
 

 
 

O SOBREVIVER DO RIO: A DESCOBERTA DO PARADOXO DA VIDA NA 

OBRA DANÚBIO DE CLAUDIO MAGRIS 
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Resumo: O presente artigo tem como ponto de partida a imagem paradoxal do rio na obra 

literária Danúbio (2008), do germanista Claudio Magris. Considerando que a 

interdependência entre literatura e natureza pode ser pensada como protagonista desta 

obra se faz necessário perceber o rio como sinônimo de vida e escrita. Partindo da postura 

de Ottmar Ette (2016) que, de um lado, considera a literatura um espaço de imposição de 

saber e, do outro, como espaço para a existência da humanidade. Assim, com o intuito de 

expor o paradoxo da vida usaremos como aporte teórico Jose Juan Saer (2005) para 

reforçar a liberdade de criação literária em oposição a obrigatoriedade da forma. Portanto, 

proponho uma releitura de conteúdo e forma, para, a partir dos apontamentos teóricos e 

metodológicos, contribuir e propor outros limites de compreensão sobre o sobreviver do 

rio. 
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Agora ele não tem mais preferência pelo nítido 

perfil da estátua grega, e sim pelo fluir da água. [...]  

límpida figura desenhada pelo jogo de uma fonte.  

(Claudio Magris) 

 

A obra Danúbio (2008) de Claudio Magris discorre em mais de quatrocentas 

páginas várias passagens sobre a força desse rio no processo de construção identitária da 

Europa Central. Com nove capítulos e cada um com vários subtítulos. Em cada um dos 

subtítulos o autor/viajante/leitor narram episódios sobre as cidades visitadas. O capítulo 

primeiro tenta explicar quais são as características da nascente do rio e segundo capítulo 

discorre pela Alemanha, depois segue para Wachau, Viena, Eslováquia, Hungria, Banato, 

Transsilvãnia, Bulgária e finaliza com a Romênia. No primeiro capítulo Magris expõe as 

fragilidades em torno do nome deste rio, questiona o lugar do viajante e, ainda que em 

primeiro momento passe despercebido, propõe um sobreviver pautado nas regras do rio: 

“o viajante sente-se um pouco desajeitado e insignificante e percebe a superior 

objetividade da moldura que o envolve” (MAGRIS, 2008, p. 28). 

Além destas questões o caráter transitório dos gêneros literários está pautado nas 

associações múltiplas das formas literárias. Este fenômeno abre espaço para as obras de 
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múltiplos gêneros se tornem inclassificáveis, restando-lhes a abertura de um campo de 

não-ficção. Em Danúbio, de Claudio Magris (2008) este campo corresponde, ainda, aos 

trânsitos culturais, aspectos políticos, os quais colaboram para a interpretação sobre a 

justaposição entre a movência do rio e a escrita literária de Claudio Magris. Com isto, a 

Literatura Comparada atua como o fluir de um rio corrente, para que através do 

movimento contínuo de transformações da teoria quanto a criação literária, a transmissão, 

a apropriação de conteúdos e de gêneros literários, transformem-se em águas oceânicas 

da crítica cultural pós-moderna. Levando a diante a ideia dessa metáfora, acrescento o 

sentido da epígrafe inicial desta texto “O grande clássico ama sempre a forma, o acabado, 

o que é distinto, mas agora procura uma forma que, como a figura da água de uma fonte 

ou um corpo amado, não seja rígida imobilidade, mas sim transcorrer e devir, vida” 

(MAGRIS, p. 148, grifos da autora).  

A narrativa literária e a concepção de rio estão tanto quanto ligadas e descoladas 

da obra, aqui temos o ponto de partida da imagem paradoxal do rio. Em outras palavras, 

o rio ao mesmo é personagem ficcional e real, no entanto interessa-nos sua configuração 

dentro desse espaço de significação maior que o ficcional. Para o teórico Ottmar Ette o 

termo SaberSobreViver (2016) abre uma nova perspectiva de quanto a interdependência 

entre natureza, vida e literatura. Ele considera a efemeridade das transformações da 

escrita identitária como elementos facilitadores para compreendermos a transitoriedade 

pertinente à pós-modernidade. A relação mútua entre os campos do conhecimento 

extrapola o termo interdisciplinar o qual as teorias contemporâneas insistem em justificar 

positivamente, no entanto, enquanto o inter- apenas aproximar as disciplinas a relação 

mútua e homogênea entre as disciplinas deixam de alargar o campo dos Estudos 

Literários. Para Ottmar Ette analisar o ficcional é interpela o real. Nesse sentido, o rio 

