
    
 

O POEMA COMO UM GESTO 

 

Danielle Magalhães1 

 
Resumo: Ao longo da história, ação, palavra e pensamento tiveram estatutos diferentes e às vezes 

opostos. Em um tempo em que voltamos a colocar em pauta a importância das ações, por estarmos 

nos sentindo tão impotentes politicamente, estaria a palavra separada da ação? O que pode o corpo 

do poema? O que pode um corpo que não pode agir? Como colocou Agamben em uma entrevista: 

“O que pode um corpo quando toda ação se tornou impossível”? Como podemos pensar o poema 

fora da dicotomia ação versus pensamento? Se a ação sempre foi compreendida no campo da 

política, ao contrário do pensamento, como pensar o estatuto político do poema sem, no entanto, 

vê-lo como ação e, ao mesmo tempo, sem vê-lo separado do pensamento?  
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Em um tempo em que voltamos a colocar em pauta a importância e a dificuldade 

das ações, por estarmos nos sentindo tão impotentes politicamente, por não nos restarem 

ações, o que pode um corpo que não pode agir? O que pode o corpo do poema? Neste 

tempo em que está explícito que a violência é o princípio, o meio e o fim da política, em 

que nos vemos cara-a-cara com o real, com a dor, com os cortes, em que nos retiram o 

direito a metáforas, nos destituindo do simbólico, como disse o poeta Tarso de Melo, em 

uma postagem do facebook no dia 15 de março de 2018, a respeito do assassinato de 

Marielle (“não temos mais direito a metáforas: a morte, agora, é a morte mesmo”), o que 

pode o corpo cortado do poema?  Na entrevista “Do desastre nos salvará a vileza de 

Pulcinella”, traduzida por Vinícius Honesko, Giorgio Agamben fala, sem se demorar 

nelas, duas frases que eu gostaria de destacar mais como enunciações e menos como 

enunciados: 1) “a política que começa quando toda ação tornou-se impossível”; 2) “o que 

pode um corpo quando não pode mais agir politicamente” (AGAMBEN, 2016). Ou, como 

traduziu Davi Pessoa em uma postagem do facebook no dia 12 de agosto de 2017, “o que 

pode um corpo quando toda ação se tornou impossível”? 

Hannah Arendt (2007), partindo dos gregos, distingue o fazer do agir, e acredita 

que o humano afirma a sua humanidade no mundo não apenas por suas competências 

fabricadoras, não apenas pelos objetos que produz ou fabrica, mas também pela 

possibilidade de agir. O que confere humanidade e, portanto, singularidade ao humano 

não é a vida biológica, é o trabalho e a ação. Os seres humanos não são iguais porque 

fazem parte da mesma espécie, são diferentes porque trabalham e agem. A escala de 
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compreensão do humano ao longo do tempo, baseada na atividade, classificou-o como 

“animal que fala”, “animal rationale”, “homo faber”, “homo laborans” e, no século XX, 

como o “ser capaz de ação”, de acordo com Hannah Arendt (ARENDT, 2014, p.95). Para 

ela, a ação não se refere ao ordinário, como o trabalho, mas ao extraordinário, aquilo que 

confere um espaço onde os humanos se encontram e se reúnem em pluralidade 

(ARENDT, 2007, p.246). Arendt atribui essa importância especial à ação com base na 

política ateniense, quando política e ação significavam a mesma coisa, já que o homem 

que participava da pólis, o homem livre, era o homem que podia agir. Hoje, parece que 

ainda vivemos no primado da ação, só que às avessas: e quando entramos em uma escala 

em que somos mais ou menos matáveis, isto é, quando quase ninguém é livre, a não ser 

os poderosos, ou seja, os que matam? E quando não podemos agir?  

