamento, 

o homem pode, de certo modo, se referir ao ausente, simulando-o. Assim amplia-se o horizonte 

do visível para o imaginável” (HEIDENREICH, 2005, p. 37 e ss.)36. 

 Memória e imaginação, expressas na linguagem, participarão deste processo de trazer o 

ausente ao presente, o distante ao próximo, de dar visibilidade ao invisível. A vulnerabilidade 

acentuada aparece no momento em que o sujeito, ao pronunciar “eu”, já não é ele mesmo, já 

está aberto, pois “o 'eu' da proposição não coincide com o 'eu' pronunciado” (WALDENFELS, 

1997, p. 28)37. Nossas próprias experiências-limite – nossos “pontos cardeais”, para usar uma 

expressão de Iser (2013, p. 403) – são ausências constantes nas decisões e na compreensão de 

nossas vidas. O nascimento é uma narrativa que alguém confere ao sujeito; a morte é um ponto 

aparentemente distante, embora o movimento da vida sempre conduza em direção a ela. Ambas 

ausências são tornadas presente pelo outro, ou seja, naqueles que vemos nascer e nos que vemos 

morrer. Essa presença não se dá necessariamente no real e pode nos ser transmitida pelas 

narrativas ficcionais, como em contos, fábulas, etc.  

                                                           
36 “Durch das Distanzierungsmittel Sprache kann der Mensch Abwesendes gewissermaβen als Simulation 

herbeizitieren. Dadurch erweitert sich der Horizont des Sichtbaren um den Horizont des Denkbaren” 
37 “das ‘Ich’ des Aussagens deckt sich niemals mit dem ‘Ich’ des Ausgesagten”. 
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 Tal vulnerabilidade, no que diz respeito à linguagem, não se dá apenas no nível do seu 

uso por parte do sujeito e na relação sujeito-realidade. A própria linguagem em si é vulnerável, 

visto que os inúmeros trânsitos entre línguas e suas diversas alterações, como também as 

modificações que uma linguagem pode causar a outra – por exemplo, a linguagem pictórica na 

linguagem verbal. 

 Se existem condições de distância física, em que o corpo físico (Körper) parece estar 

protegido das ações externas, uma vez que não sofrerá danos, parece que a linguagem (Sprache) 

é o mecanismo falho deste sistema de proteção, à medida que não pode evitar a entrada de 

outras referências e configurações na sua estrutura. Assim, o corpo sensorial (Leib) é sempre 

um exposto-a, isto é, um corpo poroso, aberto a inúmeras interferências, mesmo quando o 

Körper se encontra distante. A modificação das mídias, ao longo da história, promove a 

alteração relacional entre o ser humano e seu Umwelt (ambiente) e Umgebung (entorno), ou 

seja, constitui um novo Lebenswelt (mundo da vida), sem que isso implique numa completa 

descontinuidade entre o Lebenswelt que sucumbe e o que emerge38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Para considerações bastante atuais sobre os problemas das mídias entendidas não como meios de comunicação 

(TV, rádio, etc), cf. PETERS, John Durham. The Marvelous Clouds – Toward a Philosophy of Elemental Media. 

Chicago: Univeristy od Chigado Press, 2015. Peters parte, entre outros, dos estudos do arqueólogo e paleontólogo 

André Leroi-Gourhan e do teórico da mídia Friedrich Kittler. 
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2.3 Kulturelle Systeme (Sistemas culturais) 

 

 Um estudo dos diversos sistemas culturais e como eles permitem a compreensão do que 

seja o ser humano se encontra na obra de Hans Blumenberg, principalmente no seu opus 

magnum Beschreibung des Menschen (Descrição do ser humano), publicado postumamente. 

No oitavo capítulo, “Existenzrisiko und Prävention” (Risco existencial e prevenção), o filósofo 

afirmará que “o homem é a materialização do improvável” (2014, p. 551)39, e logo tratará do 

aspecto biológico, partindo das considerações de Charles Darwin sobre a seleção natural. 

Segundo Blumenberg, 

 

É tarefa de uma Antropologia Filosófica tornar palpável o fato de que o 

homem não se beneficia mais da Evolução a fim de otimizar sua adaptação e 

reduzir riscos a sua integridade física, e que só pode se permitir isto a longo 

prazo se avançar na fuga da seleção natural. Os que desdenham do progresso 

tem de admitir que sua estagnação não deixa que fatores técnico-culturais 

prejudiciais se espalhem a curto prazo, mas põe em risco o status de um mundo 

não-darwinista, pois a cultura humana é um programa de emergência que visa 

à compensação de falhas biológicas (ibidem, p. 551 e ss).40  

 

 Percorrer o caminho de formação dos sistemas culturais não é a tarefa a ser empregada 

aqui. No entanto, não apagar a existência desse processo é o que permite ver a literatura na 

chave antropológica, deslocando levemente o discurso de tradição humanista para passar a 

compreender o fenômeno literário como uma realização humana com propósitos, finalidades, 

consequências e, não menos, contingências que escapam ao seu próprio domínio. 

 A religião é um desses sistemas culturais nos quais o homem passou a se mover, como 

se estivesse num mundo organizado e preparado para si, um mundo, portanto, em que as 

explicações estão dispostas e as contingências tendem a ser suprimidas por uma adequação. 

Retornando aos “pontos cardeais”, marco como Iser atribuía à religião a relação com o fim da 

                                                           
39 “der Mensch ist die verkörperte Unwahrscheinlichkeit” 
40 Es ist die Aufgabe einer philosophischen Anthropologie, den Sachverhalt begreiflich zu machen, daβ der Mensch 

am Ertrag der Evolution als einer Optimierung der Anpassung und Reduzierung des physischen Existenzrisikos 

nicht mehr teilnimmt und daβ er sich dies nur dauernd leisten kann, wenn er auf der Flucht vor dem Zugriff der 

natürlichen Selektion fortschreitet. Die Verächter des Fortschritts müssen sich dies sagen lassen, daβ sein Stillstand 

zwar technisch-kulturelle Schadenfaktoren im Augenblick nicht anwachsen läβt, wohl aber den Status einer Nicht-

Darwin-Welt gefährdet. Denn die menschliche Kultur ist ein Notprogramm zum Ausgleich von biologischen 

Ausstattungsmängeln. 
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vida, cabendo ao mito lidar com o começo: “Tudo indica que não somos capazes de suportar 

certezas inapreensíveis, sobretudo as de natureza fundamental; desse modo, sempre procuramos 

torná-las tangíveis. Isto se comprova tanto nos mitos de origem, que dotam o começo de 

imagens, quanto nas religiões, que suspendem o fim” (2013, p. 403). 

 A literatura, vista enquanto um campo dotado de um modo próprio de discurso, não 

poderá ser, porém, reduzida a um ambiente no qual o homem se move comodamente. Decerto, 

a presença estrutural unificadora, que pode ser vista nas religiões, bem como uma orientação 

pré-estabelecida, faltam na literatura. Embora a literatura possa ser vista como uma das formas 

de compreensão do mundo, sua situação especulativa libera o homem das limitações tanto 

sociais quanto biológicas (ibidem, p. 402). Deste modo, o homem encenado na literatura é um 

homem impossível, que não pode ser transposto para o real, e, se retorno à citação a Blumenberg 

– “o homem é a materialização do improvável” –, acabo por coadunar duas concepções 

aparentemente antagônicas de homem: a real e a literária. 

 Esta circularidade se realiza naquilo que Blumenberg observava em relação à 

Fenomenologia de Husserl: o chamado (Ruf) “Zu den Sachen selbst” (às coisas mesmas), 

implementa Blumenberg “und zurück” (e de volta). Segundo Franz Josef Wetz, “[o chamado] 

às coisas significa o mesmo que ‘eu absoluto’, ‘ordem da razão’, ‘evidência e clareza’ - e ao 

retorno das coisas: ‘homem finito’, ‘mundo real’, ‘falta de evidência e confusão’”41 (2004, p. 

194). O homem improvável da realidade se vê no homem impossível da literatura. “O fantasma 

não tem substância mas possui forma”, diz Iser (2013, p. 400). Seria, assim, uma arte romântica, 

no sentido hegeliano, se se concorda com a afirmação de Kathrin Rosenfield: “(...) a consciência 

de criar objetos artísticos não é reproduzir objetos preexistentes, mas manipular significações, 

criando assim mediações para o pensar. A arte é romântica quando encena seus múltiplos 

distanciamentos do objeto ‘natural’” (1989, p. 93). A esses “múltiplos distanciamentos” voltarei 

mais adiante, quando tratar do poema “Ziehende Landschaft” (Paisagem movente), de Hilde 

Domin. 

  As significações manipuladas, vindas à forma através do jogo de significantes e 

encenadas na literatura, apresentam ao leitor uma situação de conhecimento sem risco. Como 

o espectador no esporte, ele poderá ser afetado emocionalmente, mas permanecerá, ainda assim, 

a uma confortável distância, longe de contingências. No estatuto da distância enquanto 

                                                           
41 “Zu den Sachen bedeutet so viel wie ‘absolutes Ich’, ‘Vernunftordnung’, ‘Evidenz und Klarheit’ – und zurück: 

‘endlicher Mensch’, ‘reale Welt’, ‘Evidenzmangel und Verworrenheit’”. 
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categoria antropológica, a literatura assume posição privilegiada: protegido, o homem vê a si 

mesmo. 

 Não afirmo que se veja no espelho, pois “se levarmos a sério a metáfora do espelho, este 

apenas poderia refletir o que já é” (ISER, 2013, p. 404). É preciso que a encenação modifique 

o olhar, revele outra coisa, numa relação sujeito-realidade que novamente desfaz a visão de que 

a literatura seja um diálogo com as formas anteriores, um palimpsesto42. Se assim o fosse, qual 

seria a presença do real numa dada obra? Franco Moretti ressalta que 

 

Per ogni genere letterario giunge il momento in cui la sua forma non è piú in 

grado di rappresentare gli aspetti piú significativi dela realtà contemporânea 

(...) o il genere rinuncia ala própria forma sotto l’urto dela realtà, finendo col 

disintegrarsi, oppure rinnega la realtà in nome dela forma, diventando così, 

nelle parole di Šklovskij, un mediocríssimo epígono (2005, p. 81). 

 

 Poderia ir além de “representar”, que Moretti usa acima, ao considerar que a encenação 

na literatura visa a muito mais que uma simples passagem de um lugar (real) a outro (ficcional), 

e se instaura como uma espécie de fusão dos dois eixos da linguagem, entendendo que “a 

linguagem não tem um caráter piramidal, em cujo topo estaria o conceito” (COSTA LIMA, 

2015, p. 12), mas que “a linguagem está sim investida de dois eixos: se o primeiro culmina no 

conceito, o segundo extrapola o formato conceitual e encontra seu ápice na formulação 

metafórica” (ibidem, p. 12). A literatura não percorre, portanto, um exclusivo desenvolvimento 

próprio, isolado das contingências – da linguagem, das técnicas, do exterior –, mas se mantém 

numa perene tensão entre os seus aspectos particulares, fundados numa pretensa tradição, e uma 

série de elementos fora dela, muitos dos quais indiferentes à própria presença da literatura no 

mundo. A literatura lida, então, com um tipo de distanciamento, semelhante aos das ciências, 

em que é preciso estar ao mesmo tempo próxima e distante de si, isto é, recolhe-se do real que 

                                                           
42 Em “Estética e antropologia”, Merquior levanta a perene questão que inquieta a todos que lidam com a arte: 

“Por que razão os efeitos da arte permanecem universalmente válidos, quando a validez da ciência é tão 

miseravelmente limitada ao tempo?” Nem é argumento objetar que a compreensão de uma obra de arte por uma 

sociedade diferente da que produziu é, ela também, uma compreensão diferente. Por mais que varie, o sentimento 

experimentado diante de uma obra de arte é fundamentalmente o mesmo (...)”, e acrescenta: “se a arte transcende 

o tempo no seu efeito sobre os homens, é porque algo existe no homem que seja permanente, constante em qualquer 

época”. (2013, p. 248). Sem entrar no debate ontológico, que poria em dúvida o sentimento igual diante de uma 

dada obra, realço que a discussão, no que concerne à distância, está limitada pelo pouco que temos de história da 

humanidade. Essa “constante em qualquer época” é uma incerteza, pois não somos capazes de saber o que épocas 

passadas pensariam de nós, se nos entenderiam, e o simples fato de que pressupomos entendê-las não nos confere 

nenhuma garantia. Além do mais, tratamos de um lastro de tempo da presença da “arte” que, filogeneticamente, é 

muito curto, tanto mais em termos cosmológicos. 
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a cerca e inserir-se neste mesmo real, seja para buscar elementos para sua constituição, seja 

para interferir neste real. 

 

2.4 Encenações 

 

 Conforme mencionado anteriormente, partirei da análise de quatro poemas – dois de 

Hilde Domin, dois de Jorge de Sena – para refletir sobre algumas das implicações teóricas 

referentes à distância enquanto categoria antropológica. O intuito destas análises não é o de me 

ater nos problemas da ciência hermenêutica, visto que a chave na qual se insere o presente 

trabalho é a antropológica. A hermenêutica, aqui, ocupa, deste modo, o plano instrumental, isto 

é, o de ser uma ferramenta de interpretação. 

  Para uma melhor orientação de leitura, apresento os poemas na íntegra, na abertura de 

cada análise, evitando que os poemas permaneçam distantes do olhar, em um anexo esquecido 

no final de um trabalho. 

 

2.4.1 Cena 1 – Ziehende Landschaft (Paisagem movente, Hilde Domin) 

 

Man muβ weggehen können 

und doch sein wie ein Baum: 

als bliebe die Wurzel im Boden, 

als zöge die Landschaft und wir ständen fest. 

Man muβ den Atem anhalten, 

bis der Wind nachläβt 

und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt, 

bis das Spiel von Licht und Schatten, 

von Grün und Blau, 

die alten Muster zeigt 

und wir zuhause sind, 

wo es auch sei, 

und niedersitzen können und uns anlehnen, 
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als sei es an das Grab 

unserer Mutter.43 

 

Em 1959, é publicado o primeiro volume de poemas de Hilde Domin, Nur eine Rose als 

Stütze (Apenas uma rosa como apoio), dividido em duas partes: a segunda, homônima, e a 

primeira, chamada “Aufbruch ohne Gewicht” (Partida sem peso). Todos os poemas incluídos 

foram escritos entre 1953 e 1958, nos Estados Unidos, na Espanha e na Alemanha. O livro – e, 

portanto, toda sua obra – se abre com os seguintes versos: 

 

É preciso saber partir 

e ao mesmo tempo ser como a árvore: 

 

 A primeira atenção, à leitura desses versos, se volta para a temática do exílio, uma pauta 

presente em toda obra de Domin e da qual ela própria nunca se viu excluída. No que diz respeito 

a uma autoencenação, pode-se afirmar que Domin sempre quis ser lida como uma Exilautorin 

(Autora de exílio). Essa afirmação é minha, não explicitada pela autora, e que deduzo através 

das leituras dos ensaios e textos autobiográficos. A encenação do próprio nascimento poético, 

que cito mais uma vez aqui, permite uma leitura que remonta a uma poeta que não nasce no seu 

próprio ambiente (Heimat), mas sim fora da sua terra (ex-solum): 

 

Eu, H.D., sou incrivelmente jovem. Só vim ao mundo em 1951. Chorando, 

como todos chegam ao mundo. Não foi na Alemanha, embora alemão seja 

minha língua materna. Falava-se espanhol, e o jardim em frente à casa estava 

repleto de coqueiros. Eram exatamente 11 coqueiros. Todos coqueiros-

machos, ou seja, sem frutos. Meus pais já estavam mortos quando eu vim ao 

mundo. Minha mãe tinha morrido há poucas semanas (2005b, p. 21)44. 

   

                                                           
43 É preciso saber partir/ e ao mesmo tempo ser como a árvore:/ como se a raiz permanecesse fincada no chão,/ 

como se fosse a paisagem que passasse e nós que ficássemos presos./ É preciso prender a respiração/ até que o 

vento enfraqueça/ e o ar estrangeiro comece a circular a nossa volta,/ até que o jogo de luz e sombra,/ de verde e 

azul,/ nos mostre formas conhecidas/ e que cheguemos em casa,/ onde quer que ela esteja,/ e que possamos nos 

sentar e nos recostar,/ como se fosse o túmulo/ de nossa mãe. 

44 “Ich, H.D., bin erstaunlich jung. Ich kam erst 1951 auf die Welt. Weinend, wie jeder in diese Welt kommt. Es 

war nicht in Deutschland, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist. Es wurde spanisch gesprochen, und der Garten 

vor dem Haus stand voller Kokospalmen. Genauer, es waren elf Palmen. Alles männliche Palmen und also ohne 

Früchte. Meine Eltern waren tot, als ich auf die Welt kam. Meine Mutter war wenige Wochen zuvor gestorben”.  
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Ainda na continuidade de um modo de apresentação como exilada, cito um trecho do 

primeiro parágrafo de “Meine Wohnungen – ‘Mis moradas’”: 

 

Além do partir, não há nada que apareça com mais frequência nas minhas 

poesias, ao menos nos primeiros volumes, do que o morar. A maior parte das 

minhas moradias foram esconderijos, abrigos ou construções aparentemente 

normais que, de repente, se transformavam. Isso marca uma pessoa para o 

resto de sua vida45 (ibidem, p. 71). 

 

A abordagem de Domin não se dirigia a uma encenação dos horrores e das mazelas do 

exilado, mas sim de uma reflexão sobre as condições e os desdobramentos gerados pela perda 

do estar-em-casa (Zuhause sein). Comentando este próprio poema, “Ziehende Landschaft” 

(Paisagem movente), no texto “’...und doch sein wie ein Baum’ – Die Paradoxien des Exils” 

(“...e ainda assim ser como uma arvore” – Os paradoxos do exílio), a poeta dirá: “para mim, a 

experiência crucial não foi o exílio nem a expulsão, mas o retorno. O retorno após uma 

expulsão. O retorno de uma viagem não se assemelha nem um pouco a isso, bem como viajar 

em nada se assemelha ao exílio” (2006, p. 202)46. 

O aspecto da distância, no exílio, está bastante evidente: um indivíduo, por razões 

políticas diretas – perseguição pessoal – ou indiretas – guerra –, se vê obrigado a emigrar caso 

queira sobreviver. A intencionalidade da consciência não está direcionada ao conhecimento do 

estrangeiro, na aquisição de novas culturas, na ampliação de horizontes. No entanto, é 

necessário lembrar que esta experiência radical já está marcada, potencialmente, na condição 

antropológica. Se o homem não tivesse a capacidade de adaptação – a outro lugar, a outro 

idioma, a outra alimentação, etc –, o exílio político seria uma impossibilidade. 

 O homem é, assim, um Grenzwesen (ser de limite), porém capaz de superar e ultrapassar 

estes limites, isto é: por ser, também, um Distanzwesen (ser de distância), os seus limites podem 

– e são – sempre alterados. Waldenfels afirma que  

                                                           
45 “Auβer dem Gehen kommt in meinen Gedichten, zumindest den ersten Bänden, vielleicht nichts soviel vor wie 

das Wohnen oder Wohnen dürfen. Bleiben dürfen. Die meisten Wohnungen in meinem Leben waren 

Fluchtwohnungen, Zufluchtwohnungen, oder verwandelten sich plötzlich, aus scheinbar ganz normalen 

Behausungen. Das steckt einem in den Knochen ein Leben lang”. 
46 “das entscheidende Erlebnis war für mich nicht das Exil, die Vertreibung, sondern die Rückkehr. Rückkehr aus 

der Vertreibung. Rückkehr von einer Reise hat damit keine Ähnlichkeit. So wie Reisen mit dem Exiliertsein 

keinerlei Ähnlichkeit hat”. 
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O homem é um ser que não é delimitado por limites fixos, mas que, mais do 

que isso, se comporta de acordo com os limites que o cercam. Isso vale tanto 

para os limites temporais e espaciais que determinam nossa localização no 

espaço-tempo, quanto para os limites que mantem nossos desejos e ações sob 

controle, e para limites conceituais que controlam o pensar47 (2012, p. 15 e 

ss.). 

 

O exílio é uma experiência que reconfigura o Umwelt (ambiente) a partir de uma brusca 

ruptura. 

 No capítulo seguinte, em que me debruçarei sobre a obra de Domin, serão abordados os 

aspectos da distância presentes na literatura de exílio, especificamente no modo como a poeta 

os encena, a partir do corpo e da memória. A seguir, retorno às reflexões da distância enquanto 

categoria antropológica, tendo como base o próprio poema “Ziehende Landschaft”. 

 

2.4.2 Cena 1 – análise 

 

 O poema é apresentado sem divisão estrófica, composto de quinze versos48, e pode ser 

separado em dois núcleos, marcados graficamente pelo ponto final (versos quatro e quinze). O 

primeiro núcleo pode ser facilmente dividido em duas partes, separadas pelos dois pontos no 

fim do segundo verso. Os dois primeiros versos formam uma sentença, cuja sintaxe não é 

perturbada: “Man muβ weggehen können und doch sein wie ein Baum” (é preciso saber partir 

e ainda assim ser como uma árvore). Ritmicamente, os dois versos, em Auftakt (primeira sílaba 

átona), se equivalem: _ ‘ ‘ _ ‘ _. Esta unidade tanto sintática quanto rítmica esconde, porém, 

uma contradição semântica, pois ao mesmo tempo que se pode ir embora, pode-se ser como 

uma árvore. Esta relação ficcional será complementada pelos dois versos seguintes do primeiro 

núcleo, que se relacionam sem hierarquia à primeira sentença. Ambos, também em Auftakt, 

                                                           
47 “der Mensch (...) ist ein Wesen, das nicht in feste Grenzen eingeschlossen ist, das sich vielmehr auf bestimmte 

Weise zu seinen Grenzen verhält. Dies gilt für Orts- und Zeitgrenzen, die unser Hier- und Jetztsein bestimmen, 

aber auch für Verbotsgrenzen, die unseren Wünschen und Taten Schranken auferlegen, und für Begriffsgrenzen, 

die das Denken zügeln” 
48 O professor Marcus Vinicius Nogueira Soares, da UERJ, salientou, durante a qualificação, o problema 

terminológico, pois uma “estrofe” é composta de, no máximo, dez versos. Feliciano Ramos (apud Moisés, 2013, 

p. 174), no entanto, chega a considerar estrofes com mais de dez versos. Maurice Grammont (ibidem, p. 174), por 

sua vez, considera que abaixo de quatro versos não há estrofe propriamente dita. Sem entrar nas especificidades e 

nos debates em torno do problema, preferi usar o termo estrofe, ao longo do trabalho, para um agrupamento de 

versos. Estou ciente de que esta simplificação deva ser usada com ressalvas. 
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iniciados com a partícula “als” (se), seguida do verbo no conjuntivo. Fica claro que não estamos 

diante de uma representação do real. O primeiro núcleo do poema nos coloca diretamente no 

fiktive Welt (mundo ficcional), operando a distância entre poema e leitor, através de uma 

projeção de categorias que não podem ser transpostas ao real. 

 Antes de passar ao segundo núcleo, me detenho ainda em alguns aspectos importantes 

dessa abertura do poema. No quarto verso, a poeta diz “wir” (nós), enquanto o poema se iniciara 

com o impessoal “man” (referente a sujeito indeterminado). Há um movimento que vai da 

impessoalidade à inclusão do homem-sujeito no poema. Se considerarmos o “man” e o “wir” 

como início e fim de um parêntese, notamos que eles abarcam os substantivos “Baum” (àrvore), 

“Wurzel” (raíz), “Boden” (chão) e “Landschaft” (paisagem). De fato, os únicos substantivos 

presentes no primeiro núcleo, e todos dentro de um campo semântico referente à “natureza”. 

Os verbos indicam o mesmo movimento, pois se inicia com “weggehen” (ir embora) e se 

termina com “feststehen” (permanecer), ou seja, o impessoal é animado e logo, já homem-

sujeito, se detém. Não se desfaz a dualidade sujeito/passagem, bem como sujeito/objeto, mas 

se enfraquece as fronteiras desta relação. Não há um sujeito “aqui” e uma paisagem “lá fora”. 

Tampouco há uma paisagem interiorizada, apreendida pelo sujeito. O movimento é de 

expansão, e encontra aquilo que Michel Collot chama de espaçamento do sujeito: “em um 

primeiro tempo, uma perda ou um desperdício de sua substância, uma fissura em sua suposta 

unidade, em sua coerência ou sua coesão” (2013, p. 31). Este espaçamento, no entanto, não 

anula a “ancoragem perceptiva” (ibidem, p. 25) que é o sujeito. Aqui, a presença da árvore 

reforça esta imagem: o homem a vê e se vê como ela. É a colocação de Blumenberg, em 

acréscimo à sentença de Husserl, já mencionada neste trabalho: “Zu den Sachen – und zurück!” 

(Para as coisas – e de volta!) 

 A imagem da árvore remete ainda a outros dois aspectos: primeiro, a uma 

antropomorfia, pois é ereta como o homem, capaz de ver o horizonte; segundo, na sua 

associação com a raiz, à metáfora da terra (e o pertencimento a ela), imagem clássica do exílio. 

Na condição antropológica, envolve-se este duplo mecanismo: estar-aí (Dasein) e estar-aqui 

(Hiersein). Se o “ek-sistant (...) não é nem sujeito nem objeto, mas projeto ou trajeto” (ibidem, 

p. 30), o que existe, para o sujeito, é poder ir e poder ficar, é, no deslocamento do corpo, ater-

se a uma memória que conhece e reconhece o Umwelt (ambiente). 
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 A atenção dada aos aspectos do sedentarismo e do nomadismo acabaram por suprimir 

uma investigação mais centrada no “trajetivo”, conforme ressalta Paul Virilio, na passagem que 

abriu o presente trabalho:  

 

Apesar da grande questão antropológica do nomadismo e do sedentarismo que 

esclarece o nascimento da cidade como força política maior da História, não 

há nenhuma reflexão sobre a característica vetorial da espécie transumante 

que nós somos, de sua coreografia...Entre o subjetivo e o objetivo parece não 

haver lugar para o “trajetivo”, este ser do movimento do aqui e do além, de 

um até o outro, sem o qual jamais teremos acesso a uma compreensão 

profunda dos diversos regimes de percepção de mundo que se sucederam ao 

longo dos séculos, regimes de visibilidade das aparências ligados à história 

das técnicas e das modalidades de deslocamento, das comunicações à 

distância, com a natureza da velocidade dos movimentos de transporte e de 

transmissão engendrando uma transmutação da “profundidade de campo” e, 

consequentemente, da espessura ótica do meio ambiente humano, e não 

apenas uma evolução dos sistemas migratórios ou do povoamento de 

determinada região do planeta (2014, p. 126). 

 

 O que ocorre entre a passagem de um processo a outro, ou seja, o que se dá no intervalo 

(Abstand) entre o sub-jeto e o ob-jeto, o que se esconde neste prefixo “tra-“ que parece 

esquecido? No capítulo dedicado a Hilde Domin, voltarei mais detidamente a este problema, 

sobretudo na leitura do livro Hier (Aqui, 1964). Por ora, retorno ao poema. 

 No segundo núcleo do poema, iniciado no quinto verso, repete-se a passagem do 

impessoal (“man”) ao pessoal “wir” (nós), no décimo primeiro verso. Ao verso de abertura, 

“man muβ den Atem anhalten” (é preciso prender a respiração), que ocupa o lugar de uma 

oração principal, acoplam-se dois outros pequenos núcleos. No primeiro, forma-se, com os três 

primeiros versos, a seguinte sentença: “Man muβ den Atem anhalten, bis der Wind nachläβt 

und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt” (é preciso prender a respiração até que o vento 

enfraqueça e o ar estrangeiro comece a nos circundar). Este verso será terminado por vírgula, 

porém o que se segue deve retornar ao verso principal, lendo-se: “(man muβ den Atem 

anhalten,) bis das Spiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau, die alten Muster zeigt” 

(até que o jogo de luz e sombra, de verde e azul, mostre as velhas formas). A supressão deste 

verso, na segunda passagem, converge o plano de expressão com o de conteúdo, pois a 

respiração retida ficou (retida) no quinto verso.  

 A passagem do ar e o jogo de dentro/fora estão presentes nos três primeiros versos, 

através dos termos “Atem” (respiração, que é retido), “Wind” (vento, que vai cessando) e “Luft” 
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(ar, que envolve o sujeito). Este movimento de renovação vai sendo aberto pela dualidade que 

se segue, Licht/Schatten (luz/sombra) e Grün/Blau (verde/azul), do qual emergem “die alten 

Muster” (as velhas formas) que fará o sujeito ter a sensação de estar em casa, após ter sido 

envolvido por um elemento estranho (“fremde Luft”, ar estranho). A imagem é sem dúvida 

cíclica, tendo começado, paradoxalmente, com a interrupção de uma ação cíclica do corpo, a 

respiração. Foi necessária uma ruptura, e seria o caso de perguntar, aqui, se não é esta a 

“Aufbruch ohne Gewicht” (Partida sem peso)49. O trecho que vai do verso cinco ao sete 

configura um presente, pois além de não haver “Luft” passado, o sintagma “zu kreisen beginnt” 

(começa a circundar) indica esta temporalidade. Do oitavo ao décimo, há a evocação do passado 

(“die alten Muster”, as velhas formas), trazidos pelo jogo de luz e sombra. 

 O par Licht/Schatten (luz/sombra) remete à metáfora absoluta50 do conhecimento, 

imagem bíblica por excelência e que atravessa a história da humanidade em inúmeras 

constantes. O par Grün/Blau (verde/azul) é, em meu entender, recuperação da pintura 

representativa, que captava no exterior os seus elementos e os transpunha ao quadro de modo 

realista. O verde das árvores, das plantas, o azul do mar e do céu. Este jogo, que mostra os 

modelos antigos, é um lugar de retorno no qual nos sentiríamos em casa. O retorno, porém, é 

uma impossibilidade, e o modelo antigo está perdido, é irrecuperável, ainda que possa ser visto 

pelo sujeito no presente. 

 A passagem da respiração para a visão encena a expansão da paisagem, do entorno do 

sujeito que tinha a respiração retida e era cercado pelo “fremde Luft” (ar estranho) e agora se 

abre a uma vastidão. De todos os sentidos humanos, a visão é aquele capaz de alcançar a maior 

distância. No entanto, ao ser retomado, no poema, os elementos visíveis, Licht/Schatten, 

Grün/Blau, após ter passado pela invisibilidade do “Wind” (vento) e do “Luft” (ar), os 

elementos, na composição de uma paisagem, não vão sendo excluídos, mas agregados. É pela 

própria encenação poética, em que a palavra consegue dar visibilidade ao invisível, que este 

                                                           
49 Um dos poemas de Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa como apoio) se intitula “Aufbruch ohne Gewicht” 

(Partida sem peso) e é seguido do poema “Bau mir ein Haus” (Construa uma casa para mim), cujo verso de abertura 

é justamente “Der Wind kommt” (O vento chega). Um trabalho que identifique o elemento ar na obra de Domin 

deve ser feito com maior atenção. A imagem de uma leveza que se contrapõe ao peso do mundo foi elaborada no 

célebre poema “Wer es könnte” (Quem o poderia), publicado em Hier (Aqui, 1964): “Wer es könnte/ die Welt/ 

hochwerfen/ daβ der Wind/ hindurchfährt.” (Quem o poderia/ erguer/ o mundo/ para que o vento/ seguisse 

adiante)(2009, p. 127).  
50 Assim define Hans Blumenberg a metáfora absoluta: “Metáforas absolutas respondem aquelas questões 

aparentemente inocentes e, a princípio, irrespondíveis, cuja relevância está simplesmente no fato de que elas não 

são elimináveis, visto que não substituem, mas fundamentam conceitos” (2013, p. 27). (Absolute Metaphern 

‘beantworten’ jene vermeintlich naiven, prinzipiell unbeantwortbaren Fragen, deren Relevanz ganz einfach darin 

liegt, daβ sie nicht eliminierbar sind, weil wir sie nicht stellen, sondern als im Daseingrund gestellte vorfinden).  
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plenum do ambiente humano vai se constituindo. “O que nunca pode se tornar presente, o que 

se furta ao conhecimento e à experiência, apenas pode entrar na consciência através da 

apresentação; pois a consciência não tem nenhum bloqueio contra a percepção e muito menos 

contra o que é imaginável”, escreve Iser (2013, p. 407). O “tornar presente” no poema é oferecer 

este novo acesso à consciência, é, portanto, trazer o distante ao próximo. 

  Após o movimento de projeção no primeiro núcleo do poema e da tensão entre os 

elementos invisíveis e visíveis, na composição da paisagem, o poema encontrará seu repouso 

no verso treze, pelos verbos “niedersitzen” (sentar-se) e “anlehnen” (recostar-se), após a virada 

no verso onze, “und wir zuhause sind” (e estamos em casa), permanecendo este aparentemente 

irônico verso, “wo es auch sei” (onde quer que seja), como um mediador. É preciso refazer o 

percurso sintático do poema, para realocar os pares (“man muβ..”, tem-se que, aqui traduzido 

por “é preciso”) e verificar a alteração do “weggehen” (ir embora) para “niedersitzen” (sentar-

se): “man muβ weggehen können” (é preciso saber partir); “man muβ den Atem anhalten, bis 

das Spiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau, die alten Muster zeigt, und wir zuhause 

sind, und niedersitzen können und uns anlehnen” (é preciso prender a respiração até que o jogo 

de luz e sombra, de verde e azul, mostre as velhas formas, e estamos em casa, e podemos sentar 

e recostar-nos). 

 Conforme mencionado anteriormente, o sentir-se em casa nestes modelos antigos é o 

irrecuperável. Isso fica explícito quando, nos dois últimos versos, lemos qual seria o local desse 

repouso: “das Grab/ unserer Mutter” (o túmulo/ de nossa mãe). Do mesmo modo que o primeiro 

núcleo do poema fora encerrado, com um “als” (se) seguido do verbo no conjuntivo, se repete, 

nesta segunda parte que fecha o poema, esta construção. 

 Não há um referente àquilo que seria “das Grab/ unserer Mutter” (o túmulo/ de nossa 

mãe). A metáfora não substitui algo, mas forma, ela mesma, a paisagem-pensamento51. O 

túmulo da mãe como um impossível retorno ao útero recupera a atenção aos dois pontos 

cardeais da existência: nascimento e morte. O “Grab” (túmulo) no qual podemos “niedersitzen” 

(sentar-nos) e “uns anlehnen” (recostar-nos) é o espaço que nos acolherá, quando o ciclo de 

respiração, quando os ciclos dos movimentos e das ações da vida estiverem cessados. A 

“Mutter” (mãe), quem nos proporcionou o nascimento, lá nos espera. 

                                                           
51 O termo é cunhado por Michel Collot que o apresenta do seguinte modo: “(...) paisagem e pensamento entram 

em relação de aposição, aberto a várias interpretações: permite, ao mesmo tempo, sugerir que a paisagem provoca 

o pensar e que o pensamento se desdobra como paisagem” (2013, p. 12). 
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 Se, segundo Iser, “cada texto literário é uma forma determinada de acesso ao mundo 

(Weltzuwendung)” (ibidem, p. 35), então o mundo ao qual se tem acesso, no poema aqui 

abordado, é o do sujeito desterritorializado, sem referências concretas e sem a ilusão dos 

absolutos e das grandes narrativas (“die alten Muster”).  

 A dupla via de distanciamento se apresenta tanto pelo exilado longe de sua Heimat (terra 

natal, em tradução aproximada)52 quanto pelo sujeito que se vê distante das grandes 

fundamentações. O retorno impossível – a si ou as coisas, ao lugar ou no tempo –, expresso no 

poema através do repouso no túmulo da mãe, implica que o movimento pendular de ida e volta 

não se realiza num eixo fixo, num aqui e agora imutáveis, pois também o eixo está em 

movimento. Se se toma o sujeito como o eixo, como ponto de referência para o pêndulo que 

oscila entre passado e futuro, então é necessário incluir esse eixo ainda dentro de uma 

circularidade, em que ele toma distância de si próprio, em termos semelhantes ao do corpo 

sensível (Leib), sem, no entanto, nunca se afastar de si, no que diz respeito ao corpo físico 

(Körper). A paisagem que se move está ao mesmo tempo lá fora – do sujeito – como dentro. 

 

2.4.3 Cena 2 – Unterricht (Aula, Hilde Domin) 

 

Jeder der geht 

belehrt uns ein wenig 

über uns selber. 

Kostbarster Unterricht 

an den Sterbebetten. 

Alle Spiegel so klar 

wie ein See nach großem Regen, 

ehe der dunstige Tag 

die Bilder wieder verwischt. 

 

Nur einmal sterben sie für uns, 

                                                           
52 Para as implicações acerca do termo Heimat, cf. NEUMEYER, Michael, Heimat. Zu Geschichte und Begriff 

eines Phänomens. Kiel: Geographisches Institut, 1992, Bernhard Schlink, Heimat als Utopie. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 2000, e BINDER, Beate, “Heimat Begriff der Gegenwartsanalyse? – Gefühle der Zugehörigkeit und 

soziale Imaginationen in der Auseinandersetzung um Einwanderung”, in: Zeitschrift für Volkskunde. Münster/New 

York/ München/Berlin: Waxmann, 2008. 
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nie wieder. 

Was dürfen wir je 

ohne sie? 

Ohne die sicheren Waagen 

auf die wir gelegt sind 

wenn wir verlassen werden. 

Diese Waagen ohne nichts 

sein Gewicht hat. 

 

Wir, deren Worte sich verfehlen, 

wir vergessen es. 

Und sie? 

Sie können die Lehre 

nicht wiederholen. 

 

Dein Tod der meiner 

der nächste Unterricht: 

so hell, so deutlich, 

daß es gleich dunkel wird.53 

 

 

 O poema se abre com um dos aspectos da distância, a relação que um sujeito tem com 

o outro e o que essa relação, na sua presença física, passageira, deixa àquele que, 

metodologicamente, chamarei aqui de “ponto A”. No entanto, assim como em “Ziehende 

Landschaft” (Paisagem movente), o eu-lírico não se restringe a dizer “eu”, ao dizer “wir” (nós). 

Como exposto nos três primeiros versos, aquele que se afasta de “nós” (“uns”) está no singular, 

mas o que sofre a ação é esse “uns”. Um segundo nível de distância pode ser percebido aqui, 

em que poeta e leitor se aproximam. Conforme realça Gadamer, “a palavra eternizada pelo 

                                                           
53 Cada um que parte/ nos ensina um pouco/ sobre nós mesmos./ Formidável lição/ junto a leitos de morte./ Todos 

os espelhos tão claros/ quanto um lago depois de chuva forte,/ embora o dia enevoado/ volte a apagar as imagens.// 

Só morrem por nós uma vez,/ nunca mais./ O que saberíamos nós/ sem eles?/ Sem as balanças precisas/ sobre as 

quais nos deitamos/ quando somos deixados./ Estas balanças sem as quais nada/ pode ser pesado.// Nós, cujas 

palavras se perdem,/ nós esquecemos./ E eles?/ Jamais podem repetir/ a aula.// Sua morte ou minha/ a próxima 

lição:/ tão límpida, tão clara,/ que logo escurece. 
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poeta não é seu feito artístico especial, mas uma soma de possíveis experiências humanas que 

permitem ao leitor ser o mesmo eu que o poeta”54 (1999, p. 398). 

 Não se trata de uma sobreposição ou de uma soma de dois ou mais sujeitos, mas de uma 

projeção momentânea, aquilo que a linguagem comum costuma expressar como pôr-se no lugar 

do outro. Estes três primeiros versos de “Unterricht” (Lição) não encerram uma resposta, mas 

instauram uma série de perguntas que deverão seguir ao longo do poema. Primeiro, ao dizer 

“belehren” (ensinar), devemos questionar “o que?”, “qual Belehrung?” (ensinamento) nos é 

dado. Se é um ensinamento qualquer, então surge uma segunda questão, que é a antinomia entre 

os diversos ensinamentos. Esta antinomia não estará fora do sujeito, pois, como posto no 

terceiro verso, este ensinamento, seja qual for, é “über uns selber” (sobre nós mesmos). Que 

seja “ein wenig” (um pouco) poderia dar a impressão de que cada um que se afasta de nós, após 

ter-se aproximado – ou nós, dele – é capaz de extrair uma pequena parte e, assim, somos 

constituídos. Esta via de interpretação, porém, parece pouco pertinente, pois dificilmente 

poderíamos sustentar que o sujeito é um mosaico de partes que vão sendo iluminadas por 

aqueles que atravessam sua vida. Se o sujeito nunca está pronto, se é sempre um pro-jeto, então 

que ensinamento pode ficar justamente no leito de morte (“Sterbebetten”), como aparece no 

quinto verso? 

 Esta palavra, “Sterbebetten”, modifica radicalmente a relação de distância que se 

pronunciava nos três primeiros versos. Não é no instante em que alguém passa por nós que o 

ensinamento será dado. Não se trata de uma despedida temporária. O poema trata da morte do 

outro, pela qual reconhecemos e aprendemos a nossa própria finitude. O quinto verso retoma o 

primeiro, dessa vez como um eufemismo. O uso dessa figura de retórica parece indicar um tema 

com o qual se tem dificuldade de enfrentar diretamente, o da morte. O ritmo do poema também 

aponta para este tema que não flui. As quatro estrofes, irregulares, são encerradas com ponto 

final. Nenhuma delas se realiza num único sopro, com enjambements, e são construídas com 

versos constantemente interrompidos por ponto final, vírgula, ponto de interrogação e, uma 

única vez, dois pontos. A abertura do poema é auftaktlos (primeira sílaba átona), espelhar no 

aspecto sonoro – ‘ _ _ ‘ –, com a repetição da vogal “e” quatro vezes. O centro do verso é o 

centro desse espelho, “der der”, aquilo que em francês se designa por foyer, isto é, “o ponto 

                                                           
54 Das Wort, das dem Dichter gelingt und dem er Bestand verleiht, ist nicht sein spezielles artistisches Gelingen, 

sondern ein Inbegriff menschlicher Erfahrungsmöglichkeiten überhaupt, der dem Leser erlaubt, das Ich zu sein, 

das der Dichter ist. 
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focal de um espelho côncavo, o ponto para o qual convergem todos os raios por ele refletidos” 

(VIRILIO, 2014, p. 84).  

 Se falta fluência no interior das estrofes e de uma estrofe para outra, em unidades 

menores, em grupos de versos, a musicalidade é mantida, como nas citadas três estrofes de 

abertura e, por exemplo, no sétimo verso da segunda estrofe, em que a sequência de “w”, com 

um “v” interposto acentua o plano de conteúdo do trecho iniciado no quinto verso: 

 

Sem as balanças precisas 

sobre as quais nos deitamos 

quando somos deixados. 

 

 Não apenas no estrato fônico, mas também no visual, essa marca da perda pode ser 

observada. O “v” é um “w” que deixou sua metade pelo caminho. O “w”, presente em 

“Waagen” (balança) e “wir” (nós), quebrado justamente no uso de “verlassen” (deixados), 

recupera o primeiro verso – “Jeder der geht” (cada um que parte) –, ou seja, cada um que nos 

“verlässt” (deixa). Os dois “inteiros” – “Waagen” e “wir” – se desestabilizam na temporalidade 

“wenn” (quando) e “werden” (tornar-se) – indicadores de um tempo futuro, ainda que incerto. 

Este jogo continuará na estrofe seguinte, nos pares “Worte/verfehlen” (palavras/se perdem) e 

“wir/vergessen” (nós/esquecemos). Novamente, o elemento da perda (verfehlen, vergessen) 

está marcado por esse “v” que se diferencia visualmente do “w”55. Quase como mantra, os 

versos iniciais parecem retornar, mesmo que elipticamente: “Jeder der geht/ belehrt uns ein 

wenig/ über uns selber.” (cada um que parte/ nos ensina um pouco/ sobre nós mesmos). 

 A presença destes três versos traz consigo a metáfora que o complementa, que aparece 

dos versos sexto ao nono da primeira estrofe: 

 

Todos os espelhos tão claros 

quanto um lago depois de chuva forte, 

                                                           
55 No estrato fônico, temos uma diferenciação correspondente, no que diz respeito à ideia de perda/falta: [f] e [v] 

como fricativas, sendo a primeira desvozeada, e a segunda, vozeada. Ou seja, há um processo de “desvozeamento” 

tanto no verso sete da segunda estrofe quanto nos pares “Worte/verfehlen” e “wir/vergessen” do início da terceira 

estrofe. 
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embora o dia enevoado 

volte a apagar as imagens. 

 

 Esta estrofe se apresenta como uma pintura, um quadro que exige do leitor o esforço de 

vê-lo diante de si, de tirar do puramente verbal e levar ao visual. O par “klar/dunstig” 

(claro/enevoado) evoca o jogo de sombra/luz, aspecto semelhante ao Licht/Schatten 

(luz/sombra) de “Ziehende Landschaft” e que remeterá ao problema do visível, que, como 

indicado nos dois últimos versos desta passagem, é breve. A imagem do relâmpago, embora 

não trazido à palavra, não fica tão distante de ser entrevista. “Alle Spiegel so klar” (todos 

osespelhos tão claros) é o verso mais forte deste conjunto, auftaktlos, männlich (última sílaba 

é tônica), entra incisivo no poema. Esta iluminação será logo apagada pelo “dunstige[r] 

Tag”(dia enevoado). É a duração do ensinamento deixado por cada um que se vai? 

O conceito de Gadamer para Sprachblitz (Raio de linguagem), estabelecido em “Heimat 

und Sprache”56, em que se somam Sprachgitter (Grade de linguagem), Sprachschleier (Véu de 

linguagem) e Sprachkristall (Cristal de linguagem), e sua correspondente explicação se 

adequam ao trecho acima, do poema:  

 

(...) a claridade do momento de um relâmpago [mostra] repentinamente o 

mundo em uma clareza que cega. E mesmo que tudo afunde nas profundezas 

da noite, assim nos é proporcionado um instante de orientação, e nós podemos 

reconhecer um tanto da vida do espírito ali. Mesmo que muito afunde na 

escuridão, estamos seguindo o caminho da pesquisa e do questionamento, que 

oscila entre o esquecimento e o esclarecimento57 (1999, p. 371). 

 

                                                           
56 No início deste texto, Gadamer (1999, p. 366) afirma que “Heimat não é um mero lugar de permanência, que 

pode ser escolhido e mudado” (“Heimat ist nicht bloβ ein Aufenthaltsort, den man wählt und verändern kann”). 

Porém, não se pode, mesmo à distância, esquecer a Heimat, afirma o filósofo, recordando que vida em exílio é 

acompanhada do pensamento na Heimat. O aspecto do exílio, abordado por Gadamer nesse texto de 1992, ou seja, 

já um leitor de Domin, conforme atestam seus três curtos ensaios sobre poemas dela (cf. Gesammelte Werke 9 – 

Ästhetik und Poetik II. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999), além da correspondência ainda inédita entre os dois, 

revigora a força do aspecto da distância tanto por sua condição antropológica quanto pela leitura que enquadre 

Domin dentro da tradição da Exilliteratur. 
57 (...) die Augenblickshelle des zuckenden Blitzes [zeigt] plötzlich die Welt in einer blendenden Klarheit. Und 

wenn auch alles in tiefe Nacht zurücksinkt, so ist uns doch ein Augenblick der Orientierung gewährt worden, und 

wir erkennen etwas von dem Leben des Geistes darin. Wenn auch vieles wieder ins Dunkel zurücksinkt, sind wir 

auf den Weg des Suchens und des Fragens gewiesen, der zwischen Vergessen und Erhellung hin und her schwankt. 
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 Há um breve instante, um tempo mínimo que parece conjugar uma enormidade de outros 

tempos, em que o ensinamento deve ser captado. Uma revelação, cujo agente não é nem um 

anjo nem um santo, mas um ser humano quando morre58. Uma vez perdido, não pode ser 

recuperado, pois “nur einmal sterben sie für uns,/ nie wieder” (apenas uma vez morrem para 

nós,/ nunca mais), como aparece no início da terceira estrofe, em que surgirá a primeira das 

duas perguntas do poema: 

 

O que saberíamos nós 

sem eles? 

 

 Cada morte revela não apenas a finitude, mas a origem, se aceito a distinção feita por 

Paul Ricœur entre início e origem. Segundo o filósofo francês, a origem “designa o surgimento 

do ato de distanciamento que torna possível o empreendimento como um todo e, portanto, 

também seu início no tempo. Esse surgimento é sempre atual e, portanto, está sempre dado”59 

(2007, p. 149). Cada morte atualiza o que está sempre dado e não nos deixa esquecer o que 

somos. A terceira e penúltima estrofe explicita isso: 

 

Nós, cujas palavras se perdem, 

nós esquecemos. 

E eles? 

Jamais podem repetir 

a aula. 

 

                                                           
58 No final de Entre Drummond e Cabral, Affonso Romano de Sant’Anna narra um acontecimento autobiográfico, 

sob o título de “Uma simples epifania”, em que escreve: “Uma noite olhei os papéis e fichas displicentemente, 

mas parecia que algo me conduzia. (Ao lembrar ainda me arrepio). Tomei das fichas, reli os papéis e, de repente, 

o pulso disparou, o coração começou a ecoar forte em sua caixa, as veias da cabeça dilataram-se, achei que ia 

morrer. E comecei a escrever, escrever furiosamente. E se não fosse arrogância, eu diria que uma luz imponderável 

jorrou dentro e fora de mim. Súbito, entendi tudo. Súbito tudo o que me faltava sobreveio como dádiva” (2014, p. 

113). Mais adiante, fechando o texto, reconhece: “Eu não suportei minha modesta epifania mais que uns simples 

e infinitos segundos. Eu a entrevi e a deixei escapar. A revelação se foi. Mas algo ficou” (ibidem, p. 114). 
59 Como “início”, Ricœur ”. entende algo que “consiste em uma constelação de acontecimentos datados, colocados 

por um historiador à frente de um processo histórico que seria a história da história” (ibidem, p. 149). 
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 Não podem repetir, mas atualizar, uma vez que mais uma morte é a passagem da 

primeira parte desta estrofe, do pertencimento ao “wir” (nós), à segunda parte, agrupando-se ao 

“sie”. Ou seja: do mundo dos vivos ao dos mortos. Esta travessia se apresenta tanto na separação 

expressa pela pergunta, no meio da estrofe, como pelo uso do conectivo “und” (e), aqui usado 

não como complemento, mas elemento adversativo. Reparo que, isolando o início de cada 

verso, teríamos a seguinte construção: no estrato fônico, auftaktlos (primeira sílaba é átona), 

auftaktlos, auftakt (primeira sílaba é tônica), auftaklos, auftaktlos; no semântico, formaríamos: 

wir-wir-und-sie-nicht (nós-nós-e-ele-não), em que a percepção do “sie” é logo anulada pelo 

“nicht”, isto é, dissipa-se, como na imagem mencionada anteriormente, no fim da primeira 

estrofe, em que a clareza logo é “verwischt” (apagada) pelo “dunstige[r] Tag” (dia enevoado). 

 A morte do outro não nos permite esquecer a finitude do humano, marcando as fronteiras 

entre Lebenszeit (tempo da vida) e Weltzeit (tempo do mundo)60, pois, para viver, o ser humano 

parece incorporar o tempo do mundo, ultrapassando os limites da sua própria existência, tanto 

em relação ao passado quanto ao futuro, instituindo diversos vetores de distância no seu 

Lebenswelt (mundo da vida) que não condizem com seu tempo disponível. O passado, marcado 

pela experiência do nascimento – de uma data precisa, portanto – consegue buscar referências 

para separar lembrança de imaginação61, tempo do mundo e tempo da vida. O futuro, porém, 

apesar do paradoxo de estar sempre mais próximo, uma vez que é para a morte que o indivíduo 

caminha, está posto no aberto, pois não há nem eventos nem uma data da própria morte que 

possam ser referências, balizas temporais. Se o “futuro foge à nossa experiência e, portanto, 

não pode ser verificado” (KOSELLECK, 2014, p. 190), é o outro que nos ensina a pelo menos 

imaginar o que possa ser o próprio futuro, visto que “o ser humano (...) permanece dependente 

da visão do futuro para poder existir. Para ser capaz de agir, precisa incluir em seus planos a 

impossibilidade empírica de experimentar o futuro. Precisa prevê-lo, corretamente ou não” 

(ibidem, p. 191). 

                                                           
60 Cf. BLUMENBERG, Hans. Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2013 
61 A respeito da questão em Ricœur, ao abordar aborda os dois topoi “rivais e complementares”, observa que “(...) 

eikōn, [que] fala de representação de uma coisa ausente” (2007, p. 27) e  “centrado no tema da representação de 

uma coisa anteriormente percebida, adquirida ou aprendida, [que] preconiza a inclusão da problemática da imagem 

na lembrança”. (ibidem, p. 27) Que haja a capacidade da distinção temporal, não é algo difícil de sustentar. Mas 

ainda é preciso identificar como essas construções se dão e quais são as delimitações externas que estabelecem os 

frameworks do Lebenswelt. Tratando de Aristóteles, Ricœur afirmará: “Esse conhecimento [do tempo] diz respeito 

à medida dos intervalos percorridos, medida precisa ou indeterminada; nos dois casos, a estimativa do mais e do 

menos é parte integrante desse conhecimento. Ora, essa estimativa depende do poder de distinguir e comparar 

grandezas, quer se trate de distâncias ou de dimensões maiores ou menores. Essa estimativa chega até a incluir a 

noção de proporção” (ibidem, p. 38). 
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 “Jeder der geht” (cada um que parte) não deixa apenas sua morte como ensinamento, 

mas uma vida fechada, uma biografia – escrita ou oral, marcada em algum suporte ou na 

memória dos que ficam. A essa biografia se pode voltar constantemente, pelas fotos, cartas, 

notícias, objetos, pelas lembranças. Mas a claridade do instante da morte, em que toda uma vida 

redimensiona sua presença, é breve. É a grande chuva, que logo passa. 

 Se a terceira estrofe, de cinco versos, se reduzia em relação às anteriores, ambas de nove, 

a estrofe final será ainda mais curta, com apenas quatro versos, divididos pelos dois pontos no 

fim do segundo verso. Um movimento musical, sem se ater a uma forma fixa, cuja abertura se 

assemelha a um refrão – que permanece, porém, elíptico durante o poema –, seguido de um 

clímax – “Alle Spiegel so klar” (todos os espelhos tão claros) – e uma decadência, até que, nos 

quatro últimos versos, encontra seu repouso. Semanticamente, a última estrofe também 

apresenta o desmembramento do “wir” (nós). Logo no primeiro verso, lê-se: “Dein Tod oder 

meiner” (tua morte ou a minha). Uma vez afastado o “sie” – os mortos –, os vivos se entreolham 

e sabem que caberá a um deles oferecer “der nächste Unterricht” (a próxima lição). 

 Outro aspecto indicador da dispersão e do repouso encenados na última estrofe se 

encontra no nível sintático. Com frases nominais, apenas o último verso traz um verbo, que 

será, portanto, a palavra de fechamento do poema. O procedimento de encerrar as estrofes com 

verbo, no entanto, é uma constante no poema – “verwischt” (apaga), “hat” (tem), “wiederholen” 

(repetem) e “wird” (se torna). É preciso considerar que a sintaxe alemã não apenas permite, 

como induz a isso, em muitos casos. O núcleo de uma sentença acaba, assim, por estar à 

margem, ou seja, afastado do lugar central. É necessário percorrer todo o caminho da estrofe 

até que ela se ilumine, pelo verbo, obrigando o leitor a refazer o percurso de leitura. 