Danúbio abre um leque de possibilidades outras dentro do limiar ficcional em que é 

preciso rediscutir a imagem do rio para além da metáfora categórica de que rio é 

identidade móvel. Ademais, a literatura sempre atuou como instituição receptora dos 

fluxos de mudanças, agora se torna influenciadora de elementos para as trocas de campos 

disciplinares. Ora, a própria obra modifica os gêneros literários. Resta apenas que o autor 

perceba a necessidade fluida necessária e particular das escritas, neste caso, escrever a 

obra ficcional sobre a imagem de um rio será afetada pelo movimento fluido das águas. 

Assim, a obra Danúbio (2008) expressa o fluir como se movimento contínuo de 
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transformações da teoria quanto criação literária. O fluxo do rio altera a escrita – forma – 

na tentativa de capturar palavras mais adequadas para descreve-lo. Essa postura teórica 

se coaduna com a finalidade de perceber a subjetividade em torno do fluir do rio Danúbio 

e considerar o movimento e a vida como chave analítica. Aqui, percebemos que tanto 

Magris e sua obra literária e Ette com seu texto teórico propõem a vida como elemento 

principal. Em suas palavras: 

 

A onda que flui das suas espirais e o ritmo envolvente de sua descida inspiram 

a Doderer um longo romance, cuja respiração pretendia ser o abandono ao 

fluxo da vida que passa ao longo daqueles degraus. [...] descendo aqueles 

degraus tem-se a impressão de se deixar levar pelo curso de um rio que é a 

própria vida, a qual nos transporta e nos deposita em algum lugar das suas 

margens onde nos sentimos em casa (MAGRIS, 2008, p. 194-195). 

 

O rio representa a própria imagem do corpo fluido, imagem esta que ultrapassa a 

unilateralidade da identidade dos países da Europa Central e leva a evidências de infinitas 

associações possíveis dentro do processo contínuo de significações identitárias.  

Tais problematizações conduzem a esta análise para além das significações 

centradas em personagens da narrativa, no entanto, mesmo que ainda não tenha um espaço 

de destaque no campo literário, são as questões sobre vida que verdadeiramente 

impulsiona a existência da pesquisa e do pesquisador. A interdependência entre literatura 

e natureza é a grande protagonista desta investigação. No entanto, não é a discussão sobre 

o protagonismo, mas de como natureza e literatura estão sendo representadas no texto e 

no imaginário coletivo. O rio Danúbio concentra a existência insubordinada ao autor 

Claudio Magris, ora, não é o rio que pede licença ao autor para existir, ao contrário, ele, 

o rio Danúbio, existe sem necessidade de permissão. A narrativa está pautada no 

movimento do rio Danúbio que representa, ao mesmo tempo, a identidade ideal unificada 

da Europa e sua completa fragmentação, renovação e constate mudança. O fluxo 

identitário e as transformações deste/neste rio que permanece vivo mesmo depois de todas 

as Guerras e disputas políticas, econômicas e históricas que a Europa atravessou ao logo 

dos séculos. 

A literatura de viagem funciona como gênero impulsionador das questões entre a 

limiaridade subjetiva de quem narra e da identidade cultural revelada. Nesse sentido, 

Ottmar Ette (2008), ao analisar a escrita de Alexander von Humboldt, naturalista, 

historiador, filósofo, geógrafo e escritor, procurou esse lugar transitório, em que “es 
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válido preguntarse con qué procedimentos y técnicas Humboldt logro re-presentar la 

compleja combinatória de una investigación transdisciplinar y um pensamiento 

intercultural, y, a su vez, mantener en movimento este pensamiento y esta escritura 

transgresores de fronteras” (ETTE, 2008, p. 164). Para concluir que a escrita de Humboldt 

é está pautada no fragmento transdisciplinar de pensamento intercultural. Partindo desse 

pressuposto, Ottmar Ette (2008) define a escrita de Alexandre von Humboltd exatamente 

pelo aspecto de movimento e vinculação da escrita entre a ética e a estética, estes 

elementos necessários para alcançar a experiência da alteridade cultural. Ademais, para 

Humboltd, a figura do intelectual sem os limites do discurso científico abre espaço de 

escrita para a responsabilidade social tornar-se a própria função da escrita moderna. 

Diante disso, tais aproximações teóricas abrem possibilidades de análises da obra de 

Claudio Magris. 