Em Homero, agir e falar eram a mesma coisa, “falar era uma espécie de ação” 

(ARENDT, 2002, p.21). No período clássico, a pólis era o âmbito estritamente político 

em que discurso era sinônimo de ação, uma vez que os homens livres, aqueles que podiam 

agir e podiam começar, eram os mesmos que podiam discursar e os mesmos que podiam 

dominar – afinal, em grego, começar e dominar são a mesma palavra, archein. Da 

antiguidade tardia até a modernidade, ação e palavra passaram a ser vistas como 

dicotômicas e opostas. Com Marx, por exemplo, especialmente, a ação se sobrepõe à 

palavra e a prática à teoria, quando se acredita que os homens podem fazer a história tal 

como o trabalho das mãos do proletariado (ARENDT, 2014, p.112). Agir e fazer a história 

são compreendidos aí como oposição ao pensamento e à palavra. A poesia, porém, se, na 

Grécia Clássica, não pertencia nem à esfera da ação, da política, nem à esfera do 

pensamento, mas à da produção, na modernidade, ela será atribuída majoritariamente ao 

pensamento. Contra isso, os românticos alemães irão questionar na Revista Athenäum: 

“Mas o verdadeiro autor não deve ser também um fabricante?” (apud BENJAMIN, 2011, 

p.110). Se lembramos da palavra poíesis, poderíamos nos ater ao significado de produção, 

o que implica um produto, a produção de uma obra. Agamben, em O homem sem 

conteúdo, dedicando-se a uma pergunta sobre o destino do homem, “O que quer dizer a 

afirmação de que o homem tem, sobre a terra, um estatuto poético, isto é, pro-dutivo?” 

(AGAMBEN, 2012, p.103), dedica-se a um problema, a uma questão, sobre o destino da 

arte: “O problema do destino da arte no nosso tempo nos conduziu a colocar como 
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inseparável deste o problema do sentido da atividade produtiva, do ‘fazer’ do homem no 

seu complexo.” (AGAMBEN, 2012, p.117). 

Como dito acima, até poderíamos nos ater ao significado recorrente de produção, 

todavia, na direção de Platão, Agamben pensa a poíesis como o passar do não ser para o 

ser. Ele entende que a poíesis não era nem a realização de uma vontade, como será a 

práxis, nem simplesmente um fabricar, mas um fazer aparecer, uma pro-dução entendida 

não a partir de um agere, de um fazer, mas de um saber (AGAMBEN, 2012, pp.122-123). 

De um saber, porém, que concerne a um dar origem que aqui eu não entendo como 

originário, mas como abertura, como um espaço aberto que gesta possibilidades, porque 

só se mantém enquanto velado. Neste sentido, não é um fim em si, porque não se reduz 

em si mesmo, não sendo o resultado de um fazer, limitando-se em si; ao contrário, tem o 

seu fim e o seu limite fora de si (como Agamben lembra, “fim e limite são a mesma coisa 

em grego”), não coincidentes na produção, apontando sempre para fora, não findando 

(AGAMBEN, 2012, p.124). 

Para os gregos, apesar de poíesis e práxis terem implicadas em ambas o sentido de 

ação, segundo Agamben, elas não coincidiam. A práxis era vinculada a uma vontade: 

“ideia da vontade que se exprime imediatamente na ação” (AGAMBEN, 2012, p.118). 

Para Aristóteles, ela se fundava “na condição mesma do homem enquanto animal, ser 

vivente, e não era, portanto, outra coisa senão o princípio do movimento (a vontade, 

entendida como unidade de apetite, desejo e volição) que caracteriza a vida” 

(AGAMEBN, 2012, p.118). Mas o princípio do movimento, da vontade, do desejo, de 

apetite, era destinado aos homens livres. Os escravos, que usavam seus corpos para 

trabalhar pelas necessidades da vida, para permitir que o outro fosse livre, não realizavam 

nem poíesis nem práxis. O trabalho escravo, uma vez que era submetido à necessidade, 

não estava relacionado à vontade, não era entendido como práxis. Tampouco como 

poíesis: “enquanto a poíesis constrói o espaço em que o homem encontra a sua própria 

certeza e assegura a liberdade e a duração da sua ação, o pressuposto do trabalho [escravo] 

é a nua existência biológica” (AGAMBEN, 2012, p.119). 