  

2.4.4 Cena 3 – De docta ignorantia (Jorge de Sena) 

 

À memória de Nicolau de Cusa 

 

Se não soubermos como é nosso mundo, 

e que sabemos dele apenas o que tivermos feito, 

e que fazemos só a morte que não foi em vão, 

e que não foi em vão quanto nascer de novo 
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é o muito que sofremos para descobrir 

que a descoberta é recordar sem tempo 

o tempo exacto qual medido em vidas – 

Se não soubermos que a vida é um salto brusco 

no inanimado às vidas que se encontram 

na quantidade em que a si mesmas se erguem, 

até que ter falado é o ser que nunca fomos, 

o ser que não seremos, mas o puro 

início de lembrar o igual de tudo – 

Se não soubermos que os iguais transformam 

em único e mortal o que é sinal de um só 

que se conhece e conhecendo esquece 

como ter visto é terem outros visto 

o que, entretanto, em nós se transmutou – 

Se não soubermos, como saberemos? 

E como criaremos? Qual eternidade 

terá sentido, irá como uma seta 

ao fim que não acaba, em que se cumpre 

o próprio fundamento, a porta, o tecto, 

o constelado céu de acasos conquistados? 

Se não soubermos, como não saber? 

     7/5/1958 

 

 Publicado no último volume antes de partir para o exílio, Fidelidade, de 1958, “De docta 

ignorantia” recupera, explicitamente, o texto homônimo de Nicolau de Cusa, a cuja memória o 

poema é dedicado. Noto, de início, a diferença estabelecida entre um poema dedicado a alguém 

e o poema dedicado à memória de alguém. Se no primeiro caso há um endereçamento, ou seja, 

um envio do poema a alguém – vivo ou morto – ,no segundo há a presentificação do ausente, 

mantendo, paradoxalmente, a distância visível entre passado e presente, através do uso da 

palavra “memória”. No movimento pendular, não é um passado estático, mas um passado 

presente, que corre até nós e que seguirá seu movimento rumo a um futuro. 

 Entender quem foi Nicolau de Cusa e conhecer “De docta ignorantia” não se torna um 

mero exercício de acumulação enciclopédica, posto que, conhecendo a obra seniana, poética, 
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crítica e teórica, será possível ver na figura do poeta uma espécie de “segundo Cusa”, ou, dito 

mais precisamente, afinidades que parecem superar estes pouco mais de quinhentos anos que 

os separam. Nikica Talan vê, no volume Fidelidade, uma presença constante do pensamento de 

Nicolau de Cusa, afirmando que “com a coletânea Fidelidade a filosofia de Cusa torna-se a 

base da relação seniana com a Transcendência” (1998, p. 145). Deste modo, Sena insere – ou 

propõe inserir –, na sua obra, algumas das bases humanísticas, cinco séculos depois. 

 Segundo Henrique C. de Lima Vaz (2014, p. 81), a dignidade do homem e o homem 

universal são duas ideias matrizes da concepção renascentista de homem, ambas presentes no 

pensamento do cardeal Nicolau de Cusa (1401-1464). Vaz situa o cardeal dentro do 

nominalismo, “doutrina segundo a qual não existem idéias gerais (...), mas somente signos 

gerais” (Lalande, p. 735), e o põe como representante da tendência panenteísta, que,  

 

em contraposição ao esquema da transcendência do divino próprio da 

metafísica clássica, dá ênfase à imanência do divino no mundo sem pôr em 

questão a personalidade divina, mas realçando nesta o predicado da infinidade 

simbolizada na infinidade do mundo e, sobretudo, da individualidade humana 

confrontada dinamicamente com a infinitude cósmico-divina (ibidem, p. 82). 

 

Vaz acrescenta que “a infinitude, que nunca pode ser alcançada, de Deus e do universo provoca 

no homem um movimento tendencialmente infinito de conhecimento de Deus e do universo” 

(ibidem, p. 82 e ss.). A ideia presente neste último trecho é a que será mote para o poema de 

Jorge de Sena, escrito em estrofe única, em que o verbo “saber” aparece oito vezes nos vinte e 

cinco versos, cinco vezes precedido pela partícula “se”, indicadora de uma dúvida, de uma 

hipótese. Uma única vez, na última ocorrência, o verbo aparece no infinitivo, nas demais sete 

vezes, está conjugado na primeira pessoa do plural. De fato, não é apenas a última ocorrência 

do verbo, mas é este verbo – saber – no infinitivo, que, seguido de um ponto de interrogação, 

fecha todo o poema. É preciso destacar os versos em que o verbo saber aparece, para retornar 

da pergunta final do poema – “Se não soubermos, como não saber?” –, refazendo o percurso 

hermenêutico que permitirá a emergência de uma compreensão. Antes, no entanto, recupero 

uma questão em torno do verbo saber. 

 É conhecida e já estabelecida no repertório do saber tácito a sentença “só sei que nada 

sei”, atribuída a Sócrates. Se é tarefa do filólogo observar em que texto esta frase surgiu e como 

ela atravessou os séculos e permaneceu na cultura, não é, porém, necessário saber disso para 
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interpretar um poema escrito provavelmente em Portugal, em sete de maio de 1958. Quando o 

falante reproduz “só sei que nada sei”, como mote e princípio de conhecimento, ele já anulou a 

distância entre a “origem” da sentença e seu tempo. Para o falante – e o poeta, que se diferencia, 

no poema, do falante, se inclui na mesma comunidade – esta frase diz respeito ao seu próprio 

tempo presente, está inteiramente associada ao seu Lebenswelt (mundo da vida) e, por 

conseguinte, a seu Lebenszeit (tempo de vida). Desse modo, o falante parece suprimir toda a 

distância entre o seu tempo de vida e o tempo de vida dos demais, como se um tempo maior 

pudesse abarcar todos esses diferentes tempos. Dito de outro modo: o finito, que é o tempo de 

vida de cada um, é transcendido, e atravessa outros tempos, se inserindo, em última instância, 

no tempo do mundo, desde que esse mundo seja entendido não como Cosmos, mas como um 

suposto espaço em que transitam, potencialmente, todos os seres humanos. Como uma frase 

dita em determinado lugar – no tempo e no espaço – pode transcender este tempo e se inserir 

em outras realidades não pode ser melhor observado no presente trabalho. No entanto, deverá 

ser parte importante do projeto maior, já mencionado na introdução, intitulado Poética da 

distância.  

 É tarefa tanto do poeta quanto do filósofo pôr esta frase em suspensão e perguntar por 

sua validade, pois sua aceitação passiva é a anulação do pensamento. Em Beschreibung des 

Menschen (Descrição do ser humano), Hans Blumenberg provoca a não aceitabilidade desta 

sentença, acrescentando: “o certo é que sabemos muito, mas não sabemos o quão muito”62 

(2014, p. 479). De Cusa a Jorge de Sena, não se soube mais, mas soube-se diferente. A 

dificuldade consiste, porém, no fato de que o conhecimento não é um acúmulo depositado em 

algum recipiente, e é preciso se perguntar como alguém de uma época pôde saber aquilo que 

nos é dado como certo, como foi possível acessar o que nos é inacessível, etc. O que e como se 

sabe pode ser posto em dúvida, no entanto, não saber é a impossibilidade apresentada tanto por 

Nicolau de Cusa, em De docta ignorantia, quanto por Jorge de Sena, com o verso final do 

poema: “Se não soubermos, como não saber?”. 

 O cardeal alemão, ao afirmar que “since the desire in us is not in vain, assuredly we 

desire to know that we do not know” (1990, p. 6), se aproxima do início da Metafísica, de 

Aristóteles: “todos os seres humanos naturalmente desejam o conhecimento” (2012, p. 41). 

Interrompida aqui, a declaração do filósofo grego não permite saber aquilo que Blumenberg, 

no citado Beschreibung des Menschen, irá considerar como um dos fatores primordiais da 

                                                           
62 “Richtig ist, wir wissen sehr viel, aber wir wissen nicht, wie viel”. 
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constituição do ser humano: o olho e sua postura ereta, capaz de olhar o horizonte. 

Primeiramente, ver com os próprios olhos e, logo, com instrumentos e, também, com os olhos 

dos outros, através de pinturas, esculturas, etc. Essa múltipla constituição do que é o mundo, 

em que a ideia de um todo se forma para além do entorno de um sujeito, estabelece uma 

passagem que Nelson Shuchmacher Endebo considerou como “da invisibilidade para a 

visibilidade” (2015), isto é, da especulação à localização. Ainda na Metafísica, Aristóteles diz:  

 

Isso é indicado pelo apreço que experimentamos pelos sentidos, pois 

independentemente do uso destes nós os estimamos por si mesmos, e mais do 

que todos os outros, o sentido da visão. Não somente objetivando a ação, mas 

mesmo quando não se via nenhuma ação, preferimos a visão – o geral – a 

todos os demais sentidos, isto porque, de todos os sentidos, é a visão o que 

melhor contribui para o nosso conhecimento das coisas e o que revela uma 

multiplicidade de distinções (ibidem, p. 41). 

 

 Aristóteles parece considerar a visão apenas a partir daquele que vê, ignorando que ver 

é ter consciência de ser visto – e, em muitos casos, ser, de fato, visto. Como recorda 

Blumenberg, “quem quer ser o primeiro a ver o faz sob o risco de primeiro ser visto”63 (2014, 

p. 777. Sem aprofundar o tema, que não é o escopo deste trabalho, o que interessa evocar, aqui, 

é a passagem do acento do ver ao ser visto, que interferirá drasticamente no modo de saber. 

Assim como concebido por Endebo, ao contrapor o modelo do astrônomo Johannes Kepler do 

cálculo da trajetória elíptica do planeta Marte com uma ilustração atual das múltiplas órbitas 

dos satélites artificiais que compõem o GPS, nota-se que “o olhar de Kepler é centrífugo”, 

enquanto “o modelo contemporâneo (...) é centrípeto” (2015).Embora esta seja uma tese difícil 

de ser sustentada, e que exigiria ainda um longo trabalho de verificação, o que tento 

acompanhar, aqui, é uma passagem de um “tempo centrífugo”, em Nicolau de Cusa, para um 

“tempo centrípeto”, em Jorge de Sena64. 

 Como observado acima, pelos dizeres de Lima Vaz, Cusa opera uma ruptura em relação 

à tradição clássica. No entanto, no que diz respeito ao “mundo centrífugo”, ainda é possível 

notar uma contiguidade entre aquilo que afirma Aristóteles e o que se anuncia em De docta 

                                                           
63 “wer hier zuerst sehen will, tut es unter dem Risiko, dabei zuerst gesehen zu werden”. 
64 Uma leitura mais acurada talvez indique não uma passagem de um modo a outro, mas a incorporação – e, em 

dada medida, modificação – do mundo centrípeto, em que o ser humano olha para si desde fora, pelo centrífugo, 

projetado para fora. Este problema da distância faz parte de um dos projetos para pesquisas posteriores ao 

doutorado. 
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ignorantia. É preciso conhecer o mundo, ir até ele, ocupá-lo. Se por um lado o homem toma 

distância para se defender, por outro é preciso vencer (gewinnen) esta distância para dominar 

as coisas, o ambiente. Segundo Robert Buch, no verbete “Neugierde”, em Blumenberg Lesen – 

ein Glossar (Ler Blumenberg – um glossário), “a sede de saber por si só seria uma característica 

essencial humana, o conhecimento da sua maior realização. Ela não teria outro propósito além 

de soltar a liberdade do homem de qualquer amarra”65 (2014, p. 233). É provável que o enorme 

interesse tanto de Blumenberg quanto de Sena pela obra do cardeal alemão se deva justamente 

ao fato de que são as primeiras desconfianças de Cusa conduzirão, junto com uma série de 

outros acontecimentos, ao nosso “mundo centrípeto”, em que o ser humano, após sair dos 

limites da Terra, ultrapassará o gesto da contemplação das estrelas e enviará máquinas ao 

espaço, que nos observam de fora, fazendo-nos um objeto de si próprio66. Se já em Os Lusíadas, 

na última estância do Canto I, Camões escreve 

 

No mar tanta tormenta e tanto dano, 

Tantas vezes a morte apercebida! 

Na terra tanta guerra, tanto engano, 

Tanta necessidade aborrecida! 

Onde pode acolher-se um fraco humano, 

Onde terá segura a curta vida?67 (2002, p. 39) 

Que não se arme e se indigne o Céu sereno 

Contra um bicho da terra tão pequeno. 

 

qual será a medida humana num mundo em que ele pode olhar desde fora? Ao mesmo tempo 

que expande o alcance do seu corpo, com máquinas que veem mais longe, tocam mais longe, 

                                                           
65 “der Wissenstrieb selbst wäre demnach also Wesensmerkmal des Menschlichen, Erkenntnis dessen höchste 

Erfüllung. Sie habe keinen anderen Zweck, als den Menschen seine Freiheit von jeglichem Zwang fühlen zu 

lassen”. 
66 A distinção contemplatio/operatio, vista mais adiante, é um desses fenômenos. Também se pode apontar a 

autópsia, em que o ser humano começa a desvelar seu próprio funcionamento e, claro, os satélites, já nos anos XX. 

Uma relação de outros acontecimentos que implicam neste giro deve ser levada a um trabalho à parte.  
67 Em “Uma interrogação n’Os Lusíadas” (inédito), Mauricio Mattos aborda o problema das edições mais 

importantes do século XX do livro de Camões, em que a interrogação das primeiras edições de 1572 é deslocada 

do sexto para o oitavo verso acima citada. Embora eu utilize uma dessas edições com a interrogação deslocada, 

faço a correção e cito a estância, a última do Canto I, com a interrogação ao fim do verso seis, conforme 

corresponde, segundo o artigo de Mattos.  
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etc, o ser humano diminui seu próprio corpo, numa relação de compensação que faz do ser 

humano algo maior e menor, ao mesmo tempo. 

 

2.4.5 Cena 3 – análise 

 

 Dos vinte e cinco versos do poema, apenas seis se iniciam com letra maiúscula. O verso 

de abertura, o último verso, o vigésimo verso, precedido pelo ponto de interrogação no verso 

dezenove, e os versos oito, catorze e o dezenove. Esses três versos são precedidos, no verso 

anterior, por um travessão. Com exceção do vigésimo verso, todos os demais iniciados com 

maiúscula se abrem com a partícula “se” e são compostos com o verbo “saber”. Nas três 

primeiras ocorrências, temos uma pergunta não marcada, isto é, sem ponto de interrogação. Nas 

outras duas vezes, a pergunta é explícita. De fato, poderia ser considerado que, da abertura ao 

verso dezenove temos um encadeamento de perguntas, separadas pelo travessão e concluídas 

no ponto de interrogação. O travessão, que não marca uma subordinação sintática, estabelece 

uma pausa na respiração, de modo que o poema se aproxima muito de uma oratória, no que diz 

respeito ao ritmo. Isolando esses versos – e, nas três primeiras ocorrências, também o verso 

seguinte –, encontra-se um dos eixos do poema: 

 

Se não soubermos como é nosso o mundo, 

e que sabemos dele apenas o que tivermos feito, 

Se não soubermos que a vida é um salto brusco 

do inanimado às vidas que se encontram 

Se não soubermos que os iguais transformaram 

em único e mortal o que é sinal de um só 

Se não soubermos, como saberemos? 

Se não soubermos, como não saber? 

 

 O acento do poema parece estar posto no “mundo centrípeto”, em que a operatio se 

estabelece desde o primeiro verso, com “é nosso o mundo” e, no verso seguinte, a afirmação de 
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que saberemos do mundo “apenas o que tivermos feito” [dele]. Contemplare e agir68 não se 

excluem, pois, seguindo o pensamento de Jorge de Sena, só será possível contemplar a nossa 

própria ação. Estamos olhando para nós mesmos, para nossas ações e nossos feitos, como se 

fôssemos outros, como se transcendêssemos a nós mesmos. Ademais, olhar para nós mesmos, 

criando um fora que é, de certo modo, um dentro – si mesmo –, é ingressar numa circularidade 

na qual o ir-para-fora parece ainda assim um estar-dentro. Esta circularidade na qual estamos 

inseridos nos impede de não saber, nos impede, portanto, de voltar à sentença atribuída a 

Sócrates, “só sei que nada sei”. Se sabemos muito, como afirma Blumenberg, a distância que 

antes procurávamos superar para chegar ao conhecimento deve ser, agora, a distância que 

procuramos manter em relação ao próprio saber, para que não sejamos assolados por inúmeras 

informações e saberes que nos chegam. 

 Esse movimento de avanço e recuo é operado, no poema, nos sete versos finais, em que 

a pergunta “Se não soubermos, como saberemos?”, terminada com o verbo no futuro, será 

refeita, no último verso, com o verbo no infinitivo antecedido do “não”, advérbio que 

proporcionará o jogo afirmativo/negativo entre os dois versos citados. Envolvidos por esses 

dois versos, aparecem os cinco versos com termos que apontam para uma direção centrífuga – 

“terá sentido”, “seta”, “fim que não acaba” –, em que haverá um movimento de passagem 

expresso no termo “porta”, seguido do limite – “tecto” – e do não limite – “constelado céu”. 

Uma pequena filosofia da história se anuncia nesses versos em que as perguntas se abrem ao 

leitor, sempre dentro de uma única afirmação, a de que sabemos e temos de saber, não podendo, 

jamais, simplesmente não saber. 

 A visão de história de Sena, que pode ser depreendida dos seus vários escritos 

ensaísticos, nos seus prefácios aos próprios volumes de poesia ou a seus volumes de tradução, 

nos seus estudos camonianos, entrevistas e, decerto, nos seus poemas, será potencializada no 

volume Metamorfoses, livro que se seguirá a Fidelidade, e que se distingue “por um diálogo 

tridimensional que envolve objetos estéticos, a História, e o próprio poeta, o qual engendra 

poeticamente um discurso didáctico e especulativo relacionada com esses objectos”, como 

aponta Igrejas (2009, p. 111). No poema aqui referido, o primeiro elemento dessa tríade 

levantada por Igrejas está ausente. No entanto, não se trata de reduzir o poema a um embate 

direto entre História e poeta, porque a pergunta pelo saber não está lançada ao passado e 

                                                           
68 A questão entre contemplare e agir será retomada no capítulo II, sobre Hilde Domin, especialmente no poema 

“Von uns” (Sobre nós), em que a oposição “wissen/handeln” (saber/agir) é explicitada. 
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encerrada nele, mas se arrasta, entre todos os tempos, na relação que o homem estabelece com 

seu mundo (Lebenswelt). Ainda conforme Igrejas, “através de sua poesia empenhada, Sena 

deseja remodelar o mundo, ou pelo menos evocá-lo poeticamente, no desejo de contribuir para 

um melhor conhecimento dele, com ênfase nos valores que protejam a dignidade humana” 

(ibidem, p. 113). Tratando de Metamorfoses, Igrejas não se afasta de Fidelidade, corroborando, 

em alguma medida, o consciente projeto estético de Sena, para quem a obra não deixava de ser 

um testemunho de uma vida que passou pela terra e muito viu e vivenciou. No capítulo III, que 

tratará de Jorge de Sena, retornarei às questões do testemunho. Em prefácio a Poesia-I, com 

data de 1960, Sena escreve que “se o ‘fingimento’ é, sem dúvida, a mais alta forma de educação, 

de libertação e esclarecimento do espírito enquanto educador de si próprio e dos outros, o 

‘testemunho’ é, na sua expectação, na sua discrição, na sua vigilância, a mais alta forma de 

transformação do mundo, porque nele, com ele e através dele, que é antes de mais linguagem, 

se processa a remodelação dos esquemas feitos, das ideias aceites, dos hábitos sociais 

inconscientemente vividos, dos sentimentos convencionalmente aferidos” (2013, p. 726). 

 A dignidade do homem, matriz apontada por Lima Vaz como uma das bases do 

pensamento renascentista, permanece presente, conforme salienta Igrejas, na obra de Jorge de 

Sena. “À memória de Nicolau de Cusa”, portanto, se relacionaria àquilo que Aleida Assmann 

chama de a “memória habitada”, em oposição à “memória inabitada”. Segundo a estudiosa 

alemã, a primeira  

 

1. está vinculada a um portador, que pode ser um grupo, uma instituição ou 

um indivíduo 

2. estabelece uma ponte entre passado, presente e futuro 

3. procede de modo seletivo, à medida que recorda uma coisa e esquece outra 

4. intermedeia valores dos quais resultam um perfil identitário e normas de 

ação (2011, p. 146). 

 

 Jorge de Sena se coloca na posição de portador, não apenas como um indivíduo, mas 

como um indivíduo constituinte de um grupo – o de poetas –, estabelecendo, ao longo de sua 

obra, algumas funções atribuídas ao poeta e ao fazer poético69, sempre dentro de um diapasão 

                                                           
69 Seguindo Assmann (2011, p. 151), a memória habitada está associada à memória funcional, na qual ela vê, entre 

os desdobramentos possíveis, os seguintes: legitimação, deslegitimação e distinção. A legitimação faz parte do 

discurso oficial. Observando uma consideração de Igrejas, noto como Sena se aproxima da deslegitimação, numa 

atitude política que se desvia das posições oficiais. Cabe realçar os estudos camonianos de Sena como uma das 

primeiras tentativas, senão a primeira, de resgatar Camões enquanto poeta, não como monumento nacional. Diz 



67 
 

que não é mero contemplar, mas sim associado a operatio, a um agir positivo, interferindo no 

conhecimento do mundo, oferecendo-lhe novas formas e novas chaves de pensamento. Uma 

passagem da introdução de Poesia de 26 séculos, antologia por ele organizada e traduzida, 

demonstra bem essa ética seniana de não estabelecer uma ruptura entre os três tempos nem de 

conjugá-los indevidamente: “Arcaizar os antigos é tão injusto para com eles, como só 

modernizá-los é irresponsável. Não podemos fazê-los falar como não falariam, mas igualmente 

nos cumpre não os levar para um mundo revoluto sem aparente comunicação directa connosco” 

(2001, p. 19). A partir dessa afirmação, retorno aos primeiros versos do poema: “Se não 

soubermos como é nosso o mundo,/ e que sabemos dele apenas o que tivermos feito,”. 

Pertenceria o passado a nós ou seríamos nós o resultado da História? Para Goldstein (apud 

Buch, 2014, p. 273 e ss.), a hermenêutica gadameriana apontaria para uma história que não 

pertence a nós, “nós pertencemos a ela”70. Essa linha de pensamento se contrapõe ao que 

Blumenberg constitui como Selbstbehauptung71 (auto-asserção), que se oporia às 

“übermächtigen Opponenten” (poderosos oponentes), isto é, às coisas que não demonstram uma 

força maior que o homem e contra as quais ele não permanece impotente. Apesar de muitas 

vezes superar estes oponentes, como na conquista do espaço, na capacidade de controlar o curso 

das águas, etc, parece certo que o maior desses oponentes, a morte, não venha a ser derrotado. 

Sena parece se posicionar mais a favor da posição de Gadamer, como se deixa ler em “De docta 

ignorantia”, nos versos oito e nove, em que escreve “Se não soubermos que a vida é um salto 

brusco/ do inanimado às vidas que se encontram” e, no décimo sétimo e décimo oitavo, “como 

ter visto é terem outros visto/ o que, entretanto, em nós se transmutou”. Se são essas vidas que 

                                                           
Igrejas: “O discurso histórico oficial tende a destacar as classes sociais privilegiadas, e os seus membros são por 

vezes utilizados como valores sinedóquicos e representativos da massa social, alienando por completo os 

indivíduos que constituem as classes anónimas da memória histórica. O trajeto literário seniano move-se sempre 

na direcção do que de humano há em tudo” (2009, p. 113). 
70 “sondern wir gehören ihr”. 
71 O conceito de Selbsbehauptung ocupa uma importante posição na obra de Hans Blumenberg e foi desenvolvido 

em Die Legitimität der Neuzeit. Em oposição a “theologische Absolutismus” (absolutismo teológico), “die humane 

Selbstbehauptung"(a auto-asserção humana) “é interpretada como legítima auto-preservação da razão perante uma 

concepção especulativa e exagerada da onipotência de Deus que ameaça questionar as constantes racionais do 

mundo e da razão humana”. (“wird als die legitime Selbsterhaltung der Vernunft angesichts einer spekulativ 

entfalteten und dramatisch zugespitzten Allmacht Gottes verstanden, die die rationalen Konstanten der Welt und 

der menschlichen Vernunft in Frage zu stellen droht”) (BUCH, 2014, p. 260) Portanto, a Selbstbehauptung (auto-

asserção) coloca o homem diante da enorme responsabilidade em lidar com a História e seu curso, visto que não 

é mais Deus o soberano a ditar as escolhas do homem, mas a própria razão humana. O fundamento divino, que 

logo será substituído pelo científico, no Iluminismo, legitimará esta modernidade que, nos tempos atuais, ou seja, 

a partir dos anos 50 em diante, isto é, do recorte histórico das obras aqui pesquisadas em diante, se acumula numa 

ausência de fundamento não apenas divino, mas também científico, constituindo o que Wanderson Lima, professor 

da UESPI, denomina “niilismo alegre” (este termo foi apresentado durante a palestra “Antropologia e Literatura: 

o homem (des)constrói”, na Casa de Cultura de Teresina, em 23 de janeiro de 2016.  
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se transmutaram em nós, então podemos entender que é a história que nos (per)segue, e não nós 

a ela. 

 Realizar este salto, condição para todas as vidas, sendo animado por forças que escapam 

à vontade humana, ingressando num ambiente repleto de outras vidas – humanas ou não – e ter 

com elas uma obrigatória relação, nos encontros que se dão entre o acaso e a escolha. Saber que 

essas vidas são “o ser que nunca fomos” e que “não seremos”, respeitando, assim, que não 

poderemos falar por eles, nem será possível isolá-los de nós, pois o que eles viram “em nós se 

transmutou”. No poema, não se diz que algo foi transmitido “para nós”, mas incorporado, ao 

usar a preposição “em”, o passado em nós. Transmutar, no poema de 1958, antecipa o volume 

de poemas posterior, Metamorfoses. A vida é uma sucessão de trans-formações, de formas que 

se transmutam, numa relação que sustenta um “puro início”. Será a partir deste livro que alguns 

dos princípios de Sena acabarão conduzindo à ideia de Selbstbehauptung (auto-asserção), pois  

 

Metamorfoses pondera a origem e o destino do percurso humano na sua 

trajectória histórica e, como esta é a tese seniana de que não é para perecer 

que se nasce. Esta atitude ideológica ilustra com a própria imaginação 

histórica demonstra como sociedades investem-se em actividades criativas 

(artísticas/tecnológicas) que visam libertá-las duma morte desnatural 

(IGREJAS, p. 114).  

 

Este comentário evoca o poema “A morte, o espaço, a eternidade”, do citado volume, e deixa 

entrever tanto a consideração que aproxima Sena da antropologia filosófica como altera a chave 

para a compreensão do sintagma “puro início” e do termo “eternidade”, em “De docta 

ignorantia”. 

 O “salto” do “inanimado”, do “puro início”, às “vidas que se encontram” não pode ser 

posto numa escala do Weltzeit (tempo do mundo). A aparição do homem na Terra não está vista, 

no poema, numa linha de evolução filogenética (tempo longo), nem cosmológica (chamarei 

aqui de tempo aberto), mas ontogenética (tempo curto). Sena pergunta pelo homem – pergunta 

pela humanidade, portanto – entendendo a História, ou o aparecimento dela, não como uma 
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sucessão de algo, mas uma ruptura, um salto em que do nada surge o homem, aquele que nega 

a natureza, ideia recorrente de “A morte, o espaço, a eternidade”7273. 

 Os saltos que o homem dá para saber são ora medidos, ora arriscados. Se medidos, ainda 

assim são passíveis das contingências. Por vezes, tenta-se alcançar o saber sem os saltos, 

tentando caminhar passo a passo, um modo mais eficaz de diminuir as contingências. Mas se é 

do homem o movimento de saber, é do homem, em algum momento da sua trajetória, abandonar 

a pretensa segurança do passo a passo e saltar.  

 

2.4.6 Cena 4 – Isto (Jorge de Sena) 

 

Não queiras, não perguntes, não esperes. 

Isto que passa como vida e tu 

medes em dias, horas e minutos, 

ou como tempo passa e vais medindo 

em rugas e lembranças e em sombrias 

e plácidas visões de coisa alguma, 

às vezes sorridentes, mas sombrias; 

sim: isto, a que dás nomes, que separas 

                                                           
72 José Guilherme Merquior, em crítica ao marxismo, e se referindo a Lukács, assinala que, para esta doutrina, “o 

desenvolvimento histórico não parte nunca de um puro início, mas reelabora sempre os resultados das etapas 

precedentes” (2013, p. 245). Nitidamente, Jorge de Sena, ao longo de sua obra, se afasta deste princípio, e uma 

leitura pela via negativa, mesmo que não diretamente relacionada, com relação ao marxismo, ajuda a compreender 

o afã de “puro início” e a ideia de “homem” no poeta português. Deste modo, o “salto” do “puro início” se aproxima 

do que Lévi-Strauss afirmava sobre o aparecimento da linguagem: “Quaisquer que tenham sido o momento e as 

circunstâncias de seu aparecimento na escala da vida animal, a linguagem só pôde nascer repentinamente. As 

coisas não puderam passar a significar de forma progressiva. Em consequência de uma transformação cujo estudo 

não compete às ciências sociais, mas à biologia e à psicologia, uma passagem efetuou-se, de um estágio em que 

nada tinha um sentido a um outro em que tudo o possuía” (apud MERQUIOR, ibidem, p. 267).  
73 Para o problema do futuro, recupero as considerações de Koselleck sobre utopia, tempo e espaço. Segundo o 

filósofo alemão, “as possibilidades espaciais de situar as utopias na finitude da superfície da nossa Terra haviam 

se esgotado. Os espaços utópicos haviam sido ultrapassados pela experiência” (2014, p. 124). Para ele, “toda utopia 

futurística precisa pressupor continuidades temporais, sejam elas apresentadas abertamente ou não. A simples 

antítese de um contramundo espacial, que até então podia ser alcançado por via marítima, agora precisa ser 

comunicado temporalmente” (ibidem, p. 125 e ss.). Esta segunda afirmação remete ao esgotamento do espaço da 

Terra ocorrido após as Grandes Navegações, um dos acontecimentos que determinam a Modernidade. Outros 

acontecimentos seriam o acordar do pensamento religioso, a emancipação da Arte e da Filosofia desse contexto, e 

a divulgação da cosmologia de Copérnico (OPITZ, 2009, p. 38). Em “A morte, o espaço, a eternidade”, somos 

confrontados com a conquista do espaço, lugar inabitado – e inabitável – pelo ser humano, que cria a tensão entre 

a conquista do céu – análoga à do mar, no século XV – e a descoberta de terras que não se submetem às leis físicas, 

no sentido de acolhimento e capacidade de habitar, do ser humano.  
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do resto em que surgiu, de que surgiu; 

isto, que já não queres, não interrogas, 

de que já nada esperas, mas que queres, 

por que perguntas sempre, e por que esperas; 

isto, que não és tu, nem vai contigo, 

nem fica quando vais; em que não pensas, 

porque ao medir apenas medes e 

nada mais fazes que medir – só isto, 

apenas isto, isto unicamente: 

não queiras, não perguntes, não esperes, 

que o pouco ou muito é tudo que te resta. 

14/7/1958 

 

 O estudo deste poema se aproxima muito das considerações feitas sobre “De docta 

ignorantia”, que o antecede, em Fidelidade. São poemas escritos com uma diferença de mais 

ou menos dois meses (7 de maio de 1958, o primeiro, 14 de julho do mesmo ano, o segundo), 

que, apesar de poderem ser lidos separadamente, inclui uma espécie de sequência que chega a 

ser possível ler na própria transição de um para outro: se “De docta ignorantia” se fechava com 

“Se não soubermos, como não saber?”, “Isto”, poema sem dedicatória, se inicia com “Não 

queiras, não perguntes, não esperes.” 

 Duas das três perguntas fundamentais de Kant parecem estar implícitas no verso de 

abertura: was kann ich wissen? (“não perguntes”) e was darf ich hoffen? (“não esperes”). Não 

poderei me aprofundar nessas questões, aqui, mas estabelecendo uma conexão entre os dois 

versos é possível ver uma aproximação dialética entre os dois poemas, numa construção de 

diálogo textual, visão tipicamente renascentista, em que se desenvolve e desenrola um 

palimpsesto, à qual Jorge de Sena, ainda inserido numa tradição humanística da qual ele 

praticamente se apresenta como defensor, se dirige para a composição de Fidelidade, ao 

explorar o pensamento de Nicolau de Cusa, como visto anteriormente74. 

                                                           
74 O diálogo não se realiza apenas entre obras próprias e alheias, mas é também proposta no interior do universo 

do artista, fazendo da encenação poética o conjunto de uma vida, um diário poético para o leitor. No prefácio de 

Poesia-III, de 1977, Sena discorrerá sobre seu percurso, estabelecendo uma relação com os títulos dos seus livros: 

“O homem corre em perseguição de si mesmo e do seu outro até à coroa da terra, aonde humildemente encontrará 

a pedra filosofal que lhe permite reconhecer as evidências. Ao longo disto e depois disto e sempre, nada é possível 

sem fidelidade a si mesmo, aos outros e ao que aprendeu/desaprendeu ou fez que assim acontecesse aos mais. Se 
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2.4.7 Cena 4 – análise  

 

O poema, em estrofe única, começa com um verso fechado por ponto final. Depois, 

todos os demais dezoito versos serão encadeados, ainda que vez ou outra separados por vírgula 

ou ponto e vírgula, até o último verso, fechado, assim como o primeiro, com ponto final. 

Composto por três imperativos dirigidos à segunda pessoa do singular, com verbos que, 

juntamente com o verbo “medir” (cinco ocorrências), formarão uma espécie de “moldura” do 

poema: “querer” (quatro ocorrências), “perguntar” (três ocorrências mais uma de “interrogar”) 

e “esperar” (quatro ocorrências). Os verbos da abertura do poema – querer, perguntar, esperar 

– são, ao longo do poema, enredados pelo verbo medir – eu diria mediados pelo medir, mas 

tento evitar a tautologia. Será na negação da negação, ou seja, querendo, perguntando e 

esperando, que, nas respectivas medidas de querer, perguntar e esperar, a interpretação emerge. 

 A partir de uma hermenêutica gadameriana, em que um texto é uma resposta a uma 

pergunta – e a interpretação pergunta ao texto, para obter uma resposta –, levanto duas primeiras 

questões: quem é o tu? e o que é “isto”? Antes de formular uma tentativa de resposta, observo 

que os verbos “querer”, “perguntar” e “esperar” não possuem objeto, ou seja: o que (não) se 

quer, o que (não) se pergunta, o que (não) se espera? 

 O “tu” parece ser um sujeito teórico, abstrato, e o leitor poderia aceitá-lo como próprio, 

isto é, dirigido a si, do mesmo modo que se poderia tomar o poema como um monólogo, em 

que o “eu” diz a si mesmo “não queiras, não perguntes...”. O “isto”, salvo engano, é o “tempo”, 

cuja medição, para além da cronologia (“em dias, horas e minutos”), pode estar em “rugas e 

lembranças”. Se o presente trabalho visa a pesquisar “corpo” e “memória”, este simples par 

(“rugas e lembranças”) no quinto verso de “Isto” carrega os dois problemas: a ruga é uma marca 

corporal, é algo que se apresenta no Körper (corpo físico), comunicando ao Leib (corpo 

                                                           
pausa para coligir estas experiências, haverá algum Post-Scriptum ao que disse. Após o que a existência lhe são 

metamorfoses cuja estrutura íntima só uma arte de música regula. Mas, tendo atingido aquelas alturas rarefeitas, 

andou sempre na verdade, e continuará a andar, os passos sem fim (enquanto a vida é vida) de uma peregrinatio 

ad loca infecta, já que os ‘lugares santos’ são poucos, raros, e ainda por cima altamente duvidosos quanto à 

autenticidade. Que fazer? Exorcismos. E depois vagar como Camões numa ilha perdida, meditar sobre esta praia 

aonde a humanidade se desnude, e declarar simplesmente que terminamos (e começamos) por ter de declarar: 

Conheço o sal...sim, o sal do amor que nos salva ou nos perde, o que é o mesmo”.(2013, p. 757 e ss.). Reparo que 

Jorge de Sena não usa como medida a sua vida, mas inicia este trecho afirmando que o “homem corre...”, 

transferindo, assim, a uma pretensa universalidade aquilo que corresponderia ao seu percurso individual.  
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sensível) a existência do tempo. A lembrança tenta restituir os diversos estratos de tempo sob 

esta ruga.  

 À medida que o poema se desdobra, percebemos que “isto” (tempo) é aquilo que o “tu” 

não devia querer, perguntar, esperar. No entanto, como mencionado acima, este imperativo se 

separa dos demais versos do poema. Ele não faz parte da circularidade que o poeta vai 

construindo em torno desses quatro verbos (cf. os versos onze e doze, “...não esperas, mas que 

queres,/ porque perguntas sempre, e por que esperas;”, grifo meu). À medida que o “tu” 

ingressa na circularidade, já não cabe mais o imperativo, porque não cabem mais escolhas em 

relação ao tempo. Separar o tempo (do “resto”) “em que” e “de que” surgiu (o “isto”/tempo) é 

uma tentativa, mas se recorda que “isto, que já não és tu, nem vai contigo,/ nem fica quando 

vais;” é a distância que vai sendo operada entre o “eu” e as demais coisas – inclusive o “tu” – 

dentro desta circularidade, dentro, portanto, do tempo. Deste modo, o “eu”, lançado no tempo, 

vê o “tu” se afastando, no próprio tempo. Não é uma distância de um indivíduo x para o y, mas 

a do mesmo indivíduo, ou, se se quer, do corpo (físico, Körper) para o corpo (sensorial, Leib)75. 

 Nos últimos quatro versos, haverá uma ruptura nesta circularidade, retornando à 

sequência dos três imperativos, no penúltimo verso, e encerrando com um provocativo verbo, 

“restar”. A ruptura está marcada pelo travessão, e seguida pela reiteração dos advérbios de 

exclusão (“só”, “apenas”, “unicamente”). O “isto” que se associa a estes advérbios, porém, já 

não parece indicar o tempo, mas a ação – de querer, de perguntar, de esperar. A noção 

geométrica de circularidade contém os limites estabelecidos pelos quatro verbos, em que os três 

verbos que expressam desejo – querer, perguntar e esperar –, destacados no início e no fim do 

poema, juntos a medir, verbo de ação, formam um quadro. 

 Aquilo que “resta” está explícito no poema: é “o pouco ou muito”, e, retornando aos 

versos oito e nove (“...separas/ do resto...”), o pouco ou muito surge no tempo e do tempo, surge 

no isto e do isto, emergindo enquanto forma. Pensando nas questões da distância entre o “eu” 

e “tu”, no poema, e percebendo o poema como uma encenação monológica, aquilo que “resta” 

(pouco ou muito) só pode restar porque pouco ou muito se perdeu, pois “isto” “nem vai contigo,/ 

nem fica quando vais;”. O paradoxo do fenômeno irrecuperável que a memória tentar recuperar, 

querendo-o, perguntando por ele e esperando (um retorno). 

                                                           
75 Essa distinção entre um afastamento ek-stático e um afastamento em movimento se apresenta no poema 

“Ziehende Landschaft”, de Hilde Domin, analisado na abertura do presente capítulo. 
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 Se “superação da distância” (die Gewinnung der Distanz) se converte numa “capacidade 

elementar do ser humano” (elementare Fähigkeit des Menschen”), como propõe Hans 

Blumenberg em Beschreibung des Menschen, aqui citado por von Bülow (2009, p. 86), então o 

tempo encenado, no poema de Jorge de Sena (no segundo verso, o “isto” como vida, 

transformando “vida” numa metáfora para “tempo” ou ao contrário?), aparece como um algo 

próximo, oposto a “aquilo”. 

 Um problema para esta interpretação aparece no verso quatro, em que “isto” e “tempo” 

também possuem uma relação de performance, de um als ob (como se). Desta maneira, o “isto” 

não é propriamente o tempo, mas sua ficcionalidade, é aquilo que o ser humano tenta indicar 

(mit dem Finger zeigen, indicar com o dedo), mantendo uma distância invariável, ao mesmo 

tempo em que sua vida passa dentro dele. É preciso dizer “isto” para falar das coisas, mesmo 

que sejam elas “próprias”. 

  Essa dimensão circular se mantém em acordo com aquela do poema “De docta 

ignorantia”. Como assinala Vaz, “a infinitude, que nunca pode ser alcançada, de Deus e do 

universo provoca no homem um movimento tendencialmente infinito de conhecimento de Deus 

e do universo” (2014, p. 82 e ss.). No entanto, já superadas as ideias de centro – da Terra em 

relação ao Universo – e de Deus como responsável pelo funcionamento do mundo, o homem 

se vê diante da Selbstbhauptung (autoasserção), lançado a uma “kontingente Wirklichkeit” 

(realidade contingente) (Goldstein, apud Buch, 2014, p. 260). A transição do “theologischen 

Absolutismus” (absolutismo teológico) para a Selbstbehauptung (auto-asserção) é abordada por 

Blumenberg em Die Legitimität der Neuzeit (A legitimidade do mundo moderno), de 1966, 

estabelecendo, como Epochenschwelle (limiar temporal), Nicolau de Cusa, Giordano Bruno e 

René Descartes, seguindo, deste modo, o que Ernst Cassirer, em Individuum und Kosmos in der 

Philosophie der Renaissance (Indivíduo e Cosmos na filosofia do Renascimento) já 

estabelecera. Blumenberg acrescenta, ainda, Wilhelm von Ockham76, representante máximo do 

Nominalismo, doutrina à qual Henrique Vaz associa Nicolau de Cusa, conforme visto 

anteriormente. Hubert Dumberg, abordando a questão da Selbstbehauptung (auto-asserção), 

considera que “a ambição da busca por conhecimento moderno teve uma transformação 

também na sua finalidade. A pergunta pelo que deu lugar à pergunta pelo como”77 (2011, p. 

                                                           
76 Sobre uma mudança na recepção da obra de Wilhelm von Ockham, cf. ADAMS, Marilyn McCord, “Intuitive 

Cognition, Certainty, and Scepticism in Wilhelm von Ockham”, in: Traditio 26, 1970. p. 389-398. 
77 “das Streben der neuzeitlichen Erkenntnissuche wandelt sich somit auch in seiner Zielsetzung. Die Frage nach 

dem Was wird abgelöst von der Frage nach dem Wie”. 
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92). Em ambos casos, porém, é preciso apontar para fora, demonstrar, embora dizer “isto” 

conduza à ideia de que ainda não se sabe o que é, de que ainda se está, então, na pergunta pelo 

Was (que). Jorge de Sena cria, entre os dois poemas, uma tensão. Se é correta a afirmação de 

que estamos no mundo centrípeto, havendo superado o mundo centrífugo, é também correta a 

afirmação de que algumas das perguntas trazidas por outras épocas não se esgotam, e que se a 

direção do olhar é modificada, o olhar ainda permanece diante do espanto e da impossibilidade 

de nomear todas as coisas, seja por desconhecimento, seja por uma nova forma ou, em caso 

mais radical, pela entrada numa outra dimensão, numa ontologia estranha, lugar em que as 

premissas são postas em suspensão, pela própria incapacidade de, com as premissas e as 

categorias próprias, entendermos essa forma radical de estranhamento. Digo radical 

acompanhando Waldenfels: “O estranho encontra seu mais alto nível em uma forma radical. 

Esta forma encontra tudo o que permanece fora de qualquer ordem e nos confronta com 

acontecimentos que põe em questão não apenas uma determinada interpretação, mas sim a mera 

‘possibilidade de interpretação’”78 (1997, p. 36 e ss.). 

 Apontar, demonstrar, indicar são ações que ingressam no problema dêitico. “Isto”, um 

dêitico absoluto como “aqui” e “agora”, que, sem um referente preciso, pode-se referir a 

qualquer coisa, em que o recorte da imensidão precisa ser acompanhado das limitações que vão 

sendo apresentadas ao olhar. Dizer “isto”, nomear e separar do resto (como expresso nos versos 

oito e nove: “sim: isto, a que dás nomes, que separas/ do resto em que surgiu, de que surgiu;”), 

é pôr em evidência algo, é trazer à luz. Na encenação do poema, não é o “eu” que traz algo para 

ser visto, mas o “tu”. No entanto, de fora, vendo a encenação, notamos que quem aponta para 

aquilo que o “tu” faz emergir é o “eu”. Como se o “tu” agisse sem perceber e o “eu” fosse lhe 

indicando as coisas, trazendo-as, porém, para si, à medida que o pronome “isto” indica 

proximidade com o emissor. De todos modos, mantém-se a distância, pois “de alguma maneira, 

ao apontarmos para algo, mantemos este algo diante de nós. É sobretudo no ato de apontar que 

nos distanciamos das coisas” (FIGAL, 2007, p. 197)79. Se o “isto” se refere ao tempo, como 

afirmado anteriormente, então é de pensar qual distância entre o “eu”, o “tu” e o “isto”, visto 

que tanto o “eu” quanto o “tu” estão inseridos numa temporalidade; não se estabelece o tempo 

                                                           
78 “Die Fremdheit findet schlieβlich ihre höchste Steigerung in einer radikalen Form. Diese betrifft all das, was 

auβerhalb jeder Ordnung bleibt und uns mit Ereignissen konfrontiert, die nicht nur eine bestimmte Interpretation, 

sondern die bloβe ‘Interpretationsmöglichkeit’ in Frage stellen”. 
79 “beim Vorzeigen hält man das Gezeigte, wie auch immer, von sich weg. Überhaupt wahrt man im Zeigen 

Abstand zu etwas”. 
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como um fora, e “rugas e lembranças” mantém essa presença, ou melhor, a consciência dessa 

presença temporal. 

 Diferentemente do tempo no poema anterior, marcado pela distância entre passado e 

presente, mesmo com o passado influindo no tempo atual, através de rastros e vestígios (“o que, 

entretanto, em nós se transmutou”), em “Isto” há um continuum, um tempo que passa e que vai 

sendo medido (“vais medindo”, lê-se no verso quatro), que não se separa do sujeito que sofre 

essa passagem. O tempo em “Isto” é o finito do Lebenszeit (tempo da vida), é aquilo que se 

separa “do resto em que surgiu, de que surgiu” (verso nove). Não significa o abandono da 

consciência do Weltzeit (tempo do mundo), do tempo absoluto, que o ser humano, à medida que 

se afastou do seu entorno, foi conhecendo. Se apontar “isto” é ir-para-fora, o que poderia propor 

um movimento centrífugo, este movimento só ocorre, no entanto, dentro de um movimento 

absoluto centrípeto, em que o Weltzeit (tempo do mundo) incide no Lebenszeit (tempo da vida). 

“Não queiras, não perguntes, não esperes” o “tudo que te resta”, sendo “pouco ou muito”, 

porque todo o demais está para além do alcance, está e permanecerá longe, mesmo que 

tenhamos a consciência de que exista – outro(s) tempo(s), outro(s) espaço(s). O dêitico “isto” 

faz, por fim, as vezes dos dêiticos “aqui” e “agora”, sem estabelecer uma referência concreta, a 

não ser aquela que envolve o sujeito – qualquer sujeito.  
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3 Hilde Domin 

 

 Nascida a 27 de julho de 1909, em Colônia, Hilde Löwenstein possui um percurso 

bastante atípico do início do seu fazer literário até se estabelecer como uma das principais vozes 

da lírica alemã do pós-guerra. De imediato, nota-se sua estreia tardia, em 1959, com a 

publicação de Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa como apoio), o que motivou a editora 

S. Fischer a adotar um ano de nascimento fictício para a poeta, 1912, de modo que a estreia 

pudesse ocorrer ainda antes dos cinquenta anos de idade da poeta. Também o sobrenome 

escolhido, Domin, remete a um pseudônimo que só seria adotado após o retorno a Alemanha, 

em 1954, três anos após o “nascimento poético”80 oficial de Domin81. Em muitas cartas escritas 

após esta adoção ainda é possível encontrar a assinatura Hilde Palm, sobrenome de casada. 

 Tornar-se poeta não era uma ambição na vida de Domin, que iniciou seus estudos em 

Direito na Universidade de Heidelberg, em 192982. Neste ambiente, conhece o também 

estudante Erwin W. Palm, com quem inicia um relacionamento que duraria até 1988, quando 

da morte dele. Juntos, vão para Itália, em 1932, para um período de estudos, que, com a ascensão 

de Hitler ao poder, em 1933, se transforma em exílio. Em 1938, com o pacto firmado entre 

Mussolini e Hitler, a situação dos judeus se torna insustentável também no país do Sul, e o casal 

parte para a Inglaterra, onde os pais de Domin já se encontravam exilados. Em 1940, precisaram 

novamente mudar de país, pois todos os alemães, inclusive judeus, passaram a ser considerados 

enemy aliens, na Inglaterra. Em 26 de junho de 1940, no mesmo barco que levava Stefan Zweig 

para sua última viagem transatlântica – o autor austríaco viria a se suicidar no Brasil, em 1942 

–, Hilde e Erwin Palm rumam para a República Dominicana, então chamada Santo Domingo, 

via Canadá, Estados Unidos e Jamaica. 

 O país que emprestaria a Hilde Palm o nome para um novo batismo não fora a primeira 

opção do casal, conforme ela relata em entrevista de 1994: 

 

                                                           
80 Cf. p. 25 do presente trabalho 
81 Em arquivo, é possível encontrar poemas circunstanciais, escritos para o marido Erwin W. Palm, datados de 

1949. Cf as notas de Nikola Herweg in Domin, Hilde Sämtliche Gedichte. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2009 e 

Domin, Hilde. Die Liebe im Exil – Briefe an Erwin Walter Palm aus den Jahren 1931-1959. Frankfurt am Main: 

S. Fischer, 2009 
82 Logo no início dos seus estudos, Domin mudaria para Ciências Políticas e Filosofia. No ano seguinte, iria para 

Berlin, para estudos na Friedrich-Wilhelm Universität, regressando um ano depois para Heidelberg. 
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Por exemplo, no consulado da Guatemala me diziam que era bem quista a 

imigração de engenheiros, técnicos, etc. Pessoas de ciências humanas não 

estavam em questão. Para o Chile, Brasil, Argentina, ou mesmo Canadá, se 

podia ir, desde que se tivesse uns mil dólares, o que não era o nosso caso. A 

República Dominicana não colocava nenhum obstáculo desse tipo. Além 

disso, havia o fato de eu ter boa relação com o vice-cônsul dominicano, um 

escritor. Saímos para caminhar juntos, ele me contava do seu romance. 

Através do conhecimento pessoal, que permaneceu depois, consegui o visto 

(apud HERWEG, 2011, p 43).83 

 

O ambiente tampouco era o mais propício para quem fugia de um regime totalitário, 

uma vez que Santo Domingo se encontrava sob o poder do ditador Rafael Trujillo. Nos catorze 

anos em que passarão na ilha, com viagens juntos e separados para Cuba, Haiti e Estados 

Unidos, Domin e Erwin mantiveram uma vida precária, com muitas dificuldades financeiras e 

um relacionamento repleto de conflitos, entre eles o aborto de Hilde (2009b). 

 Enquanto ele atuava como professor e arqueólogo na Universidad de Santo Domingo e 

se dedicava a sua obra poética, ela permanecia como uma espécie de secretária, traduzindo 

textos dele para outros idiomas, organizando suas conferências, cuidando da casa. Em 1951, 

quando Hilde recebe a notícia da morte da mãe, Paula Löwenstein, Erwin está em viagem e não 

se aproxima para apoiá-la. É numa crise extrema, em que chega a pensar no suicídio, que Hilde 

inicia a escrita de uma série de poemas. Segundo a poeta, foi isso que a fez manter-se viva: “eu 

era uma moribunda que escrevia contra a morte. Enquanto eu escrevia, vivia” (DOMIN, 2005b, 

p. 177)84 

 Estes elementos autobiográficos, muitas vezes tornados públicos pela própria poeta, em 

artigos, entrevistas e conferências, pode levar ao risco de se manter a obra poética como simples 

espelhamento ou ilustração dos eventos vivenciados pelo eu empírico. Se por um lado concordo 

com Michael Braun em sua crítica a Dagmar C. Stern: 

 

                                                           
83 Im Konsulat von Guatemala sagte man mir z.B., die Einwanderung von Ingenieuren, Technikern usw. sei 

erwünscht, Geisteswissenschaftler seien nicht gefragt. Nach Chile, Brasilien oder Argentinien, oder auch nach 

Kanada, konnte man gehen, wenn man soundsoviel tausend Dollar hatte, aber die hatten wir nicht. Die 

Dominikanische Republik stellte keine derartigen Anforderungen. Hinzu kam, daß ich mich mit dem 

dominikanischen Vizekonsul, einem Schriftsteller, anfreundete. Wir gingen zusammen spazieren, er erzählte mir 

dabei von seinem Roman. Durch diese persönliche Freundschaft, die übrigens auch später bestehen blieb, bekam 

ich das Visum.  

84 “Ich war ein Sterbender, der gegen das Sterben anschrieb. Solange ich schrieb, lebte ich”. 
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(...) não se trata da estrutura ou do desenvolvimento da obra, mas sim da 

reconstrução de uma imagem pessoal. Esta tentativa leva a um modo de 

observação superficial, psicologizante, pois Stern lê nas mensagens literárias 

de Domin tudo, menos apresentações de tipos ideais (1993, p. 13).85 

 

em que o risco de uma ingênua associação entre eu-empírico e eu-autor se acentua, por outro 

lado não ignoro que o aspecto autobiográfico, mesmo numa autobiografia poética, pressupõe 

um chão empírico em que se apoiar, ainda que muitos elementos fictícios sejam adicionados a 

este eu empírico. No caso de Hilde, a distinção marcada pelos sobrenomes Palm e Domin 

seduziria a entender a segunda apenas como uma mera existência fictícia. No entanto, é numa 

passagem de Harald Vogel e Michael Gans, em livro dedicado às obras de Domin e Rose 

Ausländer, que se apresenta uma síntese mais realista do problema: 

 

as obras das duas poetas de língua alemã e origem judaica se destacam 

sobretudo através de uma apropriação linguística da realidade, caracterizada 

por uma tragédia autobiográfica e histórica (1998, p. 7).86 

 

Abordando especificamente a obra de Domin, os autores afirmarão: 

87 

A tensão de uma metamorfose do eu pode ser vista desde o fundo 

autobiográfico de uma nova fundação existencial. Os poemas caracterizados 

pelas ‘metamorfoses do eu’ na poesia de exílio de Domin dominam as 

sentenças ‘eu-sou’. Códigos de uma reinvenção do eu no espelhamento de 

uma ‘relação com o tu’. Essas parcerias imaginárias com o tu, ou figuras de 

espelhamento de um tu-natureza personificado, são representadas em uma 

relação tensiva com o eu, que deveriam resistir à fuga e à invenção desse eu. 

Essa metamorfose identitária do eu e a assimilação de uma relação com o tu 

                                                           
85 (...) es geht Stern nicht um Werkstruktur und Werkentwicklung, sondern um die Rekonstruktion eines 

Persönlichkeitsbildes. Dieser Versuch führt insgesamt zu einer oberflächlich psychologisierenden 

Betrachtungsweise, denn Stern liest in die literarischen Aussagen Domins dubiose und alles andere als schlüssige 

Idealvorstellungen (...) hinein. 