Contudo, ir contra a essencialização dos conceitos é uma via para não associar a 

ideia de movimento a posturas intangíveis e inflexíveis, pois para alcançar 

desdobramentos e reflexões que contribuam para o campo dos estudos literários é preciso 

caminhar pela esteira paradoxal dos conceitos. É preciso destacar, ainda, que esta análise 

sobre os rios atravessa também os seres mitológicos que fluem além da imaginação entre 

mundo real e as questões do imaginário aquático que permeia as obras por nossa intima 

relação com as águas. Ou seja, não é apenas o que está descrito, mas as narrativas do 

leitor ressignificam o texto ficcional a cada leitura. Diria que o cerne da questão que segue 

o fluir do rio segue, quase que unicamente, através de apelo maior de nossa necessidade 

da água, já que os afluentes dos rios são veredas de vida. O rio e sua representatividade 

na narrativa é forte, tanto quanto é nossa dependência dessa matéria, pois, “o rio da vida 

flui nas nossas veias” (MAGRIS, 2008, p. 97). Portanto, a relação proporcional, onde há 

água, há vida é tão contundente quanto chamar os afluentes dos rios como veias da 

humanidade.  

O paradoxo 

Visto a produção teórica sobre a temática das relações entre vida e literatura e as 

manifestações culturais dentro do campo literário, desenha-se uma lacuna entre a 

importância temática sobre a vida e sua real participação em análises literárias. Em 

Danúbio (2008) as cenas complexas entre os conceitos de tempo presente e passado são 

figuras responsáveis pela concepção de que o presente “este puro presente não existe no 
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tempo, que o aniquila em cada instante; ele existe fora do tempo, isto é, da vida, na 

rarefação da recordação ou do escrever” (MAGRIS, 2008, p. 98). A realidade social e 

histórica está paralelamente vinculada a percepção identitária, no entanto uma não 

determina a outra. Esta percepção paradoxal elabora também o próprio ato de viajar pelos 

rios. São estes fatores contribuintes para o movimento “transcultural”, pensado por 

Zygmunt Bauman (2003) em que o conglomerado não exclui os paradoxos dos termos 

fortalecedores dos conceitos culturais. 

Nessa perspectiva, a relevância cultural pode revelar a América Latina em relação 

a Europa. Os dois continentes atuam como blocos de peso para a formação da sociedade 

moderna ocidental, principalmente no que tange a discussão literária transgressora de 

concepções pelo viés da corrente filosófica desconstrucionista de Jacques Derrida (2009). 

É preciso contradizer as posturas essencialistas sobre identidade para que o fluxo do rio 

seja também a abertura de caminho para percorrer de maneira contínua a ressignificação. 

De tal modo, há na escrita de Claudio Magris processos de identificação da imagem 

europeia como processo de chave para rediscutir seus vínculos definidores da imagem da 

própria Europa como certa imagem latino-americana já que foram rotas de exploração 

colonial. Ora, a imagem europeia define um reflexo dos espaços colonizados, ora a 

concepção europeia se distancia completamente das outras percepções de mundo. E nesse 

jogo de semelhanças e diferenças abre-se outro lado do paradoxo sobre a vida na obra 

Danúbio (2008), pois os processos civilizatórios da colonização desencadearam a 

necessidade de que a própria Europa necessitava encarar o fluxo das águas deste rio para 

renovar elementos junto à sua própria imagem cultural. Uma vez que Claudio Magris 

aponta as fragilidades e a fragmentação europeia estes fatores são o status contínuo dos 

(des)encontros de identificação de sujeitos e nações. Esta postura atua de forma contrária 

ao conceito de estados-nações, proposto por Benedict Anderson (2008), portanto, o fluir 

é o elemento essencial para a escrita desta obra, e o mover e a passagem são os elementos 

imprescindíveis no processo de reconstrução das identidades na pós-modernidade. 