Foram os latinos que começaram a pensar a poíesis “como um modo do agere, isto 

é, como um agir que põe-em-obra, um operari.”, de modo que, na época moderna, não 

havia mais distinção “entre poíesis e prâxis, pro-dução e ação” (AGAMBEN, 2012, 

p.119). Com a ascensão do trabalho à posição de valor central, “todo ‘fazer’ humano é 
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interpretado como práxis, atividade produtora concreta (em oposição à teoria...)”, o 

humano passa a ser “o animal que produz e trabalha, animal laborans, vivente que 

trabalha” (AGAMBEN, 2012, p.120). Todavia, a práxis continua como um impulso 

biológico em Marx, “porque o trabalho é, para Marx, na sua essência, ‘força de trabalho’ 

(Arbeitskraft), cujo fundamento reside na naturalidade mesma do homem entendido como 

‘ser natural ativo’, isto é, dotado de apetite e impulsos vitais.” (AGAMBEN, 2012, p.121). 

Encontramos ainda a aproximação desse sentido de práxis na definição que Novalis dá 

de poesia: “uso voluntário, ativo e produtivo dos nossos órgãos” (apud (AGAMBEN, 

2012, p.130). A práxis, nesse sentido, seja em Marx, seja em Novalis, está atrelada à 

vontade como uma organicidade, na esteira da acepção aristotélica.  

 Contra a visão da poesia tanto como um produto quanto como aquilo que ritmaria 

a ação, Rimbaud advertiu em Carta do Vidente: “A poesia não ritmará mais a ação [como 

na Grécia]. Ela está adiante.” (RIMBAUD, 1993, p.17). De maneira análoga a Rimbaud, 

ainda que com a diferença temporal que os separa e dos interesses singulares de cada um, 

Guy Debord, em All the King’s Men, diz: “Não se trata de colocar a poesia a serviço da 

revolução, mas sim de colocar a revolução a serviço da poesia." (DEBORD, 2008). Se 

vemos a revolução em sentido prático, como um agir que se opõe à teoria, então, para 

Debord, a poesia estaria à frente, e seria o caso de colocar a ação à altura da palavra e não 

o contrário. Mas se compreendermos tudo nessa dicotomia, talvez anulemos um dos 

significados de revolução, talvez o mais literal: revolvere, isto é, “dar volta”, “girar”, 

“virar”, “de novo”. A revolução é aquilo que volta de novo. Não há como, portanto, 

reduzi-la a um ato. Ela é o que retorna, o que volta. É curioso notar que esse conceito que 

vem da astronomia indicava o movimento repetido pelos astros, um movimento que não 

depende dos homens e que, portanto, era irresistível. Revolução era aquilo ao qual não 

era possível resistir. No livro De volta ao fim, o teórico e poeta Marcos Siscar fala da 

poesia como isso a que não é possível resistir, a poesia como o “irresistível” (SISCAR, 

2016, p.210). 

Mas o que pode um poema? O que pode um corpo que não pode mais agir? Pode 

esse corpo, ainda, começar? Como podemos pensar o poema fora da dicotomia ação 

versus pensamento? Se a ação sempre foi compreendida no campo da política, ao 

contrário do pensamento, como pensar o estatuto político do poema sem, no entanto, vê-

lo como ação e, ao mesmo tempo, sem vê-lo separado do pensamento?  
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Siscar diz que manifestar “não pode mais ser entendido como ato de fixar 

determinados princípios” (SISCAR, 2016, p.14). Ele relaciona o manifestar com o desejo: 

“manifestar nada mais é do que explicitar o desejo de dar sentido, ou seja, um modo de 

se debater com a questão do sentido” (SISCAR, 2016, p.14). Aqui, explicitar o desejo é, 

pois, um modo de se debater. Assim, o manifesto está intimamente relacionado com um 

modo de se debater, isto é, explicitar o desejo. Enquanto um modo de se debater, a palavra 

de ordem do manifestante, ao contrário da lei do poder, diz de um desejo. Porque deseja, 

aquele que manifesta é aquele que tem o movimento de debater, revirar, revoltar. Na 

palestra de abertura à exposição “Levantes”, Didi-Huberman nos lembra que, 

etimologicamente, manifestar é “fazer festa com as mãos” (DIDI-HUBERMAN, 2018). 

Walter Benjamin já teria atentado para a “língua festivamente experienciada” que se abre 

em uma “ideia da prosa” (BENJAMIN, 2012) que, para os românticos, seria a poesia – 

enquanto a “ideia da poesia” seria, para eles, justamente o verso, ou seu outro, a prosa 

(BENJAMIN, 2011, p.106). Se, à primeira vista, entendemos versus como discórdia, 

duelo, oposição, as múltiplas funções dessa palavra em latim nos mostram que “verso” 

também é volta. Vê-lo assim, como nome, é subtraí-lo de toda articulação modal: poder, 

querer, dever.  