86 die Werke der beiden deutschsprachigen Dichterinnen jüdischer Herkunft zeichnen sich durch eine besonders 

sprachschöpferische Aneignung von Wirklichkeit aus, die durch eine außergewöhnliche autobiographische und 

zeitgeschichtliche Tragik gekennzeichnet ist. 
87 Von dem autobiographischen Hintergrund einer neuen Existenzgründung kann die Auseinandersetzung einer 

Ich-Verwandlung gesehen werden. Die als ‘Ich-Metamorphosen’ in Domins Exillyrik bezeichneten Gedichte 

dominieren ‘Ich bin-Aussagen’, Chiffren einer Neufindung des Ichs in Spiegelung einer ‘Du-Beziehung. Diese 

imaginierten Du-Partnerschaften oder Spiegelbildfiguren einer personifizierten Du-Natur werden in einem 

Spannungsverhältnis zum Ich abgebildet, die der Ich-Flucht und Ich-Findung standhalten sollen. Diese 

Identitätswandlung des Ichs und Anverwandlung einer Du-Beziehung sind von großer Unsicherheit, Angst und 

Sehnsucht erfüllt. 
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são preenchidas por grande insegurança, medo e nostalgia (ibidem, p. 67 e 

ss.). 

 

 A este trecho voltarei mais adiante. Antes, ressalto que o incômodo de Braun em relação 

ao trabalho de Stern mencionava não a abordagem antropológica, mas sim a psicológica, da 

obra da poeta alemã. O aspecto psicológico constitui uma parte das investigações 

antropológicas88, e não é possível reduzir o antropológico a um simples psiquismo. Manès 

Sperber, também comentando a obra de Domin, parece se aproximar das ideias de Braun: 

 

Como psicólogo refuto há muito tempo o psicologismo, assim como toda 

tentativa de analisar psicologicamente a criação artística. Uma psicologia do 

ser humano criativo é possível, mas o ato criativo e o valor da obra se 

esquivam dessas explicações psicológicas (1984, p. 86).89 

 

 Sperber estabelece, portanto, um limite metodológico para os estudos literários. Embora 

ele não mencione a distinção mundo da vida e mundo fictício, parece ser propício considerar 

que é justamente na passagem entre um mundo e outro em que se perde a capacidade de uma 

análise psicológica de uma obra literária, uma vez que ela não é um documento (da vida) do 

autor. Esta distinção entre mundo fictício e mundo da vida, que dificulta uma análise 

psicológica de obras literárias, também impõe limites na apreciação antropológica do literário, 

sobretudo no que diz respeito ao autobiográfico. Se na autobiografia deveríamos estar à procura 

do como é, na autobiografia poética não podemos esquecer que “pelo reconhecimento do fingir, 

todo o mundo organizado no texto literário se transforma em um como se”. (ISER, p 43) Dito 

de outro modo: assim como é possível, como afirma Sperber, uma psicologia do ser humano 

criador, é também possível uma antropologia deste mesmo ser humano. Isto, porém, conduziria 

à questão da antropologia da literatura, não à da antropologia literária. A primeira trataria da 

questão “por que o ser humano produz literatura?”, enquanto à segunda caberiam as perguntas 

“o que é dito sobre o ser humano na literatura?” e “como se comportam as representações 

                                                           
88 Henrique Lima Vaz (2013) inclui o psiquismo, somático ou noético, dentro das ciências hermenêuticas, que, por 

sua vez, estão incluídas dentro da compreensão explicativa (plano de compreensão científica).  
89 Als Individual-Psychologe lehne ich nämlich schon seit langem den Psychologismus im allgemeinen ab, ebenso 

wie jeden Versuch, das künstlerische Schaffen psychologisch zu analysieren. Eine Psychologie des schöpferischen 

Menschen ist denkbar, aber der schöpferische Akt und der Wert des Werkes entziehen sich jeglicher 

psychologischer Deutung. 
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literárias em relação a outras articulações linguísticas do ser humano ou a outras formas mediais 

de representação?”.90 

 Por não se tratar de um trabalho de teoria literária, mantenho o problema à parte, sem, 

no entanto, ignorá-lo, e procuro entender a questão desde dentro, isto é, desde aquilo proposto 

pelos próprios autores aqui estudados. No que diz respeito à relação entre mundo da vida e 

mundo fictício, Domin parece apresentar, no seguinte trecho, seu entendimento e postura diante 

do problema: 

 

Em relação às outras artes, o que o poema oferece de diferente é sua natureza 

dupla e contraditória. Tão contraditória como a própria realidade. Ainda que 

bem diferente. É ao mesmo tempo emoção e razão. Excitação e consciência, 

a mais afiada consciência. À medida que a realidade, e, portanto, o tempo, é 

posta em calmaria e assim se produz um tempo próprio, o poema se afasta da 

realidade, mas apenas aparentemente. Ele se liberta de todas as forças. Ele 

instaura uma nova, mais vívida realidade, mais real até do que a primeira 

(2009c, p. 48).91 

 

 É difícil considerar que a realidade produzida pela poesia seja mais real que a realidade 

em si, assim como permanece em aberto a afirmação “wenn auch ganz anders” (embora 

completamente diferente). Porém, contornando estas pequenas contradições, comuns nos textos 

de Hilde Domin92, se chega ao que me parece ser o princípio da poeta no que diz respeito a este 

conflito entre realidade e realidade poética, ao se constatar que a realidade poética se afasta 

apenas aparentemente da realidade. Iser parece indicar o melhor caminho para desfazer este nó: 

“O mundo do texto permite (...) que por ele sejam vistos os dados do mundo empírico por uma 

                                                           
90 Em torno destas três questões se desenvolveu o grupo de pesquisa Literatur und Anthropologie, na Universität 

Konstanz, entre os anos de 1996 e 2002, sob a coordenação de Albrecht Koschorke. 
91 Was bietet also das Gedicht Besonders an, vor den anderen Künsten: seine zwiespältige und widersprüchliche 

Natur. So widersprüchlich wie die Wirklichkeit selber. Wenn auch ganz anders. Es ist zugleich Emotion und Ratio. 

Erregung und Bewußtheit, aufs äußerste geschärfte Bewußtheit. Indem es die Wirklichkeit, und also die Zeit, 

stillstehen macht und eine eigene Zeit herstellt, entfernt es sich von der Wirklichkeit, aber doch nur scheinbar. Es 

befreit von allen Zwängen. Es stellt eine neue, lebbare Wirklichkeit, die wirklicher ist als die erste. 
92 Oskar Seidlin considera estas contradições, na verdade, incongruências, e ataca o modo como Domin concatena 

suas ideias. Na resenha a Doppelinterpretationen (Interpretações duplas), escreve o crítico, não sem ironia: “Nós, 

obsoletos professores de alemão, tentamos passar aos nossos estudantes que a clareza da argumentação exige que 

um pronome se relacione à palavra que ele substitui. Mas quando se trata de teoria poética, então essa regra básica 

pode naturalmente ser posta de lado”. [“Wir obsoleten Deutschlehrer versuchen, unseren Studenten einzuprägen: 

Klarheit des Ausdrucks erfordere, daß ein Fürwort eindeutig auf das Wort verweise, für das es steht. Aber wenn 

man Lyriktheorie verfaßt, dann kann dieser Grundsatz natürlich außer Kraft gesetzt werden”.] (1968, p. 509). Em 

resposta a esta crítica, Dagmar C. Stern relembra que a poeta passou vinte e dois anos afastada do ambiente de 

língua alemã. “The misure of German words, antiquated ortography, and syntactical erros which Seidlin notes in 

her work may be attributed to absence from Germany and limited contact with native German speakers during this 

time”. (1979, p. 25) 
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ótica que não lhe pertence, razão por que constantemente ele pode ser visto de forma diversa 

do que é”. (ISER, 2013, p. 47) O verbo usado por Iser, “ver”, esclarece ainda mais a questão: 

Hilde Domin é vista por Hilde Palm, e o leitor vê a Hilde Domin vista por Hilde Palm. Por 

conseguinte, o leitor pensa chegar a uma determinada Hilde Palm, àquela que vê – e como vê – 

Hilde Domin. Aqui, deparamo-nos com um aspecto basilar da distância enquanto categoria 

antropológica: ver e ser visto. Como coloca Manfred Sommer, no posfácio de Beschreibung 

des Menschen (Descrição do homem), de Blumenberg: “(...) o saber que se pode ser visto é já 

reflexão (2006, p. 898)”93. A reflexão já se dá ao ver o outro e imaginarmos que sua experiência 

poderia ser a nossa. Esta parece ser a dificuldade de Koselleck ao tratar da transmissibilidade 

da experiência94. 

 De volta à citação acima, de Vogel e Gans, trata-se de perceber que, ao contrário do que 

ocorre no mundo da vida, o “eu” e o “tu” do poema são metamorfoseados e não ocupam, 

necessariamente, uma referência empírica fixa. Em carta a Ernst Kreuder, provavelmente 

escrita em 1960, Domin, contestando uma crítica dele aos poemas dela, afirma “que o poeta 

espelha o mundo, e é completamente indiferente, se ele diz ‘eu’ ou ‘tu’, porque ele sempre fala 

como representante, e isso faz as tuas outras ponderações não ter nenhum valor para mim”.95 

 Por que, então, falar em autobiografia poética? Um caminho de resposta pode ser 

encontrado no texto “Der Autor als Interpret: Abwägung seiner Erkenntnischance im Vergleich 

zu der des Dritten – Das Nähe/Ferne-Verhältnis” (O autor como intérprete: ponderação da sua 

chance de conhecimento em comparação com a do terceiro – a relação perto/longe), de Wozu 

Lyrik heute (Para que poesia hoje), publicado em 1968. Para além da óbvia referência à 

                                                           
93 “(...) das Wissen vom eigenen Gesehenwerdenkönnen ist Reflexion”. Neste trecho, baseio-me na tradução de 

Griselda Marsico: ” Saber que uno puede ser visto es reflexión”. (BLUMENBERG, 2011, 672) 
94 Na leitura de Lazaro unter uns (Lázaro entre nós), de Jean Cayrol, Koselleck sublinha “as lembranças não são 

transmissíveis” [“die Erinnerungen sind nicht übertragbar”] (apud Dunkhase, 2015, p. 26) Em “Erfahrungswandel 

und Methodenwechsel” (Transformação da experiência e mudança de método), afirma o historiador: “A História 

é e continua sendo uma ciência da experiência(...)” [“Geschichte ist und bleibt eine Erfahrungswissenschaft (...)”],  

(1991, p. 218) e ainda no mesmo texto: “[que] a histórias surjam primeiramente da própria experiência dos 

envolvidos é a precondição de sua narratividade e com isso também a precondição para a narratividade da 

experiência alheia, cuja análise predomina na historiagrafia moderna” [“[dass] Geschichten primär aus eigenen 

Erfahrungen der Beteiligten und der Betroffenen entstehen, ist die Voraussetzung ihrer Erzählbarkeit und damit 

auch die Voraussetzung für die Erzählbarkeit von Fremderfahrung, deren Analyse in der modernen Historiographie 

vorherrscht. Direkt oder indirekt handelt deshalb jede Historie von Erfahrungen, von eigenen oder von anderen”] 

(ibidem, p. 222). Não me cabe solucionar – se é possível superar esta aporia – a contradição acima. No entanto, 

penso ser importante explicitar a dificuldade que acompanha o problema. Para uma melhor apreciação sobre o 

tema em Koselleck, cf. BARASH, Jeffrey Andrew. “Articulations temporelles de la mémoire et de l’historie: une 

interprétation de la mémorie collective à partir de l’œuvre de Reinhart Kosellck”. In: Revue Germanique 

Internationale 25/2017 
95 “Dass der Dichter die Welt spiegelt, und es ganz gleichgültig ist, ob er sagt ‘ich’ oder ‘du’, weil er doch immer 

als Stellvertreter spricht, macht Ihre andere Erwägung für mich wertlos”. 
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distância, que no texto se refere justamente ao dialético processo de reflexão, Domin faz uma 

analogia que pode ser posta a par com uma leitura que Blumenberg faz da mesma imagem. A 

poeta afirma que 

 

Ele [o autor] não é mais o mesmo que fora em um determinado ponto. Portanto 

não é aquele que escreveu o poema. Ninguém se banha duas vezes no mesmo 

poema – parafraseando Heráclito –, nem mesmo o autor (2005, p. 220).96 

 

Blumenberg, ao mencionar esta famosa passagem de Heráclito, a considera como uma 

metáfora absoluta que nos permite constatar que “não se poderia captar a realidade, porque ela 

não é isso que aparece para nós” (2002, p. 12)97. No entanto, Blumenberg recorda que se não 

se pode banhar duas vezes no mesmo rio, se volta, porém, sempre à mesma margem. Portanto, 

se não se pode entrar duas vezes no mesmo poema, retorna-se, porém, ao mesmo sujeito. 

Mesmo que o sujeito seja modificado pela leitura do poema, o seu fluxo de memória e de 

experiências será sempre próprio, e os limites do que ele pode transmitir ao outro se encontram 

tanto na sua subjetividade quanto na subjetividade alheia.  

 

3.1 Obra lírica 

 

  Ao contrário de Jorge de Sena, que deixou uma obra com quase dois mil poemas, Hilde 

Domin possui um pouco menos de 300 poemas, entre os publicados em vida e os encontrados 

no espólio. Deste modo, opto por analisar a questão da distância enquanto categoria 

antropológica, em torno dos aspectos do corpo e da memória, respeitando a cronologia dos 

livros de poema publicados pela autora e selecionando alguns poemas de cada livro. Para 

facilitar a leitura, a cada livro será dedicado um subcapítulo e, em seguida, elaboro uma espécie 

de síntese. 

 

                                                           
96 Er ist nicht mehr der gleiche, der er in einem gegebenen Zeitpunkt war. Und also ist er nicht der, der das Gedicht 

geschrieben hat. Keiner geht zweimal an das gleiche Gedicht heran – um das Heraklitwort abzuwandeln –, auch 

der Autor nicht. 
97 “man die Wirklichkeit nicht festhalten könne, weil sie nicht das ist, als was sie uns erscheint” 
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3.2 Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa como apoio) 

 

 Publicado em 1959, pela editora S. Fischer, o livro é composto de duas partes, 

“Aufbruch ohne Gewicht” (Partida sem peso) e “Nur eine Rose als Stütze” (Apenas uma rosa 

como apoio), e inclui poemas escritos entre 1953 e 1958, nos Estados Unidos, Espanha e 

Alemanha. Em resenha para o Die Zeit, em 27 de novembro de 1959, Walter Jens vê a “rosa” 

como a língua alemã98. Horst Meller afirma que “a rosa, mais suave imagem de todo o passado 

em processo individual, se torna, após a ruptura de toda consistência, na mais duradoura e 

irrefutável de todas as imagens manifestas, ‘em um apoio quase inquebrável’” (in 

WANGENHEIM, 1982, p. 49)99. Michael Braun, em leitura do poema homônimo ao título que 

abre a segunda parte do livro, recorda que “a tradição dessa comparação entre rosa e poesia vai 

até a retórica antiga” (1993, p. 72)100. 

 Domin, ao considerar a imagem da rosa no título provisório Auf eine Rose gestützt 

(Apoiada numa rosa), escreve para Erwin Palm, em carta de Astano, em 11 de março de 1959: 

“isto contém TUDO. Totalmente eu, tão absurdo como eu mesma”101 (2009b, p. 295). Cinco 

dias depois, envia outra carta, já com a versão final do título, com o “nur” no lugar do “auf”. 

As conversas com Hermann Hesse, que a hospedava em Astano, foram de enorme importância 

para essa mudança no título, conforme atestam as correspondências102.  

 Predominam neste primeiro livro os poemas longos, sendo “Wen es trifft” (Quem é 

tocado), último da primeira parte, o mais longo deles, com 227 versos. O poema de abertura do 

livro – e, por conseguinte, da obra de Domin – já foi analisado no capítulo I do presente trabalho. 

Aqui, recolho mais um poema para análise: “Herbstzeitlosen” (Açafrões-do-prado). 

 

                                                           
98 Domin dirá, na segunda palestra das Frankfurter Poetik-Vorlesungen, que “Walter Jens [wußte] mehr über den 

Titel als ich, wie ja oft Leser einem Autor etwas über das eigene Gedicht beibringen, das er mit Erstaunen lernt”. 

(2009c, p. 32) 
99 “die Rose, zartestes Inbild alles Vergänglichen im Individuationsprozeß, wird nach dem Brüchigwerden aller 

Konsistenz zum dauerhaftesten und unwiderlegbarsten aller Erscheinungsbilder, ‘zu einem fast unzerbrechlichen 

Halt’”. 
100 “die Tradition dieses Vergleichs von Rose und Poesie reicht bis in die antike Rhetorik zurück” 
101 Das hat ALLES. Ganz ich, so absurd wie eben ich.  
102 Sobre esta visita ao ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1946, Domin escreveu o texto “Besuch bei 

Hermann Hesse – Exil seit 1912, publicado sob o título “Erinnerung an H. Hesser”, in Michels, Volker. Über 

Hermann Hesse. Frankfurt am Main, 1977, e incluído nos Gesammelte autobiographische Schriften. 
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Cena 5 – Herbstzeitlosen (Açafrões-do-prado) 

 

Für uns, denen der Pfosten der Tür verbrannt ist, 

an dem die Jahre der Kindheit 

Zentimeter für Zentimeter 

eingetragen waren. 

 

Die wir keinen Baum 

in unseren Garten pflanzten, 

um den Stuhl 

in seinen wachsenden Schatten zu stellen. 

 

Die wir am Hügel niedersitzen, 

als seien wir zu Hirten bestellt 

der Wolkenschafe, die auf der blauen 

Weide über den Ulmen dahinziehn. 

 

Für uns, die stets unterwegs sind 

- lebenslängliche Reise 

wie zwischen Planeten – 

nach einem neuen Beginn. 

 

Für uns 

stehen die Herbstzeitlosen auf 

in den braunen Wiesen des Sommers, 

und der Wald füllt sich 

mit Brombeeren und Hagebutten – 

 

Damit wir in den Spiegel sehen 

und es lernen 

unser Gesicht zu lesen, 

in dem die Ankunft 
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sich langsam entblößt.103 

 

 A primeira dificuldade que se impõe à interpretação deste poema aparece no seu 

sintagma de abertura, “für uns” (para nós), que abrirá ainda as estrofes quatro e cinco. Nas duas 

primeiras ocorrências, o sintagma está apartado por uma vírgula, do resto do verso, enquanto 

na terceira ocorrência ele forma um único verso. Indo na direção oposta que proporia Hans 

Ulrich Gumbrecht sobre a relação de produção de sentido e produção de presença104, eu 

afirmaria que, no poema, a presença isolada de “für uns” (para nós) procura estabelecer um 

sentido, justamente o de um “nós” à parte não apenas de um “eles”, mas também de um mundo 

fixo. Assim, me aproximaria tanto da leitura que Michael Braun faz do poema, “(...) 

‘Herbstzeitlosen’ representam uma existência sem conexão com espaço e tempo, um ser sem 

tempo” (1993, p. 68)105, como da apreciação que Luiz Costa Lima, partindo de Arnold 

Gehlen106, faz do ser humano e da arte: 

 

(...) por não dispor de instintos desenvolvidos, o homem, ao contrário dos 

outros animais que perduraram, não tem um território próprio. Estar para ele 

o mundo ‘livre ou aberto’, como ainda dizia Gehlen, implica que tem de 

desenvolver técnicas que lhe assegurem a sobrevivência, avançá-las pelo 

conhecimento mais amplo das ciências, indagar-se e reindagar-se 

constantemente sobre seu sentido e lidar com a fantasia de que fosse mais do 

que um ser finito. Essa ilusão assume dois caminhos: pela religião, procura se 

conceder um mundo além de sua provisoriedade. É bem outro o caminho da 

arte. Pelas configurações estimulantes do reconhecimento da beleza, a arte 

busca interromper a corrupção provocada pela passagem dos anos, fixando-se 

em um instante de plenitude (...) (2012, p. 137 e ss.). 

 

                                                           
103 Nós que não plantamos/ nenhuma árvore em nosso jardim/ para pôr a cadeira/ debaixo da crescente sombra.// 

Nós que nos sentamos na colina,/ como se fôssemos pastores/ das ovelhas de nuvem, que se movem/ pelos prados 

azuis sobre os olmos.// Para nós, sempre peregrinando/ – permanente viagem/ como entre planetas –/ após um 

novo começo.// Para nós/ se erguem os açafrões-do-prado/ nos campos marrons do verão/ e a floresta se enche/de 

amoras e quadris de rosa –// Para que vejamos no espelho/ e aprendamos/ a ler nossos rostos,/ pelo qual a 

mensagem/ se desnuda. 

 
104 “O ritmo ou volume de um poema (...) ativam os sentidos de um modo que não se deve confundir com a 

atividade hermenêutica que atribui significados culturais determinados ao que tal poesia diz, assim como a 

vibração das cordas de um violino atinge os nossos corpos a despeito do que possamos interpretar acerca da 

melodia em execução”. (GUMBRECHT, 2010, p. 9) Um breve debate sobre a questão apresentei em “Pensamento 

de corpo presente: vivência estética e um debate sobre ‘presença’ em Hans Ulrich Gumbrecht”, na XXXI Jornada 

de Filosofia e Teoria das Ciências Humanas: Cognição, emoções e ação, UNESP, Marília. 
105 “(...) ‘Herbstzeitlosen’ stehen für eine Existenz ohne Bindung an Raum und Zeit, für ein Sein ohne Zeit”.  
106 A aproximação com Gehlen se estende também a Domin, que o cita com frequência em Wozu lyrik heute. 
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 O que une o trecho acima de Costa Lima à interpretação de Braun é justamente esta 

“superação do finito” ou, em outras palavras, dos limites condicionantes da vida humana. Duas 

imagens no poema reforçam esta ideia: as ombreiras da porta, queimadas (verso um), e a perene 

viagem entre os planetas. Esta segunda imagem ainda mantém uma ambiguidade ao utilizar o 

adjetivo “lebenslänglich” (toda uma vida). Ambiguidade que só pode ser desfeita na 

interpretação de quem está por trás do “uns” (nós) do sintagma que abre o poema. 

 Se considerarmos o texto como um típico poema de exílio, e nos ativermos à biografia 

da autora, não será difícil associar o “uns” (nós) a poeta e seu marido ou, ainda, aos judeus 

alemães, exilados durante o nazismo. Lido deste modo, se consideraria que “die wir [Domin e 

Erwin, ou judeus exilados] keinen Baum/ in unseren Garten pflanzten” (nós não plantamos/ 

nenhuma árvore em nosso jardim), enquanto “eles”, sim. A premissa de que os judeus já seriam 

um povo em exílio por excelência deve ser posta de lado, uma vez que o caso dos judeus 

alemães, incluindo Domin e sua família, se insere num contexto específico e bastante concreto, 

em que o processo de aculturamento já se encontrava bastante sedimentado107. Por esta leitura, 

o limite da “lebenslängliche Reise” está estabelecido nos pontos cardeais nascimento e morte, 

uma viagem, portanto, que é sempre afastamento de algo (nascimento) em direção a outro 

(morte). A perturbação do limite permanece, então, na imagem, quando esta viagem é feita 

entre planetas. Se esta não é uma possibilidade humana, pois não dispomos de meios para viajar 

entre planetas – quando da publicação do livro, muito menos –, ela não deixa de ser uma 

possibilidade da imaginação humana, que, com isso, ultrapassa os limites e vive fora de “um 

território próprio” (Costa Lima) e atravessa sua existência sem uma “Bindung an Raum” 

(conexão com o espaço/ Braun). Que o crítico alemão afirme ainda que não há “Bindung an 

Zeit” (conexão com o tempo), não pode se referir a esta imagem se considerarmos a “vida” 

individual, e sua afirmação se sustenta, primeiramente, no título do poema. 

                                                           
107 Utilizo aqui duas metáforas que recuperam cultura como cultivare e, assim, numa relação entre o homem 

(sedentário) e o território. Sobre a situação específica de Domin, ela mesma afirma, em “Hineingeboren” 

(Nascida), sobre sua criação familiar longe do judaísmo. “Festas e cerimônias judaicas não eram celebradas na 

minha infância, mas o Natal, a Páscoa, o Papai Noel: Essas festas com tudo o que faz uma criança feliz. Mesmo 

assim sabíamos, desde pequenos, que éramos judeus. Apesar de aula de religião, [o judaísmo] era algo pouco claro 

para mim, praticamente uma coisa só teórica, e quando eu perguntava para o meu pai, ele dizia que não lhe 

significava nada. Ele se sentia nada mais que alemão”. [“Jüdische Feste und der jüdische Gottesdienst kamen in 

meiner Kindheit nicht vor, sondern nur Weihnachten, Ostern, Nikolaus: diese Kinderfeste, mit allem Zubehör, das 

Kinder glücklich macht. Dabei wußten wir von Klein auf, daß wir Juden waren. Trotz des Religionsunterrichts 

bleib es ein unklarer, eben nicht gelebter Begriff, von dem mein Vater, von mir als Kind befragt, sagte, er bedeute 

ihm nichts. Er fühle sich nur als Deutscher”]. (2005b, p. 150 e ss.) 
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 Por outra parte, é possível ler “für uns” (para nós) como “para nós todos”, isto é, para o 

ser humano. No poema, não se encontra uma referência ao “eles”, de modo que se pudesse fazer 

a separação “nós/eles”. O que nos leva a buscar uma interpretação na chave do exílio não é o 

poema em si, mas os elementos biográficos da poeta, reforçados em seus ensaios e textos 

autobiográficos. Horst Meller considera que os 46 poemas de Nur eine Rose als Stütze (Apenas 

uma rosa como apoio) 

 

são a amargura e os felizes encontros, os medos, as despedidas e renúncias da 

migração transcontinental entre a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a América 

Central e do Norte, a Espanha, e novamente Alemanha, destilados em 

vivências condensadas de uma autenticidade perturbadora  (in 

WANGENHEIM, 1982, p. 47)108,  

 

conhecimento que não pode ser apreendido unicamente pela leitura dos poemas.  

Não penso que se deva desqualificar uma leitura na chave do poema de exílio, e, de fato, 

não enxergo sequer uma oposição entre esta leitura e uma leitura antropológica. Meller, na 

sequência do trecho acima, dirá que “surge uma fenomenologia da peregrinação sem morada” 

(ibidem, p. 42)109, em que se aproxima, então, de uma visão de antropologia literária, no sentido 

de Riedel, em que não é a teoria, mas a própria obra literária aquela que realiza a reflexão 

antropológica. De todos modos, recupero a atenção para o risco que se corre ao procurar, na 

chave da literatura de exílio, um documento para o evento histórico, reduzindo, assim, a força 

do ficcional. Quando a própria poeta afirma que “nenhum autor pode, no ato da escrita, olhar 

para a eternidade (...) Ele pode apenas, em certa medida, formular os seus problemas, que são 

também os problemas dos seus contemporâneos, e traduzir em linguagem” (2006, p. 259)110, 

ela reconhece os limites do seu mundo da vida. O poema, ao passar a outros mundos da vida, 

encontrará questões que não estavam e nem poderiam estar no horizonte do poeta. Na célebre 

formulação de Kant, ao final de Ideia de uma História Universal de um ponto de vista 

cosmopolita, encontramos uma constatação dos limites temporais em que o ser humano está 

inserido: 

                                                           
108 sind die Bitternisse und Glücksbegegnungen, die Ängste, Abschiede und Verzichte der transkontinentalen 

Wanderschaft zwischen Deutschland, Italien, England, Mittelamerika, Nordamerika, Spanien und wieder 

Deutschland zu Erlebniskondensaten von bestürzender Authentizität destilliert. 
109 “eine Phänomenologie des Unterwegsseins ohne Heimstatt wird aufgefächtet” 
110 “kein Autor kann beim Schreiben zur Ewigkeit hinschielen (...). Er kann nur gewissenhaft seine Probleme, die 

zugleich die Probleme auch seiner Zeitgenossen sind, formulieren, also in Sprache umsetzen”. 
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(...) o louvável cuidado com os detalhes com que se escreve a história de seu 

tempo deve levar cada um naturalmente à seguinte inquietação: como nossos 

descendentes longínquos irão arcar com o fardo da história que nós lhes 

deixaremos depois de alguns séculos. Sem dúvida eles avaliarão a história dos 

tempos mais antigos, da qual os documentos poderiam estar perdidos há 

muito, somente do ponto de vista daquilo que lhes interessa, ou seja, o que 

povos e governos fizeram de positivo e prejudicial de um ponto de vista 

cosmopolita (2004, p. 22). 

 

Que Kant esteja tratando do mundo da vida, não do mundo fictício, não impede, aqui, a 

comparação. 

 Na leitura em que o “uns” (nós) se refere a todos os seres humanos, encontraremos a 

crucial pergunta pela conditio humana, muito cara às reflexões de Hilde Domin. Em 

“Exilerfahrungen” (Experiências do exílio), ela afirma que “o exílio é a experiência extrema da 

conditio humana” (2006, p. 201)111. Na “Offener Brief an Nelly Sachs” (Carta aberta a Nelly 

Sachs), de 1966, comenta a situação dos judeus, em constante exílio, e pede para que Sachs não 

a entenda mal, pois Domin não acredita “que estamos aqui para que a conditio humana se 

mostre, às claras, cada vez mais, tomando-nos como representantes sem atenuantes, exemplos 

de direção do mundo, que precisaria de nós como objeto de demonstração” (2005b, p. 169 e 

ss)112. Notadamente, a poeta põe a condição humana em um patamar acima de qualquer 

concretude histórica, tomando-a como categoria antropológica por excelência. 

Retomando as observações de Braun e Costa Lima, acima citadas, é preciso então 

considerar que esta ausência de território ou de Bindung (conexão) com o espaço e tempo cobre 

apenas uma parte do problema. Poderíamos afirmar que, paradoxalmente, o ser humano é 

aquele que não tem um território, mas quer tê-lo, daí ser o exílio a sua experiência mais extrema, 

porque o coloca diante daquilo que ele é – um ser que habita em determinado espaço e tempo, 

mas que não está ontologicamente ligado a ele. Uma pergunta que a poeta não levanta, mas que 

pode ser colocada aqui, é a seguinte: como o ser humano percebe sua condição? Uma resposta: 

pelo corpo e pela memória. 

                                                           
111 “das Exil ist die Extremerfahrung der conditio humana”. 
112 “daß wir da sind, damit die conditio humana an uns auf offener Bühne wieder und wieder vollstreckt werde, 

stellvertretend und ohne Milderung, Lehrbeispiel eines Weltenlenkers, der unser als Demonstrationsobjekt 

bedürfte”. 
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 Na leitura de Rückkehr der Schiffe (Retorno dos barcos), me concentrarei no aspecto da 

memória, e ao tratar do livro Hier (Aqui), mais adiante, me deterei no aspecto do corpo como 

nossa ancoragem no mundo. Por ora, para não me afastar do poema, recupero as imagens que 

indicam que o “nós” em “Herbstzeitlosen” (Açafrões-do-prado) não vive num espaço e tempo 

vazios. Já no segundo verso, temos os seguintes elementos: Baum, Garten, Stuhl e Schatten 

(árvore, jardim, cadeira, sombras). Na terceira estrofe, Hügel, Wolkenschafe, Weide e Ulmen 

(colina, nuvens, salgueiro e olmos). Na quarta, Planeten (planetas). Na quinta estrofe, Wiesen, 

Wald, Brombeeren e Hagebutten (prados, floresta, amoras silvestres e quadris de rosa). Na sexta 

e última, Spiegel e Gesicht (espelho e rosto). Com exceção de Stuhl e Spiegel (objetos feitos 

pelo homem) e Gesicht (corpo humano), os elementos se referem à natureza. A imagem bíblica 

do pastor113 aparece, aqui, numa acepção existencial e como tertium comparationis, compondo 

um quadro bucólico na estrofe. 

 Esta paisagem bucólica, na terceira estrofe, entra em conflito com a imagem da estrofe 

seguinte, em que o estar em constante deslocamento é comparado a uma permanente viagem 

entre planetas. Do espaço mais próximo e acolhedor, na cena bucólica, ao mais distante e 

inalcançável para o ser humano: o Universo. Este movimento de abertura já começa a ser 

indicado nos verbos da segunda estrofe: “pflanzen” (plantar) e “stellen” (pôr), indicando duas 

ações de fixar-se, que não foram feitas. Na terceira estrofe, em oposição, temos o verbo que 

indica movimento: “dahinziehn” (arrastar). “Niedersitzen” (sentar-se) indica repouso 

temporário, não um fixar-se. Uma que vez que o ser humano não possui um território, não se 

estabelece em determinado lugar, ele não tem limites – ou melhor: pensa não ter limites –, e a 

ambição do mais distante pode se tornar real: atravessar um rio, escalar uma montanha, cruzar 

um oceano, chegar à lua. Se situarmos o poema de Domin no tempo, encontraremos o simples 

problema filológico, que, no efeito de leitura atual, causa uma perturbação de sentido: 

“planetas” não possui a mesma carga semântica que se atribuiria hoje114 – e, provavelmente, a 

                                                           
113 Seria interessante, para trabalhos futuros, a leitura deste poema com Martin Heidegger – “pastor do Ser” – e 

Fernando Pessoa, na figura de Alberto Caeiro, e seu Guardador de Rebanho. Por exceder o limite da presente 

pesquisa, mantenho as duas possibilidades apenas em sugestão. Cf. HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o 

humanismo. Trad. Emmanuel Carneiro Leão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2009. Para uma resposta a este 

texto de Heidegger, cf. SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano– uma resposta à carta de Heidegger 

sobre o humanismo. Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. A respeito de 

Fernando Pessoa, cf. a obra poética de Alberto Caeiro. Cito os primeiros versos de O guardador de rebanhos: “Eu 

nunca guardei rebanhos,/ Mas é como se os guardasse./ Minha alma é como um pastor,/ Conhece o vento e o sol/ 

E anda pela mão das Estações/ A seguir e a olhar.” (2008, p. 10)  

114 Para um debate acerca de uma interpretação estritamente filológica e de uma interpretação “aberta”, cf. A 1951 

Dialogue on Interpretation: Emil Staiger, Martin Heidegger, Leo Spitzer. PMLA v. 105, n. 3, 1990. Neste debate, 

Spitzer observa o desvio de interpretação de Staiger e Heidegger em relação ao verbo “scheinen” (aparecer) e o 
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carga semântica atual não será a do futuro, e sabermos disso não nos oferece a possibilidade de 

saber qual será. É uma situação em via dupla: sabemos, e sabemos que não sabemos, o que é, 

decerto, bem diferente de não saber. E como aprender isso? Pela reflexão. 

 É a reflexão que surge na última estrofe, a única precedida por uma estrofe não encerrada 

por um ponto final, mas sim deixada em aberto com o travessão. O “espelho” que o “nós” olha, 

para aprender a ler seu rosto é o sujeito da oração principal à qual o “para nós” está ligado. Dito 

de um modo mais claro: “para nós ficam os açafrões-do-prado no campo marrom do verão, e 

[para nós] a floresta se enche de amoras silvestres e quadris de rosa”. O “espelho”, portanto, é 

a natureza que, no seu ciclo, torna evidente o tempo e o espaço. Semelhante a “Ziehende 

Landschaft” (Paisagem movente), é o exterior que se move, não o próprio sujeito. Se o exílio é 

a experiência extrema da condição humana, a sua percepção permite que o ser humano possa 

(re)conhecer que a metáfora da árvore – e, assim, a da raiz – não lhe cabe. Mesmo o cultivar 

implica uma transitoriedade, e o território que se cultiva é – e será sempre – indiferente ao ser 

humano que ali está. Por mais que se tenha a ideia de pertencimento a um lugar, este lugar é, 

ainda assim, sempre distante do ser humano. 

 O poema se encerra com a chegada que se revela lentamente. Essa chegada será, porém, 

mera passagem, pois como já anunciado no próprio poema, “estamos em constante 

deslocamento”. O que diferiria o exílio político do exílio considerado como ex-solum115, seria 

justamente a presença de um telos, no primeiro, e uma força de motivação (Schwungskraft), 

para falar com Plessner, do segundo. Dirá o filósofo: 

 

A doutrina do desenvolvimento criativo com base em uma força propulsora 

viva - que não é uma força no sentido da ciência e sua tecnologia, mas somente 

impulso - aponta para os modelos da relação entre causa, efeito e artifícios no 

que tange à racionalidade e à razão discursiva. A vida não é palpável. Não há 

entendimento teleológico nem mesmo causal do fenômeno da vida. Tanto 

Aristóteles quanto Newton falham diante dele. Só a intuição, o veículo da 

memória pura que exige esforços dolorosos e retornos atentos e que deve ser 

                                                           
adjetivo “schön” (bonito, belo) no poema “Auf eine Lampe”, de Eduard Mörike, escrito em 1846. Para sustentar 

seu argumento, Spitzer se baseia no uso suábio de “scheinen”, segundo o Deutsches Wörterbuch. Pelo dicionário, 

“scheinen” seria nada mais que “ser bonito”. Assim, a elaboração de Heidegger e Staiger para o entendimento do 

termo como “revelação”, etc, seria, na visão de Spitzer, um desvio filológico. 
115 “Si l’étymologie du terme ‘exil’ est contestée – certains le rattachent à ‘ex-solum’ (soit un ‘arrachement au 

sol’), d’autres, moins nombreux, à ‘ex-salire’ (soit ‘l’acte de bondir à l’extérieur’) –, son préfixe ‘ex’ reste 

l’élément prépondérant, manifestant l’idée d’um arrachement imposé (ou parfois volontaire mais inévitable), d’une 

expulsion. Ainsi l’exil est avant tout, rupture avec les pays natal, liée à un retour conçu comme impossible”. 

(SABBAH, 2009, p. 6) 
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distinguido da memória mecânica, nos leva aos rastros do tempo de vida 

perdido para a essência sem motivos e objetivos do viver (2015, p. 154).116 

 

Não é demais lembrar que Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa como apoio) se 

abre com versos de Lope de Vega: 

 

Dando voy pasos perdidos 

por tierra, que todo es aire 

 

O mesmo poeta do soneto que assim se inicia: 

 

Ir y quedarse, y con quedar partirse, 

partir sin alma, y ir con alma ajena, 

oír la Dulce voz de una sirena 

y no poder del árbol desasirse; (LOPE DE VEGA, 2003, p.  92) 

 

 Não é o escopo deste trabalho traçar linhas de influência. A apropriação desta ideia 

presente em Lope de Vega pode ser entendida como um constante recurso da arte, que traz 

elementos distantes – geográfica, linguística e temporalmente, no caso – e os absorve, 

integrando-os em nova forma. Este foi o processo usado, como demonstra Carlo Ginzburg 

(2003, p. 166) em “Memória e distância”, pelo chamado Velho Mundo, em sua tentativa de 

compreender o então recém descoberto Novo Mundo. 

 A segunda epígrafe do livro, que abre a segunda parte, se deixa ler como uma espécie 

de tradução da primeira: 

 

                                                           
116 Die Lehre von der schöpferischen Entwicklung auf Grund der lebendigen Schwungskraft, die keine Kraft im 

Sinne der Wissenschaft und ihrer Technik ist, sondern nur Schwung, verweist die Modelle des Zusammenhangs 

von Ursachewirkung und von Zweckmitteln in den Bereich der Rationalität und des diskursiven Verstandes. Leben 

können sie nicht fassen; es gibt keinen teleologisches, aber auch kein kausales Verständnis der 

Lebenserscheinungen. Aristoteles und Newton, beide versagen vor ihnen. Nur die Intuition, das Vehikel der reinen 

Erinnerung, die eine schmerzliche Anstregungen und gespannte Rückwendung voraussetzt, wohl zu unterscheiden 

vom mechanischen Gedächtnis, führt uns auf den Spuren erlebter verlorener Zeit an das grund- und ziellose Wesen 

der Lebendigkeit. 
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Ich setzte den Fuß in die Luft, 

und sie trug117. 

 

 Que reapareça uma imagem semelhante ao longo do livro, se deixa perceber pelo que 

seja a forma – não apenas a dos versos, mas qualquer forma –, no seu constante deslocamento, 

unindo-se a outros elementos, dispensando algumas de suas partes, modificando outras, 

permanecendo algumas, e assim por diante, em processo que também se refere ao sujeito, 

formado, reformado, transformado. A não temporalidade (zeitlos) de algo temporal (outono) 

capta, portanto, o linear e o cíclico, o contínuo e o descontínuo da vida – das formas – no mundo: 

aquilo que, sempre outro, porque tem outra forma, ainda permanece reconhecível – ou capaz 

de ser percebido e referido a algo anterior.  

 

3.3 Rückkehr der Schiffe (Retorno dos barcos) 

 

 Rückkehr der Schiffe (Retorno dos barcos) é o segundo livro de Hilde Domin e foi 

publicado pela S. Fischer em 1962, três anos após Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa 

como apoio). É também dividido em duas partes, “Rückkehr der Schiffe” e “Lieder zur 

Ermutigung” (Canções de encorajamento), contendo 41 poemas na primeira parte e, na 

segunda, três, simplesmente intitulados “I, “II” e “III”. Foram escritos entre 1958 e 1961, 

sobretudo na Alemanha e na Espanha. Diferentemente do livro de estreia, em Rückkehr der 

Schiffe (Retorno dos barcos) não há epígrafe. Tampouco há poemas tão longos como os que se 

encontram no primeiro livro e já é possível perceber o caminho de sintetização que a poesia de 

Domin começava a tomar. A paisagem continua como um dos elementos predominantes nos 

poemas, permanecendo a presença do ambiente espanhol, como se pode notar por alguns títulos: 

“Landschaft bei Cadiz” (Paisagem em Cádiz), “Nachmittag am Guadalquivir” (Entardecer em 

Guadalquivir) e “Fahrt durch Kastilien” (Viagem por Castilha). Explicitado no título, tínhamos, 

em Nur eine Rose als Stütze, somente “Abschiede aus Andalusien” (Despedida da Andaluzia). 

De fato, seria possível procurar algumas simetrias entre os poemas do primeiro e do segundo 

livros, como em “Herbestzeitlosen”/”Herbstaugen” (açafrões-do-prado/olhos de outono), “Im 

Regen geschrieben”/”Tauben im Regen” (Escrever na chuva/Pombas na chuva), 

                                                           
117 Ponho o pé no ar/ e ele carrega 
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“Herbst”/”Winter” (Outuno/inverno), “Mit meinem Schatten”/”Mit leichtem Gepäck” (com 

minha sombra/com bagagens leves), “Windgeschenke”/”Osterwind” (Presente do vento/vento 

do oeste), porém, por não ser o escopo deste trabalho, limito-me apenas a esta recolha 

quantitativa118. 

 Seguindo a divisão proposta por Michael Braun (1993, p. 38), os poemas de Rückkehr 

der Schiffe (Retorno dos barcos) encerram o ciclo dos poemas de exílio (Exillyrik) de Domin. 

Se o que será abordado aqui é o aspecto da memória, é preciso marcar que ela não se dá como 

uma simples lembrança de algo distante, mas sim no encontro entre o que se lembrava e o que 

se tem outra vez diante dos olhos. Na via biográfica, são os vinte e dois anos fora da Alemanha, 

sendo catorze deles longe da Europa. Visto no plano da história literária, o problema do retorno, 

em Domin, promove um desvio, como salienta Braun: “um retorno feliz, que nos poemas de 

barco de Klopstock e Goethe ainda simboliza um bom final de uma pequena aventura, não se 

encontra nos poemas de Domin”119 (ibidem, p. 64)120. No entanto, a ausência desse “feliz 

retorno” não pode ser confundida com uma decepção, pois “retorno é conhecimento. Decerto, 

todo conhecimento é despedida” (GADAMER, 1999, p. 325)121. 

 Que os poemas estejam dispostos sob um título, não é mero acaso, e, como na música, 

em que a armadura de clave orienta a tonalidade, para o intérprete, o título do livro conduz o 

leitor para o entendimento dos poemas. Deste modo, é preciso entender o que significa 

“Rückkehr” (retorno). Para Gadamer, “retorno não é simplesmente estar-aí-novamente. 

                                                           
118 Um método que tem se mostrado eficiente para apreender um vasto objeto literário, seja ele a obra de um autor, 

de um período ou de determinas regiões, é o distant reading, desenvolvido por Franco Moretti (2000 e 2005). 

Através de gráficos, por exemplo, é possível mapear quantitativamente os campos semânticos que compõem a 

obra. Deste modo, apaga-se a ideia de gênio e – sem ironia – se aproxima de uma visão mais concreta do mundo 

da vida em que determinada(s) obra(s) emergiu(iram). Este método acompanha o das digital humanities, cujas 

conferências anuais têm sido realizadas em diversos países desde 1990, organizadas pela Alliance of Digital 

Humanities Organizations (ADHO). No que diz respeito às análises lexicais, não há propriamente uma novidade 

no entendimento de que haja termos centrais ou de força nas obras, mas sim no refinamento metodológico, uma 

vez que as estatísticas e as analíses, preparadas por programadores, oferecem um material mais preciso para o 

teórico e crítico de literatura. Apesar de reconhecer a importância das digital humanities para os estudos de 

literatura, fiz uma menção bastante primária no parágrafo referente a esta nota de rodapé, uma vez que não possuo 

nem os conhecimentos nem as ferramentas necessárias para tal pesquisa. Proporia, porém, um trabalho estatístico 

tanto na poesia de pós-guerra alemã como na literatura de exílio do século XX, em geral, na tentativa de identificar 

padrões formais – se os há – nos referidos períodos. O surgimento das digital humanities estão relacionados aos 

meios técnicos possíveis. No entanto, é de se perguntar se o direcionamento destes meios para os estudos de 

literatura não são, em alguma medida, uma espécie de resposta ao chamado pós-estruturalismo, que dominou – e 

de certa maneira predomina – nos estudos literários das últimas décadas. 
119 Os dois primeiros versos de “Treulose Kahnfahrt” explicitam a afirmação de Braun: “Aber der Traum ist ein 

Kahn/ zu dem falschen Ufer”. 
120 “eine glückliche Rückkehr, die in den Kahnfahrt-Gedichten Klopstocks und Goethes noch den guten Ausgang 

eines kleinen Abenteuers symbolisiert, findet in Domins Gedicht nicht statt”. 
121 “Rückkehr ist Erkenntnis. Gewiß, alle Erkenntnis ist Abschied”. 



94 
 

Retorno é uma dupla despedida. Quem – após longa ausência – retorna, tem que deixar algo 

que começou a transformar-se” (ibidem, p. 324)122, pois “ele [o retorno] não é um receber de 

volta o que se tinha perdido, mas sim uma nova perda. E qual é o ganho? O retorno presenteia 

com reconhecimento, embora, no mesmo movimento, assuste com o não reconhecimento” 

(ibidem, p. 324)123. Gadamer sustenta sua leitura na primeira estrofe de “Rückkehr”: 

 

Meine Füße wunderten sich 

daß neben ihnen Füße gingen 

die sich nicht wunderten.124 

 

No entanto, no poema de abertura do livro, “Herbstaugen”, já se apresentava a ambiguidade do 

Rückkehr (retorno). 

 

3.3.1 Cena 6 – Herbstaugen (Olhos de outono) 

 

Presse dich eng 

an den Boden. 

 

Die Erde 

riecht noch nach Sommer, 

und der Körper 

riecht noch nach Liebe. 

 

Aber das Gras 

ist schon gelb über dir. 

Der Wind ist kalt 

                                                           
122 “Rückkehr ist nicht bloß Wieder-da-Sein. Rückkehr ist doppelter Abschied. Wer – nach langem Fernsein – 

zurückkehrt, muß von etwas lassen, das sein zu werden begann”. 
123 “sie [Rückkehr] ist nicht ein Zurückbekommen dessen, was man verloren hatte, sondern zugleich neuer Verlust. 

Und was ist ihr Gewinn? Die Rückkehr beschenkt mit Wiedererkennen, jedoch im gleichen Atemzug erschreckt 

sie durch Nichtwiedererkennen”. 
124 Meus pés se admiram/ que ao lado deles vão pés/ que não se admiram. 
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und voll Distelsamen. 

 

Und der Traum, der dir nachstellt, 

schattenfüßig, 

dein Traum 

hat Herbstaugen.125 

 

 A estrutura do poema é bastante clara e sua indicação visual já estabelece os parâmetros 

de leitura. Uma estrofe de dois versos, com o verbo no imperativo; três estrofes de quatro versos, 

em enjabement, com exceção do terceiro verso, divido em duas partes pelo ponto final que 

encerra o segundo verso; a repetição de um sintagma – “riecht noch nach” (ainda cheira a) – na 

segunda estrofe, a repetição do verbo – “ser”, conjugado na terceira pessoa doa singular – na 

terceira estrofe e a repetição do substantivo “sonho”, na última estrofe; os conectivos de 

oposição – “mas” – e de adição – “e” –, abrindo as estrofes três e quatro. A única oração 

subordinada – “der die nachstellt” – aparece justamente na última estrofe, a do “sonho”. 

 Na associação entre o título do livro e os dois primeiros versos de seu poema de abertura, 

é possível identificar uma narrativa: os barcos retornam e, à chegada à terra, o “eu” dirá ao “tu” 

para que sinta o chão. Para que se desfaça, então, da experiência do Bodenlos126. O primeiro 

contato, já na segunda estrofe, constata, pela positividade, que o cheiro – da terra e do corpo – 

ainda estão presentes. A memória, aqui, está inscrita no corpo, porque é através de um dos 

sentidos, o cheiro, que se reconhece o lugar. Porém, não se trata simplesmente de uma memória 

individual, ainda que não se poderia chamá-la de coletiva. O aspecto intersubjetivo emerge na 

interação entre o “eu” e o “tu”, em que o primeiro parte do princípio, em sua afirmação – “ainda 

cheira a” –, de que o segundo é capaz do mesmo reconhecimento127. Minha afirmação incorre 

                                                           
125 Pressiona-te/ contra o chão.// A terra/ ainda cheira a verão,/ e o corpo/ ainda Cheira a amor.// Mas a grama/ 

amarelada já te cobre./ O vento é frio/ e cheio de sementes de cardo.// E o sonho, que te persegue,/ passos em 

sombra,/ teu sonho/ tem olhos de outono. 

126 No ambiente acadêmico brasileiro, o termo Bodenlos está muito associado a Vilém Flusser, que assim intitulou 

sua autobiografia filosófica. No presente trabalho, interessa a definição, também cara a Flusser, de sem chão “no 

sentido de algo sem fundamento”. (Reinaldo,  p.1) 

http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/reinaldo-rosa.pdf 
127 “Sabemos instintivamente que não estamos presos em nossa própria subjetividade, estamos certos de que vamos 

além de nossos estados cerebrais e mentais internos, mas não sabemos como justificar essa convicção”, observa 

Sokolowski, se questionando sobre os limites do sujeito e o seu contato com o “mundo real”. Para um trabalho 

mais aprofundado sobre intersubjetividade, a partir da fenomenologia, cf. BREYER, Thiemo. Verkörperte 

Intersubjektivität und Empathie. Frankfurt am Main: Klostermann, 2015 
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no risco de se referir ao real, quando o que temos no poema é uma intersubjetividade ficcional, 

encenada. O diálogo entre o ‘eu’ e o ‘tu’ está diante de nós, e se não temos nem as respostas 

nem os gestos do ‘tu’, isso não significa dizer que não os percebemos. Em linguagem 

fenomenológica, seria afirmar que as ‘intenções vazias’, que, através das ‘intenções cheias’ – o 

que está presente – se evidenciam no poema, são ativadas na nossa imaginação enquanto 

leitores128. 

 Na terceira estrofe, aberta com o adversativo “mas”, aparece uma contraposição 

temporal – “já”, ao invés de “ainda” – e climática, em que o vento frio se opõe ao cheiro a 

verão. A grama amarelada, que cobre o “tu”, pode ser entendida como o amor desgastado, 

acompanhando a imagem do ciclo climático. A oposição também se dá no nível referencial da 

linguagem: enquanto na terceira estrofe temos simples descrições, possíveis de serem 

encontradas na realidade, na segunda estrofe há uma impossibilidade empírica, uma vez que 

nem verão nem amor possuem, de fato, cheiro. Joga-se, então, com os planos de presença e de 

sentido, em linguagem que deve muito ao surrealismo espanhol, com quem Domin teve não 

apenas um contato literário, mas também pessoal e/ou epistolar, com alguns dos autores da 

chamada geração de 27, como Vicente Aleixandre, Luis Cernuda e Rafael Alberti. 

As duas estrofes parecem compor uma única paisagem na qual a passagem do tempo, 

porém, não vai sendo percebida pela mudança das estações do ano, em um processo contínuo, 

mas sim na descontinuidade, na dissociação entre uma sensação provocada pela lembrança e a 

sensação concreta do presente, em que o lembrado é um passado distante que se adere 

repentinamente ao presente129. Nesta linha de leitura, a terra que ainda cheira a verão e o corpo 

que ainda cheira a amor estão na memória. Há, portanto, duas temporalidades no poema: a da 

memória, passada, e a tátil, presente, em que a grama amarelada e o vento frio despertam o 

                                                           
128 De acordo com Sokolowski, “Uma intenção vazia é uma intenção que tem como alvo algo que não está aí, algo 

ausente, algo não presente para quem o intenciona. Uma intenção cheia é a que tem como alvo algo que está aí, 

em sua presença física, ante quem o intenciona”. (2012, p. 42) 

129 A diferença entre passado que adere ao presente e preteridade passada se encontram em Ricouer. “Se coloco o 

par hábito/memória no início de nosso esboço fenomenológico, é porque ele constitui a primeira oportunidade de 

aplicar ao problema da memória aquilo que chamei, desde a introdução, de conquista da distância temporal, 

conquista situada sob o critério que podemos qualificar de gradiente de distanciamento. A operação descritiva 

consiste então em classificar as experiências relativas à profundidade temporal, desde aquelas em que, de algum 

modo, o passado adere ao presente, até aquelas em que o passado é reconhecido em sua preteridade passada”. 

(2007, p. 43). Em outros termos: o que aprendemos no passado e constitui nosso presente, estaria no primeiro 

aspecto. Quando afirmo, acima, que se adere repentinamente ao presente, é porque este passado não constituía, até 

o seu retorno, o presente vivido. Como refinamento, poderíamos operar a seguinte diferenciação: passado latente 

e preteridade passada. O primeiro poderia retornar a qualquer momento, independente da intencionalidade do 

sujeito, enquanto o segundo só pode ser acessado pelo sujeito ativo. 
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sujeito para o real. Este real não é somente exterior, como ficou demonstrado na análise anterior 

de “Herbstzeitlosen” (Açafrões-do-prado), pois no exterior – na forma que se evidencia e é 

reconhecida pelo ser humano – aprendemos a ler também a nós mesmos. Ao retornar a um 

lugar, o que mudou não é apenas o lugar, mas também o próprio sujeito. 