Ademais, a própria cultura europeia processo se estabelece como fragmento de períodos 

históricos na construção das identidades nacionais. Ou seja, faz-se necessário, para esta 

análise, perceber o fluir do rio como um gênero narrativo da obra. A narrativa converge 

para certa compreensão fluida de cultura, da escrita e da vida. 
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Os afluentes do rio Danúbio assinalam outros aspectos de relevância política 

através dos movimentos históricos enquanto espaço pertinente à: 1) consequências do 

período colonial para o rio; 2) os distúrbios da Segunda Guerra Mundial; 3) devastação 

de estados-nações europeus; 4) os limites do gênero literário, dentre outros. Pautamo-nos 

em Terry Eagleton (2009) quando ele discorreu sobre a função política do texto não se 

pode mais tratada de maneira desproposital nos textos ficcionais. No entanto, este o 

engajamento político não interfere na construção da realidade ficcional das obras, 

conforme disse Saer (2005), “o tom do discurso é natural, e o que o leitor aceita não são 

as verdades, mas o tom do discurso, que tende a criar uma relação de intimidade 

conceitual e intelectual” (p.167). É preciso, através do caráter crítico, extrapolar o texto, 

a fim de compreender as intervenções políticas, pretendidas ou não por seus autores, 

durante a escrita das obras. Isso porque, não caberia aqui um projeto inocente das 

consequências políticas geradas, mas este fator não pode limitar o trabalho ficcional da 

obra. A fragilidade da imagem europeia não pode estar vinculada somente as 

características políticas do espaço europeu, mas de todo um conjunto imagético que 

constitui o poder ao velho continente.  

O paradoxo da vida circunscrito na imagem do rio Danúbio versa na intenção de 

afirmar o fluxo das águas sem precisar de placas indicativas de nações e nascente. O rio 

funciona como constante passagem entre nações, línguas, povos e culturas, não como 

limitações ou mesmo inscrições que marcam identificações de supremacia entre nações. 

Assim sendo, Danúbio é responsável dividir nações, assim como é o elo de encontros 

entre elas. Cabe acentuar que este paradoxo aumenta a necessidade de redirecionar o lugar 

do sujeito na sociedade europeia, considerando seu caráter fragmentário e não sua 

linearidade como foi imposto em textos literários que até hoje versam o cânone literário 

e teórico como importante marco para e na construção social pós-moderna. É preciso, 

como dito por Ottmar Ette: “repensar os fundamentos epistémicos do pensamento (sobre 

o) contemporâneo”, pois, compreendo, “para além dos estudos de área, os Estudos de 

Transárea” que, assim como a percepção de literaturas multiculturais, agregam 

“concepções móveis de espaços e territórios” (ETTE, 2016, p.1. grifo meu). 

O paradoxo está também no ir e vir da passagem do fluir do rio, no sentido de que 

o ato mergulhar “alcança uma mais alta consonância com a vida – com o fluir do presente 

no passado – graças à sua total marginalização, que o apaga da sociedade, da dialética da 
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história e do progresso” (MAGRIS, 2008, p.166). Mesmo que o foco principal seja o 

próprio movimento, ainda assim, não se trata de simplificar o rio, na intenção de percebê-

lo apenas como identidade, ou seja, é preciso fugir da obviedade e demonstrar o aspecto 

inter-relacional entre Europa com sua influência que atravessa fronteiras. A imagem 

europeia atravessou o período colonial e, hoje, segundo Ottmar Ette (2008), esta imagem 

precisa ser rediscutida dentro da perspectiva pós-colonial, visando a surgimento da 

América Latina e o desaparecimento discursivo da Europa.  

Esta pesquisa, à nível de contribuições teóricas para o comparatismo, funciona 

como andaime necessário para associar a escrita sobre o rio de Claudio Magris com as 

semelhanças de um gênero novo atrelado ao movimento do fluir do rio. Além do mais, 

esta análise comparatista percebe a obra como objeto indicador dos trânsitos, tradução 

cultural, apropriação e limiaridade transcultural. Este lugar teórico é capaz de avançar nos 

diálogos possíveis dentro do quadro multicultural, tentando propor outros olhares para os 

aspectos político-historiográfico e geocultural do conhecimento. Portanto, tais 

desdobramentos contribuem aos estudos culturais e literários pois correlacionam questões 

entre continentes e países distintos, levando em conta a importância dos desdobramentos 

que está temática abre para além do sistema literário europeu. Na obra, além da escrita 

atrelada ao fluir do rio, as provocações e as novas perspectivas quanto à forma – a 

abrangência da prosa ensaística e da liberdade de criação poética, abre-se uma vertente 

de análise para os infinitos elos entre a linguagem informal e formal que ainda são 

antagônicas, mas não se restringem mais apenas as formalidades estruturais.  