Talvez a frase mais célebre de Aristóteles em A Política seja uma adversativa que 

está presente logo no começo, no Livro I: “Mas a vida é uso, e não produção” 

(ARISTÓTELES, 2009, p.19) Talvez seja em cima dessa frase que Agamben disse, em 

outra entrevista recente, intitulada “O verdadeiro Karma do Ocidente”:  

 

Por meio do gesticular, a mão encontra seu prazer e seu uso, por meio 

do olhar, o olho se enamora da visão e, as pernas, dobrando suas 

articulações, inventam a caminhada. De resto, é o que vemos acontecer 

nas crianças e é o que nos sugerem as artes como a dança, que não têm 

outro fim senão a pura exibição de um gesto, daquilo que um corpo 

pode fazer (AGAMBEN, 2017). 

 

Substituindo o paradigma da ação, que se dirige a um fim, a uma finalidade, para o do 

gesto, que se subtrai a toda finalidade, Agamben nos propõe uma alternativa de pensar a 

arte nem como ação nem como produção, mas como um gesto. Há diferentes acepções de 

gesto ao longo do pensamento do filósofo. Entendido em uma de suas acepções, “o gesto 

é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal” (AGAMBEN, 2015, 

p.59). Isso significa que ele está a serviço de uma comunicabilidade, não de uma 
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comunicação ou de uma transmissão. De acordo com isso, o gesto não se assume nem 

como significado nem como significante, o poema passa a ser um lugar não de enunciado, 

mas de enunciação, de evocação. Gesto é um puro dar passagem, uma potência de 

abertura, é aquilo que evoca, que convoca. Também, ao contrário de preencher os vazios 

da língua com palavras, o gesto não está na ordem do que é falado, mas no “mutismo de 

uma língua sem palavras” que expõe este vazio como um aceno, um dar sinais. Assim, o 

vazio é mostrado, sinalizado, e não preenchido, e, neste mostrar, já está incidida uma 

exigência, um apelo (AGAMBEN, 2015b, p.212). Comumente, uma mão que acaricia, 

um movimento do corpo, gesto é uma palavra que traz, antes de tudo, o afeto, o toque, o 

corpo, o movimento, o gesticular. Um corpo que pende, que retorce, que dança, que 

improvisa, que ensaia: um corpo, por exemplo, como o do manifestante que está na capa 

do livro Levantes, organizado por Didi-Huberman. Não só a capa, mas várias das imagens 

deste livro nos remete a corpos dançando. Afinal, a exposição diz disso também: gestos, 

corpos que se movimentam, que se levantam. Talvez possamos pensar no gesto de 

protestar como um passo de dança. Pensemos então no movimento do verso em um poema 

e nas pausas que compõem esses movimentos: cesura e enjambement, que, em português, 

traduzimos como “cavalgamento” (pensemos ainda no sentido erótico que podemos 

atribuir a esse último termo). Essas pausas ou quebras, permitem parar, parar para pensar, 

sendo essa mínima interrupção o que permite o pensamento – isso que já tem a suspensão 

no nome, pendere, que já é uma balança, aquilo que pende e pesa. O poema e o ensaio, 

portanto, podem ser lidos como um movimento de balançar, de pender, de pesar, como 

um gesto de se levantar. "Levantar-se é um gesto, mesmo antes de caracterizar uma ação 

propriamente dita” (OLIVEIRA, 2017, pp.185-186). 

De diferentes modos, gesto é um significante que, embora não teorizado, retorna 

recorrentemente no livro dedicado à exposição Levantes. Nele, em texto introdutório, 

Didi-Huberman diz que “gesto de levante” é exclamar o desejo, expor a pulsão de vida 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p.16). Usando-se da partícula ex, as possíveis definições do 

gesto vão mostrando uma vinculação com o fora. Ele diz ainda: esse gesto deve ser um 