  Se falei no uso da linguagem como herança do surrealismo, na segunda estrofe, poderia 

cair na sedução de ver no “sonho” da quarta estrofe a mesma herança. No entanto, o irracional, 

aqui, já está superado, não por uma racionalidade iluminista, o que seria um mero retorno 

anacrônico, mas pela experiência imposta pelo real, no caso, a do exílio – e pelas motivações 

causadoras deste exílio, ou seja, a Segunda Guerra, a perseguição aos judeus e todos os demais 

horrores do Nacional-socialismo. O sonho como sombra pode ser entendido como trauma, e 

tem – agora sim mais uma dívida ao surrealismo – “olhos de outono”. A remissão à visão reforça 

a oposição claro/escuro, do verão da segunda estrofe à sombra da estrofe final. A uma alegria 

do retorno, contrasta-se a angústia do – novo – futuro. O outono, como a primavera, pode ser 

considerado como estação de passagem, de transformação evidente – as folhas nascem, as 

folhas caem –, mas se o que sucede à primavera é a euforia do verão, o outono, por sua vez, é 

seguido pela terrível escuridão. Os versos finais de “Warnung” (Advertência), poema presente 

em Rückkehr der Schiffe (Retorno dos barcos) parecem explicitar o que se anuncia neste poema 

de abertura: 

 

Wenn alles dich einlädt, 

das ist die Stunde 

wo dich alles verläßt.130 

 

 No momento do reencontro do sujeito com a terra natal, da qual ele partira há anos, 

surge na memória tudo aquilo que foi, e, principalmente, todas as ausências irrecuperáveis. 

 

 

 

                                                           
130 Quando tudo te convida,/ é esta a hora/ em que tudo te abandona. 
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3.3.2 Cena 7 – Rückkehr (Retorno) 

 

Meine Füße wunderten sich 

daß neben ihnen Füße gingen 

die sich nicht wunderten. 

 

Ich, die ich barfuß gehe 

und keine Spur hinterlasse, 

immer sah ich den Leuten auf die Schuhe. 

 

Aber die Wege feierten 

Wiedersehen 

mit meinen schüchternen Füßen. 

 

Am Haus meiner Kindheit blühte 

im Februar 

der Mandelbaum. 

 

Ich hatte geträumt, 

er werde blühen.131 

 

 Como mencionado anteriormente, os poemas de Rückkehr der Schiffe (Retorno dos 

barcos) encerram o ciclo que Michael Braun chama de poemas do exílio. Colocá-los sob este 

prisma é direcionar um modo de ler – permitido, sem dúvida, pelos próprios poemas. Também 

foi mencionado, acima, que para Hilde Domin o exílio é a experiência extrema da condição 

humana, e que esta condição, universal, não é exclusividade de nenhum grupo. Deste modo, 

seria possível entender a obra poética de Domin como uma antropologia literária, em que a 

principal pergunta não seria o que é o homem?, mas qual a condição humana no mundo? A 

experiência individual, a vivência real de Hilde Palm, é encenada, como Hilde Domin, não para 

                                                           
131 Meus pés se admiram/ que ao lado deles vão pés/ que não se admiram.// Eu, que vou descalça,/ e não deixo 

rastros,/ sempre olhei para os sapatos das pessoas.// Mas os caminhos celebravam/ reencontro/ com meus tímidos 

pés.// Na casa da minha infância/ florescia em fevereiro/ a amendoreira.// Eu tinha sonhado,/ ela floresceria. 
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que o leitor a tome como exemplo de um processo mais geral. Esta experiência é a que se tornou 

visível para Hilde Palm e emergiu para ela como problema da condição humana, o da sua 

relação com o lugar que habita, com o que permanece e se transforma, com a impossibilidade 

do pertencimento e ânsia de querer pertencer, ou mesmo ser levada a pertencer, como no caso 

da não judia que se torna judia pela determinação do outro, uma vez que, como também já 

exposto anteriormente, a família Löwenstein não vivia na tradição judaica. Ao encenar esta 

experiência, numa autobiografia poética, Hilde Palm faz com que o leitor-espectador veja o que 

a própria vivência do leitor não demonstrara a ele. 

 Não pretendo usar o poema como exemplificação de uma teoria, o que levaria a uma 

supressão do segundo termo do sintagma antropologia literária. No entanto, permito-me um 

breve desvio para abordar uma questão suscitada não apenas pelo poema, mas pelo conjunto 

mesmo da obra poética de Domin: a da permanência, na imagem da árvore, e do transitório, nos 

pés que não deixam rastro. 

 

[desvio primeiro] 

 

 Em O passado, a memória, o esquecimento, Paolo Rossi, partindo de Vico, defende que 

é preciso indagar tanto sobre as origens como sobre as perpetuidades, ou seja, “captar 

simultaneamente a variedade e a persistência, o devir e as repetições, as novidades e as 

identidades, os significados novos e o reapresentar-se de significados idênticos em diferentes 

situações histórico-temporais” (2010, p. 138). Nos termos usados por Rossi: é preciso ser, ao 

mesmo tempo, historicista e estruturalista, isto é, diacrônico e sincrônico. 

 Em “Die Frage nach der Conditio humana” (A questão da condição humana), de 1961, 

Plessner faz um comentário semelhante ao de Rossi: 

 

Não se carece de muita filosofia para compreender que a experiência da 

diversidade e da mudança do homem e seus destinos só acontece diante da 

simples e permanente existência da espécie humana, já que a constância 

encerra em si a variabilidade (2015, p. 140).132 

                                                           
132 Es gehört nicht viel Philosophie dazu, um zu begreifen, daß die Erfahrung der Vielfalt und des Wandels der 

Menschen und ihrer Schicksale nur vor dem einfachen und bleibenden Hintergrund der menschlichen Gattung 

zustande kommt, weil Variabilität Konstanz in sich schließt. 



100 
 

 

Porém, não se deve deixar enganar por este trecho, pois o início da argumentação de Plessner 

é um ataque frontal ao historicismo, que, segundo ele, promove o seguinte efeito: “a 

humanidade como um todo desaparece, e apenas a espécie humana como tal permanece” 

(ibidem, p. 137)133. Olivia Mitscherlich observa que 

 

Plessner, portanto, refuta o historicismo, reduzindo criticamente essa 

historicidade absolutista  a seu status de horizonte de vida historicamente real. 

(...) Com sua filosofia da história, Plessner se vale do peso da realidade - ou 

seja, dos humanistas historicamente reais - em um tempo marcado pelo 

relativismo histórico. Mantendo em aberto a premissa básica da realidade 

humana sob a hipótese de inescrutabilidade, ele defende a irredutibilidade do 

humanismo histórico em sua existência. A filosofia histórica de Plessner, 

portanto, vai contra a solução histórica de todos os humanistas científicos em 

atividade, engolindo sua função orientadora. (...) Além disso, Plessner defende 

a abertura do presente em relação às noções do determinismo histórico através 

da limitação da historicidade a seu status de realidade histórica (2007, p. 

343).134 

 

 Também Karl Popper, em A sociedade aberta e seus inimigos, se posicionará contra o 

historicismo, cuja doutrina central seria a “de que a história é controlada por leis históricas ou 

evolucionárias específicas, cujo descobrimento nos capacitaria a profetizar o destino do 

homem” (1974, p. 22). Em seguida, ao elaborar três tipos de historicismo, o naturalista, o 

espiritualista e o econômico, se aproximará de Plessner, pelo menos no que diz respeito ao 

primeiro tipo, uma vez que ambos criticam “tratar a lei do desenvolvimento como uma lei da 

natureza”.135 (ibidem, p. 23) Popper, porém, parece se sustentar em certa ingenuidade, isto é, a 

                                                           
133 “die Menschheit im ganzen verschwindet, und nur das menschliche Geschlecht als solches bleibt”. 
134 Plessner widerlegt den Historismus folglich, indem er die von diesem verabsolutierte Geschichtlichkeit kritisch 

auf ihren Status als historisch wirklichen Lebenshorizont begrenzt. (...) Mit seiner Geschichtsphilosophie steht 

Plessner in seiner durch den historischen Relativismus geprägten Zeit für das Eigengewicht der Wirklichkeit – und 

d.h. für die historisch wirklichen Menschentümer – ein. Indem er unter der Unergründlichkeitshypothese die 

Grundschicht  der menschlichen Wirklichkeit überhaupt offenhält, verteidigt er die Irreduzibilität der historischen 

Menschentümer in ihrer Tatsächlichkeit. Plessners Geschichtsphilosophie richtet sich folglich gegen die 

historische Auflösung aller qualitativ bestimmten Menschentümer  in geschichtliche Lebensvollzüge, wodurch 

derem Orientierungsfunktion geschluck wird. (...) Darüber hinaus verteidigt Plessner mit der Begrenzung der 

Geschichtlichkeit auf ihren Status historischer Wirklichkeit die Offenheit der Gegenwart gegen Vorstellungen der 

historischen Determiniertheit. 
135 Plessner dedica a segunda parte de “Die Frage nach der Conditio humana” ao problema do darwinismo e a 

tomada do pensamento evolutivo pelas ciências do espírito. Luiz Costa Lima realizará semelhante em crítica: “Em 

vez de uma hipótese que explicava por motivos bem terrenos a diferença das espécies animais, o darwinismo 

converteu-se em evolucionismo e veio a servir de suporte para o preconceito racial. Com a derrota de sua mais 

nociva consequência, o arianismo, o primado da evolução se transformou em algo menos colérico: a afirmação do 

progresso. Como tal, continuou a nutrir a retórica vazia do século entrante”. (2012, 321 e ss.) 
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de que “o futuro depende de nós mesmos, e nós não dependemos de qualquer necessidade 

histórica” (ibidem, p. 17). Por não ser este um trabalho de filosofia da história, não poderei 

ampliar mais a questão, que, por outra parte, não poderia deixar de ser exposta. É certo que 

Popper, no trecho acima, se posiciona contra uma profecia histórica, o que difere, segundo ele 

mesmo, da predição científica. O que mais interessa, aqui, é tentar situar o lugar da antropologia 

literária de Domin em meio ao – indireto – debate entre Popper e Rossi. Não afirmo, claro está, 

que Domin tenha escrito uma filosofia da história em sua obra poética. A antropologia literária 

não se apresenta como uma ciência, nem como um comentário sobre as ciências. Se 

considerarmos que as ciências se ocupam das questões que interessam ao ser humano, então o 

ponto de encontro entre elas e a antropologia se dará justamente aí, em que ambas lidam com 

problemas que se põem diante do ser humano. Conforme dito no capítulo I, a antropologia 

literária é a) sincrética, b) diletante, c) orientada ao sentido e d) subjetiva (RIEDEL, 2014, p. 

377). Nos termos de Domin (2005, p. 171): uma “unspezifische Genauigkeit” (exatidão não 

específica). Por essa exatidão não específica Domin entende o caminho que a poesia toma, ao 

não seguir o caminho da “spezifische Genauigkeit” (exatidão específica), que “descreve, 

analisa, submete o caso único” (ibidem)136, caindo na Spezialisierung (especialização) das 

ciências. Para Domin, o poeta não quer dominar ou ordenar a realidade, mas sim observar “o 

vivo em toda sua vivacidade, o múltiplo em sua multiplicidade” (ibidem, p. 172)137. A autora 

salienta, ainda, a importância de não se confundir “exatidão não específica” com falta de 

exatidão. Para ela, é preciso saber nomear, e o poeta, na sua tarefa ética, deve dizer com a maior 

exatidão possível aquilo que pretende. 

Na sequência de sua exposição a partir de Vico, dirá o pensador italiano: 

 

Contam-se histórias que têm início e fim, que começam e terminam, que 

procedem segundo um modelo linear e cumulativo, que se parecem com as 

biografias dos indivíduos. Porém, também podem ser contadas histórias e 

biografias colocando-as contra um fundo e fazendo referências frequentes a 

esse fundo e às regularidades que o governam. Os começos e os finais das 

histórias singulares se inserem nesse fundo e adquirem um significado que 

antes estava de algum modo escondido. O tempo se move para a variedade, a 

diferença, o imprevisto. Não é possível (exceto em setores muito restritos do 

saber) prever como irá acontecer no futuro. Mas é possível reconhecer isso e 

reconhecer, ao mesmo tempo, a existência de invariantes que revelam uma 

ordem inteligível das mutações e variações (2010, p. 139, grifo meu). 

                                                           
136 “beschreibt, analysiert, subsumiert den Einzelfall”. 
137 “das Lebendige in seiner ganzen Lebendigkeit, das Vielgestalte in seiner Vielgestalt”. 
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 “Ordem” foi um dos termos ao qual me referi acima, ao dizer que, para Domin, o poeta 

é justamente aquele que não quer nem dominar nem ordenar a realidade. Rossi trata do papel 

do historiador, não do poeta, o que nos coloca diante do seguinte: enquanto o historiador olha 

para as mutações e variações, isto é, para as descontinuidades, seria o poeta aquele que, tal 

como um fenomenólogo, tenta captar a invariabilidade por trás dessas mutações? 

 Rossi, ao falar das “invariantes que revelam uma ordem”, procura, claro está, uma 

estrutura que sustente as diversidades e as variações. Aqui se coloca uma questão que, penso, 

abre espaço para a poesia, que pode conjeturar sem as delimitações metodológicas da ciência. 

O historiador precisa provar a existência desta ordem, enquanto o poeta pode, ao lidar com o 

fictício, supor esta ordem, pode até mesmo criar uma ordem que, para o leitor não ingênuo, não 

será espelhamento do real – do social, do cultural, etc –, mas uma encenação do possível. Domin 

(2005, p. 13) defende a importância da arte como aquilo que proporciona ao ser humano a 

capacidade de distinguir entre o existente e o possível.  

 Na metáfora de Heráclito, via Blumenberg: o historiador é aquele que procura entender 

quais as margens possíveis para o fluxo do rio? Se são diferentes as margens, são diferentes os 

rios? Ou são os rios que forçam a formação das margens? Em outras palavras: é a estrutura que 

sustenta as diferenças ou são as diferenças que, ao sedimentar-se, compõem – formam – uma 

estrutura que resistirá até que outras diferenças emerjam e, ao atingirem o ponto da 

sedimentação, forcem a estrutura? Seja qual for a resposta, interessa notar que apenas pela 

metáfora – no caso, geológica – conseguimos organizar a história. E o que reconhecemos, de 

todo modo, é que todas as diferenças e descontinuidades só conseguem ser apreendidas, 

aprendidas e comunicadas porque há algo humano que permaneceria aquém das distâncias. O 

que? Ousem a resposta. 

 

3.3.3 Retorno (ao poema) 

 

 Se somos outros à segunda leitura de um texto, então é de se esperar que o leitor (desta 

tese) seja outro – embora, paradoxalmente, o mesmo – na releitura do poema que cito 

novamente: 
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Meine Füße wunderten sich 

daß neben ihnen Füße gingen 

die sich nicht wunderten. 

 

Ich, die ich barfuß gehe 

und keine Spur hinterlasse, 

immer sah ich den Leuten auf die Schuhe. 

 

Aber die Wege feierten 

Wiedersehen 

mit meinen schüchternen Füßen. 

 

Am Haus meiner Kindheit blühte 

im Februar 

der Mandelbaum. 

 

Ich hatte geträumt, 

er werde blühen.138 

 

 O verso “und keine Spur hinterlasse” (e não deixar nenhum rastro) parece bem claro 

sobre o que o indivíduo deixa em sua existência. O contraditório, entretanto, seria o próprio 

poema, um rastro deixado para as gerações futuras – voltarei a isso na leitura de “Von uns” 

(Sobre nós), mais adiante. Não se trataria de uma condição que abarcasse a todos os indivíduos, 

porque o “eu” se separa dos demais a sua volta, como explicitado na primeira estrofe – os pés 

que se admiram/os que não se admiram – e na segunda estrofe – pés descalços/pés com sapatos. 

Há, então, uma indiferença dos outros em relação ao “eu”, que, por sua vez, percebe os outros. 

Na condição antropológica, partindo de Blumenberg, de que o ser humano é aquele que vê e é 

visto, ao “eu” do poema caberia somente a primeira ação. É a condição do exilado? 

 O “eu” é aquele que retorna, o que está posto no título do livro e, ainda, no título do 

próprio poema. Aquele que retorna está apartado – pelos que já estavam no lugar de retorno? 

                                                           
138 Meus pés se admiram/ que ao lado deles vão pés/ que não se admiram.// Eu, que vou descalça,/ e não deixo 

rastros,/ sempre olhei para os sapatos das pessoas.// Mas os caminhos celebravam/ reencontro/ com meus tímidos 

pés.// Na casa da minha infância/ florescia em fevereiro/ a amendoreira.// Eu tinha sonhado,/ ela floresceria. 
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Não parece restar dúvidas quanto a isso, e o poema não indica as motivações – se políticas, 

sociais, raciais, linguísticas, etc. No plano da história das ideias, seria possível percorrer um 

caminho partindo da filosofia existencial de Karl Jaspers, que fora professor de Domin – de 

Hilde Löwenstein, mais precisamente – nos anos de Heidelberg. Porém, contorno esta linha de 

raciocínio, considerando a afirmação de que há uma distância existencial – que alguns poderiam 

chamar de psicológica139 – entre o “eu” e os demais, enquanto há uma proximidade afetiva entre 

o “eu” e o lugar que comemora o reencontro. 

 Aos caminhos são atribuídos uma ação humana – comemorar –, assim como aos pés – 

tímidos –, que podem ser tomados como metonímia para o estado de espírito do “eu”. Após 

uma longa ausência, a timidez é o sentimento humano possível para, pouco a pouco, se 

familiarizar140 novamente com o lugar, com as coisas. Surge um paradoxo: não tinha sido 

afirmada a falta de pertencimento do sujeito ao lugar? O distanciamento entre ele e o lugar que 

habita? Não eram essas as imagens em “Ziehende Landschaft” (Paisagem movente) e 

“Herbstzeitlosen” (Açafrões-do-prado)? Estes dois poemas formam parte de Nur eine Rose als 

Stütze (Apenas uma rosa como apoio), isto é, da distância física entre o sujeito e sua Heimat. A 

euforia no reencontro entre os “caminhos” e os “pés tímidos” é semelhante, a meu ver, à 

imagem da segunda estrofe de “Herbstaugen” (Olhos de outono) – o cheiro ainda a verão e a 

amor. 

 “Rückkehr” (Retorno) é um poema sobre uma temporalidade breve, aquela que dura 

somente o espaço de tempo do reencontro. Passado este primeiro momento, o sujeito estará 

novamente na abertura temporal, com suas incertezas e angústias. 

 As duas últimas estrofes, que se referem à infância – como no início de 

“Herbstzeitlosen” – e ao sonho – como em “Herbstaugen” –, dão sequência a este retorno, 

estendendo-o não em presença, mas em memória. De fato, apenas dois verbos no poema estão 

escritos no presente: “ich gehe” (eu vou) e “ich hinterlasse” (eu deixo), enquanto todos os 

                                                           
139 A opção seria metodológica e as ofertas são muitas. O que importa, aqui, é demonstrar a imagem de uma 

proximidade física e de um distanciamento afetivo. 
140 Conforme exposto na introdução deste trabalho, optei, metodologicamente, por desviar-me da psicologia e da 

psicanálise, uma vez que o embate entre fenomenologia e psicologia/psicanálise exigiria considerações muito 

longas, que não cabem no presente trabalho. De todos modos, não deixo de mencionar que a relação afetiva entre 

sujeito e lugar pode ser pensada através dessas disciplinas. Como exemplos que contribuem para os estudos 

literários, menciono “unheimlich”, de Freud, e o objeto transicional, de Donald Winnicott. Cf. FREUD, Sigmund. 

“Das Unheimliche”. In: Gesammelte Werke XII. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1998, e WINNICOTT, Donald. O 

brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975 
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demais estão no pretérito, inclusive no pretérito mais que perfeito, no penúltimo verso, e no 

condicional141, no último verso. 

 Nesses dois últimos versos aparece, assim como na primeira estrofe de 

“Herbstzeitlosen”, a ideia da ruptura com a infância. Se no poema de Nur eine Rose als Stütze 

(Apenas uma rosa como apoio) cada centímetro da infância desaparecia junto com a ombreira 

da porta que se queimava e nada permanecia, pois não havia sido plantada nenhuma árvore, no 

poema de Rückkehr der Schiffe (Retorno dos barcos) já existe – ou volta a existir – a árvore. O 

par “nosso jardim” (em Herbstzeitlosen) e “na casa da minha infância” (em Rückkehr) indica o 

espaço íntimo do lar, o que permite a associação entre infância e lar, sendo o lugar da infância 

uma espécie de acolhimento – na memória, pois só pode ter presença na recordação –, à qual 

Domin constantemente se reporta. Não parece acaso que a imagem escolhida para apresentar 

seu início enquanto poeta tenha sido precisamente a do nascimento, conforme mencionado no 

capítulo I142.  

 O que é preciso se perguntar, na encenação poética, para se fugir de uma certa 

generalidade da memória, e mesmo de um simples psicologismo, é como algo individual – a 

lembrança da amendoeira, na casa da infância – pode ser transmitida para o leitor como um 

recurso para ativar, na percepção deste, a sensação do que fora vivido pelo “eu” do poema. Nos 

termos que são propostos no presente trabalho: como pode ser superada a distância entre a 

lembrança da poeta e o leitor diante do poema? 

 Há algo muito concreto na imagem: a amendoeira, que já aparecera em “Wo steht unser 

Mandelbaum” (Onde está nossa amendoeira), de Nur eine Rose als Stütze (Apenas uma rosa 

como apoio). Ao dizer “casa”, a imagem é um simples esboço, muito mais a ideia que oscila 

entre uma metonímia e um conceito. Não é possível ver a casa, mas apenas imaginá-la – não 

temos uma descrição de nenhuma casa, e podemos imaginá-la de inúmeros modos possíveis. 

“Amendoeira”, ainda que tampouco esteja descrita, é uma imagem – no sentido de 

representação pictórica – mais nítida. Se o leitor tampouco pode ver uma amendoeira, é no 

modo como a imagina – ou como é induzido a imaginar – que se opera a diferença entre a 

imagem da casa e da árvore. A composição da casa – sempre apenas esboçada – permanece 

                                                           
141 Trata-se do uso do Konjunktiv I, que pode ser, no caso, traduzido com o condicional, do português. O Konjunktiv 

I é usado, por exemplo, na linguagem jornalística, para indicar o discurso indireto, quando não se usa do recurso 

da citação. 
142 Cf. p. 25 do presente trabalho 
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como uma espécie de fundo. A imagem da amendoeira se torna ainda mais precisa ao se indicar, 

no poema, o mês – fevereiro – e o verbo – florescer. 

 A imagem, não custa lembrar, permanece na memória – o verbo no passado – e não há 

uma atualização da cena. Se o poema termina com o mais que perfeito indicando que o “eu” 

sonhara com o florescer da amendoeira, então, se realizarmos que a árvore tenha de fato 

florescido, notamos como o “eu”, apartado dela desde a infância, jamais pôde saber se e como 

se deu este florescimento. “Rückkehr” (Retorno) acentua a descontinuidade na história do 

sujeito, entre sua infância e o agora, e quais os elementos que se evidenciam para ele, tornando 

possível a percepção da diferença entre um tempo que foi – e não pode ser recuperado – e um 

tempo que se abre ao possível, uma vez que todo futuro, esteja melhor ou pior planejado, é 

apenas uma ideia. O poema que segue “Rückkehr”, “Jenseits des Bergs” (Para além da 

montanha), se abre justamente com a imagem de um amanhã que ainda não é, e nem poderia 

ser, evidente: 

 

Die Zeit 

macht einen Buckel vor mir 

und wirft sich auf wie ein Berg. 

Auf der anderen Seite 

liegt morgen: 

Die Abfahrt, immer die Abfahrt.143 

 

 Não me deterei na análise do poema, dividido em três partes de doze versos. No entanto, 

comento brevemente estes seis primeiros versos, antes de passar para a leitura de Hier (Aqui). 

 Conforme exposto acima, a imagem do futuro desconhecido ganha, aqui, forma. Se a 

tese em si não é original, uma vez que afirmar que o futuro é incerto, aberto, duvidoso, etc, 

pode ser considerado um lugar comum, o modo como a ideia é expressa no poema permite, pela 

sua força estética, organizadora dos elementos difusos do mundo, que ela cobre ao leitor um 

deslocamento – verstehen –, passando, desta maneira, do plano da pré-compreensão, em que 

                                                           
143 O tempo/ se curva diante de mim/ e se lança como uma montanha./ Do outro lado/ fica o amanhã:/ a partida, 

sempre a partida. 
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tudo é óbvio, ao plano da compreensão poética, em que a pergunta – sem medição científica, 

sem conceitualização filosófica – é posta. 

 A curvatura feita pelo tempo144 sai da invisibilidade para a visibilidade, através da 

metáfora da montanha, que, insuperável para a medida humana145, tal como o mar, esconde o 

amanhã – o futuro – que, para ser conhecido, exige a partida. O “eu” reforça a ideia da partida, 

repetindo-a e pospondo o advérbio temporal, “sempre”: a constatação de que a condição 

humana é a transitoriedade. No entanto, para a ideia de transitoriedade, ou melhor, para 

reconhecer este fluxo permanente, é preciso ter a percepção das marcas que funcionam como 

parâmetros, apoios, referências. 

 Se o exílio é a experiência extrema da condição humana, Rückkehr der Schiffe (Retorno 

dos barcos), ao encerrar um capítulo – autobiográfico – desta experiência, permite agora que o 

                                                           
144 Em artigo publicado na revista Superinteressante, Clifford M. Will tenta aproximar ao leitor dito comum a 

questão do que ele chama de “geometria invisível do Universo”, partindo de Einstein, e nossa percepção cotidiana 

do espaço-tempo. Salvaguardadas as ambições não rigorosas da revista, que possui o intuito de divulgação dos 

resultados da ciência para o leigo – no qual me incluo –, o texto oferece a possibilidade de pensar, como Husserl 

pensou, como o mundo que vemos não é necessariamente o mundo que habitamos. Cf. 

https://super.abril.com.br/tecnologia/nas-curvas-do-espaco-tempo. Galileu, já em 1632, se questionava, ao pensar 

na relação entre ciência e religião: “Alguém duvida seriamente de que o desejo de espíritos criados livremente por 

Deus de se tornarem escravos da vontade alheia podem causar as piores irritações? Ou também que o homem deva 

negar aquilo que seus sentidos captam e que deva deixar que outros ditem o que vê?” [“Bezweifelt jemand allen 

Ernstes, daß der Wunsch, von Gott frei erschaffene Geister sollten sich zu Sklaven des Willens anderer machen, 

zu den schlimmsten Ärgernissen führen muß? Ebenso, daß Menschen leugnen sollten, was sie mit eigenen Sinnen 

wahrnehmen, und sich von einem anderen diktieren lassen, was sie sehen?”] (apud DRAKE, p. 106). No poema 

em questão, parece que estamos diante de um amálgama de conhecimento cotidiano, científico e filosófico. Se este 

amálgama é consciente ou não, pouco importa aqui. 
145 Sem dúvida, é possível retomar, nesta imagem da montanha, o sublime kantiano. Em Storia della Bellezza, 

Umberto Eco assim comenta este elemento em Kant: “L’esperienza del Sublime è diversa. Kant distingue due 

sorte di Sublime, quello matematico e quello dinamico. L’esempio tipico di Sublime matematico è la visione del 

cielo stellato. Qui si ha l’impressione che quello che vediamo vada ben al di là della nostra sensibilità e si è portati 

a immaginare più di quello che si vede. Si è portati a questo perché la mostra ragione (la facoltà che ci porta a 

concepire le idee di Dio, del mondo o della libertà, che il nostro intelletto non può dimostrare) ci induce a postulare 

un unfinito che non solo i nostri sensi non riescono a cogliere ma neppure la nostra immaginazione riesce ad 

abbraciare in un’unica intuizione. Cade la possibilità di un ‘libero gioco’ dell’immaginazione e dell’intelletto e 

nasce un piacere inquieto, negativo, che ci fa sentir ela grandezza della mostra soggettività, capace di volere 

qualcosa che non possiamo avere. 

Esempio tipico del Sublime dinamico è la visione di una tempesta. A scuotere il nostro animo non è l’impressione 

di una infinita vastità, bensì di una infinita potenza: anche qui rimane umiliata la nostra natura sensible, da cui 

deriva ancora una volta un senso di disagio, compensato dal sentimento della nostra grandezza morale, contro cui 

nulla valgono le forze della natura” (2010, p. 294). Para a questão do sublime diretamente em Kant, cf. KANT, 

Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Trad. Valério Rohden e António Marques. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

Para um estudo mais detalhado sobre esta categoria estética em Domin, seria preciso pôr em perspectiva os 

aparatos técnicos/tecnológicos que permitem ao ser humano uma expansão da visão, da audição, da presença, etc. 

A visão de cima, como aparece nos quadros, por exemplo, de Caspar David Friedrich, não possui mais o mesmo 

impacto em uma época em que é possível, simplesmente, ver desde um avião ou de um helicóptero, além das 

reproduções fotográficas e cinematográficas. De todos modos, grupos de montanhismo, no Brasil e alhures, 

seguem praticando a simples atividade de subir no topo e, de lá, contemplar o lugar em volta. 

https://super.abril.com.br/tecnologia/nas-curvas-do-espaco-tempo
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leitor se pergunte pelo que pode vir a existir no momento em que a terra natal volta a ser o lugar 

de morada. 

Ao próximo livro. 

 

3.4 Hier (Aqui) 

 

 O terceiro livro de Hilde Domin, publicado em 1964, pela S. Fischer, apresenta a 

primeira – ou mesmo a única – grande ruptura na obra da poeta. Escritos entre 1963 e 1964, em 

Heidelberg, os poemas ainda carregam, embora em menor medida, a temática do exílio. No 

entanto, é a pergunta pela própria linguagem poética que emoldura o livro, que se abre com 

“Lyrik” (Poesia) e é encerrado com “Ars longa”. O ambiente, já no título do livro indicado 

como um lugar fixo, no dêitico “aqui”, referindo-se, sem dúvida, a Alemanha, altera as 

experiências e as percepções do sujeito – da poeta. Para Michael Braun, “o que mudou na poesia 

de Domin não foi o Eu, mas o mundo na perspectiva do Eu” (1993, p. 150)146. Comentando o 

poema “Rückwanderung”(Caminhada de volta), o crítico afirmará “que o Eu se estabeleça no 

centro pode ser entendido como afirmação da predominância do Eu em relação às coisas, 

conforme já salientado” (ibidem, p. 151)147. No nível biográfico, o “eu”, difuso e desenraizado, 

dá lugar a um “eu” que, apesar da descrença no pertencimento a um lugar, começa a assumir 

um maior compromisso e a ter maior atenção para com o ambiente mais imediato. Na distância 

espacial, é nítida a mudança, indicada no dêitico, conforme mencionado acima, de um sujeito 

que adentra, pouco a pouco, no horizonte de questões sociais e políticas – características que já 

pertenciam a Hilde Löwenstein na Heidelberg anterior a ascensão de Hitler ao poder. 

 A virada política148 é possibilitada tanto pelo ambiente em que a poeta se encontra como 

pela nova situação de vida. Com o emprego de Erwin Palm na Universidade de Heidelberg, a 

partir do final de 1960, início de 1961, os tempos de dificuldade econômica e constante 

deslocamento começam a ficar para trás. As vozes que abordam os tempos do nacional-

                                                           
146 “was sich in Domins Lyrik verwandelt hat, ist also nicht das Ich, sondern die Welt in der Perspektive des Ichs”. 
147 “daß sich das Ich im Zentrum etabliert (...), kann als Bestätigung der vorhin herausgestellten Prädominanz des 

Ichs gegenüber den Dingen aufgefaßt werden”. 
148 Marion Tauschwitz, biógrafa e secretária de Domin, escreve que “se logo após o retorno Hilde Domin tinha 

vivido com o sentimento de ser alguém que deveria ter a existência preenchida em cada brecha, a partir dos anos 

sessenta ela refuta o papel de vítima e se torna politicamente ativa”. [“Hatte Hilde Domin unmittelbar nach der 

Rückkehr mit dem Gefühl gelebt, wie ein lebender Stern in jede Bresche gestopft zu werden, so legte sie in den 

Sechzigerjahren die Opferrolle ab und wurde politisch aktiv”.] (2012, p. 191) 
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socialismo, da Segunda Guerra e suas consequências surgem com mais força, saindo de círculos 

restritos para ingressar na esfera pública. Como Domin, Günter Grass, que logo se tornaria um 

dos autores com maior participação política da Alemanha, estreara em 1959, com o Tambor. 

Paul Celan recebera o prêmio Georg Büchner em 1960, onde proferiu o influente discurso O 

Meridiano. O julgamento de Adolf Eichmann, com grande repercussão midiática, é de 1961. 

Os artigos de Hannah Arendt sobre o julgamento são de 1963. Estes são apenas alguns exemplos 

que demonstram os horizontes em que se encontrava a Alemanha da época. 

A preocupação antropológica permanece, como se deixa perceber na epígrafe “Den 

Kopf hochzuhalten/ist das Merkmal des Menschenseins” (A cabeça erguida/ é a marca do ser 

humano), de Pico della Mirandola, e Domin não cairá nas armadilhas da literatura engajada, 

que permeia os anos 60. Seu Wozu Lyrik heute (Para que poesia hoje), de 1968, se manterá no 

espaço conflitivo entre os polos convencionais de l’art pour l’art e literature engajee149. 

Michael Braun marca que “por um lado, Domin defende a autonomia da poesia na ‘associação 

de finalidade’ dos modernos sistemas da sociedade, por outro lado, ela se posiciona, apesar de 

todo ceticismo, em favor do engagamento da arte poética em mais humanidade e fraternidade 

entre os seres humanos” (ibidem, p. 116)150. Visto com maior acuidade, tratam-se de dois polos 

distintos: o do poeta que assume o papel de intelectual público, e de quem se exige uma ativa 

voz política151, e o do poeta enquanto aquele que escreve poemas e, nestes, exercita a liberdade 

da linguagem e que não pode, por esta liberdade, limitar-se a correntes ideológicas, políticas, 

etc. 

No aspecto formal, predominam os poemas curtos, o que se justifica pelo 

posicionamento em “Lyrik” (Poesia): 

 

                                                           
149 O ceticismo de Hilde Domin poderia ser considerado, na verdade, uma visão realista, mantida a partir de uma 

lucidez que evitava embarcar nas euforias da época. Embora não seja possível buscar uma explicação, neste 

trabalho, para uma postura que pode oscilar desde temperamento individual até aprendizado estético, não é demais 

lembrar que os mais de vinte anos fora do ambiente alemão – e da língua alemã – e um processo de retorno que 

demorou sete anos – de 1954 a 1961 – para ter um lugar estabelecido, podem oferecer ao sujeito um distanciamento 

crítico que falta àqueles que se veem imersos nas inquietações da época. 
150 “einerseits tritt Domin für die Autonomie der Poesia im ‘Zweckverband’ moderner Gesellschaftssysteme, 

andererseits verteidigt sie trotz aller Skepsis das Engagement der Dichtung für mehr Humanität und Brüderlichkeit 

unter den Menschen”. 
151 O problema de para quem o escritor fala, seja na obra ou como sujeito político, é alterado ao longo da história. 

Gerhard Lauer (2013) demonstra a passagem do espaço sociológico da literatura desde os Kloster (mosteiros) até 

o massmedia, passando pelo Hof (pátio), a partir do século XII e da cidade, a partir do Humanismo e a entrada na 

Universidade. A importância do intelectual público, consonância nos anos 60, não pode ser dissociada do 

desenvolvimento dos meios de comunicação. 
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das Nichtwort 

 

ausgespannt 

zwischen 

 

Wort und Wort.152 

 

Ou seja, Domin, ao acomodar a não-palavra, se afasta ainda mais da objetividade. Não parece 

acaso que sua ideia de “unspezifische Genauigkeit” (exatidão não específica) tenha surgido no 

mesmo período da escrita dos poemas de Hier (Aqui). Em carta a Hugo Friedrich, cujo Die 

Struktur der modernen Lyrik (A estrutura da poesia moderna), de 1956, causara grande impacto 

no ambiente literário alemão, escreve a poeta, em 1963:  

 

Eu acredito que não há maior irmandade que o gênero lírico. Nem mesmo a 

música, que tem seus limites. A mensagem através da qual nos unimos é 

menos específica. (No ensaio estendido que tenho o prazer de lhes apresentar, 

eu defino gênero lírico como a língua de “exatidão não específica”.153 

 

 Afastar-se ainda mais da objetividade é perturbar o referente do dêitico “aqui”. Se no 

plano da biografia o título cumpre sua função dentro do percurso narrativo – apenas uma rosa 

como apoio, no exílio, a volta dos barcos, no reencontro, o aqui, ao se restabelecer na terra natal 

–, no plano ficcional não são encontradas descrições de lugares e, exceto no poema “Köln” 

(Colônia), nenhum topônimo é encontrado. Os elementos paisagísticos também perdem sua 

referencialidade. “Baum” (árvore), “Wurzel” (raiz), “Blumen” (flores), etc, aparecem, porém 

sem a especificidade – amendoeira, oliveira, macieira. No livro que se vira para a linguagem, o 

mundo, que não se torna simples conceito, se distancia, porém, da referencialidade. Surge o 

paradoxo: “aqui” é qualquer lugar? A estratégia ficcional para não fazer de “Aqui” algo fora de 

tempo e lugar, e confirmar, portanto, a apreciação de Richard Exner (in WANGEHNHEIM, 

                                                           
152 A não-palavra/ estendida/ entre// palavra e palavra. 
153 Ich glaube ja, es gibt keine grössere Vergeschwisterung als eine Lyrik. Selbst die Musik nicht, die doch die 

Grenzen aufhebt. Die Mitteilung, mit der wir uns vergeschwistern, ist weniger genau gefasst. (Lyrik definiere ich, 

in dem erweiterten Essay, den Ihnen vorlegen zu können ich sehr begierig bin, als die Sprache der “unespezifischen 

[sic] Genauigkeit”. 
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1982, p. 75), para quem o “aqui” do título é a Alemanha e seu tempo, é, então, este único poema 

que permite ao leitor encontrar, no mundo empírico, um “aqui”: “Köln” (Colônia). 

 

3.4.1 Cena 8 – Köln (Colônia) 

 

Die versunkene Stadt 

für mich 

allein 

versunken. 

 

Ich schwimme 

in diesen Straßen. 

Andere gehen. 

 

Die alten Häuser 

haben neue große Türen 

aus Glas. 

 

Die Toten und ich 

wir schwimmen 

durch die neuen Türen 

unserer alten Häuser.154 

 

 A separação entre o “eu” e os demais aparece de modo bastante explícito na segunda 

estrofe, através das ações de “nadar” e “caminhar” pelas ruas. O efeito desta separação é 

acentuado na impossibilidade da primeira ação, uma vez que o sintagma “nadar pelas ruas” só 

pode existir na imaginação, e no corriqueiro do segundo movimento, “caminhar pelas ruas”. 

Juntam-se, portanto, surreal e real, e separa-se o tempo, que, na qualidade metafórica e na 

                                                           
154 A cidade submersa/ apenas/para mim/ submersa.// Nado/ nessas ruas.// Outros caminham.// As velhas casas/ 

têm novas grandes portas/ de vidro.// Os mortos e eu/ nós nadamos/ através das novas portas/ de nossas velhas 

casas. 
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percepção do sujeito, não está preso ao espaço, ou, mais precisamente, ao lugar – 

nomeadamente uma cidade – que toma este espaço. O par “velhas casas/novas portas” reforça 

esta imagem, que, no poema, é apresentada não como um processo capaz de ser percebido por 

conhecimento arqueológico, mas pela disjunção entre o que é visto e o que é imaginado. 

 Deste modo se poderia compreender o poema, em uma espécie de resumo interpretativo. 

Passo, agora, ao detalhamento da análise. 

 As quatro estrofes são dividias de maneira especular: quatro versos, três versos; três 

versos, quatro versos. Todas são fechadas com ponto final, e apenas uma não é em enjabement, 

a segunda estrofe, em que aparecem as ações, em que os primeiros versos formam a sentença 

“Ich schwimme in diesen Straßen” (eu nado nessas ruas) e o terceiro replica a sentença anterior, 

porém com a elipse: “Andere gehn [in diesen Straßen]” (outros caminham [nessas ruas]). A 

sintaxe simples, como visto nesta estrofe, estará em todo o poema, que poderia ser lido, sem 

nenhuma dificuldade, numa sequência em prosa. O estranhamento residiria na ausência de 

conectivos. É esta ausência gramatical, somada à pontuação, que retira do poema qualquer 

fluidez de leitura. Cada estrofe deve ser lida em staccato. 

 O jogo especular também aparece no interior das estrofes. Na primeira, o “versunken” 

(submersa), como adjetivo, no verso um, e logo como particípio passado, fechando a estrofe. O 

já mencionado “nadar/caminhar”, na segunda estrofe, e o par “velhas casas/novas portas”, que 

é invertido na quarta estrofe, em que se lê “novas portas/velhas casas”. Em ambos os casos, é o 

segundo elemento que terá um acresécimo gramatical: o adjetivo “novas”, na terceira estrofe, e 

o possessivo “nossas”, na quarta. 

 Isto demonstra uma certa precisão na estrutura do poema. Digo certa, porque os versos 

são livres, não rimados. E nem mesmo a irregularidade métrica chega a ser repetida nas estrofes. 

Nesta narrativa em quatro imagens sequenciais começa com o “eu” sozinho e termina com a 

associação entre o “eu” e os mortos, os únicos capazes de atravessar as novas portas e retornar 

para as velhas casas. A materialidade das portas – vidro – indica que também para os vivos, 

para aqueles que caminham pelas ruas, seria possível ver estas velhas casas. No entanto, embora 

o poema não explicite, é provável que aqueles que caminham não vejam o que está por trás 

desta aparência nova. 
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 Observado deste modo, o poema escapa a uma simples memória individual, de um 

sujeito que não (se) reconhece mais (na) sua cidade natal155. Os mortos evocados no poema não 

são necessariamente aqueles da lembrança afetiva do sujeito, dos seus anos de infância, 

adolescência e primeira fase adulta. Os mortos, aqui, são chamados a mostrar aquilo que apenas 

eles, em tudo o que deixaram – de objetos do cotidiano a obras de arte, de documentos a poemas, 

de gestos de amor às guerras que fizeram – que existe, na aparência do novo, um fundo que não 

podemos ver por nós mesmos. A coisa que lá está – as velhas casas – não se mostram (sich 

zeigen) se não são demonstradas (gezeigt werden), tarefa assumida pela poeta, que aponta para 

aquilo que não pode ser esquecido, isto é, que o presente não é o fundamento do real, e que as 

aberturas ao passado (memória, lembrança) e ao futuro (expectativa, esperança) constituem o 

aqui e agora. 

 Este plano de memória coletiva não apaga o nível individual, mas o insere, pois não se 

trata de eliminar o subjetivo, o que seria uma tarefa para a ciência e seu afã de objetividade – 

necessária, sem dúvida. “No ‘eu’ literário, seja verso ou prosa, o sujeito indeterminado da 

ciência dos seres humanos não ganha força” (RIEDEL, 2014, p. 380)156. Deste modo, não se 

estabelece uma hierarquia, mas uma diferença entre os dois planos: o abstrato, da humanidade, 

e o concreto, do sujeito. O mesmo ocorre na relação entre os tempos. No poema, a distinção 

entre mortos e o “eu”, que nadam, e os demais, que caminham pelas ruas, não propõe uma 

apreciação valorativa. Apresenta-se o que aí está. 

 As apreciações qualitativas, expressas nos adjetivos (cidade) submersa, velhas (casas), 

novas e grandes (portas) apenas indicam a dimensão temporal. No caso da cidade, um tempo 

que só é percebido pelo “eu”, uma vez que apenas ele percebe a cidade que os demais não veem. 

A metáfora aquática (Wassermetapher) parece acompanhar o que Blumenberg considera com 

Quelle, Strom e Iceberg, ou seja, a tentativa de dar ao tempo uma forma visível157. A 

                                                           
155 Para uma leitura centrada na relação biográfica da poeta, em que há reencontro com a cidade natal, cf. VOGEL, 

Harald e GANS, Michael: “como numa edição cinematográfica, a documentação da encontro autobiográfico com 

a cidade transcorre em duas imagens espelhadas, que antipodal e sincronicamente põe em imagem a estranheza do 

retorno e a lembrança da volta ao lar: na estranheza das imagens da lembrança, se desenvolve uma distância, 

apreendida na documentação imagética, da cidade atual”. [“Wie in einer Filmmontage läuft die Dokumentation 

der autobiographischen Begegnung mit der Stadt in zwei spiegelgleichen Bildsilhouetten ab, die antipodisch und 

synchron die Rückkehrfremde und die Erinnerungsheimkehr ins Bild setzen: von Erinnerungsbildern verfremdet, 

entwickelt sich eine aus Distanz aufgenommene Bilddokumentation der gegenwärtigen Stadt”.] (1998, p. 200 e 

ss.) 
156 “Im literarischen ‘Ich’, es spreche Vers oder Prosa, ist das ‘Man’ der Wissenschaften vom Menschen immer 

schon unterlaufen”. 
157 Uma passagem que ilustra o que apresento acima se encontra em “Quelle”: “A ótica do historiador parece se 

aproximar da do geólogo, que observa os sedimentos de toda uma era terrestre, sem ainda pensar nos inúmeros 

organismos que os tiveram de produzir”. [“Die Optik des Historikers erscheint der des Geologen am nächsten, der 
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visibilidade da memória, ou para a memória, já se apresentava na base da mnemotécnica, na 

famosa história associada a Simônides de Ceos158. Em Domin, não se trata de um exercício 

mnemônico, porém a base metafórica que apela aos sentidos, ao invés de simplesmente se 

expressar em conceitos, permanece. Confirma-se, assim, a ideia de John Redmond, que 

considera que “when we show, we set in motion a potentially boundless set of relationships: 

when we tell we reduce the new to the old, to familiar types” (2006, p. 6). “Köln” (Colônia) 

responde, em sua construção, a uma das perguntas basilares na antropologia literária, ou, mais 

precisamente, na antropologia da literatura: por que o ser humano escreve e se interessa por 

literatura? 

 Voltamos ao problema da experiência e de sua transmissibilidade. Décimo primeiro dos 

quarenta e cinco poemas de Hier (Aqui), “Colônia” é precedido por dois poemas que se inserem 

nesta problematização da experiência e sua transmissão, bem como dos aspectos em torno da 

memória: “Von uns” (Sobre nós) e “Schöner” (Mais belos). Embora eu vá concentrar a análise 

somente no primeiro, penso ser válido citar, na íntegra, também o segundo, de modo que o leitor 

o tenha às vistas. 

 

3.4.2 Cena 9 – Von uns (Sobre nós) e Schöner (Mais belos) 

 

Von uns 

 

Man wird in späteren Zeit von uns lesen. 

 

Nie wollte ich in späteren Zeiten 

das Mitleid der Schulkinder erwecken. 

Nie auf diese Art 

                                                           
die Sedimente ganzer Erdzeitalter betrachtet, ohne noch an die zahllosen Organismen zu denken, die sie einmal 

hervorgebracht haben müssen”.] (2009, p. 11 grifo meu) 
158 Frances A. Yates inicia seu A arte da memória pela história de Simônides, recuperando o que Cícero, em De 

oratore, comentara sobre o episódio: “Simônides (ou quem quer que tenha descoberto a arte da memória) percebeu 

de modo sagaz que as imagens das coisas que melhor se fixam em nossa mente são aquelas que foram transmitidas 

pelos sentidos, e que, de todos os sentidos, o mais sutil é o da visão e, consequentemente, as percepções recebidas 

pelos ouvidos ou concebidas pelo pensamento podem ser mais bem retidas se foram também transmitidas a nossas 

mentes por meio dos olhos”. (2007, p. 20) 
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in einem Schulheft stehn. 

 

Wir, verurteilt 

zu wissen 

und nicht zu handeln. 

 

Unser Staub 

wird nie mehr Erde.159 

 

 

Schöner 

 

Schöner sind die Gedichte des Glücks. 

 

Wie die Blüte schöner ist als der Stengel 

der sie doch treibt 

sind schöner die Gedichte des Glücks. 

 

Wie der Vogel schöner ist als das Ei 

wie es schön ist wenn Licht wird 

ist schöner das Glück. 

 

Und sind schöner die Gedichte 

die ich nicht schreiben werde.160 

 

Ambos os poemas possuem dez versos, divididos em quatro estrofes, em que a primeira 

é constituída de um único verso, que se deixa ler como frase declarativa: “Man wird in späteren 

Zeiten von uns lesen” (Em tempos futuros lerão sobre nós) e “Schöner sind die Gedichte des 

                                                           
159 Em tempos futuros lerão sobre nós.// Não queria no futuro/ despertar a compaixão dos estudantes./ Não assim/ 

em um caderno escolar.// Nós, condenados/ a saber/ e não a agir.// Nosso pó/ não se tornará terra. 

160 Mais belos são os poemas de felicidade.// Como a flor é mais bela que o caule/ que a sustenta/ são mais belos 

os poemas de felicidade.// Como o pássaro é mais belo que o ovo/ como é belo quando se dá a luz/ é mais bela a 

felicidade.// E são mais belos os poemas/ que jamais escreverei. 
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Glücks” (Mais belos são os poemas de felicidade). Na última estrofe, o poema recairá sobre a 

negativa: em “Von uns” (Sobre nós), nosso pó que não se tornará terra, e em “Schöner” (Mais 

belos), a afirmação, pela negação, de que os poemas que o “eu” escreverá não serão os mais 

belos. No segundo caso, tem-se uma relação pragmática, em que a constatação de que os mais 

belos poemas são os de felicidade não é negada na estrofe final, e apenas se atesta que o “eu”, 

enquanto poeta, não os escreverá. No primeiro caso, porém, apresenta-se uma breve 

contradição: se seremos lidos no futuro, como nosso pó não se tornará terra? Ou seja: como o 

que sobrará de nós não se tornará um terreno a partir do qual as novas gerações poderão 

cultivar?  

Mais uma vez, encontramos a seguinte dificuldade: quem é o “nós”? Alemães, judeus, 

exilados, todos os contemporâneos? A terceira estrofe parece abarcar a condição humana, e não 

um grupo específico: 

 

Nós, condenados 

a saber 

não a agir. 

 

Não se trataria da condição do exilado, que, na experiência extrema da condição 

humana, não faz perguntas, mas simplesmente age, isto é, erra. Somente enquanto animal 

acomodado o ser humano pode perguntar. A reflexão exige o afastamento do risco, pois na 

ameaça cabe apenas agir, de modo a proteger-se e preservar-se. Ou o saber, aqui, se referiria à 

impossibilidade de tomar o destino nas próprias mãos e, deste modo, apenas saber do que é 

feito de nós? Para tentar sair da dificuldade de interpretação desta estrofe, apoio-me no verbo: 

“verurteilen” (condenar). 

 Este verbo pode ser lido em três dimensões, todas ligadas à hermenêutica tradicional: 

religiosa, jurídica e literária (filológica). A segunda parece não ser considerada, enquanto a 

primeira, que tende a ter mais força na leitura, exigiria que se considerasse o “nós” como “os 

judeus”. A literária, que não se afasta de todo do judaísmo, tende a empurrar a interpretação, 

claro está, para uma via kafkiana, devido à novela O processo. Penso que, embora os caminhos 

mencionados sejam possíveis, uma leitura que ponha entre parênteses estes fundos possa indicar 

outra linha de interpretação na procura pelo “nós”. No poema, não há um agente condenador, 

sequer se poderia atribuir a Deus. Os que estão condenados a saber, e não a agir, são aqueles 
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que serão lidos no futuro, e cujo pó não se transformará em terra. Na relação com a primeira 

estrofe, parece que retornamos à afirmação de Kant, citada anteriormente, sobre as gerações 

futuras e o que elas farão de nós, ou seja, deixaremos um saber para as ações delas. Permanece 

em aberto, portanto, a pergunta sobre a que se refere o “nosso pó”, ou, melhor dito, por que ele 

não virará terra. 

 Uma resposta possível pode ser encontrada na condição histórica, e, assim, o “nós” seria 

os judeus, corroborando, em certa medida, a visão de Koselleck: 

 

Estou bastante convencido de que Auschwitz se tornará parte da história dos 

judeus religiosos, assim como o caso de Jerusalém. Para nós alemães como 

autores, o caso certamente perderá sua dimensão de culpa com o tempo e por 

fim caíra na categoria das crueldades inconcebíveis que acontecem de tempo 

em tempo durante a história, embora esse desenvolvimento deva ser impedido 

e nossa tarefa atualmente e no futuro permaneça a mesma, eu ainda tenho 

minhas dúvidas. Cada monumento erguido contribui para a estetização da 

morte bem como da experiência de matar em que vivemos 

contemporaneamente (Brief an Meier, 3.9.1987, apud DUNKHASE, 2015, p. 

53).161 

  

Sem entrar no problema histórico, que seria outro desvio neste trabalho, concentro-me 

em dois aspectos inerentes a esta pesquisa: encenação e autobiografia poética. Logo, ponho 

ambos na perspectiva da distância. 

 O problema do judaísmo, em Domin, se abre em duas vias: por um lado, até a chegada 

de Hitler ao poder e a crescente perseguição aos judeus, a família Palm não vivia na tradição 

judaica; por outro, a poeta que se assume, pelo menos no aspecto político, judia, para não calar 

os horrores do passado recente. O jogo estético recai na encenação biográfica, não na elaboração 

poética. A fictícia entrevista com Heinrich Heine, publicada primeiramente em 1972, em livro 

organizado por Wilhelm Gössmann162, é incluída, em 1974, não nos ensaios, mas sim nos textos 

autobiográficos. Nesta entrevista, Domin, inserindo-se na tradição judaica, afirma que “nós, os 

sobreviventes dessa perseguição, somos os últimos [poetas judeu-alemães] na história alemã” 

                                                           
161 Ich bin fest davon überzeugt, daß Auschwitz für die religiösen Juden so sehr zum Teil ihrer Geschichte wird 

wie der Fall von Jerusalem. Für uns Deutsche als Täter wird mit zunehmender Zeit der Fall sicherlich um seine 

Schulddimension verkürzt werden und schließlich einrücken in die Summe unfaßbarer Grausamkeiten, die es so 

oder so in der Geschichte immer wieder gegeben hat. Auch wenn diese Entwicklung zu verhindern unsere jetzige 

und zukünftige Aufgabe belibt, bin ich hier doch sehr skeptisch. Jedes Denkmal, das erreicht wird, trägt schon zur 

Ästhetisierung der Todes- und ebenso auch der Morderfahrung bei, in der wir als Zeitgenossen noch leben. 
162 Cf. GÖSSMANN, Wilhelm. Geständnisse. Heine im Bewußtsein heutiger Autoren. Düsseldorf: Droste, 1982 
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(2005b, p. 234)163, e Heine responde: “...enquanto a poesia moderna alemã fora aberta por mim” 

(ibidem)164. Há, portanto, um encaminhamento de leitura, que implicaria na tomada do “nós” 

como os judeus. Porém, em texto de 1984, Domin reforçará o que já estava presente tanto em 

Wozu Lyrik heute (Para que poesia hoje), de 1968, como em correspondências dos anos 60, 

como a já citada carta a Ernst Kreuder, de 1960: 

 

O poema não pertence mais ao autor, quando ele o termina, mas ao leitor, que 

está a caminho da autoria, que faz do poema algo próprio (caso algo ocorra). 