O sobreviver do rio 

Em Danúbio a questão central é perceber a interdependência entre a escrita e o 

fluir do rio, nesse sentido o ato de escrever é também o ato de mergulhar, pois essa relação 

“alcança uma mais alta consonância com a vida – com o fluir do presente no passado” 

(MAGRIS, 2008, p.166). Enquanto ambos atos se realizarem no presente esse processo 

alimenta um futuro em movimento. Para Magris a literatura e a viagem são processos 

análogos capazes de abranger questões da limiaridade subjetiva de quem narra e da 

identidade cultural revelada sobre o que se narra e sobre quem ler o objeto narrado. Em 

suas palavras: 

 

o viajante avança por entre as próprias alegrias e as próprias insuficiências, 

esperando que naquelas fendas, cortadas como lâminas nos bastidores do teatro 
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cotidiano, haja ao menos um soprou um ventinho proveniente da verdadeira 

vida, ocultada pelo biombo do real. As manobras literárias tornam-se então 

uma estratégia para proteger aqueles rasgos mal costurados na cortina da 

distância, para impedir que as fendas mínimas se fechem completamente; a 

existência do escritor (MAGRIS, 2008, p. 29). 

 

Nesse sentido, Ottmar Ette ao analisar a escrita de Alexander von Humboldt, 

naturalista, historiador, filósofo, geógrafo e escritor, procurou esse lugar transitório, em 

que “es válido preguntarse con qué procedimentos y técnicas Humboldt logro re-

presentar la compleja combinatória de una investigación transdisciplinar y um 

pensamiento intercultural, y, a su vez, mantener en movimento este pensamiento y esta 

escritura transgresores de fronteras” (ETTE, 2008, p. 164). Com esse pressuposto, Ottmar 

Ette define a escrita de Alexandre von Humboltd exatamente pelo aspecto de movimento 

e seu vínculo entre a ética e a estética. Em Danúbio estes também são elementos 

necessários para alcançar a experiência do movimento da escrita.  

Para Humboltd, a figura do intelectual sem os limites do discurso científico abre 

espaço de escrita para a responsabilidade social tornar-se a própria função da escrita 

moderna. Neste caso, a abrangência do campo comparatista ocorre concomitantemente às 

transformações da literatura contemporânea, uma vez que ambas transitam entre 

relevância política, social e cultural. No entanto, a efemeridade da pós-modernidade pode 

distorcer a transitoriedade presente em na obra literária em questão porque seu caráter 

multicultural pode ser intensificador das mudanças nas áreas do conhecimento 

interseccionáveis entre sujeito e sociedade. Por isso, pretendo, assim como Ette, encontrar 

esse lugar de escrita para Magris em que movimento de escrita e movimento de fluidez 

completem o sentido de sobreviver no rio.  

Aqui não são fatores intrínsecos apenas, mas cabe a literatura ser receptora dos 

fluxos de mudanças externas, pois “tanto la comunicación literaria como la científica 

viven de la superación, y a veces también de las in duda siempre problemática desatención 

del espacio”. (ETTE, 2008, p.23). Nesta relação mútua dos campos de conhecimento 

sobre a imagem do rio é preciso adentrar também as ressignificações do conceito espaço. 

Em si tratando do rio Danúbio seu espaço, na obra ou fora dela, garante um movimento 

dialético em que o ficcional interpela o real e esse processo se retroalimenta abrindo um 

leque de possibilidades para desenvolver o conceito de sobreviver do rio. Então, com 

intuito de desenvolver questões formais da obra de Magris seria necessário verificar, a 

3629



 

 
 

partir do conceito de Tradado Imaginario2 o quanto os gêneros constitutivos desta obra 

não são mecanismos validadores para a fixidez de um dos gêneros. Como disse Saer: 

“aparte de su prescindencia de todo elemento de ficción voluntaria, me gustaría que este 

libro no se distinga em nada de los que ya he escrito, de narrativa e de poesia” (SAER, 

2002, p. 25). Para Saer seu livro não pode ser analisado por único gênero narrativo. É 

importante frisar que esta decisão não depende apenas do autor, pois Saer está 

descrevendo as impossibilidades de limitar o rio da Prata, ou seja, o ‘rio’ é o responsável 

pela marcação dos vários gêneros narrativos e o movimento constante desta obra, assim 

também funciona a imagem do rio Danúbio. Em ambos, rio da Prata e rio Danúbio a 

passagem entre criação ficcional e a representação real sobre o rio estão fazendo da escrita 

um ato fluido entre os gêneros.  