“gesto sem fim, incessantemente retomado”, “mesmo que ‘por nada’, isto é, para nada” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p.16). Finalmente, o crítico lança a pergunta: “Como uma 

dimensão poética consegue se constituir no vácuo mesmo dos gestos de levante e 

enquanto gesto de levante?” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.18).  
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Se o estatuto do humano é poético e se esse poético é entendido como pro-dutivo, 

ou seja, como isso que se guia à frente, adiante, poderíamos pensar, como Agamben traz, 

que este estatuto poético coincidiria com uma práxis, e a poíesis seria entendida como um 

fazer. Todavia, como vimos, Agamben ressalva que a produção da poíesis não deve ser 

entendida no sentido de uma obra realizada, mas de algo que não se reduz em si.  Passando 

do não ser ao ser, ela era entendida como agir não porque necessariamente produzia um 

objeto concreto, mas porque a palavra garantia a manutenção da ação, de um apontar 

sempre adiante, não findando no ato. Pode ser também por isso que Hannah Arendt disse 

que, em Homero, agir e falar eram o mesmo. A palavra era tanto o que ditava os feitos 

heroicos na guerra como era a palavra que dava a imortalidade ao guerreiro. A poesia não 

era um meio para um fim: era, ela mesma, a manutenção da imortalidade. É preciso 

relativizar a ideia de que, na Grécia, a poesia era um produto ou uma obra, porque no caso 

da lírica, da épica, do drama, ela se dava sempre como uma atuação, um improviso, uma 

performance. Talvez a poesia não tenha existido senão sempre como um corpo em ação, 

em revelação, de modo que agora passemos a entender essa revelação não como um 

esgotamento da verdade, mas com um incessante velar de novo, isto é, que também 

carrega em si um gesto de luto. Incessantemente velado de novo, revelado, voltando-se 

sobre si e contra si, não progredindo como se só andasse para frente, mas voltando-se 

sobre si atualizando o velado. Talvez assim a poesia não tenha existido senão sempre 

como um corpo que se desloca, improvisando-se, impossível de ser capturada, movendo-

se inespecífica e performática.  

Nesse sentindo, a poíesis, também por indicar nela mesma uma pro-dução, um 

adiante, um à frente, talvez ela sempre tenha sido isso que, porém, nunca passou ao ser, 

de modo que esse “à frente” não indica uma progressão, mas o que não cessa de estar 

diante (como quem fita a morte, é preciso dizer), revelado e, por isso, velado de novo. 

Nem vontade nem fabricação, nem impulso biológico nem produção que dava lugar a um 

ser. Talvez a poíesis não tenha sido isso em que nada chega a ser, em que tudo é, portanto, 

irredutível e incapturável, sem paragem, sem fixação, sem porto, sem destino – porque 

nunca chega, mas sempre volta, sempre volta a esses que nunca puderam ser, que nunca 

tiveram o estatuto de ser. É nessa habilidade que o gesto do verso deve ser, por exemplo, 

o mesmo que fazia o corpo de um escravo, de um bárbaro, de uma criança, de uma mulher: 
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todos esses usavam seus corpos, gesticulavam, e nunca tiveram a liberdade da ação, nunca 

puderam agir.  

Ressaltando um sentido que não é usado comumente, é importante dizer que gesto 

é uma palavra também relativa à história e à política. Gesta, história, narrativa, registro, 

é composta por gesto. Res gestae, a narrativa dos feitos, das ações, significa trazer de 

volta: regestus. Sendo, portanto, um duplo gesto, a História, definida como regestus, é 

duas vezes o gesto, e, nesse sentido, é aquilo que recorda, aquilo que traz “de cor”, como 

Derrida definiu a poesia: não como um saber, mas como o que traz de corpo, nas vísceras, 

de coração (DERRIDA, 2001, pp.114-115). Vemos então aí uma intimidade entre poesia 

e história.  

Em “Ideia da Prosa”, um texto que é sobre a poesia, sobre o verso, especificamente, 

Agamben diz que o verso tem um gesto versátil, isto é, ele esboça um gesto que não se 

completa em ato, esboça uma potência, um quase (AGAMBEN, 1999, p.32). Nesse quase, 

nesse gesto versátil de apontar para o que ficou fora de si, ele transgride sua identidade. 