Com isso o poema se modifica, ele se modifica com cada novo leitor, ele 

recebe novas realidades e associações. Pois é apenas um modelo de 

experiência. O leitor traz isso para o presente, para o seu presente, mesmo que 

a experiência do escritor esteja datada. Isso pertence à natureza do poema, que 

é um tempo retido, um momento congelado, que cada leitor põe novamente 

para fluir, no seu aqui e agora. Daí que o momento atualizado sempre é o do 

leitor (2005, p. 299).165 

 

 À leitura deste trecho, pode-se pensar numa constante atuação que suspenderia o peso 

histórico e, deste modo, possibilitaria o novo começo – conforme o verso final de 

“Herbstzeitlosen” (Açafrões-do-prado). Domin, pela via poética, assume a aporia do tempo 

antropológico: o ser humano vive em três tempos, passado, presente e futuro166, e não cabe à 

poesia, como cabe ao historiador, estabelecer rígidas demarcações entre os acontecimentos. O 

convite a olhar o passado, como em “Köln” (Colônia), não pretende dar a este passado o peso 

que impedisse a fluidez do tempo – “eingefrorener Augenblick, den der Leser für sich wieder 

ins Fließen [...] bringt” (um momento congelado, que cada leitor põe novamente para fluir). A 

metáfora do peso e da necessidade da fluidez se lê no vigésimo poema de Hier (Aqui): 

 

                                                           
163 “wir, die Überlebenden dieser Verfolgung, sind die Letzten in der deutschen Geschichte”. 
164 “...während die moderne deutsche Dichtung von mir eröffnet war”. 
165 Das Gedicht gehört nicht mehr dem Autor, wenn er damit fertig ist, es gehört dem Leser der unterwegs ist zur 

Autorschaft, es zu seinem Gedicht macht (wenn es überhaupt etwas taugt). Damit verändert sich das Gedicht, es 

verändert sich mit jedem neuen Leser, es nimmt neue Wirklichkeiten und Assoziationen auf. Denn es ist ja nur 

Erfahrungsmodell. Der Leser macht es zur Gegenwart, zu seiner Gegenwart, auch wenn die Erfahrung des 

Schreibenden datierbar und vergangen ist. Das liegt in der Natur des Gedichts, das gestoppte Zeit ist, eingefrorener 

Augenblick, den jeder Leser für sich wieder ins Fließen, in sein Hier und Jetzt bringt. Wobei der aktualisierbare 

Augenblick immer der des Lesenden ist. 
166 Em De inventione, obra escrita trinta anos antes de De oratore, Cícero define que “A Prudência é o 

conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é mau e daquilo que não é nem bom nem mau. Suas partes são a 

memória, a inteligência, a providência (memoria, intelligentia, providentia). A memória é a faculdade pela qual a 

mente lembra o que aconteceu. A inteligência é a faculdade pela qual a mente averigua aquilo que é. A providência 

é a faculdade pela qual se vê que algo acontecerá antes que ocorra”. (YATES, 2007, p. 39) 
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Wer es könnte 

die Welt 

hochwerfen 

daß der Wind 

hindurchfährt167. 

 

 Em apenas cinco versos, o poema, que em princípio parece uma pergunta, pode ser 

dividido em três partes. Na primeira, o isolado verso “Wer es könnte” (Quem o poderia), logo, 

os dois grupos simétricos, com os pares dos substantivos “Welt/Wind” (mundo/vento) e dos 

verbos “hochwerfen/hindurchfährt” (jogar para o alto/seguir adiante). A simetricidade não 

reside apenas no plano gramatical, mas sonoramente, pois ambos substantivos são 

monossílabos, e visualmente, pela letra “W” que os inicia. Os verbos são o que, na tentativa de 

explicação em português, chamaríamos de separáveis, uma vez que os prefixos não 

permanecem unidos ao radical quando os verbos são conjugados em uma oração principal ou 

na formação do particípio passado. A quebra no poema, todo em enjabement, se dá no “dass”, 

indicando a oração subordinada. Reunindo as partes, como apresentadas no poema, nota-se que 

o verbo no centro, isolado no verso, é envolvido pelos dois substantivos: “Welt” (mundo), 

elemento pesado, permanece acima, enquanto “Wind” (vento), indicador de leveza, flui logo 

abaixo. A ausência do ponto de interrogação poderia configurar uma pergunta indireta, no 

entanto, o ponto final parece retirar esta possibilidade, causando, inclusive, uma dificuldade na 

leitura do poema, em voz alta. 

 Se Hier (Aqui) é um livro que põe a pergunta sobre a linguagem poética, a resposta pelo 

“vento” do poema acima pode estar na segunda estrofe do último poema do livro, “Ars longa”: 

 

Das Wort 

wie der Wind selbst 

sein heiliger Atem 

geht es aus und ein.168 

 

                                                           
167 Quem o poderia/ erguer/ o mundo/ para que o vento/ seguisse adiante 
168 A palavra/ como o próprio vento/ sacra respiração/ expira e inspira. 
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 O elemento comparativo, recurso retórico constante na obra poética de Domin, 

aproxima “Wort” (palavra) e “Wind” (vento), no movimento respiratório do ser humano. O ar 

que sai e entra, ou seja, o movimento de inspirar e expirar, articulado pelo nariz e pela boca, se 

assemelha à ação de dizer – expirar – e ouvir – inspirar. Assim, o “vento” que precisa seguir 

adiante, ao se lançar o mundo para o alto, é a palavra que não pode reter-se, é, portanto, uma 

visão anti-historicista, expressa na forma poética que procura não uma afirmação conceitual 

sobre algo, mas a demonstração de um processo inerente à condição humana, isto é, o processo 

de lembrar e esquecer, de assimilar e produzir. O ar preso é a morte, e o peso do mundo – aqui, 

poderia ser dito da história do mundo? – não pode impedir o movimento, se não quiser causar 

a morte – por asfixia – da humanidade. “Wer es könnte” (Quem o poderia) e “Ars longa” exigem 

não somente uma pergunta pelo sentido, mas também a capacidade do leitor de se sentir 

presente-com-o-poema. Na linguagem de Gumbrecht, atravessada pelas leituras que fizera de 

Heidegger: não se trata de simplesmente estar-diante-do-mundo, mas de estar-no-mundo. A 

“palavra”, enquanto logos, não forma realidade, e inclusive nos mantém distante dela; a 

“palavra”, no ato corporal, devolve ao ser humano a sensação de existência. Os poemas de Hier 

(Aqui) parecem provocar um acréscimo ao título do livro: Hiersein (estar-aqui). 

 Estar-aqui não implica a exclusão nem espacial nem temporal daquilo que está-aí, está-

lá. A dimensão do aqui e agora é, em termos físicos, passível de mesura, mas a pergunta pelo 

aqui e agora do espírito é, ainda e sempre, uma pergunta pelo que parece imensurável. O que 

seria o mundo circundante do estar-aqui humano? Para Husserl: 

 

Mundo circundante é um conceito que tem o seu lugar exclusivamente na 

esfera espiritual. Que nós vivamos no nosso mundo circundante respectivo, 

que vale para todos os nossos cuidados e esforços, tal designa um fato que se 

passa puramente na esfera do espírito. O nosso mundo circundante é uma 

formação espiritual em nós e na nossa vida histórica. Para quem toma como 

seu tema o espírito enquanto espírito, não há aqui, por conseguinte, qualquer 

razão para exigir outra explicação para ele que não seja uma explicação 

puramente espiritual. E isto é válido em geral: é um contrassenso olhar a 

natureza circum-mundana como em si mesma alheia ao espírito e, em 

consequência, alicerçar as Ciências do Espírito nas Ciências da Natureza de 

modo a, pretensamente, torná-las exatas (2014, p. 119). 

 

 Sem entrar nos problemas específicos de Husserl, faço a aproximação entre o filósofo e 

Domin, naquilo em que se assemelham e diferem. Se ambos estão de acordo em relação ao 

problema científico e a incorporação metodológica das ciências da natureza nas ciências 
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humanas – ou do espírito, como se diz em alemão –, estarão em desacordo, ou, melhor dito, 

Domin dará o passo além no que diz respeito à questão do mundo circundante. O idealismo de 

Husserl ainda o forçava a traçar uma linha mais densa entre espírito e matéria, enquanto Domin, 

em Hier (Aqui), não isola o espírito. A obra poética de Domin, que estou tratando como uma 

antropologia literária, caminha na direção de entender o ser humano no seu Zwischenwelt 

(Entremundo)169, sem que a questão biológica emerja nos poemas. No entanto, o conceito de 

experiência que atravessa a obra de Domin está fincada na relação de um sujeito com o mundo 

circundante não enquanto ideia, isto é, não enquanto um fato na consciência, mas também 

enquanto afetação do corpo. Na afirmação de Merleau-Ponty, com a qual Husserl talvez 

pudesse estar de acordo, “o mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou 

aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável” 

(2011, p. 14), os poemas de Domin implicam compreender o “aquilo que eu vivo” como a 

experiência, a vivência de um sujeito que defende sua consciência e seu corpo. A ameaça da 

morte, no regime totalitário do nacional-socialismo não era uma ameaça espiritual, ainda que 

as atribuições – judeu, ariano, alemão, etc – não possuam estatuto de verdade biológica. A 

ameaça obrigava a uma mudança de ambiente, que, não sendo uma correspondência exata do 

mundo circundante, perturbava a maneira de perceber e compreender tanto um quanto outro. 

 Detenho-me no aspecto do poema enquanto forma que não é nem a vivência do sujeito 

empírico nem a confirmação – ou refutação – de uma dada teoria. Se é possível chegar a 

formulações teóricas, se é possível encontrar problemas filosóficos na leitura de poemas, isto 

se deve ao fato de o poema, enquanto texto ficcional, conter “elementos do real sem que se 

esgote na descrição deste real, [e] seu componente fictício não tem o caráter de uma finalidade 

em si mesma, mas é, enquanto fingindo, a preparação de um imaginário (die Zurüstung eines 

Imaginären)”. (ISER, 2013, p. 31) Através da preparação de um imaginário, faculdade não 

isolada das demais faculdades humanas, o poema provoca um saber que se difere tanto do 

                                                           
169 Karl Eibl apresenta a seguinte definição: “Entremundos são as interfaces linguísticas ou simbólicas, 

inteligentemente codificadas, que, como ‘culturas’, ajustam a multiplicidade e o metamorfoseamento dos 

ambientes humanos e o sistema nervoso comparativamente envolvido no processo”. [“Zwischenwelten sind die 

sprachlich oder symbolisch kodierten intelligenten Interfaces, die als ‘Kulturen’ die Vielfalt und Wandelbarkeit 

menschlicher Umwelten und das vergleichsweise starre evolvierte Nervensystem aufeinander abstimmen”.] (2009, 

p. 10) Importante para Eibl será a antropologia filosófica de Arnold Gehlen e os conceitos de “Mängelwesen” (ser 

de carências) e “Hiatus” (hiato). Conforme mencionado anteriormente, Gehlen ocupa um papel importante em 

Wozu Lyrik heute (Para que poesia hoje), de Domin. Não trato, porém, de estabelecer uma mera rede de influências, 

mas de demonstrar a proximidade de horizontes em que determinados problemas são formulados e moldados. 
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científico como do filosófico170. O poema enquanto Erfahrungsmodell (modelo de experiência), 

como o define Domin, acompanha a observação de Iser, para quem “(...) cada texto literário é 

uma forma determinada de acesso ao mundo (Weltzuwendung)” (ibidem, p. 35). É a este mundo, 

inacessível devido à distância espacial e temporal, que o leitor procura chegar, mediado pelo 

poema, que não é nem teoria nem técnica171. Por outra parte, o próprio mundo – o aqui e agora 

– que o poema carrega já se torna distante para o próprio autor. Seria incorreto falar numa 

suspensão espaço-temporal, porque o tempo e o espaço estão no poema, porém, o poema não 

se fixa neles. 

 Como reconhecer, no poema, tempo e espaço? Como perceber sua distância e não o 

considerar a-histórico? Se para Kant “não haveria nenhuma dificuldade para se entender o 

prazer estético proporcionado pelas obras do passado, na medida em que o prazer está vinculado 

a esta espécie de acordo entre as formas das obras e nossas faculdades” (2004, p. 122), segundo 

observa Ricardo Ribeira Terra, para Domin - e para Sena – esta visão será atrelada ao tempo 

histórico de emergência da obra. É dizer: a obra, não fixada a um tempo e lugar, não pode ser 

lida como documento, mas cabe enquanto comentário deste tempo e lugar, sem que tempo e 

lugar sejam entendidos dentro do conceito de ambiente, mas sim se incluam no mundo 

circundante. 

 Esta ideia coaduna com o exposto no primeiro capítulo deste trabalho em relação à ideia 

de Wolfgang Riedel sobre literatura como saber (Literatur als Wissen)172, em que o texto 

literário é tomado como comentário, não documento. Se não será possível, aqui, elaborar uma 

resposta para o que pode a literatura saber e que tipo de saber proporciona a literatura, 

encaminhando para a questão, também mencionada no primeiro capítulo, da possibilidade de 

incluir um plano de compreensão poética ao lado dos demais planos de compreensão, a saber: 

pré-compreensão, compreensão científica e compreensão filosófico-transcendental, é não 

                                                           
170 “In der Erkenntnistheorie begegnen wir den Fiktionen als Setzungen; in der Wissenschaft als Hypothesen; in 

der uns leitenden Weltbildern als derem Fundierungen und in unseren Handlungen als orientierungsleitenden 

Annahmen”. (ISER, 1990, p. 8) 
171 A obra como um lugar de passagem entre a teoria e a prática se encontra nas formulações estéticas de Kant. Cf. 

TERRA, Ricardo Ribeiro. “Kant – juízo estético e reflexão” (1994, p. 113) 
172 A ideia de Riedel poderia ser colocada ao lado com algumas outras, de modo que se elaborasse um estudo 

comparativo entre elas para observar suas continuidades, diferenças, desvios e novas acepções. Menciono 

Wilkinson, Elizabeth M. “The poet as thinker – On the varying modes of Goethe’s thought”. In: German studies. 

Oxford: Basil Blackwell, 1952; Tate, Allen, “Literature as knowledge”. In: The man of letters in the modern world 

– selected essas 1928-1955. New York: Meridian, 1955; e Wolandt, Gerd. Philosophie der Dichtung – 

Weltstellung und Gegeständlichkeit des poetischen Gedankens. Berlin: De Gruyter, 1965. 



123 
 

apenas possível, como é dever, salientar o problema e apontar este breve liame que uma obra 

poética – no caso, a de Domin – suscita para a reflexão teórica aqui exposta. 

 

3.5 Ich will dich (Eu te quero) 

 

 Publicado em 1970, pela S. Fischer, e composto de poemas escritos entre 1965 e 1969173, 

Ich will dich dá sequência a Hier, no que diz respeito ao lugar da linguagem na reflexão poética 

de Domin. Evito dizer metapoesia, ou semelhante, pois acompanho o comentário de Gérard 

Raulet  

 

Hilde Domin não faz como os poetas experimentais, que reduzem a linguagem 

a uma estrutura sintática (...), um exemplo típico para a lógica da decadência, 

de Adorno. Ela pertence àqueles que usam a linguagem como meio ou 

instrumento para transmitir um sentido (in WANGENHEIM, 1982, p. 179, 

grifo meu).174 

 

  A preocupação pelo sentido não pode sucumbir diante da linguagem. O título do livro, 

que parece indicar um dizer carinhoso ou erótico, terá seu sentido redimensionado já na 

primeira estrofe do poema homônimo, aberto com a seguinte epígrafe: “damit es anders anfängt/ 

zwischen uns allen” (de modo que comece diferente/ entre todos nós). Por trás do “te” não se 

encontra alguém, mas a “liberdade”: 

 

Freiheit 

ich will dich 

aufrauhen mit Schmirgelpapier 

du geleckte175 

 

                                                           
173 Uma terceira parte será adicionada ao livro, na edição de 1995, com poemas escritos nos anos 70 e 80.  Alguns 

dos poemas incluídos já estavam presentes nos Gesammelte Gedichte, de 1987. 
174 Hilde Domin geht nicht wie die experimentellen Dichter daran, die Sprache auf eine syntaktische 

Entstrukturierung hin zu reduzieren (...), ein besonderes augenfälliges Beispiel für Adornos Logik des Zerfalls. 

Sie gehört zu denen, die die Sprache als Mittel oder Instrument benutzen, um einen Sinn zu übermitteln. 
175 Liberdade/ eu te quero/ esfregada com lixa/ lambida 
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 Na quarta estrofe, a junção do sentido e da palavra: 

 

Freiheit Wort 

das ich aufrauhen will 

ich will dich mit Glassplittern spicken 

daß man dich schwer auf die Zunge nimmt 

und du niemandes Ball bist176 

 

 Uma terceira dimensão aparece: a sensorial. A liberdade, ideia, mediada pela palavra – 

poética – para ser sentida pelo corpo. Sentida e pronunciada com compromisso, pois a palavra 

está protegida pelos cacos de vidro. Quem a puser na boca, deverá ter cuidado para não se 

cortar177. 

 O poema integra o ambiente europeu dos anos 60, sem, no entanto, fixar-se nele, como 

demonstrado anteriormente em relação aos poemas enquanto comentários, não documentos. O 

“eu” do poema se abre tanto para uma referência pessoal, ou seja, o que a poeta Domin quer 

fazer com a palavra e a responsabilidade que é preciso ter ao se pronunciar algo, como para 

uma espécie de princípio ético do poeta, qualquer poeta. Os debates políticos que dominaram a 

década, no caso da Alemanha, pela abertura dos debates a respeito dos acontecimentos da 

Segunda Guerra, e também pelos movimentos dos estudantes, que se espalharam por diversos 

países, cujo ponto máximo é o evento conhecido como Maio de 68, exigiam dos participantes 

aquilo que Domin, em texto de 1983, viria a considerar como “Zivilcourage” (coragem moral), 

termo já estabelecido na tradição alemã178 e que, no caso da poeta, tinha uma acepção bastante 

precisa: “A coragem de chamar as coisas pelo nome, sem distorcer” (2006, p. 233)179. Esta ideia 

                                                           
176 Liberdade palavra/ que eu quero lixar/ te quero cobrir com cacos de vidro/ que seja difícil te pôr na língua/ e 

não sejas objeto de ninguém 
177 O entendimento da poesia como parte da retórica, que pouco poderia ser defendido atualmente, parece ser 

entrevisto neste poema de Domin, se lembrarmos que gravar algo do espírito no corpo se remete à tradição 

medieval. (YATES, 2007, p. 114) 
178 No mesmo texto, Domin mencionará o primeiro uso da palavra no contexto alemão, usada por Bismarck em 

1847, em um debate na assembleia prussiana. (ibidem, p. 234) Também podemos remeter o termo, mais próximo 

temporalmente e diretamente associado ao ambiente literário, à peça de teatro de Brecht, Mutter Courage und ihre 

Kinder, de 1939. Por sua vez, a peça de Brecht recupera o romance de Grimmelshausen, Trutz Simplex oder 

Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche, da segunda metade do século XVII. Para 

uma melhor apreciação do romance de Grimmelshausen, menciono a tese ainda inédita de Levy Bastos, orientada 

pelo professor Johannes Kretschmer e em desenvolvimento na Universidade Federal Fluminense, em que uma 

tradução integral da obra, junto com comentários, deverá ser publicada. 
179 “Der Mut, die Dinge beim Namen zu nennen und nichts umzulügen (...)”. 
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aparece já em Wozu Lyrik heute (Para que poesia hoje), publicado em 68 e desenvolvido ao 

longo da década de 60, e no ciclo de palestras do final dos anos, na Frankfurter Poetik-

Vorlesungen, intitulada, não por acaso, Das Gedicht als Augenblick von Freiheit (O poema 

como momento de liberdade). Em Wozu Lyrik heute Domin estabelece três coragens necessárias ao 

poeta: “A coragem de dizer (que é a coragem de ser ele mesmo), a coragem de nomear (que é a coragem 

de não dar nome falso a nada nem distorcer), a coragem de chamar (que é a coragem de acreditar no 

chamado alheio)” (2005, p. 30)180. No ciclo de palestras em Frankfurt, Domin dirá: “Para formular sua 

experiência o escritor precisa de coragem. Isso não é nenhum programa externo” (2009, p. 52)181. E logo 

repetirá o trecho acima, de Wozu Lyrik heute (Para que poesia hoje), com poucas modificações:  

São três as coragens das quais ele [o escritor] precisa: a coragem de dizer, que 

é a coragem de ser ele mesmo, a coragem da própria identidade. A coragem 

de nomear, que é a coragem de nomear a experiência de modo verdadeiro, ser 

sua testemunha: o que não quer dizer distorcê-la, o que poderia ser oportuno. 

A terceira coragem é aquela de acreditar no chamado alheio (ibidem).182 

 

No texto de 1983, há uma menção ao pensador chinês Confúcio183, com citação a uma 

frase atribuída a ele: “Encontrar a palavra exata para o tom mudo do coração significa não 

mentir para si mesmo” (2006, p. 233)184. 

 Confúcio é mencionado na quinta estrofe de “Ich will dich”, e seu pensamento seguirá 

nas estrofes seis e sete: 

 

Dich 

und andere 

Worte möchte ich mit Glassplittern spicken 

wie es Konfuzius befiehlt 

der alte Chinese 

                                                           
180 “Der Mut zum Sagen (der der Mut ist, er selbst zu sein), der Mut zum Benennen (der der Mut ist, nichts falsch 

zu benennen und nichts umzulügen), der Mut zum Rufen (der der Mut ist, an die Anrufbarkeit des andern zu 

glauben)”. 
181 “Um seine Erfahrung zu formulieren, dazu braucht der Schreibende Mut. Das ist kein Programm von außen”.  
182 Der Mut, den er braucht, ist dreierlei Mut: der Mut zum Sagen, der der Mut ist, er selbst zu sein, der Mut zur 

eigenen Identität. Der Mut zum Benennen, der der Mut ist, die Erfahrung wahrhaftig zu benennen, ihr Zeuge zu 

sein: das heißt nichts weg- oder umzulügen, was ja opportun sein könnte. Der dritte Mut ist der, an die Anrufbarkeit 

der andern zu glauben. 
183 O pensamento de Confúcio parece ser, em Domin um legado de seu tempo como aluna de Karl Jaspers e, 

consequentemente, da força que o pensamento deste filósofo exerceu na poeta. Em Die großen Philosophen (Os 

grandes filósofos), de 1957, Jaspers dedica um capítulo, posteriormente publicado separadamente em livro, 

intitulado “Die maßgebenden Menschen” (Os homens exemplares), a Sócrates, Buda, Confúcio e Jesus. 
184 “Das genaue Wort zu finden für den stimmlosen Ton des Herzens heißt sich selbst nicht belügen” 
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Die Eckenschale sagt er 

muß 

Ecken haben 

sagt er 

Oder der Statt geht zugrunde 

 

Nichts weiter sagt er 

ist vonnöten 

Nennt 

das Runde rund 

und das Eckige eckig185 

 

 Não é preciso abordar a doutrina do confucionismo para entender os versos de Domin186. 

O que a poeta retira do pensador chinês está explicitado no mencionado texto de 1983 e nos 

próprios versos, além de seu posicionamento em relação à “coragem”, conforme apresentado 

em “Versuch einer Ortsbestimmung” (Tentativa de uma determinação de lugar), de 1975 e 

integrado como uma espécie de prefácio em Wozu Lyrik heute (Para que poesia hoje). As três 

coragens se associam a “nomear ao invés de etiquetar o mundo” (2005, p. 17)187, formando, 

assim, a base para o poeta. É isto que está posto de modo claro nos últimos três versos do poema. 

 Chamar algo pelo nome correto é, portanto, a tarefa ética, e implica o reconhecimento 

da linguagem como meio, pois há uma realidade que não é a própria linguagem, uma realidade 

que a linguagem tenta alcançar e, se não o consegue, permanece a tarefa do poeta continuar 

nesta busca. 

 Escaparia em muito os limites desta tese um debate acerca do posicionamento de Domin 

diante de uma época que, na esteira de Maio de 68, caminharia para o pós-estruturalismo e o 

desconstrutivismo e toda uma série de discussões que, no âmbito político, causavam a 

                                                           
185 Você/ e outras/ palavras queria cobrir de cacos de vidro/ como ordenou Confúcio/ o velho chinês// Uma tigela 

quadrada, diz ele,/ precisa ter/ diz ele/ ângulos/ Ou o Estado afunda// Nada mais, diz ele,/ é necessário/ Diga que/ 

a roda é redonda/ e o quadrado, quadrado 

186 Uma comparação biográfica entre o pensador chinês e a poeta apresentariam a semelhança do exílio. No 

entanto, se Confúcio escolheu a reclusão, após seu retorno, Domin tomou o caminho do intelectual público. Cf. 

CONFÚCIO, Anacletos. Trad. Giorgio SInedino. São Paulo: Unesp, 2012, p. XXV 
187 “Benennen statt Etikettierung der Welt”. 
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perturbação do entendimento de “liberdade”. Se o linguistic turn de Domin, iniciado com Hier 

(Aqui) e acentuado em Ich will dich (Eu te quero) dificilmente pode ser dissociado do linguistic 

turn – ou da retomada e radicalização dele – dos anos 60 e 70, é uma questão que permanece 

em aberto. Conforme exposto algumas vezes ao longo deste trabalho, não se trata de tomar a 

obra poética de Domin como documento deste período, mas sim como comentário – no sentido 

da crítica – a respeito de um mundo circundante. 

 

3.5.1 Cena 10 – Zur Interpunktion (Sobre pontuação) 

 

 A radicalização em tornar evidente os mecanismos da linguagem, em Ich will dich (Eu 

te quero), se percebe na completa ausência de pontuação. Não há, no livro, nem ponto, nem 

vírgula, nem ponto e vírgula, exclamação ou interrogação. Este recurso estético se associa à 

ideia apresentada no poema de abertura em relação ao desejo pela liberdade, como visto no 

poema “Zur Interpunktion” (Sobre pontuação): 

 

Weil sich die Neger 

fürchten 

weil sich die Weißen 

fürchten 

fürchten meine Worte 

ein einfaches Komma 

eingesperrt zwischen Satzzeichen 

offene Fenster 

offene Zeilen 

meine Worte haben Angst 

vor dem Verrat 

des Menschen 

an dem Menschen 

versuche 

ihn nicht 

lasse alle Türen 
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offen 

presse uns nicht 

uns Wolken188 

 

 Este poema funciona como uma justificativa – ou uma explicitação – da escolha da poeta 

em não utilizar pontuação, no livro. E a mensagem é simples: não encarcerar as palavras, não 

encarcerar os seres humanos. “Fürchten” (temer) e “offen” (aberto) aparecem três vezes no 

poema, sendo que o primeiro se concentra no seu início, nos primeiros cinco versos, e o 

segundo, repetido nos versos oito e nove, volta no antepenúltimo verso. Não é a poeta quem 

teme, mas suas palavras. E as três coisas que devem permanecer abertas são as janelas, as portas 

e as linhas, ou seja, a poeta retorna a uma imagem presente em Nur eine Rose als Stütze (Apenas 

uma rosa como apoio) no poema “Haus ohne Fenster” (Casa sem janelas)189, em que a dor 

encarcera o “nós” em uma casa sem janela, e o consolo, que deseja entrar, não encontra nem 

portas nem janelas, não encontra, portanto, uma passagem entre o espaço interior e o exterior. 

Em “Zur Interpunktion” (Sobre pontuação) a imagem recuperada exige portas e janelas abertas, 

o que é, decerto, exigir a permanência da casa, da estrutura, do fluxo – aqui, encontra-se o 

poema “Wer es könnte” (Quem o poderia). 

 A liberdade deixada às palavras, sem que estejam encarceradas pela pontuação, não é 

um simples recurso de deixá-las fora de uma ordem, o que retiraria a possibilidade do poeta em 

ser responsável pelo que diz ao nomear corretamente. A ideia da “unspezifische Genauigkeit” 

(exatidão não específica) parece estar reforçada, em Ich will dich (Eu te quero), na sua forma 

poética, não apenas teórica. Para Gérard Raulet, 

 

O poeta não pode impor às palavras nenhuma precisão previamente 

especificada. Ele tem que deixar as “janelas” do significado abertas; seja 

                                                           
188 Porque os negros/ temem/ porque os brancos/ temem/ temem minhas palavras/ uma simples vírgula/ 

enclausurada entre sinais/ janelas abertas/ linhas abertas/ minhas palavras têm medo/ da traição/ dos homens/ com 

os homens/ não o/ tente/ deixe todas as portas abertas/ não nos encerre/ nós nuvens 

189 “Der Schmerz sargt uns ein/ in einem Haus ohne Fenster./ Die Sonne, die die Blumen öffnet,/ zeigt seine 

Kanten/ nur deutlicher./ Es ist ein Würfel aus Schweigen/ in der Nacht.// Der Trost,/ der keine Fenster findet und 

keine Türen/ und hinein will,/ trägt erbittert das Reisig zusammen./ Er will ein Wunder erzwingen/ und zündet es 

an,/ das Haus aus Schmerz.” [A dor nos encerra/ em uma casa sem janelas./ O sol que ilumina as flores,/ mostra 

suas bordas/ mais claramente./ São dados de silêncio/ na noite.// O consolo,/ que não encontra janelas nem portas/ 

enquanto quer entrar/ traz consigo o indizível./ Quer forçar um milagre/ e põe fogo/ na casa de dor.] (2009, p. 53 

e ss.) 
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simbolicamente ou não, o significado tem que se desenvolver da tensão que 

se dá da recusa na repetição de fórmulas prontas e da aparente carência em 

sentido – para o leitor não experiente, uma marca dessa poesia que tematiza 

as dificuldades comunicacionais (in WANGENHEIM, 1982, p. 188).190 

 

 Embora a questão da distância entre linguagem e realidade possa ser incluída em um 

trabalho mais abrangente sobre a poética da distância, aqui me detenho nos aspectos temporais 

– entendidos, em certa medida, pela memória – e espaciais – relativos ao corpo, no seu 

desdobramento de Leib (corpo sensorial) e Körper (corpo físico). Assim, se era importante 

apresentar a radicalização do linguistic turn de Domin, em Ich will dich, não aprofundo o 

problema e retorno para o escopo principal do presente trabalho. 

 

3.5.2 Cena 11 – Fernsehgedichte 

 

 Fecho este capítulo com dois poemas que devem ser lidos a par. O primeiro, “Napalm-

Lazarett”, compõe Ich will dich (Eu te quero), com o título “Nach dem Fernsehbericht: Napalm-

Lazarett” (Segundo o noticiário televisivo: Napalm-Leprosário). Em Gesammelten Gedichten 

(Poesia reunida), Domin incluirá o poema “Brennende Stadt. (Beirut)” (Cidade em chamas. 

(Beirute)), como segunda parte de “Fernsehgedichte” (Poemas televisivos), em que “Napal-

Lazarett” fica como parte I. 

 Os poemas remetem a dois acontecimentos da atualidade da poeta, são respostas a 

eventos da proximidade temporal. Nikola Herweg, no trabalho comparativo entre Domin, 

Elizabeth Augustin e Anna Maria Jokl, reforça que a poeta não se voltava apenas para o passado 

recente alemão, mas reagia aos “acontecimentos políticos atuais” (2011, p. 164). A afirmação 

de Herweg, porém, deve ser melhor apreciada, pois se é correto afirmar que Domin se voltava 

para os problemas políticos do seu tempo, é preciso realçar que esta era sua postura enquanto 

intelectual pública, mantendo sua poesia, no entanto, em um espaço mais afastado do ambiente 

político, isto é, sem se apresentar como respostas diretas aos eventos políticos. 

                                                           
190 der Dichter darf den Wörtern keine sogenannte im voraus festgelegte Genauigkeit aufzwingen. Er muß die 

‘Fenster’ der Bedeutung offen lassen; ob symbolisch oder nicht, die Bedeutung muß sich aus der Spannung 

entwickeln, die sich aus der abgelehnten Wiederholung von fertigen Formeln und dem scheinbaren Mangel an 

Sinn ergibt – für den nicht eingeweihten Leser ein Merkmal dieser Lyrik, die Kommunikationsschwierigkeiten 

thematisiert. 
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Fernsehgedichte 

 

1 

Napalm-Lazarett 

 

Am Rande des Schlafs 

tauchen sie auf 

Köpfe 

sie schwimmen 

auf dem Traumwasser 

auf den Bettdecken 

ein Horizont von Sterbenden 

Köpfe mit großen Augen 

‘Kriege werden mit Menschen geführt’ 

sie sehen mich an 

Augen 

 

Kein Himmel hat die Blässe 

klagender Augen191 

 

2 

Brennende Stadt. (Beirut) 

 

Die brennende Stadt 

brennt lautlos 

Ich sehe sie jeden Abend 

mit immer neuen Namen 

der Ansager 

vorläufig 

                                                           
191 Napalm-Leprosário/// Quase dormindo/ elas surgem/ cabeças/ nadando/ na água onírica/ sobre as colchas/ um 

horizonte de moribundos/ cabeças com grandes olhos/ ‘guerras são feitas por homens’/ olham-me nos/ olhos// Céu 

nenhum tem a palidez/ desses lamentosos olhos 
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sagt Abend für Abend den einen 

Ich kann das abstellen 

vorläufig 

Zumindest im Wachen192 

 

 O título “Fernsehgedichte” (Poemas televisivos) indica um novo modo de lidar com a 

distância, fenômeno que se desenvolveu ao longo do século XX e que ainda nos 80 geraria uma 

série de debates, com o advento das transmissões ao vivo. Um desses novos modos implica na 

radicalização de duas raízes antropológicas: ver sem precisar ser visto e assistir à derrocada 

alheia sem correr riscos. Se observamos o trecho de Blumenberg em Naufrágio com espectador, 

esta radicalização proporcionada pela televisão se torna mais explícita: 

 

A contraposição de terra firme e mar irrequieto, enquanto esquema diretor 

para o paradoxo da metáfora da existência, permite-nos esperar que, para a 

intensificação das representações de tempestade marítima e de catástrofes, 

tem de haver uma configuração como que de realce que associe o espectador, 

que fica incólume, em terra firme, ao próprio naufrágio (s.d., p. 25). 

 

 Nos poemas de Domin são evocadas catástrofes, que, longe de onde está o sujeito que 

acompanha as notícias, são aproximadas pelo modo como a televisão pode tocar os afetos do 

sujeito: pela visão. A voz, no rádio, as letras escritas à mão ou datilografas, nas cartas, 

impressas, nos jornais, nada disso exerceu – e ainda exerce – a mesma força que a televisão, 

por trazer à evidência um acontecimento, consegue obter. O sujeito, que tudo vê, não é visto, e 

possui a chance de desligar o aparelho – e, assim, distanciar-se, mesmo livrar-se do evento – a 

hora que quiser. É esta a ação que aparece no penúltimo verso de “Brennede Stadt. (Beirut)” 

(Cidade em chamas (Beirute)): “ich kann das abstellen” (posso desligar isso). 

 O poema é o único a ter uma pontuação, mesmo entre os poemas rearranjados em 

Gesammelte Gedichte (Poesia reunida) em torno dos poemas pertencentes a Ich will dich (Eu 

te quero). O nome da cidade, entre parênteses, se refere à constante mudança de lugar das 

catástrofes anunciadas a cada noite, por locutores diferentes (versos três a sete). O jogo entre o 

                                                           
192 Cidade em chamas (Beiture)/// A cidade em chamas/ arde sem som/ Eu a vejo todas as noites/ com novos 

nomes/ o locutor/ previamente/anuncia noite após noite/ Eu posso desligar/ provisoriamente/ pelo menos em vigília 
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particípio presente (brennend, “queimante”) e o verbo no presente do indicativo (brennt, 

queima), semelhante ao recurso utilizado em “Köln” (Colônia), que abre o poema, tenta captar 

uma catástrofe cuja distância está marcada no advérbio “lautlos” (sem som). 

 O mencionado verbo “abstellen” (desligar), no final do poema, se tornará ambíguo com 

a presença do último verso, “Zumindest im Wachen” (pelo menos enquanto desperta). 

Importante notar que apesar da ausência de pontuação, não é possível afirmar que todo o poema, 

em estrofe única, é composto em enjabement. As maiúsculas, que abrem os versos um, três, 

oito e dez, separam nitidamente as sentenças. Os únicos dois versos de apenas uma palavra se 

repetem, “vorläufig” (previamente/provisoriamente). A primeira ocorrência se refere ao 

narrador que anuncia o nome da cidade, antes de que as imagens da catástrofe apareçam na tela. 

A segunda faz a ligação entre a ação de desligar a televisão e aquilo que ficará registrado na 

memória e retornará no sono. Portanto, “desligar provisioriamente”, “desligar” “pelo menos 

enquanto desperta” aponta para as imagens que ocuparão o sonho. 

 A ordem de leitura que realizo aqui se baseia justamente nesta diferença entre o 

“Wachen” (desperta) e o primeiro verso do poema anterior, “Am Rande des Schlafs” (Quase 

dormindo, literalmente “às margens do sono”). Há uma continuidade entre as duas ações, na 

passagem do estado desperto para um estado anterior ao sono, porém não mais pleno de 

consciência. Toda a cena de “Brennende Stadt” (Cidade em chamas) ocorre enquanto o sujeito 

está desperto, olhando a televisão e recebendo as imagens de uma catástrofe que não o ameaça 

fisicamente. Em “Napalm-Lazarett”, a sintaxe menos precisa se assemelha à imprecisão do 

pensamento que está entre o desperto e o sono. 

 A distância que havia em “Brennende Stadt” (Cidade em chamas) se torna menor em 

“Napalm-Lazarett” através do encontro de olhares entre as cabeças com grandes olhos e o 

sujeito, que não ocupa mais o lugar do observador, mas do observado (versos dez e onze). Aqui, 

a tarefa da ficção, perturbando a ordem do real, uma vez que os olhos vistos na televisão 

parecem olhar para o telespectador como se fosse possível comunicar diretamente a ele, numa 

relação entre dois sujeitos. O imaginário se abre tanto para aquilo que o poema é capaz de fazer 

imaginar como para a captura do que as imagens transmitidas pela televisão podem interferir 

na imaginação humana193. 

                                                           
193 Cabe lembrar a afirmação de Iser sobre a passagem do real à imaginação, já citada neste trabalho: “Como o 

texto ficcional contém elementos do real sem que se esgote na descrição deste real, seu componente fictício não 

tem o caráter de uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingindo, a preparação de um imaginário (die 

Zurüstung eines Imaginären)”. (2013, p. 31) 



133 
 

 A segunda estrofe se desloca de todo o processo anterior, da primeira estrofe, e aparece 

como uma espécie de sentença, de constatação, dita pelo sujeito desperto e consciente. O 

“Himmel” (céu) toma o lugar do “Horizont”, como o ponto distante para o qual os olhos se 

dirigem. No lugar dos moribumdos aparece a palidez. A aliteração não é acaso, e constitui 

elemento importante no poema, como em “Köpfe” (cabeça), “Kriege” (guerra), “kein” 

(nenhum), “klagender” (lamentoso), e na repetição nos versos cinco e seis, “auf dem/auf den” 

(no qual). O destaque para a visão, por si já desde o título “Fernsehgedichte” (Poemas 

televisivos), surge, no poema, com a sequência “Köpfe” (cabeças), ocupando sozinho o terceiro 

verso, “Köpfe mit großen Augen” (cabeças com grandes olhos), no oitavo, e, então, “Augen” 

(olhos), sozinho no décimo primeiro e último verso do primeiro trecho.  

 Ainda na relação entre “Himmel” (céu) e “Horizont”, esta imagem que revela para onde 

o olhar aponta carrega em si a pergunta pelo limite194, que, através do título do poema, aparece 

perturbado, uma vez que o olhar permanece enquadrado pelos limites da televisão, assim como 

aquilo que é trazido à visão – aquilo que se torna evidente195 – é selecionado por outros e 

espalhado, concomitante, para inúmeras pessoas que, como a poeta, estarão diante daquela 

imagem, sem que haja, entre estes espectadores, nenhuma interação. Na metáfora abordada por 

Blumenberg, o naufrágio, agora, não reúne os espectadores em um mesmo espaço físico – o 

porto ou a praia –, mas sim em diferentes pontos. A reação de um não afeta a do outro. Se o 

poema não parece refletir diretamente sobre esta condição do indíviduo isolado, visualizando 

uma tragédia ou catástrofe distante, nem por isso ele deixa de intuir esta condição, pois o já 

citado verso de abertura indica este estado de isolamento, além de “Traumwasser” (águas 

oníricas) e “Bettdecken” (colchas), nos versos cinco e seis, respectivamente. No conforto da 

sua cama, o sujeito tem, no seu horizonte, a desgraça humana. 

 E ao desviar o olhar para cima, o que se vê? A diferença entre horizonte e céu é – ou 

pode ser – marcadamente uma diferença histórica, não necessariamente no aspecto simbólico, 

                                                           
194 Para um estudo sobre o limite e a paisagem, na literatura, cf. KOSCHORKE, Albrecht. Die Geschichte des 

Horizonts: Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1990. Também o já mencionado Naufrágio com espectador, de Blumenberg, parte da (de)limitação do espaço 

humano: “Dois pressupostos determinam antes de mais a carga significativa da metafórica da navegação e do 

naufrágio: primeiramente o mar, enquanto limite natural do espaço de empreendimentos humanos (...)” (p. 22).  
195 Para um detalhado estudo fenomenológico sobre “evidência”, cf. SOMMER, Manfred. Evidenz im Augenblick 

– eine Phänomenologie der reinen Empfindung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. O livro começa comentando 

um Selbstbildnis de Ernst Mach, publicado em 1886, em Beiträge zur Analyse der Empfindungen und das 

Verhältnis des Physischen zum Psyschichen. A perspectiva deste desenho, que reproduzo nos anexos deste 

trabalho, muito se aproxima ao que afirmei na abertura do presente capítulo, sobre Hilde Palm vendo Hilde Domin. 

Embora não seja possível me aprofundar na questão, devido aos limites deste trabalho, penso ser importante a 

menção. 
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mas no modo de perceber o espaço. Se para os gregos o céu era a abóbada, era um teto – o 

limite do mundo –, para Domin e seus contemporâneos o céu é aquilo que aponta para o infinito, 

na sua verticalidade, em – relativa – oposição ao horizonte. E o que é visto no céu que aparece 

no poema, na segunda estrofe, composta por apenas dois versos? 

 É importante ressaltar a negativa: “céu nenhum”. O céu, aqui, aparece como elemento 

comparativo, para realçar a expressão dos olhos lamentosos. Olhos que possuem a palidez que 

não pode ser vista em nenhum céu. Para mim, estes dois versos são extremamente desafiadores, 

e não é acaso que aparecem isolados, ao fim do poema. Na leitura invertida, que propus aqui, 

ou seja, começando por “Brennende Stadt. (Beitur)” (Cidade em chamas (Beirute)) e o sujeito 

desperto, e terminando com “Napalm-Lazarett” e o sujeito adormecendo, a estrofe destacada 

parece encaminhar para uma visão em sonho, em que o branco, pintado no poema pela palidez, 

domina o cenário. Olhos pálidos podem indicar os olhos embranquecidos da morte, uma cor 

que nenhum céu – refúgio dos mortos? – apresenta196. Se recuperarmos a imagem final de 

“Herbstaugen” (Olhos de outono), em que se apontava para a escuridão, temos em “Napal-

Lazarett” justamente o oposto, sem, no entanto, poder ser afirmado que haja a presença de 

qualquer tipo de otimismo. 

 O paralelo entre os dois poemas de “Fernsehgedichte” (Poemas televisivos) também se 

deixa ler nos versos finais. O sujeito que adormece com esta imagem da palidez dos olhos 

lamentosos e o outro – ou o mesmo – que pode, conscientemente, desligar a televisão. Se este 

possui o controle de se afastar emocionalmente da catástrofe, o segundo já está tomado por ela, 

e a imagem que toma seu sono, portanto, imbrica-se entre sua consciência e inconsciência, está 

incorporada e, assim, faz parte dele, sujeito, ou seja, participa da composição de sua forma197.  

                                                           
196 Um instigante trabalho de doutorado sobre as cores na obra poética de Georg Trakl poderia oferecer manancial 

para um trabalho que se dedicasse a observar o uso das cores na poesia de Hilde Domin. Cf. WANG, Rong.  Bunte 

Welt im Verfall – Farben in der Lyrik Georg Trakls. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2012 
197 Para a questão do sujeito e forma, Vilém Flusser chama a atenção, em carta a Karlheinz Deschner, de 1957, 

sobre o conceito de “sujeitiforme”, em Vicente Ferreira da Silva. O texto se destinava a ser um prefácio ao 

Gesammelte Werke de Vicente, traduzido para o alemão e a ser editado pela Szczesny. Não me foi possível, porém, 

encontrar a obra publicada e não posso afirmar se de fato chegou a sair do projeto para a impressão. Importa 

demonstrar, aqui, que para Vicente, segundo Flusser, “quanto mais objetivo o mundo, mais subjetivo o próprio 

sujeito”. [(...)je objektiver die Welt, desto subjektiver das Subjekt selbst.] Apesar de Vicente se alinhar, em certa 

medida, ao pensamento de Heidegger, que notoriamente se opunha a uma antropologia filosófica, conforme se 

sabe, por exemplo, pelo seu famoso debate com Ernst Cassirer, em Davos, em1929, o problema do “sujeitiforme” 

também pode ser observado na antropologia filosófica. O acento residiria na diferença entre a concentração em 

cima do Dasein (Heidegger, logo, também Vicente) ou na “vida”. René Weiland, em Helmuth Plessner: Der 

Mensch als exzentrisches Wesen, marca que a antropologia filosófica, ao se concentrar no conceito de “vida”, 

procura incluir aquilo que a filosofia existencial teria deixado à parte, ou seja, o aspecto orgânico do ser humano. 

Para o debate entre Heidegger e Cassirer, em Davos, cf. HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe Band III. Frankfurt 
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 A experiência do sedentarismo, ou, para usar termos mais atuais, da fixação de 

residência, permite ao sujeito ser o ponto desde onde são observados os acontecimentos ao 

redor do mundo, que lhe chegam mediados por um sistema complexo, do qual ele só pode ter 

uma pequena ideia. O tempo de recepção destes acontecimentos e o tempo de absorção, reflexão 

e reação formam um sujeito que, diferentemente daquele em constante deslocamento, passa a 

entender-se em um ambiente de segurança – na metáfora de Blumenberg, o espectador do 

naufrágio198 –, esquecendo-se que ele próprio, em algum momento, pode se encontrar do outro 

lado da experiência. No caso de Domin, o “eu” dos poemas de Ich will dich (Eu te quero) parece 

recordar ao leitor, a cada momento, este risco, uma vez que ela não apaga da – sua – memória 

– transmitida aos outros – a experiência do constante deslocamento e do constante recomeço – 

em novo lugar, em nova época, em nova língua, com novas pessoas. Se mantenho a 

concordância com Michael Braun e considero Hier (Aqui) e Ich will dich (Eu te quero) como 

obras fora do diapasão da literatura de exílio, não ignoro, porém, que são, ainda assim, obras 

que atravessaram um passado no exílio, isto é, sem a contigência do exílio elas não teriam sido 

possíveis. 

 Uma melhor apreciação do aspecto narrativo das quatro obras poéticas de Domin, 

abordadas aqui, será feita no capítulo IV, na comparação com o aspecto narrativo da obra 

poética de Jorge de Sena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
am Main: Klostermann, 1991. Uma tradução do debate, feita por André Rodrigues Ferreira Perez, está em 

Cadernos de Filosofia Alemã, volume 22. São Paulo: USP, 2017. 
198 “A contraposição de terra firme e mar irrequieto, enquanto esquema diretor para o paradoxo da metáfora da 

existência, permite-nos esperar que, para a intensificação das representações de tempestade marítima e de 

catástrofes, tem de haver uma configuração como que de realce que associe o espectador, que fica incólume, em 

terra firme, ao próprio naufrágio” (BLUMENBERG, s.d., p. 25). 
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4 Jorge de Sena 

 

 Jorge de Sena nasceu em Lisboa, a 2 de novembro de 1919, e viveu, entre 1940 e 1944, 

na cidade do Porto, onde se formou em Engenharia, logo retornando a sua cidade natal, para 

exercer a profissão. Antes deste período no Porto, Sena teve sua primeira experiência ultramar, 

a bordo do navio-escola Sagres, da Escola Naval. Nesta viagem, passou por Angola, Cabo 

Verde, São Tomé, Brasil, Senegal e Ilhas Canárias. Ao contrário de Domin, que começou a 

escrever poemas aos quarenta anos, Sena já se lançara aos versos antes mesmo de completar os 

vinte anos de idade, e manteve initerruptamente esta atividade, até sua morte, em 1978, já nos 

Estados Unidos, onde chegara para o segundo exílio, em 1965. 

 Seu primeiro livro de poemas é de 1942, Perseguição, e outros quatro serão publicados 

antes do início da sua vida de exilado, em 1959: Coroa da Terra, em 1946, Pedra Filosofal, em 

1950, As evidências, em 1951, e Fidelidade, em 1958. O exílio é, por um lado, uma 

contingência, por outro, uma vontade. Sena tinha seis anos quando se instaura a ditadura em 

Portugal, e, portanto, toda sua experiência adolescente e adulta, até o exílio, transcorre sob este 

regime. De fato, quase se pode afirmar que a história individual acompanha, em termos 

meramente cronológicos, a história do Estado Novo, que vai de 1933 até 1974, ou seja, quatro 

anos antes da morte de Sena. 

 Afirmo que o exílio tem seu aspecto contingente porque ele se dá após um convite de 

Adolfo Casais Monteiro e Eduardo Lourenço, portugueses em atividade acadêmica no Brasil, 

para uma palestra no 4 Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, na Universidade 

da Bahia. Sena aproveita-se desta oportunidade e permanece no Brasil, onde passa a exercer a 

atividade de professor de literatura, primeiro em Assis, e a partir de 1961, em Araraquara. É 

deste período brasileiro sua tese doutoral, “O soneto de Camões e o soneto quinhentista 

peninsular”, defendida em 1964 e que permanece como uma das referências nos estudos 

camonianos. Também no Brasil são escritos a novela O físico prodigioso, publicada em 1977, 

e o romance Sinais de fogo, publicado postumamente, em 1979. O romance abarca parte desta 

história ditatorial portuguesa, embora não da perspectiva distanciada ou estrutural do regime, 

mas desde a vida de um indivíduo que descobre a poesia. Apenas um livro de poemas é 

publicado durante seus anos brasileiros, Metamorfoses, em 1963, além da reunião dos primeiros 

livros – excetuando-se Fidelidade – em Poesia I, dois anos antes. Ambas as publicações saem 

pela editora Moraes, de Lisboa. 
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 Aspecto da biografia de Sena que não pode deixar de ser mencionado é a presença de 

sua esposa, Mécia de Sena, que virá com os filhos do casal para o Brasil e, logo – com mais 

dois filhos, nascidos no Brasil – para os Estados Unidos. Mécia exerceu uma função semelhante 

à que Domin tivera para Erwin Palm nos anos de exílio, e após a morte do poeta, em 1978, 

manteve uma forte atividade de divulgação da obra dele. Como exemplo, basta citar o Índices 

da poesia de Jorge de Sena, publicado em 1990. Neste volume, Mécia organiza por primeiros 

versos, por título, por data e por nomes citados toda a produção poética do marido. 

 Sena não se afasta da situação política de Portugal, e escreve inúmeros textos para o 

jornal Portugal Democrático199, publicado no Brasil. Combate veemente o salazarismo. Estes 

textos, juntamente com outros escritos políticos do poeta, foram reunidos por Jorge Fazenda 

Lourenço e publicados no volume Rever Portugal, em 2011.  

 Se sua vida acompanha cronologicamente a ditadura em Portugal, ela também segue de 

perto a ditadura no Brasil. Menos de cinco anos após sua chegada ao país, o governo militar 

assume o poder e Sena decide, uma vez mais, pelo exílio, aceitando um posto de professor 

visitante na Universidade de Wisconsin, onde permanece até 1970, quando assume os 

departamentos de literaturas portuguesa e brasileira e de literatura comparada, na Universidade 

de Santa Barbara. Vai para os Estados Unidos como português naturalizado brasileiro, pai de 

filhos portugueses, brasileiros e, posteriormente, também americanos. 

 Se o poeta jamais voltou a viver em Portugal, fez, no entanto, algumas viagens ao país, 

sendo a primeira delas em 1968, no que resultou na parte “Notas de um regresso a Europa”, 

incluída em Peregrinatio ad loca infecta, que será abordado mais adiante. Adiantando-me um 

pouco ao capítulo IV, em que põe Domin e Sena em comparação, ressalto que a poeta alemã 

retornara a Alemanha somente em 1954, fixando residência em 1961, ou seja, entre o fim da 

Segunda Guerra e o retorno se deram nove anos, e outros sete até a definição da moradia. Sena 

teve uma morte precoce, e viveu apenas quatro anos de Portugal livre. As condições familiares 

também diferem, uma vez que Sena tinha nove filhos, enquanto Domin e Erwin, nenhum. O 

                                                           
199 “O Portugal Democrático, fundado em 1956, tivera um renovo com as eleições de 1958 e a posterior chegada 

de Delgado ao Brasil. O mesmo acontecera com o Centro Republicano Português, de São Paulo, fundado em 1908, 

sem atividade desde 1944. E ainda em 1958 é criado o Comité dos Intelectuais e Artistas Portugueses Pró-

Liberdade de Expressão, iniciativa de Miguel Urbano Rodrigues. Jorge de Sena participa em todos estes órgãos da 

oposição portuguesa no Brasil. Faz diversas conferências no Centro Republicano, redige, para além de assinar, 

alguns dos comunicados do Comité dos Intelectuais e integra o conselho de redacção do Portugal Democrático 

entre o n° 32, de Janeiro de 1960, e o n° 69, de Fevereiro-Março de 1963. Em 1961-62, é um dos vice-presidentes 

da UDP, Unidade Democrática Portuguesa, criada em Outubro de 1961, sob proposta do socialista João Manuel 

Tito de Morais e com o apoio do Partido Comunista” (SENA, 2011, p. 23). 
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poeta português possuía um emprego que lhe proporcionava as bases materiais e infra 

estruturais para viver da e na literatura, o que não estaria assegurado em um eventual retorno 

definitivo a Portugal. O posto de professor em Santo Domingo era um meio de subsistência 

para Erwin, e o que a vida no país caribenho tinha proporcionado para seus estudos de 

arquitetura pré-colombiana, já estava cumprido. A vida em liberdade nos Estados Unidos se 

opunha à vida sob um regime totalitário tanto no Brasil como em Portugal. São alguns dos 

elementos biográficos, em geral contingentes200, sempre em vista da leitura do objeto principal 

deste trabalho, isto é, as obras poéticas de Domin e Sena, na perspectiva da antropologia literária 

– sobretudo na proposta por Riedel –, concentrando-se, por razões metodológicas, no aspecto 

do corpo e da memória. 