Para Roland Barthes (2003) o enquadramento obrigatório à forma fragiliza a 

liberdade de criação literária não apenas porque a falta de regras abre um espaço 

facilitador para a criação, mas porque constrói novas justificativas para o conceito de 

originalidade. Portanto, mesmo que a escrita contemporânea esteja na esteira 

argumentativa de Jose Juan Saer (2002) contra a ‘tirania do gênero’3 faz-se necessário 

estabelecer uma releitura sobre os aspectos na obra de Claudio Magris para encontrar os 

paradoxos e os elos entre vida e escrita. Em suas palavras,   

 

o ato de escrever deveriam ser como essas águas que escorrem na grama, mas 

aquele frescor de nascente, tímido, porém inesgotável, aquele cantar baixinho 

e esquivo da vida assemelha-se ao olhar absorto e profundo de Maddalena, não 

à turva aridez da escrita, contudo de água cuja distribuição é frequentemente 

defeituosa (MAGRIS, 2008, p. 28). 

 

As tentativas de vincula-lo apenas à um único gênero limita a complexa 

interdependência de gêneros a qual esta obra faz referência. As primeiras linhas da 

narrativa são comparáveis aos filmes de gênero documentário histórico, mas as páginas 

seguintes surpreendem o leitor com arguições semelhantes ao gênero ensaio. Além disso, 

o texto está costurado com um tom poético e filosófico capaz de suplantar o gênero 

literatura de viagem. A obra tem em seu cerne o fluxo como o movimento da água. Há 

                                                           
2 Subtítulo do livro El rio sín orillas de Juan Jose Saer para afirmar que sua obra não obedece aos gêneros 

literários. 
3 Ensaio La narración-objeto. 1999, p. 26. a partir de Sartre, ou de aspectos da criatividade e fluidez da 

criação literária, proposta por Barthes. 
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um movimento entre os aspectos teóricos e literários para que a narrativa abra 

intersecções constitutivas do texto e, por fim, estas associações e distanciamentos dos 

gêneros textuais condensem uma nova forma paradoxal de escrita. Portanto, as 

inferências quanto ao gênero devem sempre está vinculado aos vários aspectos da obra e 

ao impacto dessas narrativas no âmbito cultural. Isso porque as classificações fixas, a 

exemplo, o termo Literatura de viagem categoriza, mas não define a obra Danúbio 

(2008), assim também, os termos; narrativa poética, ensaio filosófico e romance não a 

definem.  

Considerações finais 

Ora a abordagem teórica deste texto se relaciona com as associações míticas das 

narrativas sobre as águas, ora vincula-se à teoria cultural e crítica comparatista, para que 

ambas sirvam de base sobre o paradoxo da vida. Para tanto, considerando os rios como 

espaços culturais, destacou-se a importância em descrever a identidade do rio por meio 

dos exemplos da obra de Claudio Magris. No entanto, com vistas à sustentação deste 

argumento, esta análise também não se pretende linear e categórica sobre a temática 

proposta. Em Danúbio pode ser visto como narrativa em prosa capaz de transitar entre 

gênero, espaço e tempo, marcado também pela abrangência e correlações entre discurso 

narrativo, histórico-geopolítico, capaz de sair do âmbito estritamente literário e deslocar-

se para a vertente crítico social. Sendo assim, além de conceituar a escrita submersa, a 

intenção foi de aproximar o conceito tratado imaginário saeriano, para designar o limbo 

entre a forma e a não-forma. Haja vista que afirmo o texto de Claudio Magris não como 

literatura de viagem, mas sim como expressão ficcional livre capaz de refletir sobre a 

Mitteleuropa4. Entre as nuances de um passeio turístico, ou um documentário, ora com 

focos poéticos, ora com pesquisas científicas comprovando a nascente do Danúbio. 

Podendo ser também uma escrita poética capaz de descrever as intensas sensações 

transmitidas pela natureza. Portanto, pertencer e o não-pertencer aos gêneros colabora 

para expandir os estudos literários e, ainda, contribuir para a compreensão da figura do 

rio nas reflexões teóricas sobre movimento de sobreviver.  

Tais caminhos teóricos despertaram o desejo por aparar as arestas ainda não 

discutidas, para a partir de então compreender a literatura como prolongamento da busca 

pela fronteira, definida culturalmente em oposição a noção de divisórias fixas. Portanto, 

                                                           
4 Mitteleuropa, em língua alemã, se refere, de modo político, à Europa Central como um todo. 
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sem necessidade de essencializar os estudos, associando-os a posturas intangíveis e nem 

inflexíveis para alcançar desdobramentos e reflexões que contribuam para o campo dos 

estudos literários.  
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