O gesto do verso, versátil, só é a sua identidade naquilo que a transgride: “no mergulho 

de cabeça sobre o abismo do sentido, sua unidade sonora é rompida, e, também, sua 

identidade” (AGAMBEN, 1999, p.32). No corte, o verso se lança e é “irresistivelmente 

atraído para lançar a ponte para o que ele rejeitou fora de si”, que, para Agamben, seria a 

prosa (AGAMBEN, 1999, p.32). O verso, então, no gesto em que se lança, atinge o fora 

de si, ou o seu outro. Essa versatilidade é atribuída ao gesto do verso de ser isso que 

sempre se volta para, de ser isso que, ao se voltar para, ao se dobrar sobre si, traz junto a 

si, gesta, porta sobre si, gere, sempre um outro, o verso, o inverso, o outro lado. Desse 

modo temos, ao mesmo tempo, no movimento do gesto, o indigesto. Como ler, no verso, 

o amor, no verso, o terror? Como se pudéssemos definir o verso como a célebre frase de 

Rimbaud (1993), “eu é um outro”, o gesto do verso gesta o verso de si mesmo, sendo 

aquilo que traz, e que reivindica, em si, sempre o outro. De um modo não apaziguado, 

porém, verso é aquilo que vai para, segundo seu étimo, vers, mas também contra, se não 

perdemos de vista, como já foi mencionado, o duelo que traz a palavra latina versus, 

podendo assumir múltiplas funções, como advérbio, preposição, forma verbal, nome: 

sulco, ranhura, linha, retorno, volta, retornar, virar, voltar.  O verso vai para e contra, ao 

mesmo tempo. Indo para, sai de si, e, indo contra, dobrando-se sobre si, volta para o outro 

lado, não saindo de si, trazendo ou gestando sempre um outro. 
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Se gerir tem, a princípio, o sentido de administrar, gerência, cuja conotação está 

fortemente ligada à ação, a termos da política e da economia, gerir, de gerere, significa 

também “portar sobre si”. Agir deriva dos verbos agere – que não é um ato que começa 

e termina, mas um movimento em exercício contínuo – e gerere: agir, portanto, traduz 

um movimentar-se para trazer gestas (ARENDT, 2014, p.14). Enquanto fazer, facere, 

exprime atividade executada, obra acabada, agere exprime exercício contínuo. Em 

“Notas sobre o gesto”, Agamben diz que o gesto não é nem um fazer, ligado à produção, 

nem um agir (AGAMBEN, 2015, p.59). Se, tradicionalmente, a política se situa no campo 

da ação, logo, do agir, e se agir é um exercício contínuo, ver a poesia e a arte como um 

gesto, de onde deriva gerere, é aproximar poesia e política no que ambas conferem uma 

nova categoria política à noção de ação, substituindo-a pela noção de uso, isso que, ao 

contrário do que é útil e se esgota, está em exercício contínuo. Além disso, esse exercício 

não provém de uma função do corpo, não se confunde com o biológico, e os gestos que 

estão em jogo não agem porque são livres, mas porque não são livres, e por isso não agem 

como quem domina, mas usam seus corpos como quem improvisa, como quem se debate, 

como quem gesticula hesitante. Assim, o poema deve ser visto menos como um corpo de 

um dançarino que domina os movimentos, mas como um corpo qualquer em cujos gestos 

pode-se ler um passo de dança para quem os vê. Em toda essa proposição, um dos 

deslocamentos que está em jogo é a mudança da relação entre ação e produção para a 

relação entre gesto e uso que, como vimos, não exclui o pensamento, mas também o 

caracteriza.  

Se um dia Hannah Arendt (2002) disse que a vida era finalidade da política, e se, 

nessa lógica, a vida já estaria fora da política, como algo que precisasse ser alcançado, 

hoje não podemos dizer mais isso, porque a vida não é nem o fim nem, como deveria ser, 

o meio da política: ela é aniquilada pela política. Nessa política que diariamente aniquila 

a vida de todos e de todas que nunca puderam agir e começar, fazer uso como quem usa 

o corpo sem ter liberdade de agir é começar sempre de outro modo, instaurando uma 

política outra que, tendo como meio a vida, se volta incessantemente para ela no gesto de 

trazê-la sempre junto a si. Sustentando-se como um movimento que não cessa, que não 

se esgota como um objeto útil que visa a um fim, política e poesia se encontram na 

definição mesma de vida que desde o começo fundamentou a política. 
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