 No seu período estadunidense, Jorge de Sena publicou Arte de Música, em 1968, 

Peregrinatio ad loca infecta, no ano seguinte, Exorcismos, em 1972, Camões dirige-se aos Seus 

Contemporâneos, em 1973, Conheço o Sal...e Outros Poemas, no ano seguinte, e, por fim, 

Sobre esta Praia...Oito Meditações à Beira do Pacífico, em 1977. No ano de morte do autor, 

sairiam os volumes Poesia II, incluindo Fidelidade e Arte de Música, e Poesia III, reunindo os 

demais livros. Para o presente trabalho, baseeie-me na edição das Obras Completas (2013), 

                                                           
200 Ao longo deste trabalho, “contingente” surge algumas vezes, sem maiores explanações. O que eu poderia 

chamar aqui de princípio contingente se fixa na ideia de que “provavelmente poderia também ser diferente” [es 

könnte wahrscheinlich auch anders sein] (MUSIL 2010, p. 16), ou seja, retira da história os determinismos que, 

numa visão retroativa, parecem haver. Seria impossível resumir o problema da contingência, mesmo se apenas 

concentrado na literatura, neste trabalho, seja em nota de rodapé, seja em “desvio”, seja em considerações mais 

atentas, ao longo do texto. No entanto, a ideia de contingência, que, admito, precisaria ser melhor elaborada antes 

da redação final – o que não é possível, devido ao limite institucional e, por que não, do próprio autor da tese – 

fica em aberto, para pesquisas futuras e, sobretudo, na expectativa de diálogos e debates com outros pesquisadores 

interessados no tema. Por ora, menciono o já citado Wolfgang Riedel, que ao final de Nach der Achsendrehung 

Após o giro axial), no subcapítulo “Lernt schwimmen! Epilog mit Blumenberg” (Aprendam a nadar! Epílogo com 

Blumenberg), recorda que três eram as considerações éticas de Descartes, sua “morale par provision”, para não 

prejudicar o seu maior trabalho, o das suas investigações filosófico-científicas: adaptar-se às leis e às morais do 

seu entorno, seguir a diferenciação estoica entre aquilo que podemos influenciar e aquilo que está além do nosso 

poder e, o que seria a segunda regra, segundo Riedel, o “o princípio da compensação da contingência pela 

consequência: para não ser jogado de um lado para o outro na mudança dos impulsos e instigações, segue-se pelo 

determinado caminho após tomar a decisão”. [“Prinzip der Kompesation von Kontingenz durch Konsequenz: Um 

nicht im Wechsel der Impulse und Veranlassungen beständig hin um her geworfen zu werden, folge man dem 

einmal eigenschalagen Pfad respektive Entschluss”.] (RIEDEL, 2014, p. 382). Martin Dillmann se dedicou ao 

tema contingência na literatura, em Poetologien der Kontingenz – Zufälligkeit und Möglichkeit im Diskursgefüge 

der Moderne. Köln: Böhlau, 2011. Na introdução, o autor observa que, na passagem do mundo religioso para a 

secularização, ocorrida na modernidade, uma tradição de leitura bíblica se manteve praticamente imune, a saber: 

a (busca por) ordenação da realidade (p. 4). Para um estudo da contingência na filosofia, sobretudo em Hans 

Blumenberg, cf. FERON, Oliver. O intervalo da contingência – Hans Blumenberg e outros modernos. Lisboa: 

Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011. No artigo “Plano de compreensão poética: outro olhar sobre 

o mundo”, tento, de modo incipiente, aproximar a questão da contingência – e da distância – na filosofia (de 

Husserl) e na poesia. A citação a Musil, acima, não é mero ornamento: o capítulo IV de Der Mann ohne 

Eigenschaften é uma breve reflexão acerca da contingência: “Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch 

Möglichkeitssinn geben”.  
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intitulada Poesia 1, organizada por Jorge Fazenda Lourenço, em que estão reunidos os volumes 

Poesia I, II e III, bem como os respectivos prefácios e as notas a alguns poemas, que o próprio 

Sena incluía nos seus livros. Conforme previamente anunciado, concentro-me em duas obras: 

Metamorfoses e Peregrinatio ad loca infecta. 

 

4.1 Obra lírica 

 

 O princípio de toda obra poética de Jorge de Sena pode ser considerado o que ele próprio 

chama de testemunho e, na esteira disso, como o testemunho opera no âmbito ficcional, 

tomando os elementos da autobiografia para a constituição da autobiografia poética. No 

prefácio a Poesia I, datado de 27 de março de 1960, quando o poeta residia em Assis, interior 

de São Paulo, encontra-se a explicitação disto: 

 

Como um processo testemunhal sempre entendi a poesia, cuja melhor arte 

consistirá em dar expressão ao que o mundo (o dentro o e o fora) nos vai 

revelando, não apenas de outros mundos simultânea e idealmente possíveis, 

mas, principalmente, de outros que a nossa vontade de dignidade humana 

deseja convocar a que o sejam de facto. Testemunha do que, em nós e através 

de nós, se transforma, e por isso ser capaz de compreender tudo, de reconhecer 

a função positiva ou negativa (mas função) de tudo, e de sofrer na consciência 

ou nos afectos tudo, recusando ao mesmo tempo as disciplinas em que outros 

serão mais eficientes, os convívios em que alguns serão mais pródigos, ou o 

isolamento de que muitos serão mais ciosos – eis o que foi, e é, para mim, a 

poesia (2013, p. 726). 

 

 O trecho final, em que Sena afirma, para a poesia, uma recusa “às disciplinas”, poderia 

ser uma abertura para o problema do plano de compreensão poética. Esta questão, que 

permanece flutuante no presente trabalho, merecerá, adiante, maiores considerações. O ponto 

mais agudo, no entanto, é o entendimento de como este processo testemunhal da poesia se 

realiza. Em certa comunhão dos dois aspectos, ou seja, do plano da compreensão poética e do 

testemunho, Sena dirá, no início do mesmo – longo – parágrafo de que retiro esta citação, o 

seguinte: 
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A arte poética não é, na poesia que se quer verdadeira, mais do que a ciência, 

melhor ou pior informada, racional ou intuitivamente obtida, de exprimirmo-

nos responsavelmente. As artes da poesia, exercidas para a produção artística 

de versos, não são essa, que é uma arte de ser, mas antes do parecer. E o 

parecer, precisamente por mimético, precisamente por conforme, 

precisamente por adulador, muitas vezes esconde sob pretensas audácias que 

apenas são as esperadas, aquele poeta que o autor poderia ter sido (ibidem, p. 

724). 

 

 Os núcleos do entendimento poético de Sena estão destacados pelo próprio autor, ao os 

pôr em itálico, e se assemelham ao que Domin chama de unspezifische Genauigkeit (precisão 

não específica), conforme abordado no capítulo anterior. O termo que não aparece destacado 

pelo poeta e pode ser melhor apreciado é justamente “mimético”. Ele diz que o parecer é 

mimético, mas não elabora como esta mímesis é operada. Sabemos que o poeta toma da 

realidade – “do mundo que nos cerca” (ibidem, p. 726) – aquilo que, enquanto testemunha, 

comentará – novamente, Riedel – em linguagem poética. Sabemos que é uma arte do parecer. 

Mas faz emergir a aparência ou cria aparência?201 Poderíamos tomar o uso que Sena faz de 

“mimético” dentro da mímesis da representação ou da mímesis da produção202? Tento responder 

à questão pelo poema – testemunhal por excelência – “’Quem muito viu...”’, presente em 

Peregrinatio ad loca infecta: 

 

Quem muito viu, sofreu, passou trabalhos, 

Mágoas, humilhações, tristes surpresas; 

E foi traído, e foi roubado, e foi 

Privado em extremo da justiça justa; 

 

E andou terras e gentes, conheceu 

Os mundos e submundos; e viveu 

Dentro de si o amor de ter criado; 

Quem tudo leu e amou, quem tudo foi – 

                                                           
201 Esta pergunta pode remeter à questão da aletheia. Em trabalho comparativo sobre Sena e Murilo Mendes, 

Mayara Ribeiro Guimarães saliente que “Se pensarmos que no grego aletheia escrevia-se com o elemento a- 

enquanto prefixo de negação - junto ao elemento seguinte, - leth-, que designa algo encoberto, não revelado, então 

“verdade” para a poética seniana é aquilo que não está encoberto, não está oculto e tampouco esquecido, mas 

latente”. http://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/54972 acessado em 21 de janeiro de 2018. 
202 Costa Lima define que “a mímesis da representação descreve um estado de coisas; a mímesis da produção se 

cumpre por um processo de feitura” (2012, p. 27). 

http://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/54972
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Não sabe nada, nem triunfar lhe cabe 

Em sorte como a todos os que vivem. 

Apenas não viver lhe dava tudo. 

 

Inquieto e franco, altivo e carinhoso, 

Será sempre sem pátria. E a própria morte, 

Quando o buscar, há-de encontrá-lo morto. 

  

  As reticências no título indicam a sequência de verbos que virá em seguida, após o 

“viu”: “sofreu”, “passou”, “e foi traído”, “e foi roubado”, “e foi privado”, “andou”, “conheceu”, 

“viveu”, “leu” e “amou”. Este grupo de verbos encerra a oração que vai do início do poema até 

a segunda estrofe, terminada pelo travessão, compondo os dois quartetos do soneto. Nos dois 

primeiros versos da terceira estrofe, aparecem o complemento da oração, encerrados com o 

primeiro ponto final do poema. Logo, o único verso fechado em si mesmo, o – para mim – 

instigante “apenas não viver lhe dava tudo”, que oferece uma contraparte dos versos presentes 

nas duas primeiras estrofes, uma vez que indicavam um “viver” – que dava muito ao sujeito. 

Na última estrofe, o terceto se divide em duas partes, marcadas pelo ponto final no meio do 

segundo verso. Duas partes que, pelo conectivo “e” são complementares e, portanto, a divisão 

se oferece muito mais como aspecto do plano rítmico do que semântico do poema, ou seja, uma 

pausa que prepara para a constatação – resignada? desiludida? – que se inicia na metade do 

segundo verso e encerra o poema, com a repetição, em ambos os versos, do que nega – ou se 

põe, se melhor digo – ao conjunto de verbos das duas primeiras estrofes: “morte” e “morto”. O 

percurso, então, é direto: das tantas ações que fazem da vida, a vida, até àquilo – a morte – que 

suspende a própria vida. Como o poema não apresenta a ideia do nascimento, poderia ser dito 

que ele se concentra em apenas um dos dois pontos cardeais do ser humano – nascimento e 

morte – já mencionados neste trabalho. Quando da análise do poema “A Morte, o Espaço, a 

Eternidade”, dedicarei uma reflexão atenta ao entendimento de “vida”. 

 No que diz respeito ao testemunho, penso ser importante marcar a presença do verbo 

“leu”, que retira qualquer possibilidade de tomar o testemunho como uma simples experiência 

da proximidade, isto é, dos limites físicos dos sentidos do ser humano. Apesar de o título do 

poema chamar a atenção para o aspecto corporal, realçando a visão, assim como para a noção 

de deslocamento corporal – “andou” –, ele não se restringe a esta circunscrição do corpo físico 
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e seus limites. Deste modo, a poética do testemunho não pode ser compreendida como 

transmissão de experiências imediatas do poeta, mas sim como transformação poética das 

múltiplas forças que formam o sujeito, que, enquanto centro de si para si, porém consciente de 

não ser centro paras os outros e das outras coisas, capta estas forças e, pela linguagem da poesia, 

que possui, como qualquer tipo de linguagem, suas especificidades, as codifica e as faz retornar 

ao mundo, para que sejam captadas por outros sujeitos. Ser centro de si para si se deve à 

capacidade humana de, através da consciência de ser aquele que vê, mas também é visto, tornar-

se excêntrico e observar-se desde fora. A excentricidade, no entanto, exige a permanência no 

centro e é apenas um movimento imaginativo, cujas possibilidades ganham relevo e uma forma 

transmissível na ficção, aspecto mais relevante neste trabalho. Não houvesse a capacidade de 

ver-se desde fora, de imaginar, tudo seria, como parece ser o caso para o animal, sobreentendido 

(selbstverständlich)203, e não haveria nenhum fundamento para que o ser humano seja aquele 

que pergunta. 

Quais seriam as múltiplas forças que formam o sujeito? Tudo o que se apresenta para o 

sujeito e é apreendido – consciente ou inconscientemente – por ele, desde as coisas mais 

próximas e captáveis pelos sentidos até as que lhe chegam codificadas, como as imagens – 

visuais, auditivas e verbais. 

 Respondendo à pergunta que suscitou a tomada deste poema, no trabalho, diria que se 

apresenta uma tensão mimética, se posso dizer assim, entre a descrição de um estado de coisas 

e o processo de feitura. Se “(...) o eu-lírico se constitui como ponto de interseção dos esquemas, 

que derivam dos mais diferentes discursos do contexto do texto e são introduzidos no poema”, 

(ISER, 2013, p. 40), então ele é o ponto de transmissão entre os dois polos miméticos. Poderia 

ser argumentado que o ponto de transmissão é o poema, o que não estaria equivocado. No 

entanto, pelo modo como considero a antropologia e, sobretudo, por destacar que a antropologia 

não é uma ciência sobre o ser humano, mas uma ciência do ser humano sobre si mesmo204, 

procuro evitar qualquer pretensa objetividade que retire o ser humano do seu lugar de sujeito 

                                                           
203 Uso o termo através da tradução espanhola para Selbstverständlich, feita por Griselda Mársico em Teoría del 

mundo de la vida, de Blumenberg. 
204 Aqui, refiro-me principalmente à antropologia filosófica. Henrique Lima Vaz (2014, p. 13) observa que “na 

relação S [sujeito] → O [objeto] que se constitui no domínio da Antropologia Filosófica o homem é objetivado, 

mas conserva, enquanto objeto, sua natureza de sujeito, de modo que a relação se formula como S → O (S). Com 

efeito, a Antropologia Filosófica tem em mira construir o discurso sobre o homem-objeto (epistemologicamente), 

formalmente considerado como sujeito (ontologicamente)”. A dificuldade de a antropologia filosófica se 

estabelecer enquanto ciência autônoma parece indicar precisamente aquilo que ela não é, ou seja, uma ciência 

autônoma, que passa a encontrar dificuldades institucionais e permanece como em uma transversalidade entre 

disciplinas, sem incorrer na – muitas vezes imprecisa – doxologia do ensaio. 
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no mundo. Na crítica seniana, encontra-se uma visão semelhante, embora não tomada de 

empréstimo pela via da antropologia – seja filosófica ou literária – na tese de Rodrigo Corrêa 

Martins Machado, que põe a obra de Sena na chave maneirista, entendendo o Maneirismo, pela 

via proposta por Gian Carlo Argan, como o movimento “caracterizado pela produção de uma 

arte que retrata a realidade objetiva sem nela se deter” (2016, p. 82). 

 Estabelecida esta base de leitura da obra poética de Jorge de Sena, passo às análises dos 

dois livros selecionados para o presente trabalho: Metamorfoses e Peregrinatio ad loca infecta. 

Embora ambos pertençam ao período de exílio do poeta, eles apresentam, em alguma medida, 

uma espécie de inversão do que fora abordado em Hilde Domin: se na poeta havia, primeiro, a 

experiência do movimento e, a partir de Hier (Aqui), a experiência do estático, em Sena, 

Metamorfoses seria o lugar fixo, desde onde o poeta observa o mundo, enquanto Peregrinatio 

ad loca infecta, conforme deixa prever o próprio título, se situa na experiência das andanças do 

poeta. 

 

4.2 Metamorfoses 

 

 Metamorfoses foi publicado em 1963, pela editora Moraes, de Lisboa, e se trata, 

segundo o próprio Jorge de Sena, do seu “livro mais ambicioso de poesia” (2010, p. 73), como 

ele diz a Sophia de Mello Breyner Andersen, em carta de 1° de março de 1963, escrita em 

Araraquara e endereçada a Lisboa, onde residia a poeta portuguesa. A esta altura, o livro se 

encontrava em “preparação publicatória” (ibidem). A obra é composta por vinte e um poemas, 

sendo que dois funcionavam como uma espécie de marco ou moldura: “Ante-metamorfose”, 

que abre o livro, e “Post-metamorfose”, que o fecha. Outra imagem para estes dois poemas 

envolvendo o núcleo é a “de duas valvas de uma concha pagã” (SENA, 2013, p. 376). Uma 

segunda parte, que Sena considera uma supra-metamorfose, se intitula Quatro sonetos a 

Afrodite Anadiómena. A partir de 1974, um vigésimo segundo poema será acrescentado, 

compondo o núcleo das metamorfoses propriamente dita: “Dançarino de Brunei”. Um “Post-

fácio”, assim como as notas a alguns poemas, também compõem o volume. 

 A obra, que antecede em ordem cronológica de publicação, a Arte de música, de 1968, 

traz, no seu núcleo, os poemas acompanhados da reprodução de uma obra das artes plásticas – 

se incluirmos a fotografia, no caso de “Dançarino de Brunei” –, com exceção do poema “A 
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Morte, o Espaço, a Eternidade”, em que a imagem que acompanha o poema é uma reprodução 

do satélite russo Sputnik I, e das duas fotografias que destacam a arquitetura da Mesquita de 

Córdova e a Nave Central da Igreja do Mosteiro de Alcobaça, respectivamente.205 O título do 

livro seria Museu, pois o termo remeteria a um templo dedicado às Musas (ibidem, p. 377). Não 

sem ironia, Sena ressalta que “[museu] era uma palavra esplêndida de sugestão, se, para a 

maioria das pessoas alheias a estes requintes, não cheirasse sobretudo a pó e animal empalhado” 

(ibidem, p. 377)206. Este breve comentário permite a compreensão do que o poeta tenta resgatar 

em Metamorfoses, isto é, uma ampla visão daquilo que o ser humano foi capaz de produzir 

durante sua vida no mundo. Em “Filologia da literatura mundial”, Erich Auerbach cita um 

trecho do romance Nachsommer, de Adalbert Stifter, que poderia valer como a observação mais 

precisa acerca de Metamorfoses, de Sena: “Seria muito desejável que, depois do fim da 

humanidade, fosse dado a um espírito reunir e contemplar toda a arte do gênero humano, desde 

as suas origens até o seu desaparecimento”207 (2007, p. 361). Na análise de “A Morte, o Espaço, 

                                                           
205 Em algumas obras há a indicação da data, como na que abre o livro, “Gazela da Ibéria”, do século VII ou VIII 

a.C., presente no British Museum, de Londres, além de em Pietà de Avignon, do século XV, e que se encontra no 

Museu do Louvre, de Paris, e Retrato de Jovem Cavaleiro, do século XVI, exposta no Museu Nacional de Arte 

Antiga, de Lisboa. Em outras há a referência apenas ao autor: A morte de Prócris, de Piero di Cosimo, presente na 

National Gallery de Londres, Eleonora di Toledo, de Bronzino, do Wallace Collection, de Londres, A Morta, de 

Rembrandt, que se encontra no Musée National d’Art Ancien, de Bruxelas, O Balouço, de Fragonard, também do 

Wallace Collection, A cadeira amarela, de Van Gogh, na National Gallery, Ofélia, de Fernando de Azevedo, da 

coleção particular do autor, e Três de Maio, de Goya, exposta no Museu do Prado, de Madrid. O busto de Camões, 

de Bruno Giorgi, presente no Ministério de Educação do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Máscara de bronze de John 

Keats, da National Portrait Gallery, de Londres, também aparecem no livro. Outras três obras, sem autor nem data, 

são uma estátua do British Museum, que acompanha o poema “Demeter” e, portanto, faz referência à deusa da 

mitologia grega, Cabecinha Romana das Ruínas de Ossónoba, do Museu de Faro, em Portugal, e Retrato de 

Artemidoro no caixão de sua múmia, também do British Museum. Um quadro de William Turner o poema 

simplesmente intitulado “Turner”, e não traz nenhuma especificação, pois “não diz respeito a nenhum quadro 

determinado, mas à impressão que o pintor me [a Sena] causou em bloco, destacando-se, deste bloco, alguns 

pormenores de vários dos seus quadros” (SENA, 2013, p. 377). 
206 Assim como a obra teria outro título, o presente capítulo seguiria outra linha de análise, concentrando-se 

justamente no aspecto do museu, sobretudo quando, no projeto inicial desta tese, se incluía a obra poética de João 

Cabral de Melo Neto e, por conseguinte, um estudo comparativo entre seu Museu de tudo e este outro “museu de 

tudo” seniano. Para tal, incorporaria no debate as provocações de Douglas Crimp em Sobre as ruínas do museu. 

Uma de suas afirmações entre em conflito com a citada frase de Sena, acima: “Foucault analisou as modernas 

instituições de confinamento – o hospício, a clínica e a prisão – e suas estruturas discursivas respectivas – loucura, 

doença e criminalidade. Existe uma outra instituição similar de confinamento à espera de uma análise arqueológica 

– o museu –, e uma outra disciplina – a história da arte” (2015, p. 45). Penso que Crimp tende a simplificar a 

questão, uma vez que o museu também pode ser o espaço de reunião e, logicamente, preservação. Se por um lado 

um debate sobre os processos de seleção e exposição de obras pode oferecer novos modos de olhar o museu, por 

outro lado considerar o museu como espaço de confinamento pode recair em mero esvaziamento institucional de 

cunho apenas ideológico. 
207 Um trecho de Ultime lettere di Jacopo Ortis, de Ugo Foscolo, também poderia ser associado ao projeto das 

metamorfoses senianas: “Credo che il desiderio di sapere e ridire la storia de’ tempi andati sia figlio del nostro 

amor próprio che vorrebbe illudersi e prolungare la vita unendoci agli uomini ed alle cose che non sono più, e 

facendole, sto per dire, di mostra proprietà” (2011, p. 43). Também se poderia pensar em André Malraux e seu O 

Museu imaginário, que o próprio Sena menciona no prefácio a sua tradução de La condition humaine, datado de 

1958. 
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a Eternidade” se explicitará ainda mais esta que parece ser a encenação proposta em 

Metamorfoses: um sujeito contemplando – e refletindo sobre – a vida humana na Terra. Este 

sujeito contemplativo, porém, seria o leitor, na sua condição de observador de segunda ordem, 

diante do sujeito encenado nos poemas, ou, para ser mais exato, dos sujeitos encenados, que ao 

mesmo tempo que contemplam, participam de “toda a arte do gênero humano”. 

 Questões de ekphrasis208, relação intersemiótica e de intertextualidade literária209 não 

serão abordadas no presente trabalho, uma vez que escapa aos objetivos desta pesquisa e, no 

meu entender, promoveriam mera (pseudo)erudição estéril, que, se por vezes é bem apreciada 

em ambientes acadêmicos, por (outras e mesmas) vezes encobre os problemas com que 

realmente queremos lidar e como eles se nos apresentam. Concordo, assim, com David 

Damrosch: 

 

While writing on Mechthild for this book, I several times had to resist 

digressing into discussions of Walther, Bernard, or Hildegard of Bingen. I 

finally felt that these digressions really weren’t furthering the discussion so 

much as reflecting my own insecurity (the need to show specialists that I really 

had read these writers) or, worse yet, my vanity (the wish to impress my 

nonspecialists readers, who would probably not have been entranced in any 

event by displays of irrelevante erudition). While I did have good reasons to 

take direct account of Mechthild’s treatment of the Virgin Mary, I said nothing 

about her Christology. A full contextual Reading of her book would require 

                                                           
208 A primeira referência é sempre Lessing, Gotthold Ephraim, Laocoonte, ou sobre as fronteiras da pintura e da 

poesia. Introdução, trad. Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 1998. Especificamente sobre Jorge de 

Sena, cf. ANIELLO, Barbara. “O Poeta e o pintor: Sena e Turner. Questões de ekphrasis”. In: Artis – Revista do 

Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, nº 7-8. Lisboa, 2009. 

http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/ressonancias/pesquisa/estudos/35-o-poeta-e-o-pintor-sena-e-turner-

questoes-de-ekphrasis-1a-parte/ e http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/ressonancias/pesquisa/estudos/35-o-

poeta-e-o-pintor-sena-e-turner-questoes-de-ekphrasis-2a-parte/ consultado em 31/10/2017. Também a dissertação 

de mestrado de Maria Fernanda Conrado, “Ekphrasis e Bildgedicht: Processos Ekphrásticos nas Metamorfoses de 

Jorge de Sena”. Universidade de Lisboa, 2010 
209 O título do livro provoca a pensar, decerto, em Metamorfoses, de Ovídio, em A Metamorfose, de Kafka, e, 

ainda, em As metamorfoses, de Murilo Mendes, com quem Sena manteve amizade. Sena insere quatro epígrafes e 

uma quinta, entre o “Ante-metamorfose” e o núcleo de vinte poemas. As quatro primeiras, citadas no original, 

reproduzo aqui. A quinta se trata do verbete “metamorfose”, do Vocabulário Portuguez e Latino, de Raphael 

Bluteau, de 1716. “In nova fert animus mutatas dicere formas/ Corpora; di, coepis, nam vos mutatis et illa/ 

Adspirate meis primaque ab origine mundi/ Ad mea perpetuum deducite tempore carmen.”, Ovídio, 

Metamorphoseon, I, 1-4; “Que a glória por que mouro,/ De tantos desejada,/ C’o mesmo sangue trago sustentada,/ 

Tendo-lhe oferecida/ No templo d’alma em sacrifício a vida.”, de Manuel Soares de Albergaria, “A uma promessa 

de uma glória cuja vinda tardava”; “Der Mensch kraft, im Dichter offenbart”, de Goethe, Faust, v. 157; “Vendrá 

viniendo con venir eterno”, de Unamuno, Romancero del Destierro. Um instigante artigo sobre relações literárias 

é “Metamorfoses + Mensagem – Os Lusídas”, de Jorge Fernandes da Silveira, em que o autor defende que “(...) 

se interpretada a vontade de ver no passado um processo revolucionário de investigação para o presente, onde o 

sentido do nacional reside na interação de estruturas dinâmicas, tal comparação [entre as três obras] ao invés de 

descabida seria até aconselhável, pois levaria a compreender com mais atualidade aqueles exemplares da mitologia 

literária portuguesa”. (2006, p. 39) 

http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/ressonancias/pesquisa/estudos/35-o-poeta-e-o-pintor-sena-e-turner-questoes-de-ekphrasis-1a-parte/
http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/ressonancias/pesquisa/estudos/35-o-poeta-e-o-pintor-sena-e-turner-questoes-de-ekphrasis-1a-parte/
http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/ressonancias/pesquisa/estudos/35-o-poeta-e-o-pintor-sena-e-turner-questoes-de-ekphrasis-2a-parte/
http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/ressonancias/pesquisa/estudos/35-o-poeta-e-o-pintor-sena-e-turner-questoes-de-ekphrasis-2a-parte/
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extended treatment of all these aspects and more, but a comparative study is a 

much more selective enterprise (2003, p. 287). 

 

 Os vinte e dois poemas de Metamorfoses somam 1113 versos, sendo “Retrato de um 

desconhecido”, “Camões dirige-se aos seus contemporâneos” e “’O Balouço’, de Fragonard”, 

os mais curtos, cada um composto de vinte e cinco versos. Como considero imprescindível para 

o presente trabalho o longo poema “A Morte, o Espaço, a Eternidade”, com seus cento e vinte 

e sete versos, optei por realizar uma primeira parte de análise geral, se posso dizer assim, 

perpassando os diversos poemas, até chegar ao acima mencionado para, enfim, deter-me 

exclusivamente nele. 

 

4.2.1 História-mundo 

 

 Há dois modos de se considerar a perspectiva em Metamorfoses: 1) um sujeito em 

determinado tempo e lugar, contemplando o percurso da humanidade na Terra; e 2) uma visão 

de fora, isto é, contemplamos este percurso como se deles não fizéssemos parte. Se o primeiro 

distancia o si dos demais, das coisas, dos eventos, o segundo anula o si. Ou seja: na primeira 

perspectiva, temos uma relação que objetiva as coisas para entender seu papel subjetivo na 

relação com elas, na segunda, a objetividade se aproxima daquela pretendida pela ciência 

enquanto plano de compreensão explicativa, para usar a terminologia de Henrique Lima Vaz e 

que suscitou, no início dessa tese, a pergunta pela possibilidade de se falar em um plano de 

compreensão poética. 

 Em relação à primeira abordagem, retomo o poema “Os trabalhos e os dias”, de Coroa 

da terra, de 1946, que se inicia com o verso “Sento-me à mesa como se a mesa fosse o mundo 

inteiro”210, e se encerra, dezesseis versos adiante, com “este papel, esta mesa, eu apreendendo 

o que escrevo”. Salvo a distância de quase vinte anos entre uma obra e outra, entendo que o 

modo como Sena observa a história em Metamorfoses, isto é, pela via poética, esteja abarcada 

nestes dois versos citados. Com isto, estabeleço-me na primeira perspectiva, recordando que o 

                                                           
210 Citando este verso, Kenneth David Jackson dirá que “(...) in Jorge de Sena's early poetry there is something of 

the epic spirit, achieved through expansion of consciousness, as found in Álvaro de Campos' classic, «Ode 

Marítima».” http://www.lerjorgedesena.letras.ufrj.br/ressonancias/pesquisa/estudos/12-the-humanistic-

imagination-jorge-de-senas-poetry-of-exile-and-enlightenment/ Acessado em 12 de janeiro de 2018 
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efeito de distância evita o subjetivismo – e, por conseguinte, psicologismo211 – da leitura da 

obra. Não ocupamos nem o lugar do autor de Metamorfoses nem do “eu” dos poemas da obra, 

uma vez que este próprio “eu” não é único – basta para isso observar o poema “Camões dirige-

se a seus contemporâneos”, que mencionarei adiante. 

 Minha leitura se aproxima do que Francisco Costa Fagundes diz sobre a obra: “Sena’s 

book may be called the epic of mankind in its constant struggle, from the moment man emerged 

from the primeval sea of life to the Space Age, to become free of the shackles of time and 

achieve immortality in body and soul” (1982, p. 130). Deste modo, seria possível entrever na 

obra os tempos longo (filogenético), curto (ontogenético) e estrutural (orgânico)212. Porém, na 

ordem do discurso poético, o que Sena traz não é um estudo científico destes três tempos, mas 

um comentário pela via mítica, conforme observa António M.A. Igrejas: 

 

O campo de acção do poema estabelece-se dentro de parâmetros que 

pertencem a uma paisagem espacial e temporal que alude a uma existência 

mítica que ainda não inclui a voz humana, embora exista uma referência a um 

‘corpo’ em evolução e não distinguível da restante vegetação (2009, p. 115). 

 

 Em “Ante-metamorfose” emerge uma forma humana, que “mal se distinguia/ tal como 

as plantas entre a areia arfando”, e que não sabemos se é um deus ou deusa. A 

antropomorfização deste deus – ou deusa – se explicita, no poema, nas seguintes descrições: 

“essa pele tão lisa” (verso oito), “negros cabelos” (verso nove), “nos braços recruzados se 

escondia o rosto” (verso dez), “E os olhos?” (verso onze), “as pernas estendidas” (verso 

dezoito), “com o pé sobre outro pé e os calcanhares” (verso dezenove), “as nádegas suaves, as 

espáduas curvas” (verso vinte e um). Se não há uma descrição anterior a esta forma emergente, 

                                                           
211 Com isso, apesar de entender a estrutura da obra de modo semelhante ao de Marta del Pozo, não compartilho 

com seu comentário de que “Las Metamorfoses parecen reprocudirse así este patrón en tanto que el primer poema 

marca la entrada en el mundo del inconsciente, el corpus central de la obra reproduce el viaje interior de nuestro 

héroe y finalmente, la Post-Metamorfoses marca el despertar en la playa para sumirnos de nuevo en el sueño”. 

(2009, p. 133) 
212 Os conceitos fundamentais dessa forma de saber [da compreensão explicativa, i.e., científica] situam o homem 

no tempo e no espaço do mundo segundo três ordens de grandeza: 1. uma grandeza do tempo longo, segundo a 

qual o corpo é pensado dentro das leis gerais de evolução da vida, ou segundo a sua filogênese; 2. uma grandeza 

do tempo curto, segundo a qual o corpo é pensado de acordo com as leis de sua gênese individual e de sua formação, 

ou segundo sua ontogênese; 3. uma grandeza estrutural, segundo a qual o corpo é pensado de acordo com as leis 

de sua organização e funções, ou como organismo”. (VAZ, 2014, p. 182) 
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há um breve indício no verso vinte: “na lembrança de asas”. O poema se encerrará com a 

constatação de que “[esta forma] de perto ou de longe não se distinguia”. 

 O primeiro poema das metamorfoses propriamente ditas, ou, como diz Igrejas, “da 

colectânea que se debruça sobre o repositório da experiência humana pró-activa e cuja 

historicidade é manifesta” (ibidem, p. 115) é “Gazela da Ibéria”. Destacando aquela escultura 

de bronze, Sena se pergunta pelo que de humano desaparecia por trás dela: 

 

Há muito tempo que esse povo – qual? – 

violado foi por invasões, e em sangue, 

em fogo e em escravidão, ou só no amor 

dos homens que chegavam em navios 

de longos remos e altas velas pandas 

se dissolveu tranquilo, abandonando 

os montes pelos vales, a floresta 

pelas escarpas onde o mar arfava 

nas enseadas mansas e nas praias, 

e as fontes límpidas por rios que, 

entre a verdura, sinuosos iam. 

 

 Importante salientar que Sena não se propõe a uma arqueologia. As experiências 

atribuídas ao – desconhecido – povo é fictícia e tende, por outra parte, a servir para a experiência 

de qualquer povo, em suas lutas, peregrinações e paixões. Se nem todos os povos “chegavam 

em navios” e abandonavam “os montes pelos vales”, estas concretudes não impedem a 

abstração de considerar que outros povos tenham vivido as mesmas experiências, ainda que 

com outros meios e em outras paisagens. A consciência de que existe uma história de “sangue”, 

“fogo” e “escravidão” para que esta gazela chegue até o presente, cerca de vinte e sete séculos 

depois, não anula o prazer de contemplar este objeto que tenha sido “a pura ideia de gazela 

ibérica”. 

 Processo semelhante se dará em “Cabecinha romana de Milreu”, terceiro poema do 

núcleo. 
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Esta cabeça evanescente e aguda, 

tão doce no seu ar decapitado, 

do Império portentoso nada tem: 

nos seus olhos vazios não se cruzam línguas, 

na sua boca as legiões não marcham, 

na curva do nariz não há povos 

que foram massacrados e traídos. 

 

 Há uma dissociação entre a forma e os eventos históricos, explicitada não apenas na 

afirmação de que este objeto “do Império portentoso nada tem”, mas nos pares, do quarto ao 

sexto versos, “olhos vazios/línguas”, “boca/legiões”, “nariz/povos”. Em nenhum dos três 

elementos, os mesmos da peça de arte e da face do corpo humano, é portado o sofrimento do 

povo do qual ela emergiu. Aqui, um sentido, entre os tantos possíveis para o termo 

metamorfose, no próprio livro, se esclarece: não há uma relação causal – ou, pelo menos, 

monocausal – entre história e estética213. A forma da história não se transforma na forma do 

objeto estético que emergiu desta história. Por outro lado, é pela forma que reconhecemos a 

distância. Sem avançar no problema, limito-me à questão suscitada pelo poema: a divisão entre 

dois componentes do que seja o humano, isto é, o daquele ser capaz de produzir a beleza e a 

maldade, dois aspectos reunidos no segundo verso – “tão doce no seu ar decapitado”. 

 Em “Artemidoro”, poema que segue a “Cabecinha romana de Milreu”, mais uma vez 

será expressa esta noção de apagamentos históricos em um objeto que, por outro lado, nos 

revela a distância temporal: 

 

A múmia que ficou de ti (só ressequida pele 

Rasgada aqui e ali, mostrando os ossos 

                                                           
213 Sobre poesia e história, cf. BARBAS, Helena. “Jorge de Sena: A poesia olhando a História (com ecos de Álvaro 

de Campos)”. In: Camões – revista de letras e culturas lusófonas, nº 2. Lisboa, Instituto Camões, jul./set. 1998 p. 

88-101. Este artigo, em que – curiosamente – a autora aproxima Sena ao mesmo heterônimo de Pessoa em que 

Kenneth David Jackson foi buscar o poema “Ode marítima” para comparar com “Os trabalhos e os dias”, de Sena, 

se inicia com a divergência entre as estéticas idealista e materialista, a partir de Platão e Aristóteles: “Platão entende 

as Ideias como o verdadeiro real, de que a Natureza é reflexo – acusa a arte de mimésis, de ser o reflexo de um 

reflexo; Aristóteles considera que o verdadeiro real reside na Natureza, cuja imitação será a suprema qualidade da 

arte.” Para um desvio – e logo, uma renovação – desta visão, cf. BLUMENBERG, Hans. “’Nachahmung der Natur’ 

– Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen”. In: Wirklichkeiten in denen wir leben. Stuttgart: 

Reclam, 2012 



150 
 

Por onde as sujas ligaduras se soltaram) 

Não se distingue de outras na fileira 

Envidraçada em que há decénios pó, 

Um fino pó, será de ti ou Londres. 

 

 Aqui, já se insere o futuro e a própria consciência da transitoriedade do presente, além 

do realce – “fileira/ envidraçada” – do espaço do museu. A construção ficcional que tenta se 

perguntar pela história por trás do objetivo permanece: 

 

É possível que tu próprio encomendasses, 

Risonho e pensativo, esse retrato, ou que, 

Depois de ter’s morrido, teus irmãos de igreja 

Te hajam decidido e colocado 

Essa máscara nobre de tragédia 

 

E ainda: 

 

Possível é também que esse retrato dosse 

Menos que tua máscara um rosto 

Que se escolhia – por ti ou só por eles escolhido 

Para esse último acto: o de estar morto 

 

 Tanto no primeiro trecho, do verso vinte e sete ao trinta e um, como no segundo, do 

trinta e três ao trinta e seis, especula-se o que poderia ter levado à feitura desta múmia, marcado 

com “é possível” e “possível é”, mantendo a incerteza, o que é tanto não afirmar – que assim 

tenha sido – nem negar – que assim possa ter sido. Nesta opção de não se ater nem meramente 

a um esteticismo, porque reconhece a história, nem a uma arqueologia, que faria dos objetos 

simples documentos de uma época, Sena promove a pergunta pelo real de um mundo da vida 

distante, cujo acesso ele não pode ter, senão pelo ficcional. Na definição de Karlheinz Stierle, 

“fictício é uma instância da transformação que dá ao imaginário sua determinação e, deste 

modo, ao mesmo tempo conduz ao real” (2006, p. 9). É esta a operação que Sena realiza nos 
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poemas citados. Antes de seguir com as considerações sobre o ficcional, no poema “Retrato de 

um desconhecido”, detenho-me na segunda parte de “Artemidoro”, em que surge, pela primeira 

vez no livro, a distância temporal confrontada diretamente com o presente: 

 

Artemidoro: escuta! No silêncio ouves 

os ‘buses’ que passam, a gralhada que 

em salas mais curiosas visitantes fazem. 

 

 Os “buses” são o elemento estranho ao período de vida de Artemidoro, e fazem recordar 

a diferença de mundos circundantes – o da múmia e o daquele que agora a observa. A 

“gralhada” nas demais salas chamam a atenção para a relação descompromissada que se pode 

ter para com o passado, transformando-o em mero objeto de curiosidade indiferente. Nestes três 

versos, apresenta-se a audição como o elemento comunicativo, que, contraditoriamente, não 

pode comunicar, pois nem Artemidoro pode escutar – apesar de a ficção de “no silêncio ouves” 

– nem aquele que está diante dele pode recuperar os sons e, assim, o ritmo, do mundo então 

habitado por Artemidoro. Se não somos cegos para tempos passados, somos, porém, surdos. 

Entre o passado diante dos olhos e os sons do presente, a ruptura temporal que não deixa a 

ilusão de uma simples continuidade entre os tempos. Por outro lado, o simples fato de que seja 

possível reconhecer esta descontinuidade implica no outro reconhecimento, isto é, de que há 

pontos de acesso entre os diferentes tempos. Esta tensão entre os sentidos da visão e da audição 

e entre o contínuo e descontínuo da história aparecerá nos sete versos seguintes desta segunda 

parte. Realço o sintagma “olhos que ouvem” e o par “breves/eterno”, no verso posterior. Três 

verbos também darão esta dimensão tensiva: “romper”, “fissurando” e “ressucita”. 

 

Que mais escutarás com esses olhos que ouvem 

atentamente os breves estalidos que o eterno, 

como o romper da aurora nas estátuas, 

provoca em nós e em nossas coisas, fissurando 

a pouco e pouco a carne, a pele, os ossos, tudo 

o que de deuses palpita e ressucita em nós 

e em que talvez, sereno mercador, nem mesmo acreditasses? 
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 Passo agora ao poema “Retrato de um desconhecido”, em que o aspecto ficcional é 

salientado. Não me parece acaso que, na economia da obra, este poema anteceda justamente a 

“Camões dirige-se aos seus contemporâneos”, em que o “eu” do poema será o próprio Camões. 

Cito, do primeiro, os onze primeiros versos, que compõem a primeira parte: 

 

Fita-nos, como o pintor pensou, 

não como jamais fitou alguém. 

Ele próprio se não conheceu nunca 

nesse retrato que a família, que os amigos, 

sempre acharam todos parecido. 

O Mestre, anos depois, que por acaso 

viu, sem voltar a ver já o modelo, 

o quadro esplêndido, achou pintura má 

no que fizera; e não reconheceu 

aquele olhar tão variamente fundo, 

diverso do que, em tintas, punha sobre o mundo. 

 

 A primeira constatação do ficcional aparece logo no primeiro verso, em que somos 

despertados para a imagem não como uma representação do retratado, mas como uma produção 

– poiesis – do pintor. Mais adiante, quando o “Mestre” volta a ver sua própria obra, não possui 

mais o modelo, isto é, o rapaz retratado será apenas uma lembrança, talvez um rosto que nem 

pode mais ser apreendido pela memória, uma vez que o fixado na tela se impôs no tempo. O 

espectador do quadro, por sua vez, terá sempre diante de si nada mais do que essa ficção, sem 

jamais ter visto o original, que, conforme explicitado no poema, sequer chega a ser, de fato, um 

original, pois o olhar do quadro se apresenta de um modo em que o retratado “jamais fitou 

alguém”. Fica, então, perturbada a noção de mímesis enquanto imitatio. Encontramos aqui tanto 

uma das significações do título da obra como um dos princípios da obra seninana em geral, a 

saber, a da poética do testemunho no lugar da poética do fingimento, consagrada na tradição 

literária portuguesa através dos heterôminos de Fernando Pessoa. Estas relações, aproximadas 

ao poema seguinte, “Camões dirige-se aos seus contemporâneos”, mantêm o acento de 

humanismo literário de Sena, que, conforme anunciado anteriormente, não é o escopo deste 
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trabalho. No entanto, a menção é válida, e esta breve apreciação contribui para o entendimento 

dos aspectos da distância, sobretudo no como são operados esteticamente. 

 Para uma melhor compreensão deste desvio da poética do fingimento, buscado por Sena, 

recupero o que Karlheinz Stierle diz sobre os três termos centrais para o debate: “poiesis”, 

“mímesis” e “fictio”: 

 

O que, em grego, se separa como poiesis e mímesis, reúne-se no conceito 

latino de fingere e fictio. Mas fictio não é bem uma síntese de poiesis e 

mímesis; é antes uma designação que tanto pode corresponder em um sentido 

amplo, a poiesis, como, em um sentido estreito, a mímesis, sendo, por fim, 

uma superposição de ambos os sentidos, de modo que, a cada momento, um 

deles se pode atualizar no horizonte do outro. A correspondência grega a fictio 

não seria nem poiesis, nem mímesis mas sim plasma. Enquanto tal, ela é usada 

nos textos da Antigüidade tardia e bizantina para a descrição do gênero do 

romance (2006, p. 12). 

 

E continuará Stierle, remetendo-se às Metamorfoses, de Ovídio: 

 

Para a história do conceito de fingere e suas derivações, o locus classicus é a 

obra de Ovídio, especialmente suas Metamorfoses, onde não só se encontram 

as expressões fingere, fictio, fictus, figura em vários sentidos, mas onde 

também sua polivalência se reflete em equivalentes ficcionais. Nas 

Metamorfoses, o contínuo da significação de fingere é poeticamente descrito. 

Para a formação da consciência da ficção na literatura moderna, nenhuma 

outra obra tornou-se tão importante como as Metamorfoses, que são em si 

mesmas como a ficção das ficções. As cenas originárias da ficção, que até hoje 

determinam o conceito global de ficção, são encenadas pela primeira vez no 

teatro das Metamorfoses. Nessa obra, de cujo renome imortal o próprio Ovídio 

estava convencido, o autor reúne dos gestos mais elementares aos mais 

complexos do fingere e os articula a uma ficção estética geral, que representa 

um equivalente imaginário do conceito de ficção (ibidem, p. 12). 

 

 Não me pareceria exagerado usar estas palavras, salvaguardados os efeitos quantitativos 

das respectivas recepções, para as Metamorfoses de Jorge de Sena. De certo modo, poderíamos 

dizer que Sena parte da estética do fingimento pessoano, como reunião “dos gestos mais 

elementares” do fingere, para explorar as suas inúmeras complexidades, articuladas em “uma 

ficção estética geral”, que vai desde Metamorfoses até Arte de Música, passando, em modo 

menos explícito, pelas demais obras que comporão a autobiografia poética, desde que se 
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entenda que a autobiografia reside, semelhante ao que se apresenta em “Retrato de um 

desconhecido”, na esfera da ficção. Se no poema o pintor, ao voltar ao quadro, não reconhece 

“aquele olhar tão variamente profundo”, o poeta, ao voltar a si, pode não reconhecer a imagem 

de si próprio que fez emergir, seja por suas leituras, por suas experiências e vivências, por tudo 

aquilo que pôs “sobre o mundo” em forma poética. Com isso, a poética do testemunho não pode 

ser confundida, como salienta Danilo Bueno214, com uma expressão confessional. Fernando 

Guimarães, comentando a passagem do fingimento para o testemunho, ressaltará a questão da 

distância que o segundo implica: 

 

O fingimento seria substituído por uma disponibilidade vigilante, pelo 

testemunho. E aquele analitismo que, em Pessoa, incidia sobre o eu passa a 

ser transferido para um plano diferente. Qual? O de uma apreensão das 

múltiplas distâncias que tanto nos aproximam como separam das coisas ou 

dos outros, criando-se um tu latente que vai, afinal, sofrer do mesmo modo 

um desfibramento analítico." (LISBOA (org.), 1984, p. 156). 

 

 Este “tu latente” está expresso no pintor que olha com estranheza para sua própria obra, 

após uma distância temporal. O “tu latente” se expressará tanto para Pessoa como para Sena – 

na verdade, para todos os poetas portugueses – no poema “Camões dirige-se aos seus 

contemporâneos”, que cito na íntegra, sem, porém, deter-me na análise. 

 

Podereis roubar-me tudo: 

as ideias, as palavras, as imagens, 

e também as metáforas, os temas, os motivos, 

os símbolos, e a primazia 

nas dores sofridas de uma língua nova, 

no entendimento de outros, na coragem 

de combater, julgar, de penetrar 

em recessos de amor para que sois castrados. 

E podereis depois não me citar, 

suprimir-me, ignorar-me, aclamar até 

outros ladrões mais felizes. 

                                                           
214 http://www.revistazunai.com/ensaios/danilo_bueno_jorge_de_sena.htm 
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Não importa nada: que o castigo 

será terrível. Não só quando 

vossos netos não souberem já quem sois 

terão de me saber melhor ainda 

do que fingis que não sabeis, 

como tudo, tudo o que laboriosamente pilhais, 

reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, 

tido por meu, contado como meu, 

até mesmo aquele pouco e miserável 

que, só por vós, sem roubo, haveríeis feito. 

Nada tereis, mas nada: nem os ossos, 

que um vosso esqueleto há-de ser buscado, 

para passar por meu. E para outros ladrões, 

iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. 

 

 O penúltimo poema de Metamorfoses que menciono, antes de me concentrar na análise 

de “A Morte, o Espaço, a Eternidade”, é “Carta a meus filhos sobre o fuzilamento de Goya”, 

acompanhado da reprodução do quadro Três de Maio, do pintor espanhol. Composto por setenta 

e nove versos, sem divisão em estrofes ou partes, é o décimo sétimo do núcleo do livro, e o 

primeiro a apontar explicitamente para o futuro, que, como será visto adiante, culminará no 

último poema do núcleo, com a imagem do Sputnik I. 

 O poema se inicia com o verso “Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso”, em que 

aparece o mesmo paradoxo de “De docta ignorantia”: saber que não se sabe, ou, melhor dito, 

não saber qual será o futuro, mas saber – ter a (cons)ciência de – que há futuro. Em outras 

palavras: a finitude – do pai que escreve a carta – lançada a dois futuros: o dos filhos e o do 

leitor, ambos também finitos, embora o segundo sempre possa ser reatualizado, pois não se 

dirige a um leitor concreto. E no poema que se assemelha a uma carta, a ideia “de que a alegria 

da vida terrestre não pode ser apropriadamente substituída por qualquer prémio em forma de 

vida depois da morte” (TALAN, 1998, p. 156). 

 Na sequência, abre o verso com o sintagma já presente em “Artemidoro”: 

 

É possível, porque tudo é possível, que ele seja 
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aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, 

onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém 

de nada haver que não seja simples e natural. 

 

 Ser tudo possível é um modo de expressar o contingente, em um tom que, no primeiro 

momento, pode parecer uma espécie de resignação diante do desejo de se querer um mundo que 

não se pode ter, como aparece a partir do nono verso, com mais duas repetições do sintagma: 

 

E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto 

o que vos interesse para viver. Tudo é possível, 

ainda quando lutemos, como devemos lutar, 

por quanto nos pareça a liberdade e a justiça, 

ou mais que qualquer delas uma fiel 

dedicação à honra de estar vivo. 

 

 O que acima vi como espécie de resignação se deve ao “ainda quando lutemos” do 

décimo primeiro verso, pois parece que, assim como Goya, aqueles que 

 

Por serem fiéis a um deus, a um pensamento, 

a uma pátria, uma esperança, ou muito apenas 

à fome irresponsável que lhes roía as estranhas, 

foram estripados, esfolados, queimados, gaseados, 

e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam 

[vivido, 

ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória. 

 

 No entanto, do mesmo modo que o próprio poeta evoca Goya e, com isso, evita o 

apagamento de sua memória, esta carta aos seus filhos também cultiva uma permanência, 

mesmo que breve: 
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Apenas um episódio, um episódio breve, 

nesta cadeia de que sois um elo (ou não sereis) 

de ferro e de suor e sangue e algum sémen 

a caminho do mundo que vos sonho. 

 

 Nestes versos, cruzam-se duas ordens de grandeza: a do tempo longo (filogenético) e do 

tempo curto (ontogenético). O poeta, ao dizer “episódio breve”, sabe que eles, os filhos, assim 

como si próprio e todos os demais indivíduos – se se prefere, sujeitos – são “episódios breves” 

na dimensão mais abrangente, aqui referida como “cadeia” e concretizada nos elementos 

“ferro”, “suor”, “sangue” e “sémen”, que indicam a guerra, o trabalho – de estar vivo, inclusive 

– e a fusão corporal que permite a geração, sendo que “sangue” ainda pode se associar, também, 

à guerra.O último verso destacado traz uma espécie de relação utópica, em que há a substituição 

da ideia espacial pela temporal, na utopia. O “mundo que vos sonho”, antes uma possibilidade 

de ser encontrada na Terra, passa a ser, após a completa cartografia da superfície terrestre, nos 

séculos XV e XVI, uma possibilidade apenas na transformação deste mesmo espaço. O impacto 

do lançamento do Sputnik I e a ultrapassagem deste espaço terrestre, que de algum modo 

poderia reconfigurar esta leitura da utopia, será visto mais adiante. 

 Apesar do comprometimento com o mundo, o poeta insiste na acentuação do primado 

da vida: 

 

Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém 

vale mais do que a vida ou a alegria de tê-la. 

 

 Se observamos os textos políticos de Jorge de Sena, recolhidos em Rever Portugal, 

encontraremos um caminho para compreender estes versos e os versos finais do poema, em que 

o mundo retoma seu grau de importância: 

 

E, por isso, o mesmo mundo que criemos 

nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa 

que não é só nossa, que nos é cedida 

para guardarmos respeitosamente 
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em memória do sangue que nos corre nas veias, 

da nossa carne que foi outra, do amor que 

outros não amaram porque lho roubaram. 

 

 Sena não encontra conflito entre um comprometimento político – ter cuidado com o 

mundo, que não é nosso, pois nos é cedido – e um respeito pela vida enquanto algo que é de 

todos – “em memória do sangue que nos corre nas veias” – e que é, também, individual, e que 

não pode ser entregue a nada maior que ela. Este pensamento me parece explícito em “Para um 

balanço do século XX – poesia europeia e outra”: 

 

Nenhuma liberdade estará jamais segura, em qualquer parte, enquanto uma 

igreja, ou um partido, ou um grupo de cidadãos hipersensíveis, possa ter o 

direito de governar a vida privada de alguém. Do mesmo modo, não devemos 

nunca pactuar com a ideia de que qualquer reforma vale o preço de uma vida 

humana (SENA, 2011, p. 21). 

 

 Passo agora para o último poema a ser observado, antes da análise de “A Morte, o 

Espaço, a Eternidade”. “Post-metamorfose” fecha a concha que acolhe o ciclo das 

metamorfoses. Está dividido em duas variações, sendo a primeira datada de 2 de maio de 1959, 

Lisboa, e a segunda de 7 de março de 1962, Araraquara. A primeira possui 47 versos, divididos 

em seis estrofes irregulares, a segunda, cinquenta e cinco versos, divididos em duas estrofes 

irregulares. A dominância é o elemento erótico, que tanto na primeira como na segunda variação 

já surge nos cinco primeiros versos, 

 

Ao sol ardente, ao mar azul, ao vento que 

lhe faz vibrar a pele, os deuses dão-se 

numa nudez total de agreste juventude 

que impudica se exibe e se deseja, 

se acaso olhos humanos os espiam. 

(primeira variação, grifo meu) 

 

Cariátide retensa que o teu corpo é 

na expectativa ansiosa do prazer lembrado, 
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sustentas sobre os ombros desmedidos, 

e nas abertas mãos, o voo aflante 

que te rodeia a pel’ salgada e fina 

(segunda variação, grifo meu) 

 

 Diversas partes do corpo humano são explicitadas nas duas variações: “olhos”, “pernas”, 

“braços”, “bocas”, “cabelos”, “ancas”, “mãos”, “línguas”, “seios”, “pernas”, “torsos”, 

“calcanhares” e “nucas”, na primeira; “ombros”, “mãos”, “pés”, “dedos”, “ancas”, “pernas”, 

“seios”, “braços”, “cabelos”, “pernas”, “queixo”, “ventre”, “nádegas”, “torso”, “cintura”, 

“lábios”, “línguas” e “dentes”, na segunda. Assim como em “Ante-metamorfose”, estas partes 

do corpo humano estão relacionadas a deuses e deusas, indicando uma metamorfose – 

mitológica, fictícia – que fez emergir o humano, conferindo-lhe, a partir de então, uma 

eternidade, pois mesmo que desapareça a espécie, sua passagem pelo tempo e espaço dará forma 

ao algo por-vir – na continuidade da vida. 

 A diferença mais acentuada entre a primeira e a segunda variação se dá na menção, na 

nomeação, de fato, a uma figura feminina: cariátide. Retornando a “Ante-metamorfose”, 

recordo a pergunta “Deus ou deusa?” e o verso final: “De perto ou de longe não se distinguia”. 

Na segunda variação de “Post-metamorfose”, porém, distingue-se, e reconhecemos a forma – 

arquitetônica, que o poeta faz ganhar vida pelos versos – que, sendo “pilar do mundo”, tem os 

seios como “a fonte que mana vertical” o universo finito. 

 “Post-metamorfose” não é, portanto, o fim, mas uma etapa que se abrirá para um novo 

início daquilo que não sabemos.  

 

4.2.2 Cena 12 - A Morte, o Espaço, a Eternidade 

 

Ao José Blanc de Portugal, em memória 

de um seu ente querido, que eu muito estimava. 

 

De morte natura nunca ninguém morreu. 

Não foi para morrer que nós nascemos, 

não foi só para a morte que dos tempos 

chega até nós esse murmúrio cavo, 
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inconsolado, uivante, estertorado, 

desde que anfíbios viemos a uma praia 

e quadrumanos nos erguemos. Não. 

Não foi para morrermos que falámos, 

que descobrimos a ternura e o fogo, 

e a pintura, a escrita, a doce música. 

Não foi para morrer que nós sonhámos 

ser imortais, ter alma, reviver, 

ou que sonhámos deuses que por nós 

fossem mais imortais que sonharíamos. 

Não foi. Quando aceitamos como natural, 

dentro da ordem das coisas ou dos anjos, 

o inominável fim da nossa carne; quando 

ante ele nos curvamos como se ele fora 

inescapável fome de infinito; quando 

vontade o imaginamos de outros deuses 

que são rostos de um só; quando que a dor 

é um erro humano a que na dor nos damos 

porque de nós se perde algo nos outros, vamos 

traindo esta ascensão, esta vitória, isto 

que é ser-se humano, passo a passo, mais. 

 

A morte é natural na natureza. Mas 

nós somos o que nega a natureza. Somos 

esse negar da espécie, esse negar do que 

nos liga ainda ao Sol, à terra, às águas. 

Para emergir nascemos. Contra tudo e além 

de quanto seja o ser-se sempre o mesmo 

que nasce e morre, nasce e morre, acaba 

como uma espécie extinta de outras eras. 

Para emergirmos livres foi que a morte 

nos deu um medo que é nosso destino. 

Tudo se fez para escapar-lhe, tudo 

se imaginou para iludi-la, tudo 
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até coragem, desapego, amor, 

para que a morte fosse natural. 

 

Não é. Como, se o fora, há tantos milhões de anos 

a conhecemos, a sofremos, a vivemos, 

e mesmo assassinando a não queremos? 

Como nunca ninguém a recebeu 

senão cansado de viver? Como a ninguém 

sequer é concebível para quem lhe seja 

um ente amado, um ser diverso, um corpo 

que mais amamos que a nós próprios? Como 

será que os animais, junto de nós, 

a mostram na amargura de um olhar 

que lânguido esmorece rebelado? 

 

E desde sempre se morreu. Que prova? 

Morrem os astros, porque acabam. Morre 

tudo o que acaba, diz-se. Mas que prova? 

Só prova que se morre de universo pouco, 

do pouco de universo conquistado. 

 

Não há limites para a Vida. Não 

aquela que de um salto se formou 

lá onde um dia alguns cristais comeram; 

nem bem aquela que, animal e planta, 

foi sendo pelo mundo esse morrer constante 

de vidas que outras vidas alimentam 

para que novas vidas surjam que 

como primárias células se absorvam. 

A Vida Humana, sim, a respirada, 

suada, segregada, circulada, 

a que é excremento e sangue, a que é semente 

e é gozo e é dor e pele que palpita 

ligeiramente fria sob ardentes dedos. 
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Não há limites para ela. É uma injustiça 

que sempre se morresse, quando agora 

de tanto que matava se não morre. 

É o pouco de universo a que se agarram, 

para morrer, os que possue tudo. 

 

O pouco que não basta e que nos mata, 

quando como ele a Vida não se amplia, 

e é como a pel’ do onagro, que se encolhe, 

retráctil e submissa, conformada. 

É uma injustiça a morte. É cobardia 

que alguém a aceite resignadamente. 

O estado natural é complacência eterna, 

é uma traição ao medo por que somos, 

àquilo que nos cabe: ser o espírito 

sempre mais vasto do Universo infindo. 

 

O Sol, a Via Láctea, as Nebulosas, 

teremos e veremos, até que 

a Vida seja de imortais que somos 

no instante em que da morte nos soltamos. 

A Morte é deste mundo em que o pecado, 

a queda, a falta originária, o mal 

é aceitar seja o que for, rendidos. 

 

E Deus não quer que nós, nenhum de nós, 

nenhum aceite nada. Ele espera, 

como um juiz na meta da corrida, 

torcendo as mãos de desespero e angústia, 

porque não pode fazer nada e vê 

que os corredores desistem, se acomodam, 

ou vão tombar exaustos no caminho. 

De nós se acresce ele mesmo que será 

o espírito que formos, o saber e a força. 
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Não é nos braços dele que repousamos, 

mas ele se encontrará nos nossos braços 

quando chegarmos mais além do que ele. 

Não nos aguarda – a mim, a ti, a quem amaste, 

a quem te amou, a quem te deu o ser – 

não nos aguarda, não. Por cada morte 

a que nos entregamos el’ se vê roubado, 

roído pelos ratos do demónio, 

o homem natural que aceita a morte, 

a natureza que de morte é feita. 

 

Quando a hora chegar em que já tudo 

na terra foi humano – carne e sangue –, 

não haverá quem sopre nas trombetas 

clamando o globo a um corpo só, informe, 

um só desejo, um só amor, um sexo. 

Fechados sobre a terra, ela nos sendo 

e sendo ela nós todos, a ressureição 

é morte desse Deus que nos espera 

para espírito seu e carne do Universo. 

Para emergir nascemos. O pavor nos traça, 

este destino claramente visto: 

podem os mundos acabar, que a Vida, 

voando nos espaços, outros mundos, 

há-de encontrar em que se continue. 

E, quando o infinito não mais fosse, 

e o encontro houvesse de um limite dele, 

a Vida com seus punhos levá-lo-á na frente, 

para que em Espaço caiba a Eternidade. 

Assis, 1/4/1961, sábado de Aleluia 

 

 O longo poema, constituído de cento e vinte e sete versos, dividido em oito estrofes 

irregulares, fecha o ciclo das metamorfoses, e corresponde, cronologicamente, ao evento mais 
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próximo à publicação do livro: o lançamento do foguete soviético Sputnik I, em 1957. O poema, 

datado como “Assis, 1/4/1961 sábado de Aleluia”, reage à notícia da morte de José Blanc de 

Portugal, amigo do poeta. Isto se indica na própria dedicatória, entre título e poema: “Ao José 

Blanc de Portugal, em memória de um seu ente querido, que eu muito estimava”. Nas notas 

para o volume das três Poesias reunidas, Jorge Fazenda Lourenço esclarece que 

 

o primeiro verso do poema (...) é dado por um passo dessa carta de José Blanc 

de Portugal: ‘A Mãe morreu às primeiras horas do Natal passado e eu não sou 

tão bom cristão que o tivesse podido aceitar como o melhor presente de Natal 

que Deus nos podia dar. Para mim a melhor e única prova de que a morte não 

é natural é a humanidade, com milhões de anos de idade, ainda se não ter 

habituado a ela’  (in SENA, 2013, p. 829). 

 

 Posto isso, parece que o poema não apenas se insere cronologicamente no livro, mas 

também funciona como uma espécie de resposta a toda a reflexão desencadeada nos dezoito – 

posteriormente, dezenove – poemas anteriores, pois se “a presença da Morte domina, com 

efeito, a maioria dos poemas; e não será seguro dizer que a morte está implícita neles todos”, 

como diz Sena (2013, p. 372) no posfácio à obra, em “A Morte, o Espaço, a Eternidade” o 

elemento catalisador é justamente a Vida – grafada assim em maiúsculo no poema –, mesmo 

que ausente no título. 

 A atração que o Sputnik exerce para a interpretação do poema se deixa explicitar no 

comentário de António M.A. Igrejas: 

 

[o poema] indica o presente e o potencial futuro tecnológico e civilizacional. 

A entrada no Espaço marca pela primeira vez a evasão à uma condição térrea 

e a entrada literal no universo de possibilidades civilizacionais, científicas e 

de combate à uma desnatural descontinuidade (2009, p. 122). 

 

Em seguida, ao mencionar a leitura que Ángel Crespo faz de Metamorfoses, parece que 

as duas linhas de leitura, isto é, a que põe o acento no par vida/morte e a que se concentra no 

par natureza/cultura, convergem: 
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Nunca, que eu saiba, a poesia ocidental formulou uma mensagem tão 

optimista e, paradoxalmente, tão acusadora: se o homem morre é porque se 

resigna à morte, quer dizer, porque toma cobardemente como necessidade o 

que não é senão contingência, pois não há morte que seja natural, não há morte 

que não seja fracasso que se poderia evitar; e isto num sentido que não 

distingue o espiritual do biológico (apud IGREJAS, p. 122). 

 

 Minha linha de leitura, aqui, segue a convergência entre os dois aspectos, considerando 

que os comentários do poema acerca destas questões se inserem no modo como a antropologia 

literária é considerada no presente trabalho. Para tal, pontuo o que se entenderia, de antemão, 

por natureza, na leitura do poema, apesar de toda a potencialidade de debate que o termo suscita 

nas mais diferentes áreas do saber. Natureza, aqui, é entendida como 1) aquilo que não é criado 

pelo ser humano; e 2) aquilo que pertence ao reino da biologia215. Por mais que o conhecimento 

humano sobre as coisas, o mundo que ele habita e sobre si próprio tenha se desenvolvido – e 

ainda se desenvolva –, ele permanece condicionado às leis naturais, mesmo quando a pode 

modificar, como no caso das manipulações genéticas. Atribua-se a Deus ou ao Big Bang, pouco 

difere, no caso, o que se tem como base: o ser humano está condicionado e limitado por forças 

que não são criadas por ele. Se a história da humanidade é uma tentativa de superar esta 

condição, é um problema que deixo em aberto. 

 Uma vez que o tema natureza/ser humano é imensamente vasto, escolho, com um 

pequeno grau de arbitrariedade, três momentos da filosofia216, para melhor situar o poema de 

Sena no seu próprio contexto espaço-temporal. O primeiro deles é dos Ensaios, de Montaigne, 

e se justifica pelo fato de o filósofo ter escrito, à maneira de Santo Agostinho, antes dele, 

Rousseau e Goethe, depois dele, um tipo de reflexão autobiográfica, em que a intencionalidade 

não se volta para vangloriar os próprios feitos, mas, em certa medida fenomenologicamente, 

analisar e tentar compreender a si mesmo, sem poder abandonar a tentativa do próprio mundo 

da vida em que se está inserido. O segundo momento é, como não poderia deixar de ser, Kant 

e a pergunta pelo que a natureza faz do ser humano e o que o ser humano faz de si mesmo. Por 

fim, chego a Hans Blumenberg, para quem “o conceito contrário à natureza não é (...) ‘cultura’, 

                                                           
215 Estou claramente me desviando de qualquer debate sobre ecologia, sustentabilidade e/ou volta ao estado natural 

do ser humano, que são temas distantes ao poema. 
216 Menciono outros nomes que poderiam ter sido incluídos: Giambattista Vico, pelo seu Scienza Nuova; Ernst 

Platner, autor de Anthropologie für Aertze und Weltweise, de 1772, e que desencadeou a tradição antropológica 

alemã, primeiramente seguida por autores como Johann Gottfried Herder e Friedrich Schiller, e cuja relação com 

a tríade Scheler-Plessner-Gehlen, da primeira metade do século XX, não pode ser desprezada. Observemos os 

trabalhos de Wolfgang Riedel – Homo natura – e Karl Eibl – Animal Poeta –, e a linha entre Platner e o presente 

parece mais nítida. Com isso, não quero afirmar que o desenvolvimento desta tradição se dê de modo uniforme e 

indiferente a todas as demais forças constituintes de cada época e lugar. 
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mas ‘distância’, que como ‘index [descritivo] de toda liberdade’ conduz fenomenologicamente 

sua descrição da consciência humana” (KLEIN, 2009, p. 12)217. 

 

[desvio segundo] 

 

 Em “Sobre a afeição dos pais pelos filhos”, de Montaigne, há dois trechos significativos 

para a questão abordada aqui. Como o título ao capítulo se deixa notar, a questão ainda se 

poderia abrir para recuperar a leitura do poema “Carta aos meus filhos sobre o fuzilamento de 

Goya”, brevemente visto acima. Cito as duas passagens: 

 

Se existe uma lei realmente natural, isto é, um instinto que seja universal e 

perpetuamente gravado nos animais e em nós (o que não deixa de ser 

controverso), posso dizer que, a meu ver, depois do cuidado que cada animal 

tem com sua preservação e de fugir do que o prejudica, o segundo lugar nessa 

lista é o amor que o procriador dedica à sua progenitura. E porque a natureza 

parece tê-lo nos recomendado, visando a propagar e fazer avançar as peças 

sucessivas dessa sua máquina, não é de espantar que, em sentido inverso, o 

amor dos filhos pelos pais não seja tão grande (2010, p. 237). 

 

Posto que a Deus aprouve dotar-nos de certa capacidade de raciocínio a fim 

de que, como os bichos, não fôssemos servilmente submetidos às leis comuns, 

mas que as seguíssemos por nosso julgamento e nossa livre vontade, devemos 

adaptar-nos um pouco à simples autoridade da natureza, mas não nos deixar 

tiranicamente levar por ela: só a razão deve governar nossas inclinações 

(ibidem, p. 238). 

 

 Não caberia, aqui, uma hermenêutica dos Ensaios. O que está em questão é a relação, 

pela via das histórias das ideias, com o poema de Sena. Se o poeta português se espanta diante 

do lançamento do Sputnik e da mudança de mundo que isso pode ocasionar, o pensador francês 

se encontrava numa época que sofria o impacto da – agora chamada – revolução copernicana. 

Nascido em 1533, isto é, dez anos antes do falecimento de Copérnico e da publicação de Da 

revolução das esferas celestes, Montaigne viverá nas primeiras horas de uma época ou, se 

preferirmos, de uma Epochenschwelle (Limiar temporal). Não se trata de estabelecer uma 

                                                           
217 “der Gegenbegriff zur ‘Natur’ ist (...) nicht die ‘Kultur’, sondern die ‘Distanz’, die als phänomenologisch 

beschreibbarer ‘Index aller Freiheit’ seine Beschreibung des menschlichen Bewusstseins anleitet”. 
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relação direta de um no outro, mas de captar os horizontes da época e as rupturas que emergiam. 

Inserir o pensador francês no presente trabalho, em detrimento de outros que por ventura 

poderiam ser considerados mais aptos, deve-se pela própria configuração dos ensaios – se 

dissesse pela natureza dos ensaios, estaria provocando um trocadilho jocoso. Esta configuração 

se assemelha àquilo que a poesia, vista como antropologia literária, pode ser: comentários não 

especializados sobre a série de coisas que compõem o mundo, inclusive si próprio. Erich 

Auerbach, em texto sobre Montaigne, lembrará que 

 

Comparados a ele [Montaigne], os grandes espíritos do século XVI – os 

promotores do Renascimento, do Humanismo, da Reforma e da ciência que 

criaram a Europa moderna – são todos, sem exceção, especialistas. Teólogos 

ou filólogos, astrônomos ou matemáticos, artistas ou poetas, diplomatas ou 

generais, historiadores ou médicos: em sentido lato, são todos especialistas. 

Alguns se especializaram em várias áreas; Montaigne, em nenhuma (ibidem, 

p. 12). 

 

 De volta aos dois trechos dos Ensaios, citados acima, observo que Montaigne parte 

justamente de uma lei natural, que ele, no entanto, não coloca em afirmação, mas apresenta em 

condicional, expresso pelo “se” que abre a sentença. Esta lei, perpetuamente gravada no ser 

humano, assim como no animal, seria a do amor do procriador pela sua cria. Duas coisas devem 

ser logo ditas: 1) a metáfora que indica o instinto gravado não é uma decisão do ser humano, 

mas algo que já está (posto) nele, não importa – aqui – se por Deus, natureza ou outra força; e 

2) o aspecto secundário deste instinto, uma vez que o primeiro se dirige à preservação, não da 

espécie, mas de si. Para uma afirmação científica acerca desse aspecto, o que logicamente 

Montaigne não faz e nem poderia fazer218, seria necessário nos voltarmos para a biologia, algo 

que Jorge de Sena, embora por razões diversas da de Montaigne, não faz. É neste ponto que 

inclui, por um lado, uma ideia sobre o homem, e, por outro, a possibilidade de uma leitura 

biológica, que o comentário no poema – antropologia literária – encontra (uma das) questões 

da antropologia filosófica, cuja base pode estar em Kant219. Ao filósofo alemão e a biologia irei 

mais adiante. 

                                                           
218 O fato de que a ciência biológica seja um desenvolvimento tardio, já no século XIX, não exclui visões anteriores, 

como na filosofia natural, que se encaminharão para o conhecimento biológico. 
219 Não será essa a visão de Ernildo Stein, que, em Antropologia filosófica afirma que “Heidegger nos autoriza (...) 

a explorar as bases de uma Antropologia Filosófica a partir da analítica existencial de Ser e tempo. Para realizarmos 

a exploração das possibilidades de uma Antropologia Filosófica a partir da analítica existencial, entretanto, temos 

de explicar porque seria isso possível a partir de Ser e tempo e não a partir da Metafísica de Aristóteles, da Crítica 
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 Ainda sobre o primeiro trecho, realço o uso da metáfora da máquina para justificar que 

o amor dos filhos pelos pais não seja da mesma ordem do dos pais pelos filhos. Montaigne fala 

de uma natureza que visaria, ou seja, é teleológica, a um “fazer avançar as peças sucessivas”, 

de modo que cada sujeito, portanto, ocuparia o lugar de peça desta máquina – que seria uma 

máquina do mundo? Se sim, uma máquina que o ser humano, dotado de reflexão, pode 

contemplar? Aqui, apesar da aparentemente arbitrariedade na decisão de incluir Montaigne no 

trabalho, encontra-se o ponto de intersecção: máquina do mundo aparece no Canto X de Os 

Lusíadas, de Camões, publicado em 1572. A metáfora ainda segue a ideia de que a Terra fosse 

o centro do universo220. Poder contemplar esta máquina – como faz Montaigne, falando dela e 

suas peças – ergue o ser humano ao lugar semelhante ou próximo de Deus, pois na dicotomia 

interior/exterior, o que estaria fora da máquina era justamente o Criador. Nota-se o movimento 

de ruptura rumo ao que Blumenberg chamará de Selbstbehauptung (auto-asserção), em 

oposição ao absolutismo teológico, na constituição da Idade Moderna. 

 No segundo trecho citado acima, Montaigne afirma que a nossa capacidade de raciocínio 

é dada por Deus, o que nos diferiria dos animais, permitindo-nos não ser servis às leis da 

natureza. Se antes ele mencionara duas dessas leis, isto é, a da preservação de si e a do amor 

dos pais pelos filhos, neste trecho ele levanta a possibilidade de negar esta – e qualquer outra – 

lei. Esta negação, ou capacidade de negação, melhor dito, só é possível pela razão, o que, 

conforme dito no segundo trecho, é algo dado por Deus. Em seguida, defende que não nos 

deixemos tiranizar pela autoridade da natureza, e que nos governos através da razão. Há, 

portanto, uma distinção entre natureza e Deus, e o ser humano – “um bicho da terra tão 

pequeno” (Os Lusíadas, Canto I) – deve escapar da tirania da primeira e recebe do segundo o 

instrumento necessário para escapar desta tiraria. Em outras palavras: é Deus quem abre ao 

homem a possibilidade de afastar-se da natureza. Aqui, chego a uma das questões centrais em 

Kant, que se abre em duas perguntas: o que a natureza faz do homem e o que o homem faz de 

si mesmo. 

                                                           
da Razão Pura de Kant ou de outra obra clássica da tradição filosófica”. (2010, p. 113) Mais adiante, será ainda 

mais taxativo: “de uma teoria do conhecimento do tipo kantiana não se pode partir para desenvolver uma 

Antropologia Filosófica”. (ibidem, p. 114). Seria ocioso estender o debate, aqui, e me cabe apenas indicar que ele 

existe. Não é demais lembrar que Heidegger negava a possibilidade da antropologia nos estudos filosóficos, como 

fica claro no debate de Davos, em 1929, entre ele e Cassirer. 
220 Em Os Lusíadas, a partir da estância 76 do Canto X, Tétis mostrará a Gama a máquina do Mundo, que é 

mencionada na estância 80: “Vês aqui a grande máquina do Mundo,/ Etérea e elemental, que fabricada/ Assim foi 

do Saber alto e profundo,/ Que é sem princípio e meta limitada./ Quem cerca em derredor este rotundo/ Globo e 

sua superfície tão limada,/ É Deus; mas o que é Deus, ninguém o entende,/ Que a tanto o engenho humano não se 

estende” (2002, p. 303). 
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Kant e a biologia 

 

 Falar em Kant e a biologia seria um anacronismo, do mesmo modo que falar em 

Montaigne e a biologia. No entanto, em artigo publicado justamente no livro Kant e a biologia, 

organizado por Ubirajara Rancan de Azevedo Marques, Leonel Ribeiro dos Santos salientará 

que 

 

“pensamento biológico” tem um âmbito muito mais amplo do que o da ciência 

biológica ou da Biologia mesmo atualmente têm. Cobre um vasto campo de 

reflexões sobre os pressupostos e o estatuto epistemológico da abordagem do 

fenômeno da vida e dos seres orgânicos e muitas conexões sistemáticas que, 

na ciência biológica contemporânea, já não têm nenhuma (ou não têm 

especial) relevância, mas que, no pensamento de Kant, são essenciais, embora, 

por certo, também problemáticas e que ainda hoje podem dar muito o que 

pensar (2012, p. 23). 

 

 Dos Santos se refere tanto à atualidade – filosófica – de determinados problemas como 

ao fato de que se bem não existisse a Biologia propriamente dita, os debates sobre o que 

posteriormente viriam a contribuir para a fundação desta ciência já compunham o horizonte dos 

pensadores da época, entendidos simplesmente como naturalistas. 

 Se no mencionado artigo o autor procura acompanhar as fases de evolução do 

pensamento biológico na obra de Kant, o que me interessa aqui é já a sua fase final. Antes, 

porém, é preciso situar melhor a questão, apresentando a divisão entre os naturalistas da época, 

que seguiam ou o performacionismo ou a teoria da epigênese. 

 Para os primeiros, “todos os seres orgânicos teriam sido criados diretamente por Deus” 

(ibidem, p. 33), ou seja, esta teoria “nega qualquer nova geração no curso do tempo e retira aos 

seres que sucessivamente vêm à existência qualquer papel ativo próprio, na geração dos seus 

descendentes”. (ibidem, p. 34). Para os segundos, não há negação de que Deus tenha sido o 

criador, porém, depois de criados, ganharam autonomia, sempre seguindo, no entanto, as leis 

naturais. Kant se colocará mais próximo desses, procurando, ao longo de sua obra, encontrar 

leis universais, isto é, leis que, se descobertas, poderiam conduzir às respostas para “como 

explicar a unidade do gênero humano e a sua diversidade de raças?”, “qual a destinação natural 
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e moral do gênero humano?” e “Que finalidade tem a natureza em relação à espécie humana?” 

(ibidem, p. 28). 

 Na busca destas leis naturais, Kant chegará, em Ideia de uma História Universal de um 

Ponto de Vista Cosmopolita, de 1784, à pergunta pelo plano secreto da natureza para o ser 

humano, desenvolvendo, assim, uma filosofia da história. Neste pequeno texto, o filósofo 

afirmará, ainda antes da primeira proposição – das nove que compõem o trabalho – o seguinte: 

 

Os homens, enquanto indivíduos, e mesmo povos inteiros mal se dão conta de 

que, enquanto perseguem propósitos particulares, cada qual buscando seu 

próprio proveito e frequentemente uns contra os outros, seguem 

inadvertidamente, como a um fio condutor, o propósito da natureza, que lhes 

é desconhecido, e trabalham para sua realização, e, mesmo que conhecessem 

tal propósito, pouco lhes importaria (2004, p. 4, grifo meu). 

 

 Em princípio, nada pode se opor mais ao poema de Jorge de Sena do que esta passagem. 

No entanto, o final do trecho abre um ponto de contato entre o filósofo alemão e o poeta 

português. “Mesmo que conhecessem tal propósito, pouco lhes importaria”. Para o poeta: “A 

morte é natural na natureza. Mas/ nós somos o que nega a natureza”. Estes versos, que abrem a 

segunda estrofe, ao ser lidos com o primeiro verso do poema, deixam uma ambiguidade para o 

leitor: “De morte natural nunca ninguém morreu”. Ou seja: os organismos morrem de forma 

natural, mas nós, seres humanos, não. E não somos organismos? Sena não ignora o aspecto 

orgânico do ser humano, uma vez que “esse negar da espécie” é uma decisão humana, que, 

mesmo conhecendo as leis naturais, não as aceita. Decerto, não afirmo que Sena aceite a 

proposição kantiana de que a natureza tenha um propósito para a espécie. Portanto, tenha ela 

ou não algum propósito, “poucos lhes [nos] importa”. 

 Isso nos conduz ao aspecto da distância, em Blumenberg. Não deixa de ser curioso que 

no volumem Blumenberg lesen (Ler Blumenberg), em que conceitos e termos centrais da 

filosofia do autor de A gênesis do mundo copernicano são reunidos e apresentados por diversos 

pesquisadores, não conste justamente “distância”. Como explicitado em Beschreibung des 

Menschen: “uma resposta à pergunta, como seria possível o ser humano, poderia ser: através 

da distância” (2014, p. 571)221. Sem dúvida, não basta simplesmente aceitar esta afirmação que, 

em princípio, pouco – ou nada – diz. De que distância se trata? Como ela é operada? Como é 

                                                           
221 “Eine Antwort auf die Frage, wie der Mensch möglich sei, könnte daher lauten: durch Distanz”. 
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possível, para o ser humano, perceber esta operação? Blumenberg se dedica a estas e outras 

questões, para demonstrar – e sustentar – sua afirmação. Algumas delas recupero aqui, antes 

de, enfim, chegar ao poema de Sena. 

 

Blumenberg e Distância 

 

 Não é demais repetir: como no caso de Montaigne e Kant, não me cabe aqui elaborar 

um estudo sobre Blumenberg. O que importa no presente trabalho é apresentar o problema e 

aproximá-lo do poema – uma vez que o poema, a meu ver, suscita os problemas recuperados 

aqui, nesta linha que, na tradição, chamamos de antropologia literária e antropologia filosófica. 

 Ao afirmar que o ser humano é possível através da distância, Blumenberg remonta ao 

período do surgimento do homo sapiens sapiens, atendo-se, sobretudo, na sua morfogênese: a 

postura ereta e as mãos livres. Comentando as ideias do médico e antropólogo Paul Alsberg222, 

o filósofo recordará que o “Menschheitsprinzip” (princípio humano), para Alsberg, seria “a 

conquista da distância, na qual a realidade, literalmente, é mantida pelo corpo sensorial”  

(ibidem, p. 578)223. E prossegue, salientando esta capacidade de o ser humano se manter longe 

daquilo que está próximo: “poder manter-se afastado disso ou daquilo é a capacidade elementar 

do ser humano. Ela vai desde o primeiro ato de defesa, pelo lançamento de pedras, até o 

conceito, que categoriza o mundo, sem que um único grão de areia dele tenha que estar 

presente” (ibidem, p. 578)224. Se voltarmos para Gumbrecht e sua distinção – via Heidegger – 

de In-der-Welt-Sein (Estar-no-mundo) e Vor-der-Welt-Sein (Estar-diante-do-mundo), em que 

na primeira se insere o aspecto da presença e, na segunda, o do sentido, compreendemos 

satisfatoriamente, para os propósitos do presente trabalho, este trecho. Assim como o ser 

humano evita o embate corporal com seu adversário, ao poder lançar uma pedra – hoje, já se 

pode utilizar um drone –, o conceito (Begriff) apreende o mundo e o afasta, como se não 

                                                           
222 Nascido em 1883 e morto em 1965, sua única obra foi publicada em 1922, Das Menschheitsrätsel – Versuch 

einer prinzipiellen Lösung. De algum modo, Alsberg pode ser alocado, na história das ideias, como um Ernst 

Platner do século XX. Cabe lembrar que sua publicação antecede em seis anos a obra considerada fundadora da 

moderna antropologia filosófica, Die Stellung des Menschen im Kosmos, de Max Scheler, e da sua concorrente, 

também publicada em 1928, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische 

Anthropologie, de Helmuth Plessner. 
223 “die Gewinnung der Distanz, auf die die Wirklichkeit im wörtlichen Sinne vom Leibe gehalten wird”. 
224 “Sich dies wie jenes vom Leibe halten zu können, das ist die elementare Fähigkeit des Menschen. Sie führt vom 

ersten Abwehrakt durch Steinwurf bis hin zum Begriff, der die Welt in der Schreibstube versammelt, ohne daß ein 

Sandkorn von ihr gegenwärtig sein müßte”. 



172 
 

estivéssemos nele. A longa tradição estética, desde as mais elementares marcações em cavernas 

até o cinema, passando, logicamente, também pela literatura, parece efetuar uma conjunção – 

ou se diria conjugação – destas duas possibilidades, que, ao invés de chamar de dois eixos, eu 

diria que formam dois polos do eixo da existência humana e o reconhecimento, por parte do ser 

humano, desta existência225. Pois é pela distância que se possibilitou a reflexão e, com isso, não 

apenas o existir, que independe da reflexão, mas o saber-que-existo. 

 A relação do ser humano consigo, com o mundo e com as coisas, pela distância, funda 

uma nova temporalidade, que não permanece a mesma em todas as épocas. Esta afirmação é, 

sem dúvida, imprecisa, pois surge a seguinte questão: como é possível que, sendo outra 

temporalidade, permaneça o mesmo ser humano? Melhor colocado: se o ser humano é uma 

evolução de um estágio anterior, portanto, não-humano, como pôde permanecer, desde então, 

humano? Trata-se apenas de uma gradação da distância, em que nenhuma humanidade estaria 

ameaçada? Devo deixar estas questões – e seus desdobramentos – para trabalhos posteriores, 

conforme já anunciado nos parágrafos iniciais desta tese. 

 De volta a Blumenberg, cito uma passagem de Beschreibung des Menschen (Descrição 

do ser humano) que favorece à leitura do poema de Sena: 

 

Economia de tempo é uma categoria antropológica fundamental. Isto não só 

porque a origem do homem está ligada à tomada de distância, permitindo-lhe 

atrasos e desvios, rituais e inconvenientes, reflexões e indecisões, mas também 

porque no emprego do termo já está incluída especialmente a economia de 

tempo, a negação de si mesmo, de pensar na morte (ibidem, p. 608).226 

 

 Jorge de Sena não se nega a pensar na morte, não apenas no poema em questão, como 

em todas as metamorfoses, conforme já demonstrado anteriormente. Mas a pensa não por uma 

melancolia ou tristeza ou pouca afeição à vida. Pensa-a porque não se conforma em perder o 

                                                           
225 Devo esta percepção a uma fala de George Otte durante a ABRALIC 2017, na Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, em que ele provoca Luiz Costa Lima e o título do livro Os eixos da linguagem, em que o pensador 

brasileiro parte das observações de Blumenberg sobre metáfora e conceito. Otte defenderá que não se tratam de 

dois eixos, mas dois polos de um mesmo eixo, a saber, a linguagem. Com certa (auto)ironia – e (auto)crítica – 

devo reconhecer que esta precisão metafórica – de Otte e minha – tende mais a um preciosismo do que a uma 

exatidão. Por fim, se entende o que se tem de entender, seja com a metáfora dos dois eixos, seja com a de um eixo 

e dois polos: há dois aspectos complementares e por vezes concorrentes na linguagem e na existência humana. 
226 Zeitgewinn ist eine fundamentale anthropologische Kategorie. Dies nicht nur deshalb, weil der Ursprung des 

Menschen mit dem Gewinn von Distanz verbunden ist, die ihm Verzögerungen und Umwege, Rituale und 

Umständlichkeiten, Reflexion und Zaudern erlaubt, sondern auch, weil in der Leistung des Begriffs schon das 

äußerste und letzte Maß für jeden Zeitgewinn enthalten ist, die Selbstnegation, den Tod zu denken. 
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mundo, em perder tudo o que o mundo lhe proporciona, inclusive suas piores coisas, pois 

prefere lutar contra elas a simplesmente não estar, a não existir. Não vê nisso uma atitude ou 

vontade própria, mas um traço do ser humano. A afirmação de Blumenberg parece coadunar 

com a de Sena, no poema: ou se negar a pensar na morte ou pensá-la por não a aceitar é, no fim, 

entender que a morte é natural, mas que o ser humano, capaz de distanciar-se, procura manter 

distância também da natureza. A já citada Rebbeca Klein intitula o livro organizado por ela 

justamente de Auf Distanz zur Natur (Distanciado da natureza). 

 Se a natureza tiver mesmo um propósito para o ser humano, conforme propunha Kant, 

o ser humano prefere manter-se distante – e se possível, livrar-se – deste propósito. Seria este 

o projeto da humanidade? Haveria algum projeto da humanidade ou somos a mais pura 

contingência que nega todo o contingente e elabora um projeto fictício para si? 

 

4.2.3 Volta ao poema 

 

 Já foram mencionados anteriormente dois dos elementos que constituem o poema: a 

dedicatória a José Blanc de Portugal e a imagem do Sputnik I. Em relação ao aspecto da 

distância, temos dois horizontes: o primeiro, temporal, em que a morte é a meta de cada sujeito, 

ou, na metáfora de Iser – também usada por Merleau-Ponty –, um dos dois pontos cardeais da 

nossa existência – o outro seria o nascimento; o segundo, espacial, em que os limites do planeta 

Terra deixam de ser os limites da existência humana. 

 Composto de 127 versos, divididos irregularmente em oito estrofes, o “eu” lírico se 

inclui em um “nós” que se refere a toda a humanidade. Os verbos, desde a primeira estrofe, 

aparecem na primeira pessoa do plural e não parecem escolha casual: “nascemos”, “nos 

erguemos”, “falámos”, “descobrimos” e “sonhámos” – com “sonharíamos”, em seguida – é a 

ordem de aparição nesta primeira estrofe. A isso voltarei adiante. 

O primeiro verso sentencia a ideia basilar do poema: “De morte natural nunca ninguém 

morreu”, e é fechado com um ponto final. Este recurso aparecerá, levemente modificado, no 

início da segunda estrofe, em que se abre com “A morte é natural na natureza”, porém inclui, 

após o ponto final, o adversativo “mas”, que será completado no verso seguinte, com a 

afirmação “nós somos o que nega a natureza”, construído do mesmo modo, em que após o ponto 

final se abre a frase seguinte, com “Somos”, que se estenderá, em enjabement, até o quarto 
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verso. Esta será a estrutura, sempre irregular, das estrofes. O encadeamento tornado visível pelo 

enjabement, no entanto, também ocorre entre as estrofes, ainda que sejam todas encerradas com 

ponto final, como na passagem entre a segunda estrofe e a terceira, em que a sentença “não é”, 

que abre esta estrofe, nega justamente o final daquela, configurando, deste modo, o aspecto 

narrativo do poema, que, lido em voz alta, possui um tom semelhante ao de uma exposição oral 

pública. 

Esta exposição, além da defesa de que a morte humana não é natural, uma vez que somos 

a espécie que nega a natureza, inclui um certo tipo de resumo da emergência e desenvolvimento 

da existência humana na Terra. Não é acaso que este poema feche o livro que justamente 

procurava pôr, diante do leitor, um painel da atividade do ser humano, que culminava com este 

novo feito, o de lançar(-se) ao Espaço. As obras de arte, se bem não reduzidas a documentos, 

são a ponta do iceberg destas atividades, cuja fonte não nos pode ser conhecida senão 

especulativamente e cuja corrente tenta ser apreendida pela organização cronológica, ou seja, 

histórica227. 

Conforme visto na sequência de verbos da primeira estrofe, “nos erguemos” segue a 

“nascemos”. Erguer-se foi o que possibilitou a forma humana, através da qual Blumenberg tenta 

compreender o que seria o ser humano. Se a morfogênese não é a única linha de compreensão 

possível, ela não pode, por outra parte, ser ignorada. É a nossa forma que faz moldarmos o 

mundo à nossa imagem e semelhança? Seria necessário abrir mais um desvio na presente tese 

para desenvolver uma resposta a esta questão228. 

A segunda estrofe, além da afirmação de que a morte é natural na natureza, o que 

apresente uma clara distinção entre nós, humanos, e a natureza, traz a morte, escrita assim em 

minúsculo, como “um medo que é nosso destino”. Estamos diante da ideia de finitude, o que 

poderia apontar tanto para as religiões como para a filosofia e a própria ciência, quando tenta 

criar condições para superar – ou pelo menos adiar, evitar – a morte. O poema não faz referência 

                                                           
227 Reproduzo, aqui, a nota 9 do presente trabalho: Em uma ficha [de Blumenberg] não datada se lê: ‘fonte: 

metáfora da originalidade, correntes: metáfora da ‘vida vivida’, iceberg: metáfora da suspeita oculta” 

(Bülow/Krusche, 2009, p. 88) . (“Auf einer undatierten Karteikarte [de Blumenberg] heiβt es dazu: ‘Quellen: 

Metapher der Ursprünglichkeit, Ströme: Metapher des ‘lebendigen Lebens’, Eisberg: Metapher des 

Unverborgenen Verdachts’”.) 
228 Na dissertação de mestrado “Literatura e antropologia: a tradução parcial de O ser humano de Arnold Gehlen”, 

Clarissa Marinho da Rocha relembra que “Segundo [Karl-Siegbert] Rehberg, [Johann Gottfried] Herder associou 

a carência do homem à estrutura morfológica humana. Para Herder, a fase em que o ser humano ergue o corpo é 

central, e para erguer o corpo, foi necessária uma coordenação articulada ao cérebro de maior complexidade 

neurofisiológica” (2016, p. 9). Conforme explicitado no início da mesma tese, Gehlen toma o termo emprestado 

de Herder, e o desenvolve. 
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a nenhuma escola filosófica, doutrina religiosa ou disciplina científica, mas deixa uma pequena 

chave de leitura nos últimos quatro versos desta estrofe: 

 

Tudo se fez para escapar-lhe, tudo 

se imaginou para iludi-la, tudo 

até coragem, desapego, amor 

para que a morte fosse natural. 

 

 “Coragem” e “amor” me parecem termos muito amplos para que alguma referência 

possa ser identificada. “Desapego”, porém, pode indicar um estoicismo diante da vida – e da 

morte. De todos modos, se o poema não elabora respostas, não deixa de suscitar as perguntas 

trazer à evidência as questões – centrais – do e para o ser humano. 

 Na quinta estrofe aparecerá, pela primeira vez, “Vida”, escrita com maiúscula, abrindo 

a estrofe na sentença “Não há limites para a Vida”. A palavra voltará no nono verso da mesma 

estrofe, acompanhada de “Humana”, também grafada com maiúscula. No verso catorze será 

reafirmado, num efeito de repetição semelhante ao usado na primeira estrofe. Se nesta líamos, 

“Não foi para morrer” (verso dois), “Não foi para morrermos” (verso oito), “Não foi para 

morrer” (verso onze) e “Não foi” (verso quinze), agora lemos, após “Não há limites para vida”, 

o “Não há limites para ela”, que não constituirá todo o verso catorze, que será formado ainda 

pelo sintagma “É uma injustiça”, que voltará no vigésimo terceiro verso da estrofe, abrindo-o: 

“É uma injustiça a morte”. 

 Também na quinta estrofe, a maior do poema, com vinte e oito versos, aparecerá 

“Universo”, com maiúscula. Antes, no décimo sétimo verso, a mesma palavra estava grafada 

com minúscula – “É o pouco de universo que se agarram”. Esta oposição marcada pela grafia 

indica a oposição que o poeta observa entre aquele que habita o universo menor e, assim, aceita 

resignadamente a morte, e os que habitam o “Universo infindo” e reconhece o que somos: “o 

espírito/ sempre mais vasto” deste Universo. Pareceria, aqui, haver uma resposta, que se 

estenderá na estrofe seguinte, com “imortais que somos”, à pergunta o que é o ser humano. 

 A dificuldade que estas duas estrofes trazem reside na própria ideia de vida – ou Vida – 

que se procure ter. Se o poeta começara afirmando que não há limites para a Vida, ele encerra 

a sexta estrofe com “A Morte é deste mundo”, ou seja, circunscreve um espaço para a Morte, 
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enquanto à Vida cabe o Espaço – ou Universo infindo. Em outras palavras: há uma oposição 

entre a materialidade da Morte e a imaterialidade da Vida, sem que alguma coisa a mais seja 

dita. Esta oposição possuiria uma contradição, se observados os versos da quinta estrofe que 

vão de “A Vida Humana” até “ligeiramente fria sob ardentes dedos”. Se nestes versos temos os 

atributos “respirada”, “suada”, “segregada” e “circulada”, e se se afirma que a Vida Humana é 

“excremento e sangue”, é “semente” e “gozo”, é “pele que palpita”, onde estaria o imaterial da 

Vida? Na oposição espírito/corpo, uma vez que é o corpo que morre, ou seja, é ele que não 

consegue se livrar do estado natural? Passo para a questão do “mundo”. 

Se a morte é natural na Natureza e a Morte é deste mundo, e se somos o que nega a 

natureza, somos, portanto, o que nega o mundo, e se recusa ao seu confinamento. Negamos, 

assim, o Lebenswelt? Se as condições para a vida estão dadas no mundo, e se a vida emerge e 

permanece neste mundo, querer superá-lo é querer se livrar dele? Perguntamos pelo mundo da 

vida justamente porque podemos nos distanciar dele e habitar, com a vida, outros mundos? 

Fictícios ou reais? 

Deixo as perguntas em aberto e passo às duas últimas estrofes. Na sétima estrofe, Deus 

aparece como espectador, incapaz de fazer qualquer coisa por nós. O ser humano, obrigado a 

tomar sua vida nas próprias mãos, uma vez que não pode encarregar mais a Deus esta tarefa, 

precisa assumir a si próprio. Como abertura da Modernidade, a Selbstbehauptung se instaura 

definitivamente, e não cabe mais o retorno a Deus: 

 

Não é nos braços dele que repousamos, 

mas ele se encontrará nos nossos braços 

quando chegarmos mais além do que ele. 

 

 O Sputnik poderia ser visto como um impulsor desta possibilidade de “chegarmos mais 

além do que ele [Deus]”. Tal como a revolução copernicana, esta nova revolução, cujo marco 

é o lançamento do Sputnik, abre ao ser humano um mundo contingente, isto é, um mundo 

imprevisto e com o qual ele terá de aprender a lidar a cada novo passo. A criação deste mundo, 

porém, não se atribui a Deus, e não é a ele que o ser humano se voltará para questionar as 

eventuais mazelas causadas por este novo mundo aberto. 
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 A última estrofe encaminha uma resposta para uma das perguntas levantadas três 

parágrafos acima: se as condições para a vida estão dadas no mundo, e se a vida emerge e 

permanece neste mundo, querer superá-lo é querer se livrar dele? A resposta terá de ser 

negativa, uma vez que a pergunta estaria mal colocada. A Vida Humana – aquela suada, 

respirada, etc – está atrelada a este mundo, mas a Vida, ela própria, não depende de nós. Está 

em nós, mas pode prescindir deste corpo e instaurar-se em outro lugar: 

 

podem os mundos acabar, que a Vida, 

voando nos espaços, outros mundos, 

há-de encontrar em que se continue. 

 

 Nos últimos dois versos do poema, aparecem os elementos do título, grafados com 

maiúscula, porém com Vida no lugar de Morte: 

 

E, quando o infinito não mais fosse, 

e o encontro houvesse de um limite dele, 

a Vida com seus punhos levá-lo-á na frente, 

para que em Espaço caiba a Eternidade. 

 

 A substituição de Morte por Vida, na tríade complementada com Espaço e Eternidade é 

uma nota de encerramento à ideia basilar do poema, isto é, de que de morte natural nunca 

ninguém morreu. Poderia ser dito que o poeta chega mesmo a inverter a ordem natural, quando 

no lugar de vida-morte estabelece a ordem contrária. No entanto, Vida não está colocada como 

um após Morte; Vida acompanha a Eternidade, esta que precisa ser encaixada no Espaço, que, 

por sua vez, se amplia com o lançamento do Sputnik e a superação dos limites do habitat 

humano – que, por sua vez, é modificado pelo ato desta superação. 

 Encerro a análise do poema consciente de que ela mais ensaia as suas questões do que 

propriamente se detém nelas. A partir dos problemas abordados pela antropologia filosófica e, 

como aqui considerado, também na antropologia literária, este poema poderia ser objeto – se 

me é possível usar tão fadado e desgastado termo – de uma tese. Sobre o último verso, por 

exemplo, seria necessário entrar em enormes problemas de geometria, fenomenologia e 
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metaforologia, além de cosmologia. Como entendemos o eterno e o infinito se os moldamos, 

se, para lidarmos com eles e o compreendermos, lhes impomos limites? 

 

4.3 Peregrinatio ad loca infecta 

 

 Publicado em 1969, Peregrinatio ad loca infecta não possui, como afirma o poema em 

“Isto não é um prefácio”, “o mesmo tipo de unidade que os poemas de Metamorfoses e de Arte 

de Música” (2013, p. 451). Se àquele era dedicado às artes plásticas e este à música, os poemas 

de Peregrinatio... foram, em sua maioria, circunstanciais, e abarcam um período mais vasto, que 

vai de 1950 a 1969. No entanto, desde o título à montagem da obra, dividida em cinco partes – 

Portugal (1950-59), Brasil (1959-65), Estados Unidos da América (1965-69), Notas de um 

regresso à Europa (1968-69) e Epílogo (1969) – se percebe outro tipo de unidade, notadamente 

o de um “diário poético” (ibidem, p. 452), o que faz desses poemas “como que uma selecção 

de comentários do próprio poeta à sua situação no mundo, mais individualmente e mais 

referencialmente do que aquelas duas séries – meditações transpostas – permitiam” (ibidem, p. 

452). Isto levará ao entendimento de uma poética do testemunho, de que já se tratou no presente 

trabalho. 

 Todos os setenta e dois poemas estão datados, e cada parte possui uma epígrafe: em 

Portugal, versos da estância 20, do Canto III de Os Lusíadas; em Brasil, versos da ode 16,2 de 

Horácio; em Estados Unidos, versos de “The Spur”, de Yeats; em Notas de um regresso à 

Europa, um verso de Mallarmé e versos de Safo; e no Epílogo, versos de “Troianas”, de 

Eurípedes, o epigrama 55 do livro V, de Marcial, versos do livro II de Arcadia, de Sir Philip 

Sidney e versos de “Ganymed”, de Goethe. O Epílogo é constituído por único poema, 

"Ganimedes”, o que explica as cinco epígrafes desta parte, todas relacionadas à figura 

mitológica de Ganimedes. Embora não haja, em Pegrinatio..., a unidade de Metamorfoses (artes 

plásticas) e Arte de música, nota-se como a seleção de epígrafes, para uma obra que se apresenta 

como uma espécie de diário poético, se concentra na literatura. 

 Os poemas possuem variadas extensões e formas, e seria excessivo ater-me a esse ponto. 

Para a análise, seleciono “Glosa de Guido Cavalcanti”, da parte Brasil, e “Noutros lugares”, de 

Estados Unidos da América. As escolhas se justificam por representarem os dois lugares de 



179 
 

exílio do poeta, evento que, como exposto no início deste trabalho, serviu de impulso – ou 

sugestão involuntária – para pensar os aspectos da distância. 

 

 

4.3.1 Cena 13 – Glosa de Guido Cavalcanti 

 

Perchi’I no spero di tornar giammai 

 

Porque não espero de jamais voltar 

à terra em que nasci; porque não espero, 

ainda que volte, de encontrá-la pronta 

a conhecer-me como agora sei 

 

que eu a conheço; porque não espero 

sofrer saudades, ou perder a conta 

dos dias que vivi sem a lembrar; 

porque não espero nada, e morrerei 

 

no exílio sempre, mas fiel ao mundo, 

já que de outro nenhum morro exilado; 

porque não espero, do meu poço fundo, 

 

olhar o céu e ver ais que azulado 

esse ar que ainda respiro, esse ar impuro 

por quantos que me ignoram respirado; 

 

porque não espero, espero contentado. 

11/6/1961 

 

 O primeiro aspecto da distância para o qual gostaria de apontar é o movimento estético 

de trazer para o presente – do poeta – obras ou partes de obras de épocas distantes, tentando 
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estabelecer uma continuidade que, apesar de todas as mudanças em diversos níveis – político, 

econômico, social –, mantém uma força comum: a de que em tudo aquilo há humanidade. Não 

se difere, portanto, dos movimentos estéticos em Metamorfoses, como tratado neste trabalho, e 

de Arte de Música. Visto assim, a peregrinatio do poeta não é apenas aquela que, entre seu 

nascimento e morte – os pontos cardeais – implica os deslocamentos, seja de exílio ou não, 

pelos mais diversos pontos da Terra. A peregrinatio é, também, feita no tempo, que, no entanto, 

não pode ser medido pelo calendário. Se é a consciência trazida pelo tempo abstrato que nos 

permite perceber a distância entre agora e algo – pintura, poema, escultura, instrumento – do 

século XIII, por exemplo, é a relação que podemos estabelecer com este algo o que permite 

uma supressão do tempo abstrato, em que os valores do calendário não podem mais indicar a 

relação de proximidade e distância entre o sujeito e este algo. No poema em questão, o uso da 

glosa salienta o gesto de proximidade, pois se houvesse apenas o descontínuo entre os mundos 

da vida (Lebenswelten), não haveria comunicação entre o agora e o distante. 

 A glosa, aqui, é de um poema de Guido Cavalcanti, conforme anunciado no título e 

explicitado na epígrafe, citada no original. O mote é o exílio, experiência pela qual o poeta 

italiano passara em 1300, tendo retornado em mais ou menos um ano a sua terra natal, Florença, 

e vindo a falecer pouco depois. No tocante à linguagem, em que se dá a própria distância 

linguística entre as línguas italiana e portuguesa, o que não impede o contato, uma vez que o 

movimento de tradução, com o qual o poema se inicia, proporciona esta proximidade, Sena não 

se apropriará nem da métrica nem do esquema das rimas de Cavalcanti, concentrando seu 

poema em torno do verbo “sperare” e o duplo significado que “esperar” possui em português. 

Se em Cavalcanti “spero” deve ser entendido como “ter esperança”229, em Sena o sentido se 

mantém, porém, ampliado para “aguardar”, conforme marcado na última estrofe, composta por 

um único verso: “Porque não espero, espero contentado”. Assim, redimensiona-se a leitura das 

cinco ocorrências anteriores do verbo, sempre na primeira pessoa do singular, nos catorze 

versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, ou seja, uma estrutura de soneto, o que não 

corresponde ao poema de Cavalcanti, dividido em quatro estrofes. A rima possui o seguinte 

esquema: a/b/c/d – b/c/a/d – e/f/e/ - f/e/f, em que se nota uma assimetria entre os quartetos e um 

cruzamento nos tercetos. 

                                                           
229 Admitindo-se o uso atual. Segundo o Dizionario italiano De Mauro, sperare possuía, no século XIII, também 

o sentido de attendere, aspettare (aguardar, em português). No entanto, este uso estaria hoje em dia obsoleto e 

restrito a um uso literário. Isso poderia pôr em dúvida se o uso em Cavalcanti possui ou não a duplicidade que 

existe em Sena. Pelo poema na íntegra, penso que se tratava apenas do sentido mesmo de “ter esperança”. 
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 Todas as ocorrências de “esperar” são antecedidas pelo advérbio de negação, “não”, 

exceto a última, que é também a única ocorrência sem a conjunção “porque” no sintagma, de 

modo que o verso se inicia pela oração subordinada. Esta estrutura obedece à do verso glosado, 

traduzido para o português e colocado como verso de abertura do poema. Acompanhando a 

definição de Massaud Moisés para glosa e vilancete230, acrescenta-se, aqui, mais um elemento 

para o problema da distância, no que diz respeito ao aspecto estético: uma tradição ibérica, para 

glosar um poema do século XIII italiano, em que a glosa apresenta uma forma de soneto – forma 

italiana, portanto – que não é a forma do original. Todos estes elementos para compor o poema 

escrito no Brasil, por um poeta português. 

 De volta à questão do verbo “esperar”, penso que uma primeira leitura do último verso 

do poema seria “porque não tenho esperança, aguardo contentado”. Porém, levanto a pergunta 

se não poderia ser entendido o contrário: “porque não aguardo, espero contentado”, em que 

“espero contentado” ganharia, pela força poética, o sentido de ter uma esperança em paz serena, 

isto é, uma esperança que não conduz ao desespero. Neste segundo sentido, o “não aguardo” 

levaria a um entendimento de um sujeito que não permanece na postura passiva, mas age – não 

para voltar à terra natal, pois isso ele não espera, mas para viver com o que se tem, uma atitude 

necessária para o exilado, pois viver esperando significaria a supressão do tempo presente. 

 Ambos os significados de “esperar” indicam um tempo por vir, ou seja, uma distância 

temporal, e apresentam uma condição do ser humano: não viver restrito ao seu ambiente231. 

Seria demasiado, no presente trabalho, procurar a relação que o ser humano teria com o animal, 

no que diz respeito a “aguardar”, e a diferenciação entre eles no tocante à “esperança”. Um 

animal pode aguardar o momento de atacar a presa, mas poderia ter a esperança de que isso 

                                                           
230 No verbete “glosa”, Massaud Moisés indica os verbetes “vilancete” e “vilancico”. Retiro do primeiro a definição 

dada pelo estudioso: “Compunha-se de uma estrofe (chamada mote ou cabeça), que funcionava como a matriz do 

poema, seguida de um número variável de estrofes (chamadas voltas ou pés ou glosas), em que se desenvolvia a 

ideia poética inserida no mote” (2013, p. 485). Sena não utilizou a primeira estrofe, mas apenas o primeiro verso 

do poema de Cavalcanti, como cabeça para sua glosa. 
231 O biólogo Jakob von Uexküll introduziu no início do século XX a ideia de Umwelt (ambiente) na Biologia, 

acentuando uma separação deste termo com a ideia de Umgebung (entorno), e exerceu grande influência nos 

debates do seu tempo bem como abriu um campo de possibilidades para a filosofia. Sobre ele, dirá Gerhard Arlt: 

“A doutrina do ambiente desenvolvida pelo biólogo Jakov von Uexküll põe o ser vivo em uma conexão estrutural 

com seu respectivo ambiente. Não há mais um mundo organizado espácio-temporalmente que fosse comum ao 

animal e ao ser humano. O ‘mundo’ do ser humano distingui-se do ambiente dos animais como o ambiente da 

mosca, no qual ela está adaptada como espécie, se distingue do ambiente da andorinha que se interessa vivamente 

por ela como oferta de alimento. Nós ‘entendemos’ o animal apenas a partir de seu comportamento, o qual está 

ajustado ao ambiente específico da espécie e nos revela o ‘plano de construção’ e o equipamento sensório-motor 

do ser vivo. Subsiste uma rigorosa co-relação entre o organismo e seu ‘mundo’ específico, a qual se manifesta 

como campo de ação e percepção (Wirkwelt e Merkwelt). ‘Mundo de percepção’ representa uma relação altamente 

seletiva com o ambiente”. (2008, p. 85) 
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ocorra? Não me sinto apto a responder, e se menciono esta questão, é porque considero 

antropologicamente fundamental, pois nos surge a pergunta: como somos capazes de esperar? 

e como somos capazes, do modo que faz o poeta, de afirmar que não se espera, isto é, de negar 

a esperança? Circunscrever-se somente à linguagem, como se bastasse dizer “não espero” e, 

consequentemente, a esperança estaria afastada, parece-me inadequado. O próprio gesto de 

escrever “não espero” como “não ter esperança” já indica o paradoxo: só se diz que não se tem 

esperança, porque a tem, porque ela está no ser humano, e é preciso racionalizá-la para afastá-

la. Estaríamos de volta ao problema da natureza: é a esperança algo da natureza humana? E 

como é possível a consciência da esperança? Problemas fenomenológicos que escapam à 

competência deste trabalho – e de quem o escreve. 

 De volta ao último verso do poema, “porque não espero, espero contentado”, e ao 

percurso que o antecede. O “eu” do poema encontra-se no exílio, e sabe que um retorno à terra 

em que nasceu é uma impossibilidade, não pelo ato em si de voltar ao espaço geográfico, mas 

por este espaço, atravessado pelo tempo, já será outro, como também será outro o sujeito. Este 

jogo de não conhecimento-reconhecimento aparece na segunda ocorrência do verbo, no 

segundo verso, e vai até o primeiro verso da segunda estrofe. Na terceira ocorrência o problema 

da memória é explicitado, e não esperar perder a conta “dos dias que vivi sem a lembrar” indica 

o aspecto ativo da memória, em que para lembrar é preciso ter o tempo – livre do entorno – 

para isso. À memória ativa se opõe a passiva, dada pela saudade que se “sofre” – e que o sujeito 

espera não sofrer, o que conduz ao entendimento de que é ela, a saudade, que pode vir, não o 

sujeito quem a traz. Na quarta ocorrência, o “eu” será radical ao afirmar que não espera nada, e 

que morrerá fiel ao mundo. Pelo décimo verso, em que se afirma não se poder morrer exilado 

de outro mundo, entende-se que o mundo no qual se vive é o único mundo possível. Se estes 

versos fossem comparados com os versos em que aparece “mundo” em outros poemas de Jorge 

de Sena, como “Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya” e “A Morte, o Espaço, a 

Eternidade”, a afirmação em “Glosa de Guido Cavalcanti” seria uma incoerência. Nos dois 

poemas presentes em Metamorfoses se vê tanto uma esperança de que outro mundo seja 

possível232 como a ideia de pluralidade de mundos233. O que desfaria a incoerência seria o fato 

de que nos dois casos a ideia de mundo está direcionada para além do sujeito – seja para as 

gerações futuras, no caso dos filhos, seja para toda a Vida, que encontrará algum mundo para 

                                                           
232 “Não sei, meus filhos, que mundo é o vosso./ É possível, porque tudo é possível, que ele seja/ aquele que eu 

desejo para vós. Um simples mundo,/ onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém/ de nada haver que não seja 

simples e natural” (2013, p. 347) – Mas não somos o que nega a natureza? 
233 “podem os mundos acabar, outros mundos,/ há-de encontrar em que se continue”. (ibidem, p. 360) 
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si. Em “Glosa de Guido Cavalcanti” o espectro da distância está reduzido e circunscrito apenas 

ao sujeito. 

 Na quinta ocorrência o “eu” adota um tom definitivamente pessimista em relação ao seu 

entorno – “ar imundo” –, caracterizado por um isolamento do sujeito ignorado “por quantos”. 

O tom deste trecho demonstra um desapontamento que aparecera cerca de dois meses antes, em 

carta à poeta portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen. Datada de 2 de abril de 1961 – o 

poema é datado de 11 de junho do mesmo ano – e enviada desde Assis, no interior de São Paulo, 

Sena escreve: 

 

Temos por cá [Brasil] o mesmo carreirismo torpe, cuja virtude é ser 

representado em descarado makebelieve. E, quase definitivamente, ninguém 

culturalmente se interessa por nós. Respeitam-me, estimam-me ou admiram-

me, pelo que publico e faço; mas ninguém busca ler ou conhecer o que 

publiquei ou fiz – e isto sucede com nós todos. se eu ler poemas seus, como 

já li em público, as pessoas gostam e admiram. Mas não se dão ao trabalho, 

sequer, de pedir-me os seus livros para a lerem como nunca me pediram os 

meus. Eu sou o grande escritor português, aquele sujeito formidável que fez e 

faz conferências esplêndidas, escreve belos artigos no Estado de São Paulo, é 

astro de congressos...e aqui a coisa acaba. Nós não existimos para eles, de 

resto, culturalmente, poeticamente, nada existe: tudo é literatura pela carreira, 

ou carreira pela literatura (2010, grifo meu p. 42 e ss.). 

 

No final deste parágrafo, dirá: “Mas sabe V. que, há meses, quando fui elevado a Secretári-

Geral do Congresso da Crítica, houve tumultos ocultos, porque sou estrangeiro ?! Pois houve”. 

(ibidem, p. 43) 

 Estes dois trechos podem servir como guia para a interpretação do sintagma “do meu 

fundo do poço”, no décimo primeiro verso. Uma vez que entendo o “eu” deste poema como 

correspondente ao poeta, na configuração de sua autobiografia poética, não dissocio a 

circunstância do poeta à circunstância ambientada neste poema. A escolha de Guido Cavalcanti 

como poeta glosado parece querer tornar evidente a condição do exilado – que, recordo, Domin 

via como a experiência extrema da condição humana –, independente de sua época e lugar. Não 

me pareceria forçoso afirmar que o poema ensaia uma fenomenologia do exilado, cujo núcleo 

de experiência estaria no último verso – e na possibilidade do seu reverso. Ou seja: ou o exilado 

não espera – não tem esperança – e aguarda (não espera) o dia em que possa voltar do exílio, 

ou o exilado nutre constantemente esta esperança e, desse modo, vive próximo da – muitas 

vezes fatal – linha do desespero. 



184 
 

4.3.2 Cena 14 – Noutros lugares 

 

Não é que ser possível ser feliz acabe, 

quando se aprende a sê-lo com bem pouco. 

Ou que não mais saibamos repetir o gesto 

que mais prazer nos dá, ou que daria 

a outrem um prazer irresistível. Não: 

o tempo nos afina e nos apura: 

faríamos o gesto com infinda ciência. 

Não é que passem as pessoas, quando 

o nosso pouco é feito da passagem delas. 

Nem é também que ao jovem seja dado 

o que a mais velhos se recusa. Não. 

 

É que os lugares acabam. Ou ainda antes 

de serem destruídos, as pessoas somem, 

e não mais voltam onde parecia 

que elas ou outras voltariam sempre 

por toda a eternidade. Mas não voltam, 

desviadas por razões ou por razão nenhuma. 

 

É que as maneiras, modos, circunstâncias 

mudam. Desertas ficam praias que brilhavam 

não de água ou sol mas solta juventude. 

As ruas rasgam casas onde leitos 

já frios e lavados não rangiam mais. 

E portas encostadas só se abrem sobre 

a treva que nenhuma sombra aquece. 

 

O modo como tínhamos ou víamos, 

em que com tempo o gesto sempre o mesmo 

faríamos com ciência refinada e sábia 

(o mesmo gesto que era útil, 
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se o modo e a circunstância persistissem), 

tornou-se sem sentido e sem lugar. 

 

Os outros passam, tocam-se, separam-se, 

exactamente como dantes. Mas 

aonde e como? Aonde e como? Quando? 

Em que praias, que ruas, casas, e quais leitos, 

a que horas do dia ou da noite, não sei. 

Apenas sei que as circunstâncias mudam 

e que os lugares acabam. E que a gente 

não volta ou não repete, e sem razão, o que 

só por acaso era a razão dos outros. 

 

Se do que vi ou tive uma saudade sinto, 

feita de raiva e do vazio gélido, 

não é saudade, não. Mas muito apenas 

o horror de não saber como se sabe agora 

o mesmo que aprendi. E a solidão 

de tudo ser igual doutra maneira. 

E o medo de que a vida seja isto: 

um hábito quebrado que se não reata, 

senão noutros lugares que não conheço. 

Madison, 21/1/1967 

 

 O poema é datado de 21 de janeiro de 1967, escrito em Madison, nos Estados Unidos, 

que foi a primeira morada de Sena no exílio americano, antes de, em 1970, partir para Santa 

Barbara, na Califórnia, onde residiria até sua morte, em 1978. Constituído de seis estrofes 

irregulares, todas encerradas por ponto final, o poema, ao contrário do que o título pode sugerir, 

não gira em torno de mudanças espaciais, mas sim temporais, em que o tempo atuará sobre os 

próprios lugares e, sobretudo, sobre o sujeito e as demais pessoas com quem ele se relaciona. 

Sobre a importância que os outros têm na nossa constituição enquanto sujeitos e como nós 

próprios mudamos o modo de ver as coisas, destacam-se os inícios das estrofes dois, três e 

cinco, e toda a quarta estrofe: “as pessoas somem”, “as maneiras, modos, circunstâncias/ 
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mudam”, “os outros passam, tocam-se, separam-se”. Na quarta estrofe, conectam-se o primeiro 

e último versos: “o modo como tínhamos ou víamos” “tornou-se sem sentido e sem lugar”. 

 Poderia ser entendido que as pessoas passam e o sujeito permanece, mas o oitavo e nono 

versos da primeira estrofe apontam para outro modo de compreensão: “Não é que passam as 

pessoas, quando/ o nosso pouco é feito da passagem delas”. Para o aspecto de maior relevância 

no presente trabalho, a distância, estes versos propõe uma dupla via: por um lado, o 

reconhecimento da distância, pois as pessoas passam, o que significa que não estão aqui, mas 

lá, distante do sujeito; por outro lado, a ruptura da distância, ou, se se prefere, sua parcial 

superação, pois é delas de que o sujeito é feito. Noto que o uso da primeira pessoa do plural, no 

poema, não indica uma experiência que é conjuntamente vivida por todos, mas individualmente 

vivida por cada um. Melhor dito: assim como o nascimento e a morte, a constituição do sujeito 

pela passagem dos outros em sua vida é uma experiência única, embora universal. 

A ideia de fluxo contínuo, expressa no poema, poderia remeter-nos ao dito de Heráclito, 

comentado por Blumenberg e tratado no capítulo sobre Domin. Esta parece ser uma pergunta – 

ou uma das perguntas – crucial para a antropologia (filosófica): se tudo muda, se transforma, 

se o fluxo é contínuo, se nada, nem mesmo nós, permanecemos iguais, como reconhecemos as 

coisas, uma vez que é preciso algum grau de estabilidade para percebermos que algo é isto e 

não aquilo? Na metáfora de Heráclito, Blumenberg ensaia a resposta oferecendo a margem 

como o lugar estável. Sem entrar neste longo problema, que poderia nos levar desde a distinção 

de Tomás de Aquino234, entre ser e modo de ser, até debates sobre a universalidade da 

                                                           
234 Para o problema em Tomás de Aquino, eu remeteria sobretudo a Questões discutidas sobre a verdade, “Questão 

I”. Na “Contratese: pareceria que o verdadeiro não é a mesma coisa que ente”, escreverá o filósofo: “A primeira 

[adjunção ao ente] se dá quando o modo expresso constitui um certo modo especial do ente, pois há graus diferentes 

do ente, e de acordo com eles existem gêneros diversos de coisas. Pois a substância não acrescenta ao ser qualquer 

diferença que pudesse significar alguma natureza somada ao ente. O termo substância designa antes um certo modo 

peculiar do ente, isto é, o que é em virtude de si mesmo”. (2004, p. 60) Mais adiante, no “Artigo II”, Aquino 

indagará se “a verdade encontra-se primeiramente na inteligência ou nas coisas?”, uma questão que atravessou 

Kant, Husserl e, sem dúvida, ainda nos inquieta. 
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geometria235, passando pelo a priori e a posteriori kantiano236, concentro-me nos versos finais 

do poema de Sena: 

 

E o medo de que a vida seja isto: 

um hábito quebrado que se não reata, 

senão noutros lugares que não conheço. 

 

 Mais uma vez, “vida” está no horizonte de reflexão do poeta. Ele não define “vida”, mas 

teme que seja aquilo que percebe na experiência de pessoas que passam, de lugares que acabam, 

de circunstâncias tão diversas, isto é, mudanças exteriores que provocaram a mudança de si. Na 

metáfora de Heráclito: somos os mesmos “noutros lugares”? Se não somos, como sabemos que 

não somos mais o que fomos? Uma descontinuidade pura não nos permitiria entender a 

mudança. Seria a memória a margem, isto é, o contínuo? Se sim, como responder que a memória 

também se altera? 

O giro de entendimento na e da própria experiência se expressa entre os versos três e 

cinco da última estrofe: “Mas muito apenas/ o horror de não saber como se sabe agora/ o mesmo 

que aprendi”. Chamo a atenção que “horror” e “medo”, ambos na última estrofe, abrem para 

uma ideia de espanto diante de uma espécie de epifania que o poeta tem meses antes de 

completar quarenta e oito anos: a vida flui, as margens acabam. Ao que se agarrar? 

Pelos dois últimos versos, a resposta seria: a uma nova margem, pois o ser humano é 

aquele capaz de criar fundamentos para si e, com isso, não viver sem chão (Bodenlos). Na 

metáfora muito em voga, a do rizoma237, estaria Jorge de Sena, justamente nos anos 60, 

tomando consciência dela? O poeta não se tranquiliza que essa sua dúvida possa se confirmar, 

                                                           
235 Cf. A origem da geometria e A crise das ciências europeias, ambas de Edmund Husserl. Do segundo, extraio 

três passagens ilustrativas: “A geometria euclidiana e a matemática antiga em geral, contudo, só conhecem tarefas 

finitas, um a priori finito fechado. Situa-se também aqui a silogística aristotélica, com um a priori sobreordenado 

a todos os outros. Até aí chega a Antiguidade (...)” (2012, p. 15); “O nosso pensar apodítico, segundo conceitos, 

proposições, raciocínios ou demonstrações que progridem por etapas até o infinito, limita-se a ‘descobrir’ aquilo 

que, à partida, já é [está?], na verdade, em si” (ibidem, p. 16); e “Só nos alvores da Modernidade começa a 

conquista e descoberta propriamente dita dos horizontes matemáticos infinitos. Despertam os alvores da álgebra, 

da matemática dos contínuos,, da geometria analítica” (ibidem, p. 16). 
236 Dito do modo mais simples possível: o conhecimento a priori, ou puro, não depende da experiência sensível, 

enquanto o a posteriori, ou empírico. Cf. Critica da razão pura, Crítica da razão prática e Crítica da faculdade 

de julgar. 
237 Cf. Deleuze, Gilles e Guattari, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, Vol. 1. Trad. Ana Lúcia de 

Oliveira, Aurélio Guerra e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 2011. 
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não se sente confortável de que a vida seja realmente este “hábito quebrado”. No entanto, de 

volta aos dois primeiros versos do poema, o poeta reconhece que, mesmo diante do medo de 

que a vida seja mesmo isto – e eu aqui relembro o poema “Isto”, do qual tratei no capítulo I –, 

o ser humano é aquele capaz de aprender e ser feliz com o pouco que lhe sobre de tudo que 

possa ter esperado. 

O tom dos dois poemas de Peregrinatio ad loca infecta, ambos dos anos 60, parece o 

de uma mudança que dará início a uma “paz tranquila”, conforme se lerá, cinco anos depois, 

no poema “Madrugada”, datado de 4 de setembro de 1972, escrito em Madrid e publicado em 

Conheço o sal...e outros poemas, de 1974: 

 

Há que deixar no mundo as ervas e a tristeza, 

e ao lume de águas o rancor da vida. 

Levar connosco mortos o desejo 

e o senso de existir que penetrando 

além dos lodos sob as águas fundas 

hão-de ser verdes como a velha esperança 

nos prados de amargura já floridos. 

 

Deixar no mundo as árvores erguidas, 

e da tremente carne as vãs cavernas 

aos outros destinadas e às montanhas 

que a neve cobrirá de álgida ausência. 

 

Levar connosco em ossos que resistam 

não sabemos o quê de paz tranquila. 

 

E ao lume de águas o rancor da vida. 

Madrid, 4/9/1972 

 

 Na metáfora dos pontos cardeais – nascimento e morte –, nota-se o distanciamento do 

primeiro e a proximidade do segundo, um movimento que é sempre este, pois nunca estamos 

mais perto do nascimento e mais longe da morte, ainda que somente alguns eventos possam 
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trazer-nos o entendimento o mais real possível disso. Com mais real possível tento indicar 

aquilo que a linguagem não alcança, e um real que se dispõe – e não pode ser alcançado: que 

se diga que estamos em direção à morte nunca é igual a um estalo de consciência que nos faça 

sentir esta presença – incômoda – da finitude238. 

 Não será acaso que a epígrafe da parte III de Exorcismos, de 1972, seja justamente: 

 

Willst du ins Unendliche schreitten, 

Geh nu rim Endliche nach allen Seiten. 

(Queiras tu dirigir-te ao Infinito, 

Caminha em todos os sentidos no Finito) 

Goethe 

 

 Entre os caminhos para o Finito realizados por Sena, estão os encontros com as artes – 

plásticas, a música, a literatura –, os encontros com os outros, com as coisas, com os lugares e, 

ainda, consigo mesmo, quando o vetor da distância se torna reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
238 Em termos filosóficos, poderíamos pensar na distinção entre “ôntico” e “ontológico”. Renan Santos, em texto 

sobre Aristóteles e Tomás de Aquino, via Mário Ferreira dos Santos, oferecerá um esclarecimento adequado: “Há 

uma distinção muito importante no próprio ato de conhecer o ser, que Mário faz questão de ressaltar: a ordem do 

ôntico e do ontológico. A análise dos vocábulos já nos auxilia neste sentido: o ôntico é captação do ontos sem 

o logos, do ser sem o discurso, sem a formalidade do conceito. O ôntico é aquela percepção imediata do algo, do 

ser que fundamenta todas as nossas percepções, a supra-realidade da qual não se pode fugir, pelo próprio ato de 

percebê-la. Como diz Mário, o ôntico é o “fato de ser”, o “primum notum” dos escolásticos, a primeira nota do 

real. O ser está em tudo, se revelando nas menores experiências. Quando perguntado sobre o que é a realidade, o 

mímico abrirá os braços num movimento abrangente, girando sobre os seus pés, lhe dizendo que o mundo é isto. 

Por sua vez, o pensador buscará em sua mente um conceito, uma idéia que seja capaz de exprimir minimamente o 

que é este ser. Este é o ontológico, o ontos intermediado pelo logos, o ser discursado, adequado a um esquema que 

possa ser compartilhado por diferentes intelectos.”  https://filosofiaconcreta.wordpress.com/edicao-no-1/o-ser-

concreto-em-aristoteles-e-tomas-de-aquino/ Acessado em 14 de janeiro de 2018. 

https://filosofiaconcreta.wordpress.com/edicao-no-1/o-ser-concreto-em-aristoteles-e-tomas-de-aquino/
https://filosofiaconcreta.wordpress.com/edicao-no-1/o-ser-concreto-em-aristoteles-e-tomas-de-aquino/
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5 Encontro de rios 

 

5.1 À margem 

 

 Durante o processo de pesquisa, muitas foram as possibilidades de montagem da tese. 

Uma divisão entre aspectos do corpo e da memória, em cada poeta, com uma comparação final, 

era uma dessas possibilidades. Nesse modo, seriam feitas recolhas de versos ao longo das 

respectivas obras e, por fim, poderia ser composto um quadro comparativo. No entanto, devido 

ao caráter mais especulativo e menos taxonômico que escolhi – e trata-se meramente de uma 

escolha –, preferi a organização que aqui se apresenta. Como convém em trabalhos desta ordem, 

a decisão final foi minha, porém não sem consulta a outras pessoas. Além da avaliação do 

professor Johannes Kretschmer, orientador de facto deste trabalho, a estrutura da tese se deve 

aos comentários – positivos – dos professores Pascoal Farinaccio (UFF) e Marcos Rogério 

Salgado (UFRJ), durante o V SAPPIL (Seminário dos alunos de pós graduação em Letras da 

UFF), em 2014. A estrutura do capítulo inicial obteve boa recepção do professor Marcus 

Vinicius Nogueira Soares (UERJ). Com isso, no lugar de um capítulo teórico e outro(s) para 

análises dos poemas, mantive – ou procurei manter – o exercício conjunto de análise e teoria, 

em que é o poema que suscita o caminho à teoria, não a teoria que busca, nos poemas, um 

exemplo para suas considerações. Que os poemas não explicitem nenhuma teoria à qual se 

viram, não impede que o caminho seja estabelecido aqui. São as questões provocadas e 

levantadas pelos poemas que aproximam (determinadas) teorias e, não menos, afastam – tornam 

distantes – outras tantas. 

 Este capítulo poderia realizar uma espécie de síntese, porém a síntese, por melhor e por 

mais necessária que seja, exige uma redução da qual – metodologicamente – prescindo aqui. O 

recorte já foi realizado nos capítulos anteriores e agora, desde a margem, observo a fluência das 

águas poéticas de Domin e Sena. Nada mais que duas metáforas que orientaram – por si uma 

metáfora – este trabalho: o naufrágio com espectador, de Blumenberg, e a impossibilidade de 

banhar-se duas vezes no mesmo rio, de Heráclito, retomada por Blumenberg. Sem dúvida, o 

leitor mais atento a Blumenberg sentirá a falta, em um trabalho que aborda a distância, da 

famosa anedota de Tales de Mileto, que teria caído num poço enquanto olhava para o céu, em 

busca de conhecimento, sendo assim ridicularizado por sua criada. Esta anedota e algumas de 
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suas leituras foram tratadas por Blumenberg em Das Lachen der Träkerin (O riso da mulher de 

Trácia). O leitor desta tese, claro está, ocupa o lugar do observador de segunda ordem, que, não 

sem ironia, pode ser trasladado a uma terceira ordem, uma vez que observa o observador do 

observado pelo poeta. Mero jogo de linguagem? Perguntem(os) ao Wittgenstein.  

 

5.2 Contemplatio 

 

 No prefácio a Poesia III, datado de 1977, Jorge de Sena monta uma pequena narrativa 

com o título dos seus livros: 

 

O homem corre em perseguição de si mesmo e do seu outro até à coroa da 

terra, aonde humildemente encontrará a pedra filosofal que lhe permite 

reconhecer as evidências. Ao longo disto e depois disto e sempre, nada é 

possível sem fidelidade a si mesmo, aos outros e ao que aprendeu/desaprendeu 

ou fez que assim acontecesse aos mais. Se pausa para coligir estas 

experiências, haverá algum Post-Scriptum ao que disse. Após o que a 

existência lhe são metamorfoses cuja estrutura íntima só uma arte de música 

regula. Mas, tendo atingido aquelas alturas rarefeitas, andou sempre na 

verdade, e continuará a andar, os passos sem fim (enquanto a vida é vida) de 

uma peregrinatio ad loca infecta, já que os “lugares santos” são poucos, raros, 

e ainda por cima altamente duvidosos quanto à autenticidade. Que fazer? 

Exorcismos. E depois vagar como Camões numa ilha perdida, meditar sobre 

esta praia aonde a humanidade se desnude, e declarar simplesmente que 

terminamos (e começamos) por ter de declarar: Conheço o sal...sim, o sal do 

amor que nos salva ou nos perde, o que é o mesmo. O mais que vier não poderá 

deixar de continuar esta linha de, sobretudo, fidelidade “à honra de estar vivo”, 

por muito que às vezes doa (2013, p. 757 e ss.). 

 

 Apesar de se referir ao próprio percurso, Sena inicia a narrativa com “o homem”, o que 

projeta a experiência para além de si. Este percurso, que em certa medida demonstra o 

desenvolvimento de um sujeito, só pode ser apreendido quando visto do presente para o 

passado. O próprio autor contempla, após quase quarenta anos de escrever poemas, sua 

biografia poética, e oferece ao leitor, através deste prefácio, um modo de refazer este percurso, 

não mais na temporalidade real, mas na fictícia. Se se trata de uma biografia, temos a tendência 

de procurar a bio, que, no mesmo prefácio, Sena se ocupará de separar em duas ideias: a da vida 

reclusa em poesia e a da Vida. Menciona uma leitura do livro de Patrice de La Tour, La vie 

recluse en poésie, que desde cedo lhe serviu como norte, não pela poesia propriamente dita, 
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mas pela ideia desta reclusão que, na visão de Sena, encerra a vida “dentro do mundo da 

transfiguração poética” (ibidem, p. 757) e, com isso, a preserva dos “campos da maldade e da 

infâmia, da mesquinhez e da vileza, aonde tanto tem andado à solta neste mundo que perdeu o 

sentido do que necessita ganhar de novo” (ibidem), isto é, naquele onde se encontra a Vida. 

 Hilde Domin não elaborou nenhum texto desta ordem, porém os títulos dos seus livros, 

observados a par com o percurso de Hilde Palm, permitem uma visão narrativa: aquela que tem 

apenas uma rosa como apoio durante o seu exílio e, na volta dos barcos, se encontra aqui 

(Alemanha) para poder, uma vez e agora com mais reforço, dizer eu te quero, liberdade. Na 

comparação com Sena, fica acentuada a noção de distância menor, se posso exprimir-me assim, 

em que os elementos trazidos ao poético se afastam menos do circunstancial do que ocorre na 

poética do autor português. O percurso de Sena parece querer abarcar o percurso humano, 

abstraindo tempos e lugares, sem que isso seja ignorar a força do tempo e do lugar; em Domin, 

por outro lado, nota-se o percurso exemplar do exílio, que, se bem pode ser estendido a qualquer 

exílio, põe o exílio do século XX, sobretudo o europeu, em primeira linha. 

 Temos, assim, duas poéticas do testemunho, que terão na relação com a proximidade e 

distância com o testemunhado a sua diferença. Conforme afirmado, Sena amplia mais o alcance 

espaço-temporal. Uma justificativa possível para isso seria o próprio percurso enquanto poeta. 

Se o autor português se dedicava desde cedo a compor versos, Domin, como assinalado 

anteriormente, torna-se poeta justamente no exílio. Se observarmos a produção poética de 

ambos, notaremos uma constante na vida de Jorge de Sena, enquanto em Domin há um 

acentuado declínio produtivo após o que poderia ser chamado de assentamento definitivo na 

Alemanha, ou seja: seus períodos mais intensos de produção poética são no exílio propriamente 

dito e nos primeiros anos de Alemanha, em que, sem uma residência fixa, a poeta e o marido 

pendulam entre várias cidades alemãs e o sul da Espanha. Os anos de publicação dos livros 

também oferecem um indício para o que está sendo afirmado: 1959, 1962, 1964, 1970. Depois, 

virá em 1987 um volume de poesia reunida – Gesammelte Gedichte –, organizada pela própria 

autora, e Der Baum blüht trotzdem (A árvore floresce apesar de tudo) de 1999, que, no entanto, 

reúne poemas antigos retrabalhados, assim como poemas publicados em jornais e revistas. 

 A experiência do retorno é um traço de diferença entre Domin e Sena. A volta que o 

poeta português realiza é a de uma visita, intensa, como se lê nos primeiros versos de 

“Relatório”, último poema da parte Notas de um regresso à Europa, de Peregrinatio ad loca 

infecta: 
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Sessenta cidades (com os museus, as ruas, castelos, catedrais, etc...) 

em doze países em quatro meses (very american) 

além de manuscritos em várias bibliotecas, conferências 

em Londres, Paris, Bruxelas, Nimega, Utrecht 

 

 Domin, ao se estabelecer na Alemanha, forma parte do grupo de intelectuais que 

exercerá papel importante no debate em torno da reconstrução do país no pós-guerra. Em termos 

de poesia, o exemplo mais agudo é a organização, juntamente com Clemens Greve, do volume 

Nachkrieg und Unfrieden – Gedichte als Index 1945-1995 (Pós-guerra e discórdia – poemas do 

index 1945-1995). O volume está dividido em três períodos: 1941-1945, 1945-1970 e 1971-

1995, em que se nota muito mais uma importância da política que da estética como elemento 

demarcador. Curiosamente, não há a demarcação em 1989, ano da Reunificação. Nas 

correspondências, é possível mapear o engajamento de Domin nas questões políticas de seu 

tempo, e o movimento de bastidores que ela promove, em busca de plataformas para debates 

públicos. Em sua troca de cartas com o crítico Peter Szondi, abre-se o debate sobre “o modo de 

lidar com alemães que possuem um passado obscuro ou que se posicionam de maneira duvidosa 

em relação ao passado nacional-socialista” (ISENSCHMID, 2008, p. 73)239. Em sua melancolia 

– Szondi viria a suicidar-se, em 1971, um pouco mais de um ano após o suicídio de Paul Celan 

–, o crítico via na vida na Alemanha um fim, enquanto Domin tomava o processo como um 

novo início. Em debate sobre a recusa de Szondi a participar do volume Doppelinterpretationen 

(Interpretações duplas) organizado por Domin, em que ela lhe pede que não seja injusto, pois 

ele se recusara a estar no mesmo volume de Richard Eyner, que apoiara Claire Goll no Caso 

Goll240, a resposta, mais do que reveladora das questões em torno do volume em si, iluminam 

uma das grandes tensões do pós-guerra alemão. Dirá Szondi: “somos todos sobreviventes, e 

cada um de nós tenta a seu modo lidar com esta vergonha” (ibidem, p. 73)241. 

                                                           
239 “(...) die Art des Umgangs mit Deutschen, die eine unklare Vergangenheit haben oder sich zur 

nationalsozialistischen Vergangenheit unklar verhalten”. 
240 No início dos anos 50, a esposa do recém falecido poeta Yvan Goll, Claire Goll, iniciará uma série de acusações 

contra Paul Celan, alegando ter feito plágio da obra de seu marido. Sobre este caso, cf. SELIGMANN-SILVA, 

Márcio.”Sobre a passagem do registro da cordialidade para o da hostilidade: o caso Paul Celan – Claire Goll”. 

2007  https://periodicos.ufsm.br/letras/article/viewFile/11915/7336 
241 “Wir alle sind Überlebende, und jeder von uns versucht auf seine Weise mit dieser Schmach fertig zu werden”. 
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 Jorge de Sena, por sua vez, teve outra relação com os debates públicos do Portugal pós 

1974, ou, melhor dito, teve outro modo de relação, uma vez que a distância espacial não o 

colocava na mesma linha de preocupações que Domin tivera na Alemanha. Se para ela ocupar-

se dos debates políticos era não apenas tratar da Alemanha como abstração, mas lutar por 

melhores condições de vida para aqueles que retornavam – ou mesmo não retornavam, como 

atesta o caso Nelly Sachs –, para ele Portugal permanecia somente enquanto ideia. Pode-se 

objetar que Sena possuía, sim, em seu horizonte, preocupações práticas, como se mostram nos 

textos “O regresso à democracia”, em que já em maio de 1974 o poeta reage às movimentações 

em torno do processo de redemocratização portuguesa, e “Reintegrar o emigrante”, cujo apelo 

parece dizer diretamente a si:  

 

Que a concentração dos imensos problemas internos do país não faça esquecer 

que uma das forças de Portugal é a sua vastíssima projecção pelo mundo, não 

em termos de gloriosas memórias históricas (que existem), mas dos milhões 

de portugueses ou populações de directa origem portuguesa que, no 

estrangeiro, vivem de olhos postos no país a que, sentimentalmente e 

culturalmente, não deixaram nunca de pertencer (2011, p. 225 e ss.). 

 

 Chamo a atenção para “sentimentalmente e culturalmente”, o que cria um laço de 

proximidade espiritual, que pode ou não corresponder à proximidade do espaço físico, em casos 

gerais, e que no caso específico de Sena se dará sempre – ou, pelo menos, desde a partida ao 

Brasil, em 1959 – à distância deste espaço. 

 Hilde Domin passou vinte e dois anos sem pisar em solo alemão. Dos seus dezenove 

anos em exílio, interrompidos não com o retorno, mas com a morte, Jorge de Sena esteve nove 

anos sem visitar Portugal. Ao longo de todo este período, ambos mantiveram uma forte relação 

com seus respectivos lugares de origem, seja através de cartas, seja pelas notícias que 

procuravam receber, seja pela forte relação que preservaram com as literaturas alemã e 

portuguesa, respectivamente, sem que isso signifique, claro está, permanecer encerrado nelas. 

Antropologicamente, o que este gesto de ambos os poetas permite captar é a disjunção entre o 

espaço físico e o espaço da – e na – consciência. O sujeito não vive plenamente nem em uma 

nem em outra, mas na tensão entre eles. Não é possível traçar, sequer, uma hierarquia linear 

que parte desde um ou outro. Eventos e fenômenos podem atravessar e interferir no outro 

espaço. Um terremoto traz o sujeito para seu espaço físico e obriga a perceber a ancoragem do 

corpo no aqui e agora; a notícia da morte de um ente querido há mais de dez mil quilômetros 
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de distância ou as disputas políticas do país natal podem causar alterações emocionais mais 

fortes que as questões do lugar onde o sujeito se encontra. 

 Estes são aspectos da Vida. E o que entra naquela vida encerrada no mundo poético? 

 Tomo a metáfora da raiz para algumas das considerações que encaminham o fim deste 

trabalho e, por outra parte, deixa o espaço para a continuação de uma pesquisa que, conforme 

anunciado na abertura da tese, procura entender a distância através das implicações 

filogenéticas (tempo longo), ontogenéticas (tempo curto) e estruturais (biológicas). A escolha 

não se deixa ao acaso, mas sim pela possibilidade de, partindo do poema intitulado “Raízes”, 

de Jorge de Sena, retornar ao primeiro poema de Domin analisado no presente trabalho, 

“Ziehende Landschaft” (Paisagem movente), em que se lia “Man muß weggehen können/ und 

doch sein wie ein Baum:/ als bliebe die Wurzel im Boden” (É preciso saber partir/ e ao mesmo 

tempo ser como a árvore:/ como se a raiz permanecesse fincada no chão), e recolocar a questão 

abordada acima, isto é, a da relação entre sujeito e terra natal – que se estende para termos como 

pátria, em português, e Heimat, em alemão, chegando ao problema do Estado-nação, etc. 

 Antes de citar o poema, gostaria de tecer mais duas considerações sobre o uso de raiz. 

Em primeiro lugar, no que diz respeito ao aspecto cultural, é preciso notar como a metáfora se 

baseia na ideia de sedentarismo, fenômeno que ocupa um longo desenvolvimento na história da 

humanidade e que, portanto, não pode ser devidamente abordado aqui. Caberia, sem dúvida, 

um estudo mais atento ao uso da metáfora em diversas culturas, em diferentes épocas, na 

tentativa de rastrear a ideia que, ao menos na aparência, parece ter culminado na sua própria 

implosão, quando surge, via Deleuze e Guattari, a ideia-forte do rizoma. Também caberia 

retornar à paleontologia e à antropologia – não filosófica, muito menos literária – para entender 

algumas das transformações do e no sedentarismo, como, por exemplo, o nomadismo virtual. 

Em segundo lugar, a metáfora poderia ser trasladada ao par real/imaginário, para que se possa 

verificar a oscilação entre enraizamento no real e enraizamento no imaginário, tarefa que, 

como visto, tem na ficção o seu movimento mais radical. 

 

Raízes 

 

Raízes? Nem mesmo todas as plantas têm, 

e o termo cheira às gritarias de Barrès 

(où voulez-vous que je m’enracine? – perguntava-lhe o Gide) 
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ou quejandas companhias galicanas pré-fascistas, 

quando desejavam – patriotas – que francesas fossem 

a Alsácia e a Lorena tão germânicas. 

Tudo isto acabou triste em 45 – e o velho 

da Action Française não foi fuzilado por colaboracionista 

e denunciador de resistentes, atendendo-se 

à sua idade (oh le prestigie de la littérature!). 

Raízes? Como – por metáfora – se ganham 

ou se perdem? Sendo filho? Sendo pai? As duas coisas? 

Vivendo aqui na pátria ou mais ou menos do que quantos anos? 

Perderam-nas Camões e Mendes Pinto no Oriente? 

Ganhou-as Eça nos seus exílios de cônsul? 

Manteve-as fumos de ópio aquele Camilo 

apenas Pessanha por Macau? Ganhou-as 

Pessoa tão inglês no sul das Áfricas, 

no seu tão esperto exílio de Lisboa? 

E o Vieira padre e brasileiro na Bahia, 

largara-as lá por Roma à Cristina da Suécia? 

Miguéis em Nova-York? O Pimental das Memórias 

perdeu-as em São Paulo? Este país – que sempre isto pergunta – 

aonde tem raízes? Certamente que 

à volta de Paris – com um milhão de raízes 

a fazer filhos (e não porque em Paris 

se escreva ou se traduza o lido em Portugal). 

E isto é velho como o mundo: ao grego Heródoto 

uns gregos que ele achou pelos Egitos, 

aos quais – tu quoque... – perguntou pelas raízes, 

apontaram-lhe num gesto (lusitano) 

qual a raiz que tinham radicada neles. 

Raízes outras há: os mortos que nos dormem 

na terra em que nascemos, na terra onde morreram, 

e nos vivem na vida que não tendes nesta Europa finis – 

pilritos fêmeas de outros mundos machos. 

Porto, 25/8/1972 
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 Décimo quinto dos cinquenta e dois poemas que compõem o volume Conheço o sal...e 

outros poemas, publicado em 1974, “Raízes” é composto de trinta e seis versos, sem divisão 

por estrofes, datado de 25 de agosto de 1972 e escrito na cidade do Porto. Seria possível 

estabelecer uma divisão estrófica considerando os pontos finais que encerram os versos seis, 

dez, trinta e dois e trinta e seis. Nesta divisão, o título do poema seria, em dois casos, o termo 

de abertura do verso seguinte: “Raízes?”, no verso onze, e “Raízes outras há”, no verso trinta e 

três. Apenas no verso sete não haveria abertura de estrofe com a palavra-título. A própria 

abertura do poema se dá como no verso onze, o que permite perceber a sequência de duas 

perguntas e uma afirmação – “Raízes?”, “Raízes?” e “Raízes outras há”. O domínio da 

interrogação ocupa o primeiro terço do poema, com dezesseis ocorrências até o verso vinte e 

quatro, não havendo mais nenhuma ocorrência nos doze versos finais. 

 O poema questiona abertamente o nacionalismo e suas implicações para o indivíduo. 

Na comparação com as plantas, faz uma sugestão semelhante à de Deleuze e Gattari, pelo 

menos no tocante ao entendimento da metáfora. Em seguida, menciona Maurice Barrès, célebre 

nacionalista, recordando aonde teria desaguado tudo aquilo: na Segunda Guerra Mundial, após 

a passagem dos governos fascista, na Itália, e nacional-socialista, na Alemanha. A citada irônica 

pergunta de Gide, dita a Barrès, contribui para a primeira demonstração de fragilidade da 

metáfora. Na versão original, publicada em L’Ermitage, em 1898, lê-se: “Né à Paris, d’un père 

Uzétien et d’une mère Normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine?” (1947, 

p. 45) 

 Na abertura do verso onze, novamente com a pergunta “raízes?”, Sena se apropriará da 

situação de Gide, mantendo a ironia, e estenderá a sua experiência de plurinacionalidade: 

“[como se ganham ou se perdem raízes,] Vivendo aqui na pátria ou mais ou menos do que 

quantos anos?” Em 1972, Sena já cumpria treze anos de exílio português, sete deles como 

brasileiro naturalizado, exilado nos Estados Unidos. Em seguida, encadeará uma série de 

perguntas que provocam a ideia do ser português e do viver no estrangeiro, elencando figuras 

eminentes da cultura – oficial, inclusive – e portuguesa: Luís de Camões, Fernão Mendes Pinto, 

Eça de Queiroz, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa, António Vieira, Miguel (Torga?) e João 

Sarmento Pimentel. 

 No vigésimo oitavo verso, ao constatar que “isto é velho como o mundo”, recuperando 

o grego Heródoto, que teria achado uns gregos no Egito, Sena encontra o entendimento do 

desenraizamento como um fenômeno universal. Se o exílio é um desenraizamento, então aquele 
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que não passa pela experiência do exílio seria apenas aquele para quem a condição humana não 

se mostrou – revelou? – plenamente. Na questão da antropologia literária, aqui vemos como o 

fictício – o poema – pode revelar ao real aquilo que na realidade, muitas vezes, permanece 

encoberto. Para os que vivem na ilusão do enraizamento, presos a uma ideia de pertencimento 

a uma nação, pátria, povo ou Estado, o poema provoca a ruptura, justamente ao apontar para, 

como se explicitava em Peregrinatio ad loca infecta, o ser humano como o ser de distâncias, 

não mais no sentido da excentricidade, isto é, daquele que pode olhar para si mesmo, como se 

se projetasse para fora de si, mas como aquele que pode habitar qualquer nação, pátria ou 

Estado, pois o ser humano é aquele que se adapta e que aprende. Para o entendimento da 

condição humana as diferenças culturais e mesmo obstáculos jurídicos, que concebem ao 

indivíduo uma espécie de enraizamento, são dados contingentes. 

 Contudo, Sena jamais deixou de se ocupar das questões portuguesas, e o próprio poema 

“Raízes” se atém a um certo tipo de enraizamento cultural, em que figuras portuguesas, longe 

do território português, são reunidas e compartilham de um mesmo destino: o de ser português 

longe da terra natal. Esta tensão entre o abstrato que compõe a ideia de nacionalidade – ou de 

comunidade nacional, se se prefere – e o elemento físico que é o território no qual esta ideia se 

enraíza aparece nos dois primeiros versos do poema de abertura da obra de Domin e que fora o 

primeiro poema analisado no presente trabalho.  

 

É preciso saber partir 

e ao mesmo tempo ser como a árvore 

 

O ser humano é aquele que pode partir com seu corpo, permanecendo, porém, com as 

raízes no solo. É aquele, portanto, capaz de ir e ficar – e relembro os versos já citados de Lope 

de Vega:  

 

ir y quedarse, y con quedar partirse, 

partir sin alma, y ir con alma ajena, 

oír la dulce voz de una sirena 

y no poder del árbol desasirse 
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 Chamo a atenção para o uso de “wie” (como) e de “als” (com elíptico “ob” para “como 

se”) nos dois versos que seguem os de abertura. Ao dizer como se as raízes ficassem no solo, a 

poeta já reconhece 1) a impossibilidade do enraizamento e 2) a primazia do que podemos 

chamar de sujeito ancorado, isto é, o sujeito fixo a um determinado corpo e, com isso, 

constantemente chamado a perceber seu aqui e agora. A memória, capaz de romper com esta 

ancoragem, parece possuir um duplo estatuto: o de recuperar experiências do sujeito e o de 

reunir temporalidades que escapem aos pontos cardeais – nascimento e morte – desse mesmo 

sujeito. 

 Um elemento, ainda que contingente, essencial para a formação do sujeito e sua 

ancoragem parece ser a língua, e com isso teríamos mais um tipo de enraizamento, que não se 

prende a um território, mas à memória. É de se perguntar se mesmo poetas como Rose 

Ausländer e Elisabeth Augustin242, alemãs exiladas que passaram a escrever em inglês e 

holandês, respectivamente, não carregariam ainda a memória em língua alemã, isto é, suas 

obras, mesmo quando escritas diretamente no que consideramos língua estrangeira, é uma 

espécie de tradução entre o lembrado em língua materno e o vivido em língua estrangeira. Um 

problema que oscila entre uma psicologia do sujeito criador e uma hermenêutica da sua 

autobiografia poética, questão que, como já demonstrado no capítulo II, não compôs o escopo 

desta tese. 

 Por fim, uma pergunta que permanece em aberto, mas que merece ser trazida à luz, é 

qual a relação entre o entendimento da própria condição humana e a metáfora da raiz? Entre 

tantas possibilidades que o ambiente (Umwelt) e o entorno (Umgebung) oferecem ao ser 

humano, por que este ser que anda procurou na árvore a metáfora para sua relação com o 

território e o espaço em seus desdobramentos físicos e abstratos – espirituais? Na constituição 

do mundo da vida, a metáfora, aceita ou recusada, forma arte do sobreentendido, conforme visto 

em Domin e Sena. É na experiência do corpo – aquele que sofre – ou na apreensão da memória 

– aquela que guarda – que o sobreentendido é perturbado? Como fato estético, cuja substância 

é a linguagem verbal, a literatura se apresenta como um lugar sem risco – físico – para as 

                                                           
242 Entre 1949 e 1956, Rose Ausländer escreveu poemas somente em inglês, enquanto morava em Nova Iorque, 

cidade para a qual migrara em 1946. Após algumas viagens na Europa, a partir de 1957, passa a viver na Alemanha 

Ocidental, em 1965. Viria a falecer na cidade de Düsseldorf, em 1988. Cf. AUSLÄNDER, Rose. Gedichte. Org. 

Helmut Braun. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2010. Sobre Elisabeth Augustin, escreve Nikola Herweg: “A jovem 

autora, que já dominava o holandês quando emigrou, começou imediatamente a escrever no idioma do seu novo 

país”. [“Die junge Schriftstellerin, schon zum Zeitpunkt der Auswanderung des Niederländischen mächtig, beginnt 

sofort, in der Sprache ihres Exillandes zu schreiben”] (2011, p. 9). Tanto Ausländer como Augustin voltariam a 

escrever suas obras também em língua alemã. 
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reflexões sobre o mundo da vida, apresentando-se, portanto, como um exterior capaz de ver 

aquilo que para aquele que está no mundo da vida é sempre um sobreentendido. A literatura é 

a posta em cena, isto é, o pôr em distância, das inquietudes, das dúvidas, dos desejos, as 

angústias, dos questionamentos das supostas certezas, em resumo, é o espaço do comentário, 

entendido na via da crítica, que o ser humano elaborou para ter um lugar seguro de livre 

reflexão. Talvez por isso as obras de cunho dogmático tendam a perder sua força, ao longo do 

tempo. 

 Ao dizer que o ser humano elaborou este espaço, não afirmo que isso tenha ocorrido 

enquanto projeto, mas sim por um percurso contingente que levou – e ainda leva – o ser humano 

a dar forma a sua imaginação. Tampouco pode ser afirmado que este espaço é único, embora 

seja necessário marcar que as especifidades da linguagem verbal em relação a outros meios – 

visuais, auditivos, audiovisuais – oferecem tipos de acesso à imaginação que não podem ser 

encontrados em outros espaços. 

 As duas poéticas abordadas aqui, espero, são um indício das afirmações acima.  
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6 Considerações finais 

 

 Inicio as minhas considerações finais citando um trecho das “Considerações finais” da 

tese de Rodrigo Corrêa Martins Machado, Vozes insurrectas num mundo em crise: Camões e 

Jorge de Sena sob uma leitura Maneirista: 

 

Enquanto seres descontínuos, através do erotismo, os autores d’Os Lusíadas e 

de Arte de Música lançaram-se num movimento ardente com os corpos dos 

Outros, aproximando-se da continuidade e se comunicando através da nudez 

em que se despiram das suas verdades, medos, anseios e encararam os 

sentimentos e saberem [sic] que vinham dos outros. Logo, os poemas 

tonaram-se [sic] palco para encenação das experiências interiores advindas 

de cada um dos contatos com os Outros, nos quais o sujeito mergulha no mais 

profundo abismo de si (2016, p. 190, grifo meu). 

 

 Interessa-me, claro está, a metáfora da encenação, que o autor da tese utiliza sem, no 

entanto, ater-se a isso durante o seu trabalho. Também importa notar que a encenação 

considerada por ele é a de uma experiência interior projetada para o poema. Teríamos, aqui, um 

desacordo, pois não considero na poesia de Jorge de Sena – e poderia estender a Domin – uma 

expressão do eu, uma escrita de si enquanto interioridade revelada. Com isso, novamente 

voltamos a um problema teórico que mereceria uma tese à parte, em que o aspecto psicológico 

– bastante difundido nos estudos literários no Brasil – ganha proeminência, soterrando ou 

marginalizando, de algum modo, as outras questões relativas ao sujeito. 

 O problema do sujeito e de sua constituição pode alterar o trabalho de interpretação da 

obra literária e, sem dúvida, ocupa relevância nas pesquisas sobre a distância, uma vez que, se 

só pode haver distância entre pelo menos dois elementos, então um deles, sendo o sujeito, se 

torna um elemento de partido, o que não quer dizer que seja o elemento fundador. Cito um 

longo trecho de Reinaldo Laddaga, em que, partindo de Jean Pierre Changeux, ele descreve o 

homem neuronal: 

 

Milhões de descargas elétricas e de intercâmbios físicos nas sinapses, de 

microeventos que têm lugar em cada minucioso instante (mas usar essa 

palavra pode nos distrair da continuidade das transformações que constituem 

o processo), resultam em uma atividade global, a da criatura que se regula de 

modo a assegurar sua renovação e persistência. Não há nenhum centro que 

controle a totalidade dessa atividade: não há um “eu” que seja uma parte 
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separada do dispositivo geral. Não há um “eu”. Há uma região iluminada de 

um modo peculiar: para nos referir a essa região, falamos de consciência. Mas 

não se trata de uma região que possa ser localizada fisicamente: sua borda é 

funcional e graduada. Thomas Metzinger a descreve como “uma nuvem de 

células nervosas particulares, dispersas no espaço, [que] se disparam em 

intrincadas formas de atividade sincronizada, cada forma talvez se 

incorparando à seguinte. Assim como o fazem as gotas de água que formam 

uma nuvem, alguns elementos abandonam o agregado em cada momento e 

outros se unem a ele, e em cada convergência momentânea, a partir da infinita 

informação que provém de todas as direções, o dispositivo, em plena travessia, 

constitui (como se constitui uma simulação ou modelo) um mundo do qual 

podemos dizer: este mundo está em minha presença. 

 Ou em nossa presença. É que de todos os descobrimentos dessa 

neurologia recente, um dos mais cruciais é o dos chamados “neurônios 

espelho”. Em duas palavras: quando observo alguém realizar uma ação, a 

região cerebral que se ativa é a que se ativaria se eu a realizasse (desse modo, 

entendo que é o que aquele outro se põe a fazer); quando observo os gestos de 

alguém que expressa, assim, uma emoção, ativam-se em mim as mesmas redes 

neurais que se ativariam se eu experimentasse essa emoção (desse modo, 

simulando em mim, entendo o que aquele outro sente); quando observo 

alguém ser tocado, ativam-se em mim áreas do córtex que se ativariam se 

alguém me tocasse (desse modo, entendo, ou pareço entender, o que aquele 

outro experimenta). E isso, de imediato, por cima ou por baixo da nuvem da 

consciência. Por isso, Metzinger comenta: “Estamos nadando constantemente 

em um mar insconsciente de intercorporalidade, espelhando-nos 

constantemente uns nos outros com a ajuda de vários componentes 

inconscientes e precursores do ego fenomênico. Muito antes do entendimento 

social consciente, de nível superior, chegar à literatura dramática, e muito 

antes de a linguagem evoluir e os filósofos desenvolverem teorias complicadas 

sobre o que faz falta para que um ser humano reconheça outro como uma 

pessoa e um ser racional, já nos banhávamos nas águas de uma 

intersubjetividade corporal implícita. 

 Esse indivíduo, por outro lado, se encontra em uma época em que as 

formas que regulavam as correntes que se deslocavam nessas águas, os 

padrões que ordenavam o domínio da intersubjetividade, perderam sua 

obviedade ou são, sem demora, rechaçadas. Estamos, dizia com Alain 

Touraine, próximos ao final da época das sociedades, na dissipação de tudo o 

que assegurava a emergência desse modelo de individualidade, o indivíduo 

socializado, que podia conceber sua trajetória em relação aos domínios da 

escola e da família, do trabalho e dos tempos livres, do sindicato e suas 

dissidências, do partido político e da nação. As distâncias e imediações se 

alteraram, de maneira que não sabemos o que está mais próximo e o que está 

mais distante, quem conserva seu equilíbrio e quem o perde, quais são, em 

cada ponto do espaço, as proporções do permanente e do mutável 

(LADDAGA, 2013, p. 199 e ss., grifo meu). 

  

 Por esse trecho, que engloba uma das questões cruciais da poética da distância243, 

percebe-se o problema pluridisciplinar do tema e a abertura que os estudos literários precisariam 

                                                           
243 Para questões envolvendo estudos do cérebro humano e suas implicações em outras áreas, cf. BENNETT, 

Maxwell et al.. Neurosciense & Philosophy – Brain, Mind & Language. New York: Columbia University Press, 
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ter para pesquisas que ultrapassem os aspectos técnicos da arte literária. Por aspectos técnicos 

entendo os estudos dos elementos formais. Um estudo desse tipo pode, decerto, ser realizado 

em qualquer área, das artes aos esportes, do design à informática, e se menciono a literatura é, 

para além das questões institucionais, o fato de ser ela capaz de realizar esta antropologia que 

não se deixa captar por nenhum dos planos de compreensão – ordinário, científico, filosófico-

transcendental – ao mesmo tempo que mantém com eles uma relação proximidade, pois tanto 

sofre efeitos das respectivas alterações como exerce o papel de um comentador externo e, com 

isso, suficientemente crítico às diferentes normatividades. Por sua vez, se não me concentro nos 

aspectos formais, não é por desconsiderá-los, pois defendo que um estudo, seja sobre o que for, 

deva ser antes técnico a ideológico, e que as diversas tomadas de posição ideológica podem, 

por fim, ser questionadas pelo pensamento, cuja formação, ainda que nos seja misteriosa, não 

é determinada por ideologias. Se o fosse, sequer saberíamos que existem. 

 Concentro-me para além dos aspectos formais por pesquisar a literatura 1) dentro da 

chave antropológica – sempre não meramente compreendida como etnologia, e 2) inserida no 

problema da distância. Questões já consagradas nos estudos literários, como autobiografia, 

sujeito, autoria, engajamento, sistema, nacionalidade, etc, escapam aos aspectos formais e, 

desse modo, justificam a busca de respostas em outras disciplinas. 

 Procurei interpretar os poemas a partir daquilo que eles suscitavam em mim – enquanto 

leitor –, posteriormente me delimitando aos postulados teóricos que foram apresentados ao 

longo deste trabalho, de modo que a interpretação não se transformasse em mera pirotecnia 

retórica que transformasse o trabalho em expressões das minhas impressões, encadeamento das 

minhas fruições ou apresentação da minha criatividade associativa. No entanto, abri mão – se 

cabe a metáfora – de um texto pesado, repleto de uma terminologia que mais distancia que 

aproxima o leitor. Esta tese é, como qualquer tese, uma prova para o recebimento de um título. 

Mas é, também, a tentativa de um trabalho mais abrangente, que só pode ser melhor realizado 

se, eventualmente, encontrar interessados – aqui e agora ou em tempos futuros – nos problemas 

pesquisados. Os conceitos são importantes. O jargão pode ser prejudicial. 

 Por fim, ficam as vozes dos dois autores estudados aqui. Talvez, como alerta. 

                                                           
2007. MAFFEI, Lamberto. La libertà di essere diversi – Natura e cultura ala prova delle neuroscienze. Bologna: 

Il Mulino, 2011. DAMÁSIO, António R. E o cérebro criou o homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

MITHEN, Steven. A pré-história da mente – uma busca das origens da arte, da religião e da ciência. São Paulo: 

UNESP, 2002. RUCKER, Rudy. La mente e l’infinito – scienza e filosofia dell’infinito. Trad. Maurizio 

NegriRoma: Editori Riuniti, 2013 
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 “Pois o poema pertence ao leitor, para quem o autor fez o seu dever. E sempre o leitor 

lerá a si mesmo no poema. Não pode fazer outra coisa. De modo que não existe nenhuma 

interpretação absoluta” (DOMIN, 2009, p. 68)244. 

“É que, leitor amigo, em poesia, ao contrário mais do que cm outro tipo de comunicação 

se passa, nós só entendemos verdadeiramente aquilo que estamos dispostos a entender”. 

(SENA, 2013, p. 723) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
244 “Denn das Gedicht gehört dem Leser, für den Autor hat es seine Schuldigkeit getan. Und immer wird der Leser 

sich selber mitlesen in dem Gedicht, das er liest. Er kann gar nicht anders. Insofern gibt es keine absolute 

Interpretation”. 
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